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RESUMO 

 

Práticas alimentares e ambientes obesogênicos contribuem para o aumento na prevalência de 

excesso de peso e das doenças a ele associadas. Este estudo estimou a prevalência do excesso 

de peso e investigou sua associação com características do ambiente alimentar escolar e dos 

adolescentes das escolas estaduais de Curitiba/PR. Estudo transversal, analítico, conduzido 

entre Março/2016 e Maio/ 2017, com adolescentes de 10 a 19 anos, diretores escolares e 

administradores de cantinas. Prevalência de excesso de peso (sobrepeso e obesidade) estimada 

com base no Índice de Massa Corporal. Dados de comportamentos relacionados à saúde e de 

práticas alimentares dos adolescentes, e informações dos diretores das escolas, foram coletados 

por meio de questionário autopreenchível; dados das cantinas obtidos por meio de entrevista 

com os administradores. Utilizada análise multivariável, estratificada por sexo, para expressar 

razão de prevalência (RP), não ajustada e ajustada, intervalo de confiança de 95% (IC95%), de 

modo a identificar associações entre excesso de peso e variáveis de exposição. Utilizada 

estatística descritiva e correlações para avaliar a relação entre oferta de alimentos permitidos 

ou não pela Lei das Cantinas e variáveis, por meio da construção de índice para cada grupo 

destes alimentos. Participaram 1.232 adolescentes (proporção de resposta 75,9%), 30 diretores 

e 27 administradores de cantinas escolares. Mais de 2/3 das cantinas vendia alimentos não 

permitidos, com presença de corantes, alto teor de sódio e gordura, tais como bebidas 

açucaradas (n=22; 81,5%) e doces, pipocas e salgadinhos industrializados (n=13; 48,2%). A 

maioria das cantinas servia salgados assados (n=25; 92,6%) e apenas uma (3,7%) 

comercializava salgados fritos. Não foram encontrados produtos sem rotulagem ou data de 

validade. Apenas a oferta de ensino técnico esteve associada à maior disponibilidade de 

alimentos permitidos pela legislação (p=0,033). Entre os adolescentes, 51,8% eram do sexo 

masculino e com idade média de 14,3 anos (desvio-padrão 2,0). A prevalência de excesso de 

peso foi de 30,4% (IC95%: 26,4;34,4): 31,6% (IC95%: 27,1;36,0) para meninos e 29,2% 

(IC95%: 24,2;34,2) para as meninas. Observada redução da prevalência do excesso de peso 

com o aumento da faixa etária em meninos (p=0,002, teste de tendência linear). A prevalência 

de excesso de peso foi menor entre os meninos que realizaram mais de 4-5 refeições ao dia 

(RP=0,62; IC95%: 0,45;0,86) e entre meninas que realizaram mais de 6 refeições ao dia, 

(RP=0,37; IC 95%: 0,23;0,59); foi menor entre os meninos (RP=0,56; IC95%: 0,36;0,89) e 

maior entre as meninas (RP=1,73; IC95%: 1,21;2,47) que experimentaram álcool, 

respectivamente. Não foi observada associação entre o desfecho e índices de alimentos 

permitidos e não permitidos pela Lei das Cantinas. Em conclusão, o estudo constatou 

associação do excesso de peso com a experimentação de álcool e o número de refeições. Em 

relação ao ambiente alimentar, as cantinas avaliadas se caracterizaram como locais de 

comercialização de lanches rápidos e oferta de alimentos proibidos, apesar da existência da Lei. 

Destaca-se a importância de estudos, longitudinais e qualitativos, que investiguem 

detalhadamente as fontes e os alimentos consumidos na escola, sua significação e o impacto da 

oferta de alimentos nas cantinas sobre o estado nutricional e sobre o consumo alimentar dos 

adolescentes.  

  

Palavras-chave: Sobrepeso. Adolescente. Alimentação escolar. Comportamento alimentar. 

Cantina. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Eating practices and obesogenic environments contribute to the increase in the prevalence of 

overweight and associated diseases. This study estimated the prevalence of overweight and 

investigated its association with the school food environment and characteristics of adolescents 

from state schools of Curitiba / PR. A cross-sectional, analytical study, conducted between 

March/2016 and May/2017, with adolescents aged 10 to 19, school directors and school 

canteens managers. Prevalence of overweight (overweight and obesity) was estimated based on 

the Body Mass Index. Data on health-related behaviors and eating habits of adolescents, as well 

as information of the school director, were collected through a self-reported questionnaire; 

canteens data obtained through an interview with the managers. Multivariate analysis, stratified 

by gender, was used to express crude and adjusted prevalence ratio (PR), with a 95% confidence 

interval (95%CI), in order to identify associations between overweight and exposure variables. 

Descriptive statistics and correlations were used to evaluate the relationship between food 

supply allowed and not allowed by the Canteen Law and the variables, by constructing index 

for each group of these foods. A total of 1,232 adolescents (response rate 75.9%), 30 school 

directors and 27 school canteens managers participated in the study. More than 2/3 of canteens 

sold food not allowed, with presence of synthetic colorant, high sodium and fat content, such 

as sugary beverages (n=22, 81.5%) and candies, industrialized popcorn and salty snacks (n=13, 

48.2%). Mainly canteens offer to sell baked snacks (n=25, 92.6%), only one offered fried snacks 

(n=1, 3.7%). No products were found without labeling or expiration data. Only the offer of 

technical education was associated with greater availability of food allowed by legislation 

(p=0.033). Among adolescents, 51.8% were male and the mean age was 14.3 years (standard 

deviation 2.0). The prevalence of overweight was 30.4% (95%CI: 26.4, 34.4): 31.6% (95%CI: 

27.1, 36.0) for boys and 29.2% (95%CI: 24.2; 34.2) for girls and decrease with age in males (p 

= 0.002, linear trend test). The prevalence of overweight was lower among boys who had more 

than 4-5 meals per day (PR=0.62, 95%CI: 0.45, 0.86) and among girls who had more than 6 

meals a day, (PR=0.37, 95%CI 0.23, 0.59); was lower among boys (PR=0.56, 95%CI: 0.36, 

0.89) and higher among girls (PR=1.73, 95%CI: 1.21, 2.47) who experienced alcohol, 

respectively. No association was observed between the outcome and food indices allowed and 

not allowed by the Canteen Law. In conclusion, this study found association of overweight with 

alcohol experimentation and number of meals. In relation to the food environment, the canteens 

evaluated were characterized as places for the commercialization of snacks and supply of 

prohibited foods, despite the existence of the Law. Highlights the importance of longitudinal 

and qualitative studies that investigate in detail the sources and foods consumed at school, your 

meaning and the impact of the food supply in canteens on the nutritional status and food 

consumption of adolescents. 

 

Key words: Overweight. Adolescent. School feeding. Eating behavior. Canteen. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O propósito desta dissertação é contribuir para o conhecimento sobre práticas e 

comportamentos alimentares em adolescentes e incentivar a investigação mais detalhada do 

como e por que se come nas escolas, e de como esta situação se associa com o estado nutricional 

nesta faixa etária. Ela está inserida no projeto “Excesso de peso e características do ambiente 

escolar em estudantes de Curitiba/PR”.  

A vivência profissional por oito anos, ligada, de alguma forma, ao Programa de 

Alimentação Escolar, e a atuação em Núcleo de Saúde da Família por mais 09 anos, que me 

aproxima da escola por meio do Programa Saúde na Escola, tornou este ambiente meu campo 

de estudo e motiva minha contínua busca pela compreensão da dinâmica escolar envolvida no 

consumo de alimentos no espaço social escolar e me estimula a pensar, e implementar, 

estratégias que garantam a efetiva execução do Direito Humano à Alimentação Adequada 

(DHAA).  

Essa dissertação, apresentada na forma de artigos, é constituída por 6 Capítulos: 1) 

introdução inicial, justificativa para o desenvolvimento do estudo e objetivos a serem 

alcançados; 2) revisão bibliográfica, com os referenciais teóricos importantes; 3) metodologia, 

com os métodos, procedimentos e materiais utilizados; 4) resultados e discussão, apresentados 

na forma de dois artigos resultantes do projeto de pesquisa de mestrado: o primeiro, intitulado 

“Cantinas de escolas estaduais de Curitiba/PR: adequação à lei de regulamentação de oferta de 

alimentos”, descreve a oferta de alimentos permitidos e proibidos pela Lei da Cantina Saudável, 

nas cantinas escolares de Curitiba/PR, e o segundo, “Excesso de peso, comportamentos em 

saúde e práticas alimentares entre adolescentes de Curitiba/PR”, avalia os fatores individuais, 

de comportamento e do ambiente alimentar intraescolar associados a prevalência de excesso 

em peso em adolescentes das escolas estaduais de Curitiba/PR. Ambos são apresentados no 

idioma e no formato de publicação das revistas às quais foram submetidos; 5) considerações 

finais, com síntese das principais contribuições do estudo e; 6) referências citadas no corpo da 

dissertação (com exceção daquelas somente citadas nos manuscritos). 

A estrutura desta dissertação foi elaborada em acordo com o Regimento do Programa 

de Pós-Graduação Strictu Sensu em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná e com 

as recomendações do Manual de Normalização de Documentos Científicos desta instituição 

(AMADEU et al., 2017). O artigo “Cantinas de escolas estaduais de Curitiba/PR: adequação à 

lei de regulamentação de oferta de alimentos” foi submetido em 13/07/2017 à Revista Ciência 

e Saúde Coletiva (ANEXO 1), atendendo ao disposto no art. 56, parágrafo primeiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dos agravos nutricionais mais conhecidos, a desnutrição e a obesidade aparecem nos 

extremos da escala de avaliação nutricional (SOUZA, 2015). Coexistindo paradoxalmente com 

a desnutrição, a epidemia global de sobrepeso e obesidade na sociedade contemporânea vem se 

tornando rapidamente um problema de saúde pública em muitas partes do mundo (WHO, 2016). 

Ela é, possivelmente, um dos problemas mais visíveis e também um dos mais negligenciados 

pelas políticas públicas, com grande dificuldade para ser tratada devido ao seu caráter 

multifatorial (ENES; SLATER, 2010). É também considerada como a maior causa prevenível 

de morbidade e mortalidade (WHO, 2016; WILLHELM; RUIZ; OLIVEIRA, 2010; 

OLIVEIRA, 2008).  

Mundialmente, em 2014, mais de 1,6 bilhões de adultos maiores de 18 anos estavam 

acima do peso. Dentre esses, mais de 600 milhões eram obesos (WHO, 2016). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) (WHO, 2016), o excesso de peso (incluindo as 

condições de sobrepeso e a obesidade) mais que dobrou desde 1980 e atingiu, em 2014, 52% 

dos adultos do mundo. Tal condição também vem sendo observada na população jovem. 

Estimou-se que, no período de 2008 a 2013, das crianças e jovens de 0 a 19 anos da América 

Latina, entre 42,5 a 51,8 milhões delas, ou seja, 20 a 25% da população apresentasse excesso 

de peso (RIVERA et al., 2014). Para 2025 a estimativa mundial é a de que mais de 75 milhões 

de crianças (11%) estejam com sobrepeso e obesidade, caso medidas de intervenção não sejam 

tomadas (WHO, 2014).  

Nesse cenário, o Brasil ainda figura como uma nação em transição, com diminuição 

da prevalência de desnutrição e aumento do sobrepeso/obesidade (CONDE; MONTEIRO, 

2014; BATISTA FILHO; RISSIN, 2003). Entre 1980 e 2015, a prevalência brasileira do excesso 

de peso em crianças e adolescentes de 2 a 19 anos de idade, aumentou em todas as regiões 

brasileiras e classes sociais, triplicando entre os meninos e dobrando entre as meninas, atingindo 

27,3% e 23,1%, respectivamente (COLLABORATORS, 2017). Em 2009, a região sul do Brasil 

já apresentava a maior prevalência de excesso de peso do país em adolescentes (faixa etária dos 

10 aos 19 anos), alcançando 35,4% (IBGE, 2010).  

Além disso, o controle do sobrepeso e da obesidade na adolescência é um desafio 

(SMITH; SMITH, 2016).  Ainda que o elevado peso corporal seja resultado do desequilíbrio 

positivo entre oferta e demanda energética, a sua determinação tem se revelado complexa e 

pode estar associada a vários fatores, tais como demográficos, socioeconômicos, genéticos, 

psicológicos, ambientais e individuais (SMITH; SMITH, 2016; TERRES et al., 2006; DE 
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MATOS FONSECA; SICHIERI; VEIGA, 1998). Os adolescentes, quando comparados à 

população adulta, constituem um grupo nutricionalmente vulnerável: de um lado demandam 

uma maior ingestão de energia e uma alimentação densamente nutritiva para atender às 

necessidades nutricionais típicas do crescimento, o que não significa aumento obrigatório do 

consumo de alimentos altamente energéticos, (LOBSTEIN et al., 2015) e, de outro, estão 

expostos a excessiva mídia, principalmente televisiva, digital e social, de alimentos 

ultraprocessados, sem a necessária advertência das consequências do seu consumo (D’AVILA; 

KIRSTEN, 2017). Considerada como uma fase marcada pela conquista da autonomia, as 

práticas alimentares adquiridas no seu curso podem se estender até a vida adulta (IBGE, 2016b; 

STORY; NEUMARK-SZTAINER; FRENCH, 2002) o que a torna um período estratégico para 

o estímulo a comportamentos saudáveis, entre eles a prevenção de excesso de peso, de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) e do uso de substâncias psicoativas (COLLABORATORS, 

2017). 

Nessa faixa etária, marcada pelo imediatismo, a sensação de não ter tempo suficiente 

para fazer tudo o que quer ou precisa em um dia, pode provocar alterações no comportamento 

alimentar (JABS; DEVINE, 2006). A diminuição das refeições familiares, o aumento no 

consumo de lanches rápidos e a preferência por refeições rápidas e práticas, formadas, em sua 

maioria, por alimentos ultraprocessados, de baixo valor nutritivo (FREITAS et al., 2014), 

aparecem como alternativa para angariar mais tempo para atividades mais prazerosas e acabam 

por transformar o ato de comer em algo secundário à outra atividade (JABS; DEVINE, 2006). 

Aliada a alteração do comportamento alimentar, também se observa maior sedentarismo, 

favorecido por maior tempo dispensado às atividades de baixa intensidade, como assistir 

televisão, usar computador e jogar videogame (STORY; NEUMARK-SZTAINER; FRENCH, 

2002). 

Por ser a escola um local em que os estudantes passam grande parte de seu tempo 

(STORY; NEUMARK-SZTAINER; FRENCH, 2002; ACCIOLY, 2009), é importante 

identificar a disponibilidade de alimentos e bebidas, intra e externamente ao ambiente escolar, 

pois sua oferta pode tanto contribuir para uma alimentação saudável (BARRETO NETO et al., 

2015; BYRD-WILLIANS et al., 2015; MOMM; HOFELMANN, 2013; BRASIL, 2012; CDC, 

2011; BRASIL, 2006), como aumentar o risco de obesidade e de DCNT (MARTINS et al., 

2013). Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2008/9 (IBGE, 2011), o alto consumo 

de alimentos ultraprocessados pode substituir e/ou reduzir o consumo de alimentos in natura 

ou minimamente processados. Dados da Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar (PeNSE), de 

2015 (IBGE, 2016b) evidenciaram uma alta frequência (cinco dias ou mais por semana) na 
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ingestão de salgadinhos industrializados (63,7%), refrigerantes (58,5%) e guloseimas (49,7%), 

por estudantes do 9º ano do ensino fundamental, disponíveis em 54% das escolas públicas 

avaliadas. Estes valores foram superiores aos encontrados na mesma pesquisa em 2012, 41,3% 

e 33,2%, para guloseimas e refrigerantes, respectivamente (IBGE, 2013). Associado a este 

aumento da oferta de alimentos ultraprocessados, em 2015 também foi observado que, apesar 

da oferta da alimentação escolar gratuita relatada por 97,8% dos participantes, 61,5% referiram 

comê-la raramente ou nunca (IBGE, 2016b).  

Ao analisar as políticas públicas com potencial de contribuir na intervenção da 

obesidade infanto-juvenil, alguns autores observaram que uma das principais medidas de efeito 

é interferir na regulamentação de venda e propaganda de alimentos em ambiente escolar (REIS; 

VASCONCELOS; BARROS; 2011). Por esta razão, alguns estados e municípios brasileiros 

implementaram políticas próprias de regulamentação do comércio de alimentos nas cantinas. O 

estado de Santa Catarina foi o primeiro a proibir o comércio de bebidas alcoólicas, balas, 

pirulitos, gomas de mascar, refrigerantes, sucos artificiais, salgadinhos industrializados, 

salgados fritos e pipocas industrializadas e, devido a ampla divulgação na mídia nacional, ações 

similares foram implantadas em outros locais, incluindo o Paraná (BRASIL, 2007). Silva 

(2009) destaca a necessidade de investigar melhor a relação entre locais de oferta de alimentos 

– cantina comercial, alimentação escolar gratuita, casa e entorno – e o comportamento dos 

adolescentes para contemplar todos os aspectos do “comer” desse grupo e melhorar a 

efetividade do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Nesta perspectiva, de rápido aumento na prevalência do excesso de peso e das doenças 

a ele associado, há necessidade de monitoramento do estado nutricional, investigação 

simultânea dos seus determinantes e implementação de ações baseadas em evidências 

(COLLABORATORS, 2017). Até o momento não foram identificados estudos publicados que 

tenham avaliado estado nutricional, comportamentos relacionados à saúde, práticas alimentares 

e características do ambiente alimentar escolar, de modo concomitante e com amostra 

representativa de adolescentes, de modo a permitir associações. O conhecimento da prevalência 

de excesso de peso e da sua associação com características dos alunos possibilitam a 

identificação de grupos de risco, além de aumentar a percepção sobre os fatores associados, o 

que contribuirá para ideias de intervenções nesse problema de saúde pública. O conhecimento 

das características das preparações servidas em relação aos alunos interage para explicar os 

diferentes níveis de aceitação identificados nos estudos. 

Assim, a presente pesquisa utiliza a escola como campo de estudo para ampliar a 

compreensão da relação entre excesso de peso, comportamentos relacionados à saúde, práticas 
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alimentares e características do ambiente alimentar escolar em adolescentes das escolas 

públicas estaduais de Curitiba/PR.  

 

1.1. OBJETIVO GERAL 

 

Estimar a prevalência do excesso de peso e investigar sua associação com 

características do ambiente alimentar escolar e dos adolescentes das escolas estaduais de 

Curitiba/PR. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Estimar a prevalência do excesso de peso entre os adolescentes;  

● Caracterizar o ambiente alimentar das cantinas comerciais; 

● Descrever o perfil demográfico e antropométrico dos adolescentes;  

● Descrever as práticas alimentares individuais, as práticas alimentares no ambiente 

escolar e os comportamentos relacionados à saúde, dos adolescentes; 

● Investigar associação entre excesso de peso em adolescentes e características 

demográficas, comportamentos relacionados à saúde, práticas alimentares e oferta 

de alimentos na cantina escolar, em adolescentes. 

 

  



21 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para revisão da literatura deste estudo foram selecionados artigos e materiais do portal 

de periódicos da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), sem 

limites de ano, nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Neste Capítulo serão 

apresentados os aspectos relacionados à: adolescência; excesso de peso (sobrepeso e 

obesidade); alimentação (práticas, hábitos e consumo no ambiente escolar) e; ambiente 

alimentar escolar. 

 

2.1. ADOLESCÊNCIA 

 

Na literatura, são muitas as definições que tentam explicar a adolescência. Entretanto, 

dois referenciais teóricos se destacam: o referencial biológico, baseado no paradigma 

biomédico, e o referencial sociológico, baseado na construção sócio-histórica-cultural (BOCK, 

2007; AGUIAR; BOCK; OZELLA, 2001; PERES; ROSEMBURG, 1998). 

A adolescência, compreendida por meio do paradigma biomédico, é uma etapa natural 

de transição entre a infância e a idade adulta, marcada por um rápido desenvolvimento 

biológico, psicológico e social (PRIORE; FARIA; FRANCESCHINI, 2010; BOCK, 2007). O 

critério cronológico que abrange o período de duração da adolescência não é consenso entre os 

países e nem entre autores, sendo frequentemente definido conforme crenças e práticas culturais 

locais (PRIORE; FARIA; FRANCESCHINI, 2010). Ele pode variar de 10 a 19 anos se o 

conceito de adolescência abranger apenas o estágio de transição entre uma etapa e outra, ou se 

estender até os 30 anos se envolver questões relacionadas com a conquista progressiva da 

autonomia, em detrimento da dependência familiar (WHO, 2005; EISENSTEIN, 2005). 

O critério cronológico mais adotado em bases estatísticas, políticas públicas e 

pesquisas é o da OMS, também utilizado pelo Fundo de População para as Nações Unidas 

(UNFPA) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que define a adolescência 

como o período que começa aos 10 anos e termina aos 19 anos 11 meses e 29 dias. Alguns 

organismos internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Banco 

Mundial referem-se aos adolescentes como “jovens” e utilizam o intervalo de 15 a 24 anos. Por 

sua vez, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS), utilizam o intervalo ampliado, de 10 a 24 anos, referente à 

adolescência e à juventude (UNICEF, 2006). No Brasil, a Lei nº 8.069, que dispõe sobre o 
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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), define adolescente como pessoas em 

desenvolvimento (art. 6) com idade entre doze e dezoito anos. Em casos excepcionais, desde 

que disposto em lei, o ECA é aplicável até os 21 anos (art. 2) (BRASIL, 1990). 

O critério fisiológico, usualmente associado ao critério cronológico, divide a 

adolescência em três fases, cada qual caracterizada por alterações físicas, cognitivas, 

emocionais, sociais e comportamentais. A fase inicial, também chamada de pré-adolescência 

ou puberdade, ocorre entre os 10 e 13 anos de idade, variando até os 14 anos. É considerada um 

processo essencialmente hormonal, marcada por mudanças físicas, como o estirão de 

crescimento e modificações neuroendócrinas, principalmente sexuais. A fase intermediária, ou 

adolescência propriamente dita, ocorre entre os 14 e 16 anos. Nela se destaca o desenvolvimento 

psicológico e cognitivo, com a influência dos pares e do ambiente escolar na construção da 

identidade do adolescente. Por último, a fase final, que ocorre entre 17 e 19 anos, é caracterizada 

pela gradativa desaceleração desses processos até a parada total do crescimento e marcada pela 

expressão significativa das mudanças sociais, principalmente no que diz respeito à 

independência econômica e às relações estabelecidas com seu grupo social (UNICEF, 2006; 

KANTOR, 1999). 

O aumento das necessidades energéticas em relação à infância ocorre em virtude do 

rápido crescimento, da alteração da composição corporal (muscular, óssea e adiposa), da 

maturação esquelética e do maior tamanho corporal (MASCARENHAS et al., 2003). Aumenta 

também a demanda por determinados nutrientes, tais como proteínas, ferro, zinco, cálcio e 

vitaminas A e C, envolvidos na construção e manutenção de novos tecidos, necessários para 

garantir alterações fisiológicas complexas. 

A maturação sexual, influenciada por fatores genéticos e ambientais, ocorre de modo 

distinto entre adolescentes do sexo feminino e do sexo masculino, de modo que as meninas 

experimentam estas transformações entre 12 e 18 meses antes dos meninos (UNICEF, 2006). 

Em virtude das diferenças hormonais entre os sexos, a gordura corporal se acumula de modo 

mais centralizado, próximo ao tronco, em meninos, e de modo mais periférico, na região do 

quadril e das coxas, em meninas (OLIVEIRA et al., 2007) e, por esta razão, o estágio de 

maturação torna-se variável importante na avaliação nutricional dos adolescentes, enquanto a 

idade cronológica perde seu poder explicativo (OLIVEIRA; VEIGA, 2005). Contudo, existem 

dificuldades na aplicação em contextos de pesquisa envolvendo amostras grandes, 

principalmente no ambiente escolar.  A primeira delas diz respeito à forma de avaliação. Quando 

é direta só pode ser executada por profissional médico, limitando o tamanho da amostra. 

Quando a avaliação é indireta, outros dois vieses surgem: o primeiro envolve o que é 
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considerado como estágio inicial da maturação sexual (menarca, para as meninas, e primeira 

ejaculação, para os meninos ou início do surgimento de características secundárias, como 

aumento das mamas, alteração de voz e aparecimento de pelos) e o segundo a qualidade das 

informações quando autorreferidas pelos adolescentes (FARIA et al., 2013; PINTO et al., 2010). 

Há crescentes evidências de que a maturação sexual precoce constitui um fator de risco 

para o excesso de peso (QI, 2017; GEMELLI; FARIAS; SOUZA, 2016; DAI et al, 2014). Por 

outro lado, os indivíduos com maior percentual de gordura corporal têm maiores chances de 

maturar precocemente (MORAES, 2016). É também neste período que acontece o último 

momento de grande crescimento físico, no qual o indivíduo alcança entre 20 e 25% de sua 

estatura final e 50% da sua massa corporal adulta e que, em conjunto com a qualidade da 

alimentação, implicam em consequências importantes sob o aspecto nutricional e torna-se 

ponto crítico para o desenvolvimento do excesso de peso (CAMPOS; LEITE; ALMEIDA, 

2007; UNICEF, 2006). 

Contudo, os adolescentes estão longe de ser um grupo homogêneo em termos de 

desenvolvimento biológico, maturidade e estilo de vida. Seu desenvolvimento não obedece a 

um contínuo perfeito e a divisão apresentada, apesar de conveniente, não implica em fases 

estagnadas e nem independentes entre si. Estas ocorrem simultaneamente, com ritmos e 

intensidades diferentes, que variam para cada adolescente dentro de cada gênero, entre os 

diversos grupos étnicos e sociais de uma população. Todo o desenvolvimento na adolescência 

é moldado por influências genéticas, nutricionais, ambientais, estruturais e sociais, 

relacionando-se dialeticamente com o estado nutricional dos adolescentes (UNICEF, 2006; 

EISENSTEIN, 2005; EISENSTEIN, 2000; OMS, 1995a).  

Nesta linha de heterogeneidade, o referencial sociológico define a adolescência, a 

partir de uma construção sócio-histórica-cultural, como um período construído socialmente, a 

partir da atribuição de valores, significados e interpretações, que repercute na subjetividade e 

no desenvolvimento do homem e que vem acompanhado de marcas corporais, as quais, apesar 

de naturais, também são significadas socialmente. Desse modo, muito mais do que uma fase 

natural do ciclo da vida, a adolescência é o período em que a criança passa a questionar a 

realidade que a cerca, conforme a construção social da sociedade em que está inserida (BOCK, 

2007).    

Em um país como o Brasil, cercado de diversidade e disparidades de todas as formas, 

inclusive alimentares, há a necessidade de se incorporar a construção social da adolescência, 

reconhecer a importância que a pluralidade de possibilidades por trás dela apresenta e 

abandonar a visão, por vezes equivocada, de adolescência como fase problemática, ligada de 
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modo reducionista às transformações biológicas e psicológicas (UNICEF, 2011). Deste modo, 

é possível transformá-la em um período importante para a prevenção da obesidade e de estímulo 

a comportamentos relacionados à saúde e a práticas alimentares saudáveis. 

 

2.2. EXCESSO DE PESO: SOBREPESO E OBESIDADE 

 

O excesso de peso é considerado um dos principais problemas de saúde pública da 

sociedade moderna e sua prevalência vem adquirindo proporções epidêmicas 

(COLLABORATORS, 2017; WHO, 2016; CDC, 2011). De acordo com a OMS, a obesidade é 

um transtorno metabólico caracterizado pelo acúmulo anormal ou excessivo de gordura no 

organismo que pode levar a um comprometimento da saúde do indivíduo (WHO, 1998).  

Sua elevada prevalência no Brasil (29,8%), apontada no Estudo de Riscos 

Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA), realizado entre 2013 e 2014, colabora com 1/5 

dos casos de hipertensão arterial entre adolescentes (BLOCH et al., 2016). Contudo, a 

dificuldade de estabelecer critérios para sua classificação entre crianças e adolescentes, dificulta 

a comparação dos estudos (WHO, 2016).  

 

2.2.1. Prevalência e fatores associados ao excesso de peso 

 

Os adolescentes representavam em 2016, 16% da população mundial, equivalente a 

1,2 bilhões de pessoas com idade entre 10 e 19 anos (UNICEF, 2016), 111 milhões habitando a 

América Latina e o Caribe. No Brasil, segundo dados do Censo 2010, 17,9% da população 

encontrava-se nesta faixa etária, ou seja, pouco mais 34,1 milhões habitantes (IBGE, 2011). 

 Levantamentos populacionais indicam que, nas últimas três décadas, a obesidade 

entre os adolescentes aumentou, cerca de duas a três vezes, em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (COLLABORATORS, 2017; CDC, 2011). 

Conforme os dados da Pesquisa sobre Saúde em Crianças em Idade Escolar (Health 

Behaviour in School-aged Children – HSBC), que ocorre a cada quatro anos em países da 

Europa, em geral a prevalência de excesso de peso em crianças e adolescentes não tem 

diminuído desde 2002 e, em 2014, em todos os países e regiões da Europa, foi de 19%, em 

média, mantendo níveis mais elevados nos países do sul do continente. A prevalência da 

obesidade aumentou significativamente, entre 2002 e 2014, em 16 dos 27 países analisados e, 

em sua grande maioria foram mais elevadas em meninos e em adolescentes mais jovens. Apenas 

a Noruega e a Espanha apresentarem decréscimo na prevalência de excesso de peso, em 
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situações específicas: meninos de 11 anos, na Noruega, e meninas de 13 anos, na Espanha. 

(INCHLEY, 2017). 

Ainda no cenário mundial, uma revisão sistemática realizada por Bibiloni, Pons e Tur 

(2013), entre 1999 e 2011, observou uma maior prevalência de excesso de peso na América, 

Oceania e Europa, enquanto na África e em algumas partes da Ásia foram encontrados valores 

menores. No geral, cerca de 30% dos adolescentes norte-americanos; entre 22% a 25% dos 

adolescentes europeus (na Europa, a República Checa e a Itália foram uma exceção e 

apresentaram uma prevalência de 13,7% e 17,9% de excesso de peso em adolescentes, 

respectivamente); entre 23,2% e 34,2% dos adolescentes da Oceania  estavam com sobrepeso 

ou obesidade. Na África, a prevalência geral de excesso de peso foi inferior a 20%. Entre os 

adolescentes asiáticos houve uma ampla variação: em algumas localidades, como a China, a 

prevalência era de 5,2%, enquando em Bharein, na região do Oriente Médio, alcançava 36,4%. 

No Brasil, a POF de 2008-2009, que considerou antropometricamente apenas o Índice 

de Massa Corporal (IMC) para idade, indicou que cerca de 20% dos adolescentes do país 

apresentava excesso de peso, excedendo em seis vezes a frequência do déficit de peso (IBGE, 

2010). A prevalência de excesso de peso em adolescentes oscilou, independente do sexo, de 

15,9% a 18,5% nas regiões Norte e Nordeste (cerca de cinco vezes a prevalência do déficit de 

peso) e de 23,9% a 26,9% nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste (cerca de sete a dez vezes a 

prevalência do déficit de peso). Com magnitudes menores, 3,8% a 3,9% no Norte e Nordeste, 

e de 5,5% a 7,6%, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a prevalência da obesidade em adolescentes 

mostrou distribuição geográfica semelhante à observada para o excesso de peso (IBGE, 2010). 

A mesma pesquisa apontou que o excesso de peso e a obesidade são mais prevalentes em regiões 

urbanas e que a condição socioeconômica pode representar um fator contribuinte, tanto para o 

excesso de peso, quanto para a obesidade, em relação ao sexo masculino. Estudo realizado em 

Minas Gerais com adolescentes de 11 a 17 anos, constatou aumento da prevalência de excesso 

relacionado à renda familiar (PINHO; BOTELHO; CALDEIRA, 2014), achado semelhante ao 

de estudo realizado em Pernambuco, no qual maiores rendas se associaram ao excesso de peso 

(LEAL et al., 2012). 

Outros estudos nacionais, que utilizaram o IMC para avaliação do sobrepeso e da 

obesidade em adolescentes, identificaram 13% de risco de sobrepeso e obesidade, na faixa 

etária de 12 a 19 anos, em Fortaleza, Ceará (ARAÚJO; GUEDES; ALMEIDA, 2013), e 13% 

de sobrepeso e 3,4% de obesidade, na faixa etária de 10 a 14 anos, em Guarapuava, Paraná 

(GATTI, 2005). Estudos internacionais, utilizando o IMC como critério de classificação do 

estado nutricional, em amostras representativas, verificaram prevalência de 22,2% de sobrepeso 
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e obesidade em 2.648 adolescentes, entre 12 a 18 anos, na Grécia, tendo como fatores 

associados à prevalência no sexo masculino, o excesso de peso materno e a baixa escolaridade 

materna (PATSOPOULOU et al., 2016) e; 24,3% de adolescentes obesos ou com sobrepeso, 

entre 10.424 adolescentes, de 13 a 16 anos, em seis diferentes países da Oceania (PENGPID; 

PELTZER, 2015), com prevalência maior em países mais desenvolvidos e associação com o 

sedentarismo. Em estudo conduzido com adolescentes italianos de 11 a 15 anos, o sobrepeso 

esteve associado, em ambos os sexos a ausência de consumo de café da manhã, a diminuição 

do excesso de peso com a idade (LAZZERI, 2014). Com resultados diferentes, o sobrepeso 

esteve associado à alta renda e ao maior grau de instrução dos pais, em estudo conduzido com 

adolescentes do ensino fundamental e médio em sete cidades chinesas, possivelmente pelas 

transições econômicas, tais como os avanços tecnológicos e maior acessibilidade aos alimentos 

de alta densidade energética (FELICITAS et al., 2015). 

No Brasil, outro fator associado ao sobrepeso em adolescentes, em ambos os sexos, 

foi ter mães e pais obesos, conforme apresentado em estudo envolvendo adolescentes pós-

púberes de três estados: Goiânia, Pelotas e São Paulo. Neste estudo, o álcool esteve 

inversamente associado ao sobrepeso em adolescentes do sexo masculino e o sobrepeso esteve 

associado à escolaridade materna nas meninas, mas não em meninos (RIBEIRO; 

COLUGNATI; TADDEI, 2009).  

Há também de se considerar a influência das variações genéticas em relação ao risco 

para obesidade. O uso de diversas tecnologias tem favorecido o avanço no entendimento do 

funcionamento dos genes em relação ao controle do peso e reforça a ideia de que os 

comportamentos alimentares, isolados, não são responsáveis pela regulação do peso e do apetite 

(WANDERLEY; FERREIRA, 2010). Contudo, as influências ambientais que levam à 

obesidade podem tornar os indivíduos mais suscetíveis ao desenvolvimento da obesidade, seja 

pelas alterações comportamentais e de práticas alimentares, seja por indução de modificações 

epigenéticas (DAMIANI; DAMIANI, 2011).  

 

2.2.2. Critérios de Avaliação 

 

Diversos métodos são empregados para avaliar a composição corporal (SANT’ANNA; 

PRIORE; FRANCESCHINI, 2009). A antropometria constitui-se uma destas técnicas. Apesar 

de ser uma técnica duplamente indireta e menos rigorosa, é o método mais utilizado para 

identificar pessoas obesas, pois é o de melhor aplicação prática, menor custo, não invasivo, 

universalmente aplicado e com boa aceitação por parte da população (OMS, 1995a). A partir da 



27 

 

combinação da informação do sexo e da idade com duas ou mais informações antropométricas 

básicas como peso, altura, perímetros, entre outras, são propostos indicadores antropométricos 

para diagnosticar o aumento da gordura corporal (OMS, 1995b). O mais utilizado é o Índice de 

Massa Corporal (IMC), expresso como o peso corporal em quilos dividido pela estatura em 

metros ao quadrado. Em relação às crianças e aos adolescentes, não se devem utilizar os 

mesmos pontos de corte que são empregados nos adultos, uma vez que o IMC varia, de forma 

importante, com a idade e o sexo. Utilizam-se as curvas percentilares, o escore-z e os pontos de 

corte, conforme o sexo e a idade (CARVALHO et al., 2011).  

A respeito dos pontos de corte para classificação dos valores de IMC em baixo peso, 

sobrepeso e obesidade na população pediátrica, incluindo os adolescentes, cabe destacar que os 

valores de IMC são uma manipulação matemática das medidas de peso e estatura e, portanto, 

conforme os valores de referência adotados, o excesso de peso se fará presente sempre que estes 

valores forem ultrapassados (GUEDES et al., 2006). Neste sentido, a comparação entre estudos 

é prejudicada, pois não há consenso sobre os pontos de corte (COLE et al., 2000; ONIS et al., 

2007; MUST; DALLAL; DIETZ, 1991; CONDE; MONTEIRO, 2006) e diferentes locais no 

mundo podem utilizar pontos de corte diferentes. 

Nos Estados Unidos são utilizadas como ponto de corte do IMC as curvas publicadas 

em 2000 pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC). Elas são uma revisão das 

curvas do National Center for Health Estatística (NCHS) de 1977, e baseiam-se em dados de 

pesquisas realizadas entre 1963 e 1994, com crianças e adolescentes de 2 a 20 anos 

(KUCZMARSKI et al., 2002). 

As curvas recomendadas pela International Obesity Task Force (IOTF), 

frequentemente utilizadas por vários investigadores em estudos epidemiológicos, foram 

propostas por Cole et al. (2000). Os pontos de corte foram desenvolvidos a partir de dados de 

seis países (Brasil, Grã-Bretanha, Hong Kong, Holanda, Cingapura e Estados Unidos), 

baseados nos pontos de corte de IMC para adultos estabelecidos pela OMS (sobrepeso≥ 

25 kg/m2 e obesidade ≥ 30 kg/m2), em função da idade e do sexo, de crianças dos 2 aos 18 anos. 

Em 2006, a OMS lançou uma recomendação de curvas de crescimento, baseadas nos 

resultados de um estudo multicêntrico (WHO Multicentre Growth Reference Study - MGRS) 

elaborado entre 1997 e 2003, utilizando amostras populacionais rigorosamente selecionadas de 

diversos continentes e países, incluindo o Brasil. Dada a ampla heterogeneidade dos dados, em 

2007, a OMS propôs um critério de classificação do estado nutricional para crianças e 

adolescentes entre 5 e 19 anos de idade, reconstruído a partir da referência de crescimento 

recomendada pelo NCHS de 1977 (ONIS et al., 2007). Estas curvas adaptam-se bem ao padrão 
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de crescimento infantil e aos pontos de corte de sobrepeso e obesidade recomendados para os 

adultos (18,5 kg/m2 (baixo peso); 25,0 kg/m2 (sobrepeso); 30 kg/m2 (obesidade)). São 

amplamente utilizadas por diversos países da Europa, África, América, Oriente Médio, Sudeste 

Asiático e Pacífico Ocidental (GUERRA, 2009). 

Contudo, a própria OMS recomenda a utilização de marcador biológico para o início 

do estirão puberal e outro para verificar o término da velocidade máxima de crescimento da 

altura e mudanças associadas (OMS, 1995a). Alguns adolescentes têm a velocidade de 

crescimento rápida e a maturação sexual precoce, e outros têm a velocidade lenta com a 

maturação sexual tardia, influenciando as etapas do desenvolvimento cognitivo, emocional e 

social (OMS, 1995a; EISENSTEIN et al., 2000). Para os meninos considera-se como 

característica de início a voz de adulto e órgãos genitais externos no estágio três de 

desenvolvimento. Para as meninas, as características a serem consideradas são a menarca e as 

mamas no estágio dois de desenvolvimento (TANNER, 1962). Destaca-se que esta avaliação 

só pode ser realizada por profissional médico pediatra ou por meio de autoavaliação por 

comparação com imagens, contudo, a autoavaliação pode resultar em possíveis limitações para 

a fidedignidade desta informação (CASTILHO; COCETTI; BARROS FILHO, 2008).  

 

2.3. ALIMENTAÇÃO: PRÁTICAS, HÁBITOS E CONSUMO NO AMBIENTE 

ESCOLAR 

 

A alimentação, uma das necessidades básicas humanas, acompanha o indivíduo ao 

longo de toda a sua existência (CARNEIRO, 2015). O comportamento alimentar, muito além 

do que se come, quanto se come, quando se come, como se come e com quem se come, envolve 

subjetivamente aspectos socioculturais e psicológicos, tais como as escolhas alimentares, a 

comida do “luxo” e da “necessidade” e o quanto se pensa que se come, entre muitas outras. Ele 

representa uma combinação de práticas relacionadas ao ambiente alimentar das pessoas. 

(SILVA, 2009; ALESSI, 2006; GARCIA, 1997). 

 As relações entre alimentação, comportamento alimentar e sociedade são objeto de 

estudo de diversos pesquisadores. Carneiro (2015) e Alessi (2006) partem da concepção de 

determinismo histórico dos padrões alimentares para identificar os valores e normas sociais 

responsáveis pela construção das condutas alimentares predominantes ao longo da história 

humana. Poulain (2013) as analisa a partir das sociologias da alimentação. Para ele, não existe 

apenas uma sociologia da alimentação. Em sua concepção, a sociologia do consumo (Bourdieu, 

Halbwalchs), a sociologia dos comedores (Fischler, Beardsworth), o desenvolvimentismo 
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(Elias, Moulin), o estruturalismo (Levi Strauss) e a antropologia da alimentação (Condominas), 

ultrapassam suas barreiras epistemológicas, conferindo pluralidade à sociologia da alimentação 

por ele proposta. Garcia (1997), por sua vez, aborda os aspectos subjetivos do comportamento 

alimentar por meio do conceito de “representação social”, de Moscovici, e Silva (2009) se 

utiliza do conceito de habitus, de Bourdieu, para explicar o comportamento alimentar de 

adolescentes.   

Durante a adolescência, a construção do comportamento alimentar está subordinada às 

pressões sociais, tanto ao caráter individual como coletivo. O instinto gregário e do aprendizado 

por pares, característico da construção da identidade desse período, manifesta-se na exigência 

social historicamente imposta aos adolescentes de construção de novos grupos sociais, 

parecidos ou identificados uns com os outros em sua forma de ser, pensar e agir (BOCK, 2007; 

STORY; NEUMARK-SZTAINER; FRENCH, 2002; WAGNER et al., 1997). 

Partindo dos conceitos de “representação social” de Moscovici e de habitus, de 

Bourdieu, pode-se dizer que o adolescente constrói seu próprio habitus por meio de dois 

sistemas complementares: um relacionado à reprodução da prática/realidade e outro de como 

ele percebe esta realidade social, que o permite distanciar-se e diferenciar os objetos, no caso, 

os alimentos. A diferenciação também está relacionada com a definição de gosto. Nas classes 

menos favorecidas, os indivíduos “escolhem” os alimentos não por aquilo que os agrada, mas 

sim pelos que os conferem maior saciedade ao menor custo possível. Nas classes mais 

privilegiadas a escolha se dá por outras razões, justamente porque se distanciam das 

necessidades básicas. Desse modo, a comida de casa e a alimentação escolar gratuita entram 

como “necessidade”, enquanto o lanche da cantina e de estabelecimentos do entorno se 

apresentam como “luxo”, dada a construção de status social a ele conferida pelos indivíduos 

quando distantes da necessidade. (SILVA, 2009; GARCIA, 1997). 

 

2.4. AMBIENTE ALIMENTAR ESCOLAR 

 

Espaço social é o lugar no qual se desenvolvem os conhecimentos das etnociências e, 

no caso da alimentação, podem ser incluídas também as dimensões fisiológicas, psicológicas e 

sociais. Ele vai além dos determinismos culturais e materiais (POULAIN, 2013). 

O espaço social alimentar abrange seis dimensões: o espaço do comestível, que 

constitui o conjunto de escolhas que um grupo humano realiza no interior do conjunto de 

produtos nutritivos que estão à sua disposição, desde o plantar ao conservar; o sistema 

alimentar, ou seja, todas as ações tecnológicas necessárias para transformar o produto em 
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comestível e distribuí-lo na sociedade; o espaço do culinário, em que se constrói a identidade 

alimentar de um produto natural em comestível; o espaço dos hábitos de consumo alimentar, 

que envolvem os rituais do se alimentar; a temporalidade alimentar, que trata da alimentação 

nos ciclos da vida e aos seus rituais na mudança de padrões alimentares e; por fim, o espaço de 

diferenciação social, visto que a alimentação delimita os contornos dos grupos sociais intra e 

interculturalmente. Isto justifica a existência de uma humanidade que há séculos vive espalhada 

em biomas tão diversos e com hábitos alimentares distintos, mesmo quando pertencentes a uma 

mesma nação ou a biomas semelhantes (POULAIN, 2013). 

A escola vem se apresentando ao longo dos anos como um espaço social em que se 

desenvolvem processos de ensino/aprendizado que transcendem seus muros e incorporam-se 

no seu entorno, desempenhando papel de destaque na comunidade, por meio de sua interface 

com a família (BRASIL, 2007). É o local onde os adolescentes permanecem, em média, por 

cinco horas. Cada um de seus espaços físicos apresenta uma significação social. Importante 

destacar que o pátio e o recreio, local e tempo atribuídos ao lazer, respectivamente, são também 

espaços de desenvolvimento do comportamento alimentar (SILVA, 2009). 

O ambiente alimentar escolar é, portanto, um espaço social privilegiado para estimular 

às práticas de comportamentos saudáveis na adolescência, como também promover à saúde e 

prevenir seus agravos. Ele ultrapassa os limites de um espaço físico onde se realizam refeições 

e são supridas necessidades nutricionais: ele é um espaço social alimentar (POULAIN, 2013). 

Nele são consumidos alimentos de origem intra e extraescolar, quase que diariamente, às vezes 

mais de uma vez ao dia e, por essa razão, as práticas alimentares adotadas pelos adolescentes 

neste ambiente têm impacto direto sobre sua saúde e sua dieta, além de influenciar e serem 

influenciados por seus pares (SCHMITZ et al., 2008). 

A alimentação escolar é de extrema importância visto que a escola é fundamental na 

formação dos hábitos de vida do estudante (AMODIO; FISBERG, 2002), e é um ambiente de 

espaço e tempo favorecido para promoção da saúde, por ser onde muitas crianças e adolescentes 

passam grande parte do tempo (COSTA; RIBEIRO; RIBEIRO, 2001).  

Internamente destacam-se duas fontes de alimentação que costumam estar presentes 

em grande parte das escolas brasileiras: alimentação escolar gratuita, por meio da execução do 

programa público de oferta de alimentos, e as cantinas comerciais. Externamente, as principais 

fontes de alimentos são as residências dos escolares e os estabelecimentos no entorno das 

escolas (BRASIL, 2007). Os alimentos e bebidas que não são ofertados gratuitamente nas 

escolas são considerados por alguns autores como “alimentos competitivos”, uma vez que 
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competem com a alimentação ofertada gratuitamente por meio de programa público (STORY; 

NANNEY; SCHWARTZ, 2009; ROSENHECK, 2008; BRIEFEL et al., 2009). 

 

2.4.1. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

 

O PNAE é um programa governamental federal que tem a finalidade de fornecer 

alimentação gratuitamente de modo a suprir ao menos 20% das necessidades energéticas diárias 

dos alunos durante sua permanência na escola (FNDE, 2013). Para compreender a magnitude 

do programa, destaca-se que, em 2015, foram transferidos 3,759 bilhões de reais e atendidos 

41,5 milhões de alunos, com cobertura de 94,5% da rede de ensino pública (FNDE, 2016). 

Como política pública, destaca-se no cenário mundial por incluir o direito humano à 

alimentação adequada e a participação social em suas diretrizes, além de ser um dos mais 

antigos programas de suplementação alimentar do mundo e o único com atendimento 

universalizado dentro do sistema de ensino público, simultâneo à gratuidade na oferta de 

refeições (DANELON; DANELON; SILVA, 2006). 

Criado oficialmente há 62 anos, evoluiu muito em sua trajetória histórica e hoje se 

apresenta como uma estratégia de promoção da alimentação saudável nas escolas públicas 

brasileiras (BRASIL, 2012). Em sua origem, em um contexto de fome, subnutrição e evasão 

escolar, o programa de alimentação escolar, intitulado Campanha da Merenda Escolar (CME), 

apresentava caráter assistencialista local, com o intuito claro de minimizar as deficiências 

alimentares das crianças assistidas (PEIXINHO, 2013). Com o passar dos anos ganhou 

abrangência nacional e legitimidade, mas foi em 1979 que foi denominado Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE), como é reconhecido até hoje. Somente com a Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 208, inciso VII, que a alimentação escolar foi assegurada como 

direito a todos os escolares da educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino 

médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas e filantrópicas 

(DANELON; DANELON; SILVA, 2006; FNDE, 2016; PEIXINHO, 2013). Desde 2009, com 

as mudanças no perfil populacional e de consumo de alimentos na população brasileira, o 

objetivo do programa passou a ser o atendimento das necessidades nutricionais dos alunos e a 

contribuição para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 

promoção de hábitos alimentares saudáveis na escola (FNDE, 2012). Neste mesmo ano, por 

meio da Lei nº 11.947/09, a identidade alimentar regional foi resgatada com a obrigatoriedade 

da destinação de 30% dos recursos financeiros repassados para aquisição de gêneros da 

agricultura familiar local e sua inclusão no cardápio escolar (FNDE, 2016; BRASIL, 2009). A 
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lei também valorizou o nutricionista, exigindo sua participação na elaboração dos cardápios 

(BRASIL, 2009). 

A partir de 2007, a coordenação geral, normatização e transferência de recursos 

financeiros destinados a execução do PNAE é de responsabilidade do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). O repasse financeiro é realizado diretamente aos 

estados e municípios e tem como base o Censo Escolar do ano anterior. O acompanhamento e 

a fiscalização do programa são feitos pela comunidade, Conselhos de Alimentação Escolar, 

FNDE, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e pelo Ministério Público 

(FNDE, 2016) 

No Paraná, a Secretaria de Estado da Educação (SEED) representa a entidade 

executora responsável pela administração do Programa Estadual de Alimentação Escolar 

(PEAE), que, em 2014 beneficiou cerca de 1,3 milhões de alunos. No estado, o Programa 

adquiriu características próprias que lhe concederam destaque, entre elas, o monitoramento do 

estado nutricional dos alunos e funcionários da educação e levantamento do número de alunos 

com necessidades alimentares especiais (diabetes, intolerância à lactose e doença celíaca) 

(PARANÁ, 2015).  

Como forma de controle da aceitação e consequentemente, qualidade da alimentação 

servida aos escolares, desde 2000, o FNDE determina a aplicação do teste de aceitabilidade, 

por entidades executoras do Programa. Ele estabelece que o índice de aceitação da merenda 

escolar seja maior que 85% para escala hedônica e 90% para Resto Ingestão (BRASIL, 2013). 

A aceitação de um alimento pelo aluno é o principal fator para determinar a qualidade do serviço 

prestado pelas escolas no que se refere ao fornecimento da merenda escolar (CALIL; AGUIAR, 

1999). Em estudo realizado par a verificar a aceitabilidade da merenda escolar oferecida aos 

alunos do ensino fundamental de uma escola estadual de Lavras, Minas Gerais, o autor 

constatou que, todas as preparações apresentaram índice superior a 95% de aceitabilidade 

(FLAVIO; BARCELOS; LIMA, 2002).  

Com relação à adesão, considerando como adesão o consumo diário da refeição 

oferecida pelo menos cinco vezes na semana, a Pesquisa Nacional de Nutrição e Saúde, 

realizada em 1989, revelou que pouco mais de 40,0% dos alunos de escolas executoras do 

PNAE aderiam à alimentação escolar gratuita. Estudo de Sturion et al. (2005) inferiu que a 

adesão à alimentação escolar gratuita era baixa, com relato de adesão por parte de 46% dos 

alunos, ao mesmo tempo em que a existência de cantinas comerciais nas escolas era 

inversamente proporcional à adesão diária à alimentação. 
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 Diversos fatores atuam como determinantes para a adesão e a aceitação da 

alimentação escolar ao consumo da alimentação ofertada pela escola (CERVATO-MANCUSO; 

WESTPHAL; BOGUS, 2013). Estudos trazem a associação positiva entre não-consumo e 

alguns fatores, entre eles: a familiaridade com o alimento (CERVATO-MANCUSO; 

WESTPHAL; BOGUS, 2013), não sentir fome e o sabor não os agradar (OCHSENHOFER et 

al., 2006) e o “comportamento de pares”, em que o jovem é facilmente influenciado pelo 

relacionamento com o grupo (RAMME; HOSHI; FERRETO, 2007). 

Evidencia-se a importância do PNAE como estratégia para promoção da alimentação 

saudável, contudo, nem sempre sua aceitação pelos escolares é àquela esperada. 

 

2.4.2. Cantinas 

 

As cantinas escolares são “estabelecimentos de comercialização de alimentos e/ou 

refeições, cuja administração pode ser da própria escola ou terceirizada”. Diferente do PNAE, 

que está presente apenas em escolas públicas e filantrópicas, o serviço de alimentação das 

cantinas escolares pode estar presente tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas 

(FNDE, 2012). 

Estudos revelaram que a maioria dos adolescentes refere consumir alimentos da cantina 

escolar (81,51%) (VARGAS et al., 2011; OCHSENHOFER, 2006).  Os alimentos e bebidas 

mais frequentemente adquiridos nas cantinas incluem: doces (72,14%), salgados (54,17%), 

salgadinhos (28,39%) e refrigerantes (22,14%) Os adolescentes declararam preferir a cantina 

escolar por oferecer alimentos “mais saborosos”, comparados àqueles ofertados por meio do 

PNAE (VARGAS et al., 2011). 

Porém, a disponibilidade para compra não significa necessariamente oferta de 

alimentos saudáveis e, no âmbito das escolas públicas, contraria os pressupostos do PNAE. 

Afinal, estudos já demonstraram que esses estabelecimentos estão fortemente associados à 

comercialização de alimentos de alta densidade energética, tais como doces, salgadinhos e 

refrigerantes (DANELON; DANELON; SILVA, 2006; ZANCUL; DAL FABBRO, 2007; 

WHILHELM et al., 2010), os quais, por sua vez, se consumidos em excesso, estão associados 

ao surgimento precoce de DCNT, entre elas, a obesidade. 

Diante de um cenário de prevalência elevada de sobrepeso e obesidade entre os 

escolares brasileiros (VIGITEL, 2017; IBGE, 2016b; COSTA; VASCONCELOS; CORSO, 

2012), alguns estados e municípios procuraram criar estratégias para promoção de alimentação 

saudável no ambiente escolar, com elaboração e implementação de legislações próprias (Quadro 
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1) na tentativa de regulamentar e controlar de alguma forma a qualidade nutricional dos 

alimentos ofertados pelas cantinas escolares. O primeiro município brasileiro a declarar 

preocupação com a comercialização de alimentos densamente energéticos, com elevado 

conteúdo de sódio, açúcares e gorduras, foi o de Florianópolis com a criação da Lei Municipal 

nº 5.853, de 04 de junho de 2001. Logo essa lei foi adaptada para todo território de Santa 

Catarina, que foi o primeiro estado brasileiro a elaborar uma lei própria para regulamentar o 

comércio de alimentos nas cantinas escolares. Na sequência outros estados, como Goiás, Rio 

de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo e Paraná, também criaram regulamentações nesta área 

(BRASIL, 2007). Contudo, a ausência de uma norma nacional que regulamente a venda de 

produtos que não promovam alimentação adequada e saudável no ambiente escolar pode 

comprometer a promoção de hábitos saudáveis. Mesmo com o surgimento de iniciativas de 

implementação de dispositivos legais para regulamentar os alimentos comercializados no 

âmbito escolar, conforme preconizado na segunda diretriz da Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição – PNAN, “Promoção de Alimentação Adequada e Saudável”, o comércio de 

alimentos inadequados permanece (IBGE, 2016b; BRASIL, 2012; GABRIEL, 2009; SANTA 

CATARINA, 2001). 

  

QUADRO 1  – SÍNTESE DAS LOCALIDADES QUE CRIARAM DISPOSITIVO LEGAL DE 

CONTROLE DE ALIMENTOS COMERCIALIZADOS EM CANTINA ESCOLARES ATÉ 2016. 

 (continua) 

Localidade 
Data de 

Publicação 

Dispositivo 

Legal 
Abrangência 

Situação 

atual 

Florianópolis 04/06/2001 Lei nº5.853 

Unidades educacionais públicas 

e privadas que atendem a 

educação básica do Município 

de Florianópolis 

Em vigor 

Santa Catarina 18/12/2001 Lei nº 12.061 

Unidades educacionais públicas 

e privadas que atendem a 

educação básica do Estado de 

Santa Catarina 

Em vigor 

Rio de Janeiro 01/04/2002 Decreto nº 21.217 
Escolas da rede pública 

municipal de ensino 
Em vigor 

Ribeirão Preto 29/07/2002 Resolução nº 16 

Unidades educacionais da rede 

municipal de ensino de Ribeirão 

Preto 

Em vigor 

Rio de Janeiro 01/03/2004 Portaria nº 02 
Escolas públicas e particulares 

do Município do Rio de Janeiro 

Revogada em 

10/2004 

Paraná 03/06/2004 Lei nº 14.423 

Unidades educacionais públicas 

e privadas que atendam a 

educação básica do Estado do 

Paraná 

Em vigor 
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(continuação) 

Localidade 
Data de 

Publicação 

Dispositivo 

Legal 
Abrangência 

Situação 

atual 

Rio de Janeiro 11/01/2005 Lei nº 4.508 
Rede pública e privada do 

Estado do Rio de Janeiro 
Em vigor 

São Paulo 23/03/2005 
Portaria Conjunta 

COGSP/CEI/DSE 

Rede pública do Estado de São 

Paulo 
Em vigor 

Paraná 20/10/2005 Lei nº 14.855 

Escolas de ensino fundamental e 

médio particulares e da rede 

pública 

Em vigor 

Rio Grande do 

Sul 
16/08/2008 Decreto nº 13.027 

Escolas de ensino fundamental e 

médio particulares e da rede 

pública 

Em vigor 

Minas Gerais 04/09/2009 Lei nº 18.372 
Rede pública e privada de 

Minas Gerais 
Em vigor 

Minas Gerais 26/02/2010 Resolução nº1.511 Rede pública de Minas Gerais Em vigor 

Campo Grande 30/09/2011 Lei nº4.992 Rede pública de Campo Grande Em vigor 

Distrito Federal 19/08/2013 Lei nº 5,146 

Estabelece diretrizes para a 

promoção da alimentação 

saudável nas escolas da rede de 

ensino do Distrito Federal. 

Em vigor 

Distrito Federal 23/11/2013 Decreto nº 36.900 

Escolas de educação infantil e 

de ensino fundamental e médio 

das redes pública e privada do 

Distrito Federal 

Em vigor 

Paraíba 20/01/2015 Lei nº 10.431 Escolas públicas e privadas Em vigor 

Amazonas 05/07/2016 Lei nº 4.352 Escolas públicas e privadas Em vigor 

FONTE: autora (2017). 
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Após a implementação da Lei nº 5.146 (DISTRITO FEDERAL, 2013), foram 

realizadas algumas pesquisas pelo Observatório de Segurança Alimentar e Nutrição da 

Universidade de Brasília, o qual constatou que o lucro de mais da metade das cantinas, 

aumentou de 30% a 50%, após a implementação da cantina saudável. Desta forma, além de 

promover uma alimentação mais saudável para os escolares, interferindo na oferta dos 

alimentos, os cantineiros puderam aumentar seus lucros e favorecer o aumento do consumo de 

alimentos saudáveis (SEBRAE, 2016). Por outro lado, a apresentação dos resultados da Lei das 

Cantinas no Paraná, indicou redução do lucro e fechamento de algumas cantinas após 

implementação da lei (STOLARSKI, 2005). Esta diferença possivelmente ocorreu porque em 

Brasília a mudança foi sugerida e acompanhada por pesquisadores, enquanto a experiência do 

Paraná foi unicamente proibitiva e não ofereceu suporte adequado aos proprietários das 

cantinas. Contudo, onde houve fechamento de cantinas escolares, aumentou a adesão ao PNAE 

(BRASIL, 2007). 

A Lei nº 14.423 do estado do Paraná (PARANÁ, 2004) foi promulgada em 2004 e 

apresentou texto idêntico à lei publicada pelo estado de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 

2001), com lista de alimentos proibidos e não contou com assessoria técnica na sua elaboração. 

Na lista não há proibição à oferta de bebidas alcoólicas para alunos, talvez por subentender a 

proibição de venda destes produtos a menores de 18 anos. Na sequência, em 2005, o estado do 

Paraná publicou a Lei nº 14.855 (PARANÁ, 2005), prevendo penalidades aos infratores e 

disponibilizando uma lista de alimentos permitidos.  

 Em estudos realizados por Caroba (2002), Carvalho (2005) e Danelon e Silva (2004), 

ambos em escolas públicas do estado de São Paulo, verificou-se que a porcentagem de alunos 

que costumavam comprar alimentos da cantina escolar foi respectivamente 69,4%, 63,3% e 

86,3%. Com porcentagens elevadas, a preocupação recai sobre a frequência de alimentos 

ofertados. Segundo um estudo realizado por Willhelm, Ruiz e Oliveira (2010), em Porto Alegre, 

a maior parte dos alimentos disponibilizados nas cantinas eram ricos em sódio, gorduras trans 

e saturadas e açúcares. Por outro lado, em uma pesquisa realizada em Florianópolis por Gabriel 

et al. (2010), 100% dos entrevistados garantiram ausência de salgados fritos e industrializados 

e 98,2% referiram não ofertar refrigerantes, enquanto 60,7% dos entrevistados relataram a 

venda de sucos artificiais mesmo sendo proibidos pela Lei.  

 Estudos realizados por Sturion et al. (2005) e Rodrigues et al. (2011), observaram que 

quando os escolares possuem recursos para comprar alimentos nas cantinas, eles preferem 

alimentos ricos em açúcar, salgadinhos e refrigerantes. Em pesquisas realizadas por Rodrigues 

et al. (2011) e por Danelon e Silva (2004), os autores registraram que 56,1% e 78,2% dos 
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escolares não consideravam estas escolhas como nutricionalmente saudáveis. 

  Zancul (2004) encontraram em um outro estudo com escolares em Ribeirão Preto (SP) 

as justificativas para a não aquisição de alimentos da cantina escolar. Entre as respostas 

convergentes estavam: não receber dinheiro dos pais, não gostar da oferta de alimentos, não 

sentir fome e preferir a merenda escolar. Em estudo realizado por Rodrigues et al. (2011) em 

Juiz de Fora (MG), 36,4% dos escolares rejeitaram os alimentos servidos na merenda escolar, 

e 14,2% preferiam as cantinas. Estudo realizado por Gabriel et al. (2010), com objetivo de 

avaliar os alimentos comercializados nas cantinas do município de Florianópolis, após a 

instituição da Lei Estadual de Regulamentação das Cantinas, registrou resultados positivos, mas 

observou a venda de muitos alimentos proibidos pela Lei, a maioria com baixa qualidade 

nutricional. Os autores destacaram a importância de maior vigilância para melhorar os 

resultados encontrados. A cantina ainda pode reduzir a adesão ao PNAE (DANELON; 

DANELON; SILVA, 2006). 

  



38 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DO ESTUDO E AMOSTRA 

 

Este estudo com delineamento transversal, analítico, de base escolar, com coleta de 

dados primários, é parte do projeto “Excesso de peso e características do ambiente escolar em 

estudantes de Curitiba/PR”. O projeto investigou a associação do excesso de peso com 

características socioeconômicas, demográficas, do ambiente escolar e comportamentos 

relacionados à saúde em alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio 

do município. 

O município de Curitiba, capital do Paraná, está localizado no sul do Brasil e ocupa 

uma área de 434,97 km2, 100% urbanizada e distribuída em 75 bairros (IPPUC, 2012). Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016b), a cidade apresentou em 

2016 uma população estimada de 1.893.997 habitantes, dentre os quais 221.952 são estudantes 

do Ensino Fundamental e 78.815 são do Ensino Médio. Sua densidade demográfica nesse ano 

era de 4.349,07 hab./km2 (IPARDES, 2017). Em 2010, seu Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM), foi de 0,823, considerado muito alto (IDHM entre 0,800 e 1), mais em 

virtude da dimensão da longevidade do que da contribuição da dimensão da educação ou da 

renda (PNUD, 2014). Além disso, ele não representa necessariamente uma elevada qualidade 

de vida de todos os habitantes, pois esse valor é obtido a partir da média dos valores das regiões 

da cidade, que variam de 0,623, em bairros como Tatuquara, Vila Torres e Vila Parolin, entre 

outros, a 0,956, no bairro Água Verde. Esta diferença acentuada nos valores de IDMH deixa 

nítida as diferenças socioeconômicas percebidas entre os bairros da cidade que, entre 2013 e 

2014, apresentou queda no Produto Interno Bruto (PIB) per capita, de R$43.143,00 para 

R$42.315,00, respectivamente (PNUD, 2014). 

De acordo com a Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988) e a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB/96) (BRASIL, 1996), cada esfera de governo deve 

organizar e gerenciar separadamente a educação, conforme uma divisão por níveis: Educação 

Infantil (faixa etária prevista de 0 a 5 anos), de responsabilidade do Município; Ensino 

Fundamental I (faixa etária prevista de 6 a 10 anos), responsabilidade do Município, e Ensino 

Fundamental II (faixa etária prevista de 11 a 14 anos), responsabilidade do Estado; Ensino 

Médio (faixa etária prevista de 15 a 17 anos), responsabilidade do Estado e Ensino Superior 

(faixa etária prevista acima de 18 anos), responsabilidade da Federação (BRASIL, 1996). 
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Em 2015, os dados do Censo Escolar sobre o Ensino Fundamental em Curitiba 

apontaram a existência de 483 escolas, distribuídas em 181 escolas públicas municipais, 152 

escolas privadas, 149 escolas públicas estaduais e uma escola pública federal (IBGE, 2016a). 

Para o Ensino Médio indicaram a existência de 209 escolas, distribuídas em 129 escolas 

públicas estaduais, 76 escolas privadas e 4 escolas públicas federais (IBGE, 2016a). Apesar do 

número expressivo de estabelecimentos da rede privada, os dados do Censo Escolar de 2016 

indicaram a realização de 548.535 matrículas nas séries finais do Ensino Fundamental da rede 

estadual de ensino do Paraná, o que representa aproximadamente 85% de todas as matrículas, 

públicas e privadas, dessas séries (SEP, 2017). Neste mesmo Censo, foi observado também o 

aumento de 4,1% no volume de matrículas nas séries iniciais e decréscimo de 6% nas séries 

finais, nas escolas estaduais do Paraná, em relação ao ano de 2014 (SEP, 2017). 

O tamanho da amostra, calculada para o projeto, foi estimado no programa OpenEpi 

Versão 3 – online de livre acesso (http://www.openepi.com), a partir da fórmula n = 

[EDFF*Np(1-p)]/[d2/Z2
1-α/2*(N-1)+p*(1-p)]. Para o cálculo tomou-se como referência a 

população de 110.238 estudantes matriculados do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do 

Ensino Médio, dos turnos diurnos, em Curitiba/PR (FIGURA 1). Com o intuito de maximizar 

o tamanho da amostra foi utilizada prevalência desconhecida do desfecho de 50%; margem de 

erro de quatro pontos percentuais; nível de confiança de 95%, totalizando um tamanho amostral 

de 597 adolescentes. Para participação na pesquisa, as escolas foram sorteadas dentre àquelas 

elegíveis (30/160) e, por isto, foi considerado o efeito de delineamento de 2, que duplicou a 

amostra estimada (n=1.194). Para corrigir eventuais perdas ou recusas, esse valor foi acrescido 

de 20% e o tamanho amostral final passou a ser de 1.433 estudantes. Com a estimativa amostral 

proposta foi possível identificar uma razão de prevalência de 1,14, equivalente a prevalência de 

50% entre expostos e 44% não-expostos, com poder de 80% e nível de confiança de 95%. 
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FIGURA 1 – FLUXOGRAMA DO CÁLCULO DA AMOSTRA. 

 

 

FONTE: a autora (2017). 

A partir do tamanho da amostra optou-se por amostragem com o mesmo tamanho para 

cada escola (n=48 alunos), o que resultou no número aproximado de 30 unidades escolares. As 

escolas foram randomicamente selecionadas a partir de uma lista com 162 EE existentes e 

registradas no sistema público de ensino estadual de Curitiba/PR. Foram consideradas todas as 

escolas estaduais que, em 2014, ofereciam ensino a partir do 6º ano do ensino fundamental ao 

ensino médio e excluídas as unidades exclusivas para educação especial, em um total de 160 

EE elegíveis (SEP, 2017). A Figura 2 apresenta a distribuição geográfica das escolas sorteadas 

no Município.  

Para o sorteio aleatório simples das escolas públicas estaduais, as 160 escolas foram 

listadas sequencialmente, em ordem alfabética e numeradas. Após o sorteio de todas as escolas, 

procedeu-se o sorteio dos anos escolares. Por meio de uma caixa de sorteio contendo em 

triplicata os números 7, 8, 1 e 2, mais os números 6, 9 e 3, em quadruplicata, ambos 

correspondentes aos anos escolares do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino 

Médio, os anos escolares de cada escola foram selecionados, de modo a manter a 

representatividade da amostra. As turmas participantes na pesquisa foram indicadas pela equipe 

de administração escolar. Quando o número de alunos em sala era superior ao número da 

amostra, os alunos eram sorteados, um a um, de modo alternado, iniciando com o primeiro 

160
• Nº Total de Escolas Estaduais em Curitiba, 

excluídas as escolas de Educação Especial

143.701
• Nº total de alunos do 6º ano do Fundamental ao 3º Ano 

do Médio matriculados na Rede Estadual em 2014

110.238 Nº de alunos nos períodos matutino e vespertino do 6º ano 

do Fundamental ao 3º Ano do Médio, em 2014

597
• Amostra

• Prevalência desconhecida do desfecho - 50%

• Margem de erro de 4 pontos percentuais

• Efeito de Delineamento x2

• 20% Perdas

1437

alunos

30 
escolas 

48 alunos/ 
escola 
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aluno da lista de chamada. Em caso de necessidade de avaliação de duas ou mais turmas, o 

mesmo procedimento foi repetido, iniciando com o segundo aluno. Nas demais turmas o 

procedimento foi repetido, sempre com alternância no sorteio, entre o primeiro e o segundo 

nome da lista de chamada.   

 
FIGURA 2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS ESCOLAS SORTEADAS PARA PESQUISA EM CURITIBA, 

PR, 2016. 

 

FONTE: IPPUC, 2016. 

 

Foram considerados elegíveis para participar da pesquisa os adolescentes do 6º ano do 

Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, regularmente matriculados no sistema público 

estadual de ensino no município de Curitiba/PR, com idade entre 10 e 19 anos. Considerou-se 

como recusa o adolescente que não quis preencher o questionário e participar da coleta de 

medidas antropométricas, ou que faltou na data da coleta de dados. 

Todas as escolas sorteadas que aceitaram participar da pesquisa foram avaliadas em 

relação a sua infraestrutura e às características das cantinas comerciais, por meio de 

questionário aplicado ao diretor da escola e de entrevista com os administradores dos 

estabelecimentos. 
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3.2. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

O questionário estruturado, padronizado, anônimo e autopreenchível dos adolescentes 

foi aplicado em versão impressa, na sala de aula. Composto por questões de múltipla escolha e 

com tempo médio de aplicação de 30 minutos, foi explicado pela pesquisadora responsável e, 

no decorrer do seu preenchimento, as dúvidas foram sanadas.  

As variáveis independentes foram separadas em seis blocos e categorizadas da 

seguinte forma: 1) demográficas: sexo (masculino, feminino) e faixa etária (10-13 anos, 14-16 

anos, 17-19 anos); 2) turno: matutino, vespertino, intermediário ou integral; 3) comportamentos 

relacionados à saúde: experimentação de fumo (não, sim), experimentação de álcool (não, sim) 

e prática de esporte com treinador (sim, não); 4) práticas alimentares: número de refeições (0-

3 refeições/dia, 4-5 refeições/dia e 6 ou mais refeições/dia), consumo de café da manhã (0-6 

dias da semana, todos os dias da semana), almoço com família (0-6 dias da semana, todos os 

dias da semana), jantar com família (0-6 dias da semana, todos os dias da semana) e refeições 

realizadas em frente à TV (não, sim/às vezes, sempre); 5) práticas alimentares na escola 

(frequência semanal): alimentação escolar gratuita (nenhuma, 1-2 vezes na semana, 3 vezes ou 

mais na semana), cantina (nenhuma, 1-2 vezes na semana, 3 vezes ou mais na semana), lanche 

de casa (nenhuma, 1-2 vezes na semana, 3 vezes ou mais na semana) e lanche do entorno da 

escola (nenhuma, 1-2 vezes na semana, 3 vezes ou mais na semana) e; 6) oferta de alimentos 

na cantina escolar: Índice de Alimentos Permitidos – IAP (0-3 alimentos, 4 alimentos, 5-10 

alimentos) e Índice de Alimentos Não Permitidos – IANP (0-4 alimentos, 5-6 alimentos e 7-8 

alimentos) (APÊNDICE 1). 

Para o responsável do estabelecimento escolar foi empregado o questionário 

estruturado, padronizado, anônimo e autopreenchível, modificado a partir do instrumento 

utilizado na PeNSE 2015 (IBGE, 2016b). Dados referentes ao número total de alunos 

matriculados, tipos de ensino ofertados (creche, educação infantil, ensino fundamental, ensino 

médio e ensino técnico), quantidade de salas de aula, presença de cantina comercial, 

conhecimento da Lei da Cantina Saudável, presença de conselho escolar e frequência de 

reuniões do mesmo, foram questionados aos diretores das escolas (APÊNDICE 2). 

O ambiente alimentar escolar foi descrito por meio da observação sistemática das 

características das cantinas escolares comerciais. O instrumento utilizado para avaliar as 

características do ambiente alimentar das cantinas comerciais foi obtido após modificações 

realizadas no instrumento validado de auditoria de estabelecimentos de comercialização de 

alimentos para consumo imediato (Healthy Restaurant Index – HMRI), desenvolvido por Duran 
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et al. (2013). A aplicação foi feita por meio de entrevista ao administrador do estabelecimento 

e por observação sistemática do local. O instrumento desenvolvido por Duran (2013) 

apresentava questões mais específicas para os restaurantes comerciais. Ao instrumento foram 

acrescidas questões para avaliação da execução da Lei da Cantina Saudável (PARANÁ, 2005). 

Foram observadas características referentes: 1) ambiente do estabelecimento, 2) cardápio, 3) 

preço dos produtos, 4) propagandas e 5) tipo de gestão.  

Em relação ao ambiente do estabelecimento foram observadas presença de opções de 

pratos quentes e frios no cardápio (não, sim); buffet de hortaliças cruas (não, sim); informação 

nutricional sobre os produtos oferecidos em murais ou folders (não, sim); mural com 

informações nutricionais e aspectos alimentação saudável (não, sim); e horário de atendimento 

ao público (início e fim).  

Sobre o cardápio foram verificados aspectos relativos ao tipo de serviço ofertado 

(rodízio ou self-service); informação nutricional das preparações (não, sim); opção de salada 

como prato principal, acompanhamento ou pratos exclusivamente com saladas (não, sim); 

opção de substituir batata frita por hortaliças sem custo adicional (não, sim, não se aplica); 

opção de pedir porções menores por valor reduzido (não, sim, não se aplica); presença de frutas 

frescas ou saladas de frutas no cardápio (não, sim, não se aplica); presença de sucos naturais de 

frutas (não, sim, não se aplica) e; comparação preço do suco e do refrigerante. Neste item 

também foi provida uma listagem com os alimentos proibidos (n=12) e permitidos (n=21) pela 

Lei das Cantinas (PARANÁ, 2005), bem como número de opções de salgados assados e fritos, 

e opção de sanduíches naturais. O preço de batatas fritas, salgados fritos, assados, refrigerante 

e frutas foi investigado pelos pesquisadores, bem como a existência de propagandas/material 

educativo sobre frutas e hortaliças ou sobre refrigerantes, batata frita, sobremesas e/ou sorvetes 

no local. 

Entre as informações da cantina, os administradores foram questionados sobre 

conhecimento da Lei da Cantina Saudável (não, sim); gestão do estabelecimento (Associação 

de Pais, Mestres e Funcionários e Similares – APMF (pessoa jurídica de direito privado, 

terceirizada, outra); e tempo de administração da cantina (anos e meses). Questões abertas sobre 

quais alimentos considerava saudáveis, dificuldades na oferta destes alimentos no 

estabelecimento, e para oferta de frutas e hortaliças foram inseridas no instrumento. 

Adicionalmente, os administradores foram questionados em relação aos alimentos mais 

vendidos no estabelecimento (APÊNDICE 4). 

Para a análise e avaliação dos produtos comercializados nas cantinas comerciais, foi 

elaborado um sistema de pontuação para a classificação desses alimentos em permitidos ou não 
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pela Legislação. A classificação considerou as recomendações utilizadas na Lei da Cantina 

Saudável do Estado do Paraná (PARANÁ, 2005; PARANÁ, 2004), que divide esses alimentos 

em dois grupos: permitidos e não permitidos, que podem ser associados pela sua descrição aos 

alimentos considerados saudáveis ou não-saudáveis. Alguns alimentos da listagem original 

foram desconsiderados, com o intuito de evitar sobreposição nas análises. No primeiro grupo, 

os alimentos atum/ovo cozido/requeijão, frango/peito de peru, queijo branco/ricota, 

legumes/verduras, eram encontrados somente como ingredientes de sanduíches naturais e, por 

esta razão, foram excluídos do índice de alimentos permitidos. No segundo grupo, não foram 

considerados os alimentos com mais de 3g de gordura em 100kcal do produto, alimentos com 

mais de 160mg de sódio em 100kcal do produto e alimentos que continham corantes e 

antioxidantes artificiais, visto que os produtos industrializados comercializados se 

enquadravam nos três itens. Feito isso, aos alimentos permitidos foi atribuído o valor positivo 

1 (+1) e aos alimentos não permitidos foi atribuído o valor negativo 1 (-1). Os índices positivo 

e negativo foram gerados a partir da soma da listagem agrupada de alimentos permitidos (n=14) 

e não permitidos (n=7) comercializados nas cantinas escolares, respectivamente, e ambos os 

índices obtiveram consistência interna, medida pelo Alpha de Cronbach, de 0,62. Após a criação 

do índice foi realizada análise em relação ao desfecho. 

 

3.3. COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de março de 2016 e abril de 2017. A 

pesquisadora participou da coleta em todos os locais, para garantir melhor qualidade dos dados. 

Além disso, todos os integrantes do grupo de pesquisa foram capacitados e orientados pela 

pesquisadora do estudo antes do início das atividades. 

Previamente ao início da coleta de dados, o questionário dos alunos foi aplicado em 

quatro adolescentes do convívio da pesquisadora, com faixa etária de 10 a 15 anos, para 

verificar o entendimento das questões propostas pelo público-alvo. Nesta etapa, a redação de 

algumas perguntas e opções de resposta foram revistas para melhorar sua compreensão pelos 

adolescentes. 

O estudo piloto foi apresentado e desenvolvido em uma escola não sorteada para a 

pesquisa. O instrumento para os alunos foi aplicado em uma turma de 1º ano do Ensino Médio 

do turno matutino, composta por 35 alunos, com faixa etária variando entre 14 e 16 anos. Para 

a mesma turma foi realizada avaliação antropométrica. Os instrumentos para avaliar a 

infraestrutura das escolas, as características do ambiente alimentar das cantinas comerciais e da 
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alimentação escolar, foram aplicados na mesma escola, após a coleta de dados dos alunos. 

Foram realizadas modificações na redação e no modo de condução da pesquisa no ambiente 

escolar, para organizar a coleta de dados e minimizar transtornos na rotina da escola. 

Inicialmente foi efetuado contato telefônico com as 30 EE selecionadas para 

levantamento dos endereços de correio eletrônico de cada uma delas. Posteriormente, foi 

encaminhado por correio eletrônico, um breve descritivo da pesquisa para os diretores e/ou 

pedagogos das EE, com o objetivo de aproximação do pesquisador com o universo a ser 

estudado e agendamento de apresentação in loco do projeto de pesquisa. Após a anuência dos 

responsáveis das escolas, foi agendada data e hora para coleta dos dados. 

A equipe de pesquisa responsável pela coleta foi constituída por 14 estudantes de 

graduação em Nutrição da Universidade Federal do Paraná – 08 alunas do programa de 

iniciação científica e 06 alunas voluntárias –, 03 alunos de pós-graduação em Saúde Coletiva 

da Universidade Federal do Paraná e 03 nutricionistas voluntários e passou por dois momentos 

de capacitação. Primeiro, um treinamento de padronização de medidas antropométricas 

utilizando balança e estadiômetro de madeira portáteis. Posteriormente, uma orientação para 

aplicação de questionários aos estudantes. 

Toda a coleta de dados foi realizada pela equipe com a supervisão da pesquisadora, 

durante o horário de aula, e compreendeu aplicação de: 1) questionário para os alunos; 2) 

instrumento de auditoria nas cantinas comerciais; 3) questionário para os responsáveis pelas 

escolas. 

A aplicação de questionário aos responsáveis pela escola, e de instrumento de auditoria 

de estabelecimentos de comercialização de alimentos para consumo na cantina comercial, foi 

realizado exclusivamente pela pesquisadora responsável. As informações coletadas para 

avaliação antropométrica incluíram medidas de peso e altura.  

Os dados de peso e altura dos estudantes foram mensurados e registrados em planilha 

com código do aluno, código da escola e data de nascimento, conforme a técnica proposta por 

Lohman (1988), com uma balança da marca Marte®, modelo LC200-PP, com capacidade de 

até 200 Kg, sensibilidade de 0,05g e precisão de 100g, calibrada e aferida por empresa 

especializada segundo critérios do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(Inmetro). A estatura foi aferida com estadiômetro portátil de madeira da marca Altura Exata® 

e precisão de 0,5cm. Para coleta das medidas antropométricas os estudantes foram posicionados 

no plano de Frankfurt, em posição ortostática, sem calçados, sem adornos e usando roupas 

leves. A avaliação antropométrica foi realizada durante o período de aula, em local reservado, 

de modo a garantir a privacidade dos adolescentes. As medidas foram tomadas em duplicata e 
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a média dos valores foi usada para o cálculo do IMC, por meio do quociente massa 

corporal/estatura, sendo a massa corporal expressa em quilogramas (kg) e a estatura em metros 

(m). 

 

3.4. CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DOS ADOLESCENTES 

 

O IMC encontrado foi classificado em escore-z por meio do programa Anthro Plus® 

(www.who.int/growthref/tools/en/), de acordo com os pontos de corte das curvas de crescimento 

de crianças e adolescentes propostos pela OMS, segundo o sexo e a faixa etária, como mostrado 

no Quadro 2 (WHO, 2007) Para as análises de associação entre a variável desfecho (excesso de 

peso) e as variáveis exploratórias, os casos de sobrepeso, obesidade e obesidade grave foram 

agrupados (sim), assim como magreza acentuada, magreza e eutrofia (não). 

 

QUADRO 2 – PONTOS DE CORTE DE ÍNDICE DE MASSA CORPORAL PARA IDADE ESTABELECIDOS 

PARA ADOLESCENTES. 

VALOR CRÍTICO DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 

< escore-z -3 Magreza acentuada 

≥ escore-z -3 e < escore-z -2 Magreza 

≥ escore-z -2 e ≤ escore-z +1 Eutrofia 

> escore-z +1 e < escore-z +2 Sobrepeso 

≥ escore-z +2 e ≤ escore-z +3 Obesidade 

> escore-z +3 Obesidade grave 

FONTE: WHO, 2007. 

 

3.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Todos os questionários e instrumentos foram duplamente digitados e os dados 

analisados por meio do programa STATA, versão 12.0 (STATA Corp. College Station, Texas, 

USA). 

As análises descritivas foram realizadas por meio do cálculo das frequências absolutas 

(n), relativas (%) e respectivo intervalo de confiança de 95% (IC95%). As associações entre os 

diferentes desfechos e as variáveis de exposição foram testadas por meio de testes apropriados 

ao tipo, à escala e distribuição das variáveis. 

Para associações do excesso de peso e variáveis categóricas foi empregado o teste do 

qui-quadrado de Pearson, ajustado para efeito do delineamento e pesos amostrais. 

Correlações entre o número de alimentos proibidos e permitidos nas cantinas e demais 

variáveis contínuas foram investigadas por meio da correlação de Spearman. A distribuição do 
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índice de alimentos permitidos ou proibidos de acordo com variáveis categóricas foi testada por 

meio do teste de Mann Whitney.  

Para as análises multivariáveis foram incluídas as variáveis com valor de p≤0,25, que 

permaneceram no modelo quando valor de p≤0,05. A ordem de inclusão de variáveis no modelo 

seguiu modelo hierárquico (VICTORA et al., 1997). 

O efeito do delineamento e os pesos amostrais foram considerados nas análises e foram 

construídos a partir da probabilidade inversa de participação na pesquisa, em cada nível. As 

unidades primária e secundária de amostra foram as escolas e as turmas, respectivamente. 

Informações detalhadas acerca das análises estatísticas serão apresentadas em cada um 

dos artigos propostos. 

 

3.6. ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos do Setor de Ciências da Saúde (CEP/SD) (ANEXO 2) da Universidade Federal do 

Paraná, atendendo a todas as exigências da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

sobre pesquisa com seres humanos, sob o protocolo nº 1426615/2016 e foi encaminhado aos 

representantes da Superintendência de Desenvolvimento Educacional (SUDE) (ANEXO 3) do 

Estado do Paraná para parecer de viabilidade e execução da pesquisa. 

Os participantes foram esclarecidos sobre o objetivo da pesquisa e da forma como a 

coleta de dados seria desenvolvida. Dos alunos entre 12 e 18 anos foi obtido o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (APÊNDICE 4) no momento da coleta de dados. Os 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram obtidos dos pais e/ou 

responsáveis (APÊNDICE 5), diretores (APÊNDICE 6), e dos proprietários das cantinas 

escolares (APÊNDICE 7) que concordaram em participar da pesquisa.  Foram garantidos os 

direitos das pessoas e dos estabelecimentos, mantendo-se o sigilo dos dados e a liberdade aos 

participantes de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento no decorrer do trabalho. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados e a discussão estão apresentados neste Capítulo, no formato de dois 

manuscritos: o primeiro foi submetido em 13/06/2017 ao periódico Ciência & Saúde Coletiva 

(Qualis CAPES Saúde Coletiva: B1) e o segundo a ser submetido à revista Cadernos de Saúde 

Pública (Qualis CAPES Saúde Coletiva: A2). 
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RESUMO 

Objetivou-se caracterizar a oferta de alimentos permitidos/proibidos pela Lei da Cantina 

Saudável nas cantinas escolares de Curitiba, Paraná. Estudo descritivo realizado por meio de 

entrevista com administradores de 27 cantinas. Verificou-se maior frequência de administração 

das cantinas por autogestão (n=25; 92,6%); local adequado para realização das refeições (n=20; 

74,1%); tempo na administração do local superior a 10 anos (n=13; 48,2%) e de administradores 

que referiram conhecer a Lei (n=22; 81,5%). Mais de 2/3 das cantinas vendia alimentos não 

permitidos, com presença de corantes, alto teor de sódio e gordura, tais como bebidas 

açucaradas (n=22; 81,5%) e doces, pipocas e salgadinhos industrializados (n=13; 48,2%). A 

maioria das cantinas servia salgados assados (n=25; 92,6%), e apenas uma (3,7%) 

comercializava salgados fritos. Não foram encontrados produtos sem rotulagem ou data de 

validade. Apenas a oferta de ensino técnico esteve associada à maior disponibilidade de 

alimentos permitidos pela legislação (p=0,033). As cantinas avaliadas podem ser caracterizadas 

como locais de comercialização de lanches rápidos e oferta de alimentos proibidos, apesar da 

existência da Lei. Destaca-se a importância da regulação de comercialização de alimentos nas 

cantinas para promoção de saúde nas escolas. 

Palavras-chave: serviços de alimentação, alimentação escolar, aplicação da lei. 
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ABSTRACT 

Aimed to characterize the food supply allowed/not allowed by the Healthy Canteen Law in the 

school canteens of Curitiba, Paraná. Descriptive study conducted through an interview with 

managers of 27 canteens. There was a higher frequency of administration of the canteens under 

self-management regime (n=25, 92.6%); appropriate place for meals (n=20, 74.1%); length of 

time in administration over 10 years (n=13, 48.2%) and administrators who reported knowing 

the Healthy Canteen Law (n=22, 81.5%). More than 2/3 of canteens sold food not allowed, with 

presence of synthetic colorant, high sodium and fat content, such as sugary beverages (n=22, 

81.5%) and candies, industrialized popcorn and salty snacks (n=13, 48.2%). Mainly canteens 

offer to sell baked snacks (n=25, 92.6%), only one offered fried snacks (n=1, 3.7%). No 

products were found without labeling or expiration data. Only the offer of technical education 

was associated with greater availability of food allowed by legislation (p=0.033). The evaluated 

school canteens can be characterized as places of commercialization of fast-food and supply of 

food not allowed, despite the existence of the Law. It is important to highlight the regulation of 

food sales in canteens for health promotion in schools. 

Key words: food service, school feeding, law enforcement. 
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INTRODUÇÃO 

Há mais de uma década, estudos internacionais1,2,3,4 e nacionais5,6 vem apresentando o 

ambiente escolar como um local de enfrentamento da obesidade e estímulo à prática de 

alimentação saudável. 

Em 2015, no Brasil, a escola fazia parte da realidade de 97,7% das crianças e 

adolescentes entre 6 e 14 anos e de 84,3% dos adolescentes entre 15 e 17 anos, que 

frequentavam o Ensino Fundamental e Médio, respectivamente7. Este caráter universal permite 

que a escola se apresente como espaço privilegiado de convívio, troca de experiências e 

aprendizados, incluindo aqueles relacionados à educação nutricional e à alimentação escolar. 

Neste sentido, a escola deve se configurar tanto como promotora quanto inibidora de 

comportamentos alimentares que levem à obesidade8. 

Independentemente de como e onde são adquiridos, a alimentação escolar brasileira 

inclui todo e qualquer alimento ofertado neste ambiente durante o período letivo9. As cantinas, 

a alimentação escolar gratuita ofertada por meio da execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), os lanches adquiridos no entorno e aqueles provenientes de casa 

competem entre si, dentro deste espaço, pelas preferências alimentares dos alunos10. 

Diante de um cenário de prevalência elevada de sobrepeso e obesidade entre os 

escolares brasileiros11,12,13, a promoção da alimentação saudável aparece como prioridade das 

políticas públicas, entre elas a Política Nacional de Promoção à Saúde14, a Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição15 e a Portaria Interministerial nº 1.0109.  

Ao analisar as políticas públicas de nutrição brasileiras com potencial de contribuir na 

intervenção da obesidade infantil, um amplo estudo de revisão, com publicações realizadas 

entre 1990 e 2010 sobre o tema, apontou o ambiente escolar como local promissor para ações 

eficazes de promoção e prevenção da obesidade e a regulamentação de venda e propaganda de 

alimentos nesse ambiente, como uma das principais medidas de efeito6. Os alimentos e as 

bebidas que não são ofertados gratuitamente nas escolas são considerados por alguns autores 
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como “alimentos competitivos”, uma vez que podem interferir no consumo da alimentação 

saudável ofertada por meio do PNAE10,16,17. Um dos estudos, realizado com alunos de dez 

municípios brasileiros de grande e médio porte, observou, inclusive, que a existência de 

cantinas comerciais nas escolas era inversamente proporcional à adesão diária ao PNAE18. 

Por esta razão, alguns estados e municípios implementaram políticas próprias de 

regulamentação do comércio de alimentos nas cantinas19. O estado do Paraná, instituiu a Lei nº 

14.423, de 02 de junho de 200420, e a Lei nº 14.85521, de 19 de outubro de 2005, que 

regulamentam a presença destes estabelecimentos e o tipo de alimentos comercializados por 

eles nas escolas públicas e particulares. 

As leis do estado do Paraná proibiram a comercialização de diversos produtos nas 

cantinas escolares, entre eles: bebidas com quaisquer teores alcoólicos; balas, pirulitos e gomas 

de mascar; chocolates; refrigerantes e sucos artificiais; salgadinhos industrializados e biscoitos 

recheados; salgados fritos (coxinha, rissoles, croquete) e pipocas industrializadas, além de 

obrigar estes estabelecimentos comerciais a ofertar diariamente ao menos dois tipos de 

frutas20,21.  

Conhecer o perfil destas cantinas pode propiciar informações importantes para 

subsidiar atividades de intervenção, destinadas a melhorar a qualidade dos alimentos ofertados 

no ambiente escolar e, com isto, atuar sobre o consumo da alimentação escolar gratuita, 

promoção de hábitos saudáveis e da prevenção do excesso de peso. Além disto, também permite 

avaliar se a Lei da Cantina Saudável21, por meio da limitação da oferta de alimentos não 

saudáveis e estímulo à oferta de alimentos saudáveis, cumpre, após uma década de 

implementação, sua função de promoção à saúde.  

Portanto, o objetivo deste artigo foi caracterizar a oferta de alimentos nas cantinas 

escolares estaduais de Curitiba, Paraná, e investigar a associação da oferta de alimentos 

permitidos e não permitidos pela Lei das Cantinas, com variáveis da escola e da cantina.  
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MÉTODOS 

Estudo transversal e descritivo de base escolar, parte do projeto “Excesso de peso e 

características do ambiente escolar em estudantes de Curitiba/PR”, conduzido in loco entre os 

meses de março de 2016 e abril de 2017, nas cantinas de escolas públicas estaduais do município 

de Curitiba, capital do Paraná. 

As estimativas de tamanho de amostra para o projeto maior consideraram: população 

estimada de 110.238 estudantes na faixa etária de 10 a 19 anos, matriculados na rede pública 

estadual em Curitiba, nos turnos diurnos, prevalência desconhecida de desfecho de 50%, 

margem de erro de 4 pontos percentuais, nível de confiança de 95% e efeito de delineamento 

amostral de 2, totalizando 1.194 estudantes. Considerando-se possíveis perdas ou recusas, a 

esse valor foi acrescido 20% e o tamanho amostral final passou a ser de 1.433 estudantes.  

A partir do tamanho da amostra optou-se por realizar amostragem com o mesmo 

tamanho para cada escola (n=48), o que resultou em seleção aleatória de 30 escolas, das 162 

existentes em lista disponibilizada pela Secretaria da Educação do Paraná22. As escolas de 

educação especial ou indígena foram excluídas do estudo. Neste artigo são apresentados dados 

das cantinas escolares inseridas nas instituições de ensino sorteadas.  

Os dados foram obtidos por meio de entrevista estruturada com os administradores das 

cantinas escolares e aplicação de instrumento validado de auditoria de estabelecimentos de 

comercialização de alimentos para consumo imediato (Healthy Restaurant Index – HMRI), 

desenvolvido por Duran et al. (2013)23. Ao instrumento foram acrescidas questões para 

avaliação da execução da Lei nº 14.855/05, a Lei da Cantina Saudável do Estado do Paraná21. 

Previamente à coleta de dados foi realizado teste piloto em uma cantina não sorteada para 

avaliar a necessidade de ajustes no instrumento e/ou procedimentos de coleta de dados.  



55 

 

Foram utilizadas no instrumento questões fechadas e abertas para observar os 

seguintes aspectos: 1) ambiente do estabelecimento; 2) cardápio; 3) preço dos produtos; 4) 

propagandas; e 5) informações sobre o funcionamento das cantinas. 

Os dados do ambiente do estabelecimento foram classificados de modo dicotômico 

(não, sim) em relação a presença de: opções de pratos quentes e frios no cardápio; buffet de 

hortaliças cruas; informação nutricional sobre os produtos oferecidos em murais ou folders; 

mural com informações sobre alimentação saudável e; existência de local apropriado para a 

realização das refeições.  

Sobre o cardápio foram verificados aspectos dicotômicos (não, sim) relativos à: 

presença exclusiva de serviço de rodízio ou self-service; existência de informação nutricional 

das preparações e; oferta de salada como prato principal, acompanhamento ou como pratos 

exclusivos. Quando existentes, foram também observadas dicotomicamente (não, sim): 

possibilidade de substituir batata frita por hortaliças sem custo adicional; opção de pedir 

porções menores por valor reduzido; presença de frutas frescas ou saladas de frutas no cardápio; 

presença de sucos naturais de frutas e possibilidade de substituir refrigerante por suco natural 

sem custo adicional. Neste item também foi provida uma listagem com os alimentos proibidos 

(n=12) e permitidos (n=21) pela Lei das Cantinas21, bem como foi verificado o número de 

opções de salgados assados, salgados fritos e de sanduíches naturais disponíveis. 

O preço de batatas fritas, salgados fritos, salgados assados, refrigerantes e frutas foi 

investigado pelos pesquisadores. Também foi avaliado se existia igualdade nos valores 

cobrados entre o suco natural e o refrigerante. 

Nos locais, os pesquisadores observaram a existência de propagandas sobre sucos, 

frutas e/ou hortaliças ou sobre refrigerantes, batata frita, sobremesas e/ou sorvetes.  

Entre as informações da cantina, os administradores foram questionados sobre 

conhecimento da Lei da Cantina Saudável (não, sim); modo de gestão do estabelecimento 
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(Associação de Pais, Mestres e Funcionários e Similares (pessoa jurídica de direito privado, 

terceirizada, outras)); e tempo de administração da cantina (anos e meses). Questões abertas 

sobre quais alimentos consideravam saudáveis, dificuldades na oferta destes alimentos no 

estabelecimento, bem como na oferta de frutas e hortaliças, foram inseridas no instrumento. 

Adicionalmente, os administradores foram questionados em relação aos alimentos mais 

vendidos no estabelecimento. 

Para a análise e avaliação dos produtos comercializados nas cantinas comerciais foi 

elaborado um sistema de pontuação para a classificação desses alimentos em permitidos ou não 

pela Legislação21. A classificação considerou as recomendações utilizadas na Lei da Cantina 

Saudável do Estado do Paraná21, que divide esses alimentos em dois grupos: permitidos e não 

permitidos, que podem ser associados, pela sua descrição, aos alimentos considerados 

saudáveis ou não-saudáveis. Alguns alimentos da listagem original foram agrupados, com o 

intuito de evitar sobreposição nas análises. Aos alimentos do primeiro grupo foi atribuído o 

valor positivo 1 (+1) e aos alimentos do segundo grupo foi atribuído o valor negativo 1 (-1). Os 

índices positivo e negativo foram gerados a partir da soma da listagem agrupada de alimentos 

permitidos (n=14) e não permitidos (n=7) comercializados nas cantinas escolares, 

respectivamente, e ambos os índices obtiveram consistência interna, medida pelo Alpha de 

Cronbach, de 0,62.  

Para a caracterização das escolas, o diretor ou responsável respondeu questionário 

estruturado, padronizado, anônimo e auto preenchível, modificado a partir do instrumento 

utilizado na PeNSE24. A partir dele foram obtidas informações sobre as características gerais da 

escola (número de alunos matriculados e níveis de ensino), sua estrutura física (presença de 

horta) e suas políticas escolares (existência de conselho escolar). 

Após o preenchimento dos instrumentos os dados foram duplamente digitados em 

planilha eletrônica. Inicialmente foi utilizada análise descritiva dos dados (frequência, intervalo 
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de confiança, média, desvio-padrão, mediana, valor máximo e valor mínimo). As correlações 

entre o número de alimentos permitidos e não permitidos nas cantinas e demais variáveis 

contínuas foram investigadas por meio da correlação de Spearman. Associações entre os índices 

e variáveis categóricas foram investigadas por meio do teste de Mann Whitney. O nível de 

significância de 5% foi considerado nas análises, realizadas por meio do programa STATA, 

versão 12.0. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do 

Setor de Ciências da Saúde (CEP/SD) da Universidade Federal do Paraná (protocolo 

nº1426615/2016) e os participantes assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

conforme as normas da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

RESULTADOS 

De um total de 30 escolas avaliadas, 3 (10,0%) não apresentavam cantina escolar em 

funcionamento no dia da coleta dos dados, segundo relato dos diretores ou responsáveis. Não 

houve recusa por parte dos participantes. 

Em sua maioria, as cantinas eram de responsabilidade da escola, administradas em 

regime de autogestão, por meio de representantes da Associação de Pais, Mestres e 

Funcionários (APMF) (n=25; 92,6%); apresentavam local adequado para a realização das 

refeições (n=20; 74,1%) e seus administradores referiram conhecer a Lei da Cantina Saudável 

(n=22; 81,5%). O tempo na administração desses estabelecimentos variou de 1 mês a 71 anos 

(DP 15,5), contudo a maior parte dos locais estava sob a mesma administração há mais de 10 

anos (n=13; 48,2%) (TABELA 1). 
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TABELA 1 – Características das cantinas escolares estaduais de Curitiba, Paraná, 2016-2017. 

 

VARIÁVEL n (%) 

Tipo de gestão administrativa (n=27)  

  Autogestão 25 (92,6) 

  Terceirizada 2 (7,4) 

Tempo de Administração (anos) (n = 27)  

  Menos de 1 ano 4 (14,8) 

  1-4,9 anos 7 (25,9) 

  5 a 9,9 anos 3 (11,1) 

  Superior a 10 anos 13 (48,2) 

Local adequado para refeição (n=27)  

  Sim 20 (74,1) 

  Não 7 (25,9) 

Conhece a Lei da Cantina Saudável (n=27)  

  Sim 22 (81,5) 

  Não 5 (18,5) 

Venda de salgado assado   

  Número de variedades (n=27) 4,11 (DP 2,49) 

  Preço (R$) (n=25) 2,92 (DP 0,45) 
Legenda: DP: desvio-padrão. 

Fonte: as autoras (2017). 

Aproximadamente 2/3 das cantinas vendia alimentos não permitidos, com presença de 

corantes, alto teor de sódio (mais de 160mg em 100kcal do produto) e gordura (mais de 3g em 

100kcal do produto). Refrigerantes, sucos artificiais e/ou refrescos (n=22; 81,5%) foram 

encontrados na maior parte dos locais avaliados. Chocolates, gomas, caramelos, salgadinhos 

industrializados, biscoitos recheados e/ou pipocas industrializadas foram encontrados em 

praticamente metade das cantinas avaliadas. Apenas uma cantina comercializava salgados 

fritos. Em nenhuma cantina foi encontrado produto sem rotulagem ou sem data de validade 

(TABELA 2). 

TABELA 2 – Alimentos permitidos e não permitidos comercializados nas cantinas escolares 

estaduais de Curitiba, Paraná, 2016-2017. (n=27). 
(continua) 

ALIMENTOS/ PRODUTOS n % 

Alimentos Permitidos   

Salgadinhos assados com pouco teor de gordura 25 92,6 

Bebidas lácteas, leite fermentado, achocolatados 18 66,7 

Pães em geral, pão de batata, pão de queijo, pão doce recheado com frutas 

ou geleia 

16 59,3 

Picolé de frutas 11 40,7 

Chá mate, café 9 33,3 

Bolacha “Maria”; biscoito de maisena; “cream cracker”, água e sal, de 

polvilho, biscoito doce sem recheio 

8 29,6 
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TABELA 2          (continuação) 

ALIMENTOS/ PRODUTOS n % 

Cereais integrais em flocos ou em barras 8 29,6 

Sanduíches naturais com pão integral 4 14,8 

Bolos de massa simples com recheio de frutas, geleias e legumes 3 11,1 

Suco de frutas naturais 2 7,4 

Iogurte 2 7,4 

Água de coco 2 7,4 

   

Alimentos Não Permitidos   

Refrigerantes, sucos artificiais, refrescos à base de pó industrializado 22 81,5 

Chocolates, doces à base de goma, caramelos 13 48,2 

Salgadinhos industrializados, biscoitos recheados 13 48,2 

Pipocas industrializadas 12 44,4 

Balas, pirulitos e gomas de mascar 6 22,2 

Salgados folhados (tipo croissant) 3 11,1 

Salgados e doces fritos 1 3,7 

Fonte: as autoras (2017). 

 

Dos itens permitidos, os mais encontrados foram os salgados assados (n=25; 92,6%), 

seguido de bebidas lácteas (n=18; 66,7%) e pães (n=16; 59,3%). Nenhuma cantina vendia os 

seguintes alimentos permitidos: frutas in natura ou secas, pasta de soja, atum/ovo cozido/ 

requeijão, manteiga/margarina, creme vegetal e/ou chá mate/café. Queijo branco/ricota, 

frango/peito de peru e legumes/verduras foram encontrados como ingredientes dos sanduíches 

naturais com pão integral em quatro estabelecimentos, embora em um dos estabelecimentos 

avaliados sua comercialização estivesse restrita a professores e funcionários da escola 

(TABELA 2). Frutas frescas/ saladas de frutas e sucos naturais de frutas foram encontrados em 

apenas uma escola. Duas escolas não vendiam salgados assados: uma vendia salgado frito e 

outra apenas pão de queijo. A média de número de opções de salgados assados foi de 4,11 

(DP±2,49), vendidos ao preço médio de R$ 2,92 (DP±0,45). 

Nenhuma cantina dispunha de buffet para oferta de preparações quentes (arroz, feijão, 

etc.) ou frias (saladas, frutas, sobremesas, etc.). Também não foi observada a presença de 

cartazes informativos/murais/folders sobre a qualidade dos alimentos e alimentação saudável. 

Apenas uma escola apresentava informação nutricional sobre os produtos oferecidos, mas a 

mesma não estava ainda disponível aos alunos, enquanto outra apresentava política de incentivo 
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ao consumo de alimentos à base de verduras e legumes, por meio de oferta gratuita de pequenas 

porções para degustação. 

Não foram observadas associações entre a presença de local adequado para as refeições 

nas cantinas e os índices de alimentos permitidos e não-permitidos comercializados nos 

estabelecimentos. Também não foi encontrada associação destes índices com o conhecimento 

da Lei da Cantina Saudável pelo administrador, e tampouco com a presença de horta nas 

escolas. Apenas a oferta de ensino técnico esteve associada a maior disponibilidade de 

alimentos permitidos (p=0,033) (TABELA 3). 

TABELA 3 – Distribuição dos índices de alimentos permitidos e não permitidos de acordo com 

características das cantinas escolares estaduais de Curitiba, Paraná, 2016-2017.   

 

Variáveis n 

Alimentos Permitidos  

n 

Alimentos Não permitidos 

Mediana 

(p25-p75) 

Valor de 

p* 

 Mediana 

(p25-p75) 

Valor de 

p* 

Cantina        

Conhece a Lei da Cantina Saudável (n=27)   0,975    0,506 

Não 5 4,0 (3,0-5,0)   5 5,0 (4,0-6,0)  

Sim 22 4,0 (3,0-5,0)   22 5,5 (4,0-7,0)  

Local adequado para refeições (n=27)   0,443    0,097 

Não 7 4,0 (3,0-4,0)   7 7,0 (5,0-8,0)  

Sim 20 4,0 (2,5-5,0)   20 5,0 (4,0-6,0)  

Escola        

Tipo de gestão administrativa (n=27)   0,420    0,573 

Autogestão 25 4,0 (3,0-5,0)   25 5,0 (4,0-7,0)  

Terceirizada 2 4,5 (4,0-5,0)   2 6,0 (6,0-6,0)  

Oferta de ensino técnico (n=27)   0,033*    0,674 

Não 20 4,0 (2,5-4,0)   20 5,0 (4,0-7,0)  

Sim 7 5,0 (4,0-8,0)   7 6,0 (4,0-7,0)  

Presença de horta (n=26)   0,490    0,370 

Não 15 4,0 (2,0-5,0)   15 5,0 (4,0-7,0)  

Sim 11 4,0 (3,0-5,0)   11 6,0 (5,0-7,0)  

Legenda: *Testes de Mann Whitney. 

Fonte: as autoras (2017). 
 

Observou-se que a disponibilidade de alimentos permitidos nas cantinas esteve 

positivamente correlacionada ao número de alimentos não permitidos (p=0,017), ao número de 

alunos das escolas (p=0,189) e à duração do intervalo escolar (p=0,048). Em relação à 

disponibilidade de alimentos não permitidos, foi verificada correlação positiva com a duração 

do intervalo escolar (p=0,231) e negativa com o número de opções de salgados (p=0,182) 

(TABELA 4). 
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TABELA 4 – Correlação de Spearman entre os índices de alimentos permitidos e não permitidos 

e as variáveis contínuas das escolas e das cantinas estaduais de Curitiba, Paraná, 2016-2017. 
 

Variáveis Alimentos Permitidos Alimentos Não permitidos 

Alimentos Permitidos 1,00  

Alimentos Não permitidos 0,43* 1,00 

Número Alunos 0,25 -0,01 

Duração do intervalo escolar 0,38* 0,23 

Tempo de Administração da cantina -0,05 0,04 

Número de opções de salgados assados 0,11 -0,26 

Legenda: *p<0,05. 

Fonte: as autoras (2017). 

 

Frutas (n=15; 55,6%), sucos de frutas (n=11; 40,7%) e salgados assados (n=7; 25,9%) 

foram apontados pelos entrevistados como opções de alimentos saudáveis a serem 

comercializados nas cantinas (dados não apresentados em tabelas).  

Entre as razões apresentadas pelos administradores das cantinas para não ofertar frutas, 

verduras e legumes, prevaleceu a dificuldade de preparo destes alimentos (n=12; 44,4%), recusa 

de consumo pelos alunos (n=8; 29,6%) e a oferta deles na alimentação escolar fornecida 

gratuitamente (n=4; 14,8%). Dificuldade de venda do produto (n=3; 11,1%), de conservação do 

alimento (n=2; 7,4%) e falta de hábito por parte dos alunos (n=2; 7,4%), também foram citados. 

Apenas um administrador referiu não existir nenhuma dificuldade para a oferta desses alimentos 

(dados não apresentados em tabelas). 

 

DISCUSSÃO 

Os resultados deste estudo mostraram que as cantinas de escolas estaduais de Curitiba 

podem ser consideradas locais de comercialização de lanches rápidos. Resultados semelhantes 

foram encontrados em estudos realizados em Porto Alegre25, em Santa Catarina26 e no Distrito 

Federal27. Nelas predomina o regime de autogestão com tempo de administração superior a 10 

anos, resultado que diferiu dos estudos citados, que apontam uma prevalência de cantinas com 

gestão terceirizada. Esta diferença possivelmente se deve ao fato dos estudos avaliarem 

estabelecimentos tanto de escolas públicas, como de escolas privadas. Contudo, a 
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predominância da autogestão não resultou em menor oferta de alimentos não permitidos pela 

legislação. 

Apesar da Lei da Cantina Saudável21 estar em vigor, há mais de uma década, e ser de 

conhecimento da maior parte dos administradores, as cantinas comercializavam alimentos 

ultraprocessados em abundância e, em sua maioria, não ofereciam opções à base de frutas, 

verduras e legumes aos alunos. A dificuldade no preparo, a crença na recusa destas opções por 

parte dos alunos e o receio de que estes alimentos não fossem comercializados diante da oferta 

gratuita na alimentação do PNAE foram apontadas como razões para não comercializar 

alimentos considerados por eles como saudáveis. 

A ausência, em quase sua totalidade, da venda de salgados fritos e de refrigerantes, 

destaca-se como fator positivo28. Outro aspecto positivo encontrado foi a inexistência de 

alimentos sem data de validade ou sem rotulagem. Porém, a presença maciça de 

comercialização de salgados assados, item permitido pela legislação21, deve ser analisada com 

parcimônia. Estes alimentos não foram avaliados em relação à sua composição nutricional e, 

conforme sua forma de processamento e da presença de alguns ingredientes em sua composição 

(farinha refinada, gordura hidrogenada, recheios à base de embutidos, queijos e molhos 

gordurosos), podem favorecer um padrão alimentar não saudável, caracterizado pela expressiva 

presença de gorduras trans, conservantes químicos e outras substâncias.  

Por outro lado, era esperada uma maior frequência de oferta de frutas, visto a 

obrigatoriedade legal de oferta de duas opções diárias. A baixa oferta de frutas pelas cantinas 

foi encontrada em outros dois estudos28,29. Neste estudo, entre as cantinas das escolas avaliadas 

apenas uma apresentava política de incentivo ao consumo de alimentos à base de verduras e 

legumes, que consistia na distribuição gratuita de pequenas porções do produto. Estudo 

conduzido com jovens universitários30 mostrou que esta conduta aumenta significativamente o 

consumo de frutas e verduras. 
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Autores apontam que o ambiente alimentar escolar tem grande impacto nas escolhas 

alimentares dos adolescentes, de modo que a disponibilidade de alimentos e bebidas em 

ambientes escolares afeta a qualidade da dieta, a ingestão energética e o risco de 

obesidade10,31,32. Por outro lado, este ambiente também é reconhecido por ser um local de 

promoção de hábitos saudáveis14.  

É importante destacar que as cantinas escolares, mesmo quando administradas pela 

APMF, são fonte de recursos financeiros para as escolas, os quais são aplicados na aquisição 

de materiais de consumo ou para realização de benfeitorias estruturais. Oferecer um cardápio 

de cantina escolar sustentável e saudável implica em pensar na qualidade da alimentação do 

aluno e não exclusivamente no lucro, o que requer o envolvimento da comunidade escolar27.  

Incluídos nessa comunidade, os administradores da cantina necessitam de apoio para 

que a proposta de uma cantina mais saudável seja implementada e sustentável ao longo do 

tempo. Dois autores8,33 apontaram em seus estudos que as cantinas devem ser utilizadas como 

locais de educação alimentar e nutricional. Um deles ainda observou que ações de regulação 

para impedir a exposição da coletividade a fatores estimulantes de práticas não saudáveis são 

imprescindíveis8. Contudo, não se deve descartar a influência do comércio do entorno nas 

práticas alimentares não saudáveis34, visto que a medida em que se controla o comércio da 

cantina, aumenta o comércio de alimentos não saudáveis nas proximidades das escolas. 

As possibilidades de generalização deste estudo são restritas, pois o cálculo do tamanho 

da amostra foi delineado para ser representativo do número de alunos, e não do número de 

cantinas. A avaliação da disponibilidade de oferta ao invés da aquisição do produto em si ou do 

número de consumidores em cada estabelecimento é outra limitação a ser considerada. Estas 

limitações podem ter contribuído para que apenas a oferta de ensino técnico estivesse associada 

a maior disponibilidade de alimentos permitidos. Porém, ele apresenta contribuições no 

processo de sistematização das informações para caracterização de cantinas escolares.  
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Em conclusão, considerando a alimentação como necessidade básica à manutenção da 

vida e passados mais de 10 anos da implantação da Lei da Cantina Saudável nas escolas do 

Paraná, é preciso discutir as estratégias de fiscalização. A limitação do acesso aos alimentos 

com baixo teor de nutrientes e alta densidade energética é apenas uma das possibilidades de 

promoção de saúde nas escolas, de fortalecimento do direito humano à alimentação adequada 

e de controle do aumento da obesidade na infância e juventude. Outras possibilidades envolvem 

a Educação Alimentar e Nutricional e a autonomia dos alunos na escolha por alimentos 

saudáveis.  
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RESUMO 

Investigou-se prevalência de excesso de peso e sua associação com comportamentos 

relacionados à saúde, práticas alimentares e oferta de alimentos na cantina escolar em 

adolescentes das escolas públicas estaduais de Curitiba/PR. Estudo transversal, conduzido entre 

2016 e 2017, com adolescentes de 10 e 19 anos de idade. A prevalência de excesso de peso foi 

estimada com base no Índice de Massa Corporal. Dados de comportamento e de prática 

alimentar dos adolescentes coletados por meio de questionário autopreenchível. Informações 

das cantinas obtidas por meio de entrevista com os proprietários. Utilizada análise 

multivariável, estratificada por sexo, para expressar razão de prevalência (RP) bruta e ajustada 

e identificar associações com variáveis de exposição. Participaram do estudo 1.232 

adolescentes, 51,8% do sexo masculino. A prevalência de excesso de peso foi de 30,4% 

(IC95%: 26,4;34,4), 31,6% (IC95%: 27,1;36,0) para meninos e 29,2% (IC95%: 24,2;34,2) para 

meninas. Observada redução da prevalência do excesso de peso com o aumento da faixa etária 

em meninos (p=0,002, teste de tendência linear). A prevalência de excesso de peso associou-se: 

inversamente ao número de refeições em ambos os sexos; inversamente em meninos que 

experimentaram álcool e diretamente em meninas que experimentaram álcool. Desfecho não se 

associou com a oferta de alimentos nas cantinas. Estudos longitudinais podem investigar 

associação entre oferta/consumo de alimentos nas cantinas e estado nutricional dos 

adolescentes. 

Palavras-chave: sobrepeso, obesidade, adolescente, alimentação escolar, comportamento 

alimentar. 

 

 

  



72 

 

ABSTRACT 

Investigate prevalence of overweight and its association with health-related behaviors, eating 

habits and food supply in the school canteen in adolescents from state public schools of 

Curitiba/ PR. Cross-sectional study, conducted between 2016 and 2017, with adolescents aged 

between 10 and 19 years. The prevalence of overweight was estimate based on the Body Mass 

Index. Data of behavior and feeding practices of youth collected through a self-reported 

questionnaire. Canteens information obtained through an interview with the owners. 

Multivariate analysis, stratified by gender, was used to express the crude and adjusted 

prevalence ratio (PR) and to identify associations with investigated variables. Participated in 

the study 1.232 adolescent, 51,8% male. The prevalence of overweight was 30.4% (95% CI: 

26.4, 34.4), 31.6% (95% CI: 27.1, 36.0) for boys and 29.2% % (95% CI: 24.2, 34.2) for girls. 

It was observed reduction of the prevalence of overweight with increasing age group in boys (p 

= 0.002, linear trend test). The prevalence of overweight was associated with: inversely to the 

number of meals in both sexes; inversely in boys who experience alcohol and directly in girls 

who have experienced alcohol. Outcome is not associated with the offer of food in canteens. 

Longitudinal studies may investigate association between supply/consumption of food in 

canteens and nutritional status of adolescents. 

Key words: overweight, obesity, adolescent, school feeding, eating behavior. 
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INTRODUÇÃO 

Em quase todas as partes do mundo, o sobrepeso e a obesidade se tornaram uma das 

maiores preocupações da saúde pública nacional e mundial1-4 e, em 2015, atingiram 2,2 bilhões 

de crianças e adultos no mundo5. Nesse cenário mundial, o Brasil ainda figura como uma nação 

em transição, com diminuição da prevalência de desnutrição e aumento do 

sobrepeso/obesidade6,7. Entre 1980 e 2015, a prevalência brasileira do excesso de peso, 

combinação do sobrepeso e da obesidade, triplicou entre os meninos e dobrou entre as meninas, 

e foi observada em 27,3% e 23,1%, respectivamente5. Em 2016, na população adulta o excesso 

de peso atingiu 53,8% dos brasileiros e, sem medidas de prevenção ou estudos, estima-se que, 

até 2030, 70% da população brasileira estará com excesso de peso8.  

Nas últimas duas décadas, as rápidas mudanças sociais e econômicas provocaram 

profundas alterações nos hábitos alimentares e nos comportamentos relacionados à saúde da 

população brasileira, bem como aumento de peso em quase todas as camadas da população, 

expondo um novo cenário para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) tais como as doenças cardiovasculares, o câncer, o diabetes e a hipertensão arterial6,8.  

O determinante mais imediato do excesso de peso é expresso por meio do desequilíbrio 

positivo entre a ingestão e a utilização de calorias pelo organismo humano. Nessa situação, o 

excesso de energia da dieta resulta em aumento do peso, mediado por complexas relações entre 

genética, economia, ambiente e comportamentos individuais9, com destaque para as mudanças 

nos padrões alimentares da população. De fato, essa foi uma das mudanças mais expressivas 

verificadas no país nas últimas décadas. A alimentação rica em alimentos in natura até metade 

do século passado, passou a ser repleta de alimentos ultraprocessados, àqueles densamente 

energéticos, com cinco ou mais ingredientes, incluindo aditivos químicos, açúcar, gorduras e 

sal 10,11, inclusive entre adolescentes12. Estudos apontam associação entre o consumo de 

alimentos ultraprocessados e o estado nutricional13. Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar 

(POF) 2008/914, o alto consumo desses alimentos pode substituir e/ou reduzir o consumo de 

alimentos in natura ou minimamente processados. 

Neste sentido, os adolescentes se constituem um dos grupos etários considerado com 

pior perfil de dieta14. São o grupo que menos consome frutas, verduras, legumes, leite e 

alimentos ricos em fibras e, ao mesmo tempo, os que mais ingerem biscoitos, refrigerantes e 

outros produtos industrializados14
. Ao mesmo tempo, os adolescentes pertencem a um grupo 

nutricionalmente vulnerável, pois suas necessidades de nutrientes, muito mais que a de energia, 

aumentam significativamente15. Além disso, deve-se considerar que esta fase, por ser marcada 

pela conquista da autonomia e de práticas alimentares que podem se estender até a vida adulta16, 
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é um período estratégico para a prevenção de excesso de peso e DCNT no futuro5,17,18,19
. Do 

mesmo modo, esta fase também envolve exposição a outros fatores de risco como o tabagismo 

e o consumo de bebidas alcoólicas20,21.  

O ambiente escolar é reconhecido, pelas políticas de promoção de alimentação 

saudável nacionais22-24 e internacionais25, como espaço fundamental para o estímulo à 

autonomia e às práticas de comportamentos saudáveis na adolescência, inclusive as alimentares, 

devido ao tempo de permanência dos adolescentes nesse local16. Contudo, neste espaço 

competem entre si alimentos de casa, do entorno das escolas, das cantinas e os ofertados 

gratuitamente por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), impactando 

diretamente sobre a saúde e a dieta26.  

Diante de um rápido aumento na prevalência do excesso de peso e das doenças a ele 

associado, há necessidade de monitoramento do estado nutricional, investigação dos seus 

determinantes e implementação de ações baseadas em evidências5,8,27. Para tanto, os fatores que 

influenciam o comportamento alimentar dos adolescentes precisam ser melhor compreendidos, 

de modo simultâneo, para o desenvolvimento de intervenções nutricionais, com intuito de 

mudança de comportamentos alimentares28. Este estudo procurou investigar a associação entre 

excesso de peso, comportamentos relacionados à saúde, práticas alimentares e do ambiente 

escolar em adolescentes das escolas públicas estaduais de Curitiba/PR. 

 

MÉTODOS 

Estudo transversal de base escolar. Os dados analisados pertencem ao projeto de 

pesquisa “Excesso de peso e características do ambiente escolar em estudantes de Curitiba/PR”. 

O projeto envolveu alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio do 

município. A coleta de dados foi realizada de março de 2016 a abril de 2017, nas escolas 

públicas estaduais do município de Curitiba, capital do Paraná, localizada no sul do Brasil. 

O município de Curitiba ocupa uma área 100% urbanizada, distribuída em 75 bairros29. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)30,31 e do Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES)32, a cidade apresentou em 

2016 uma população estimada de 1.893.997 habitantes, com 15,3% de sua população 

constituída por adolescentes de 10 a 19 anos. Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDHM) foi de 0,823, considerado muito alto (IDHM entre 0,800 e 1). Contudo, este valor não 

representa necessariamente uma elevada qualidade de vida de todos os habitantes, pois é obtido 

a partir da média dos valores das regiões da cidade, que variam de 0,623, em bairros como 

Tatuquara, Vila Torres e Vila Parolin, entre outros, a 0,956, no bairro Água Verde33.  
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Para o cálculo amostral do projeto foi utilizado o programa OpenEpi Versão 3 – online 

de livre acesso (http://www.openepi.com), a partir da fórmula n = [EDFF*Np(1-p)]/[d2/Z2
1-

α/2*(N-1)+p*(1-p)]. Estimou-se 50% de prevalência desconhecida de desfecho, erro de 4 pontos 

percentuais e nível de confiança de 95%, totalizando amostra mínima de 597 adolescentes. 

Como nem todas as escolas participaram da pesquisa, foi considerado o efeito de delineamento 

de 2, que duplicou a amostra estimada (n=1.194). Para corrigir eventuais perdas ou recusas, 

esse valor foi acrescido de 20% e o tamanho amostral final passou a ser de 1.433 estudantes. 

Com a estimativa amostral proposta foi possível identificar uma razão de prevalência de 1,14, 

equivalente a prevalência de 50% entre expostos e 44% não-expostos, com poder de 80% e 

nível de confiança de 95%. 

O procedimento amostral envolveu três etapas. Na primeira, foi determinado o número 

de adolescentes a serem avaliados. Considerou-se uma população de 143.701 estudantes na 

faixa etária de 10 a 19 anos, independente do sexo, matriculados no sistema público de ensino 

estadual em 2014, nos turnos diurnos, distribuída nas 162 escolas estaduais conforme lista 

disponibilizada pela Secretaria da Educação do Paraná34. Foram excluídos 33.463 estudantes 

matriculados no período noturno. Na segunda etapa, para obtenção de amostras com o mesmo 

número de alunos (n=48), foram randomicamente selecionadas 30 unidades escolares, após 

exclusão de duas escolas de educação especial. E, por fim, para garantir a proporcionalidade 

adequada de cada série no conjunto da amostra, em cada escola selecionada foram escolhidas 

aleatoriamente as séries e, posteriormente, as turmas. 

As informações referentes aos adolescentes foram obtidas a partir de aplicação, em 

sala de aula, de questionário impresso, estruturado, padronizado, anônimo e autopreenchível. 

Antes da aplicação, a equipe apresentou a importância e o objetivo da pesquisa, esclarecendo 

dúvidas, quando necessário. Com a finalidade de preservar a qualidade das informações e de 

não interferir nas respostas, os estudantes foram orientados a não responderem oralmente o 

questionário e a não interferir na resposta dos colegas. O tempo médio de aplicação foi de 30 

minutos. 

As variáveis independentes foram separadas em seis blocos e categorizadas da 

seguinte forma: 1) demográficas: sexo (masculino, feminino) e faixa etária (10-13 anos, 14-16 

anos, 17-19 anos); 2) turno: matutino, vespertino, intermediário ou integral; 3) comportamentos 

relacionados à saúde: experimentação de fumo (não, sim), experimentação de álcool (não, sim) 

e prática de esporte com treinador (sim, não); 4) práticas alimentares: número de refeições (0-

3 refeições/dia, 4-5 refeições/dia e 6 ou mais refeições/dia), consumo de café da manhã (0-6 

dias da semana, todos os dias da semana), almoço com família (0-6 dias da semana, todos os 
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dias da semana), jantar com família (0-6 dias da semana, todos os dias da semana) e refeições 

realizadas em frente à TV (não, sim/às vezes, sempre); 5) práticas alimentares na escola 

(frequência semanal): alimentação escolar gratuita (nenhuma, 1-2 vezes na semana, 3 vezes ou 

mais na semana), cantina (nenhuma, 1-2 vezes na semana, 3 vezes ou mais na semana), lanche 

de casa (nenhuma, 1-2 vezes na semana, 3 vezes ou mais na semana) e lanche do entorno da 

escola (nenhuma, 1-2 vezes na semana, 3 vezes ou mais na semana) e; 6) oferta de alimentos 

na cantina escolar: Índice de Alimentos Permitidos – IAP (0-3 alimentos, 4 alimentos, 5-10 

alimentos) e Índice de Alimentos Não Permitidos – IANP (0-4 alimentos, 5-6 alimentos e 7-8 

alimentos). 

A equipe responsável pela coleta foi constituída por nutricionistas e acadêmicos dos 

cursos de Graduação em Nutrição e Pós-Graduação em Saúde Coletiva, ambos da Universidade 

Federal do Paraná. A equipe passou por treinamento de padronização de medidas 

antropométricas e de aplicação de questionários aos estudantes, a fim de minimizar os possíveis 

erros intra e interavaliadores. Todos os adolescentes foram medidos em duplicata para controle 

da qualidade das medidas antropométricas. 

Os dados antropométricos de peso e altura dos alunos foram mensurados e registrados, 

conforme a técnica proposta por Lohman et al. no Anthropometric Standardization Reference 

Manual35. Para mensuração do peso foi utilizada balança da marca Marte, modelo LC200-PP 

(Marte Científica, São Paulo, Brasil), com capacidade de até 200 Kg, sensibilidade de 0,05g e 

precisão de 100g, calibrada e aferida por empresa especializada segundo critérios do Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A estatura foi aferida com 

estadiômetro portátil de madeira da marca Alturaexata (Alturaexata Ltda., Belo Horizonte, 

Brasil) e precisão de 1 mm em toda extensão. As medidas antropométricas foram utilizadas para 

o cálculo do Índice de Massa Corporal por Idade (IMC/Idade), no qual a massa corporal 

expressa em quilogramas é dividida pelo quadrado da estatura em metros. A avaliação 

antropométrica foi realizada durante o período de aula, em local reservado, de modo a garantir 

a privacidade dos adolescentes.  

A classificação do estado nutricional dos estudantes foi realizada de acordo com o IMC 

por sexo e idade por meio do programa AnthroPlus-2007 (World Health Organization; 

http://www.who.int/growthref/tools/en/), segundo os pontos de corte das curvas de crescimento 

de crianças e adolescentes propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS)36. Para as 

análises de associação entre a variável desfecho (excesso de peso – sobrepeso e obesidade) e as 

variáveis exploratórias, o IMC foi agrupado em excesso de peso (sim), assim como magreza 

acentuada, magreza e eutrofia (não). 
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Para a análise e avaliação da oferta de alimentos nas cantinas escolares, os dados foram 

obtidos por meio de entrevista estruturada com os administradores das cantinas escolares e 

aplicação de instrumento validado de auditoria de estabelecimentos de comercialização de 

alimentos para consumo imediato (Healthy Restaurant Index – HMRI), desenvolvido por Duran 

et al.37, modificado para incorporar a avaliação da execução da Lei nº 14.855/05, a Lei da 

Cantina Saudável do Estado do Paraná38. Foi elaborado um sistema de pontuação para a 

classificação dos alimentos ofertados em permitidos ou não pela Legislação. A classificação 

considerou as recomendações utilizadas na Lei, que divide esses alimentos em dois grupos: 

permitidos e não permitidos, que podem ser associados, pela sua descrição, aos alimentos 

considerados saudáveis ou não-saudáveis. Alguns alimentos da listagem original foram 

desconsiderados, com o intuito de evitar sobreposição nas análises. No primeiro grupo, os 

alimentos atum/ovo cozido/requeijão, frango/peito de peru, queijo branco/ricota, 

legumes/verduras, eram encontrados somente como ingredientes de sanduíches naturais e, por 

esta razão, foram excluídos do índice de alimentos permitidos. No segundo grupo, não foram 

considerados os alimentos com mais de 3g de gordura em 100kcal do produto, alimentos com 

mais de 160mg de sódio em 100kcal do produto e alimentos que continham corantes e 

antioxidantes artificiais, visto que os produtos industrializados comercializados se 

enquadravam nos três itens. Feito isso, aos alimentos permitidos foi atribuído o valor positivo 

1 (+1) e aos alimentos não permitidos foi atribuído o valor negativo 1 (-1). O IAP e o IANP 

foram gerados a partir da soma da listagem agrupada de alimentos permitidos (n=14) e não 

permitidos (n=7) comercializados nas cantinas escolares, respectivamente, e ambos os índices 

obtiveram consistência interna, medida pelo Alpha de Cronbach, de 0,62. 

Previamente ao início da coleta de dados, foi realizado estudo piloto em uma escola 

não sorteada para a pesquisa. Nesta etapa, a redação do questionário e do instrumento e os 

procedimentos de coleta de dados foram revistos para facilitar sua compreensão pela população 

do estudo e ajustados quando necessário.  

Após o preenchimento dos instrumentos os dados foram duplamente digitados em 

planilha eletrônica do Microsoft Office Excel (Microsoft Corp., Washington, Estados Unidos) 

e as análises realizadas nos softwares AnthroPlus-2007 (World Health Organization, 

http://www.who.int/growthref/tools/en/) e Stata, versão 12.0 (StataCorp., Texas, Estados 

Unidos). A variável dependente (desfecho) foi o excesso de peso (sobrepeso e a obesidade). Foi 

utilizada estatística descritiva (frequência, média e desvio-padrão (DP)) e aplicada análise 

bivariada, estratificada por sexo, para selecionar as variáveis independentes associadas ao 

desfecho. O teste de tendência linear foi empregado para investigar associação entre variáveis 
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qualitativas ordinais e o desfecho. As variáveis com nível de significância ≤ 0,25 foram 

incluídas na regressão de Poisson, com estimativas das razões de prevalência (RP), brutas e 

ajustadas, e respectivos intervalos de 95% de confiança (IC95%). Valores de p < 0,05 foram 

considerados estatisticamente significantes. A ordem de inclusão das variáveis no modelo 

seguiu modelo hierárquico39, conforme demonstrado na Figura 1. As análises foram ajustadas 

para o efeito do delineamento, e para os pesos amostrais. 

 

FIGURA 1 – Modelo hierárquico de análise multivariável da associação entre excesso de peso e variáveis 

em adolescentes de Curitiba/PR. 

Demográficas 

- Sexo 

- Faixa etária 

↓ 

Turno 

-Turno 

↓ 

Comportamentos relacionados à saúde 

- Experimentação de fumo 

- Experimentação de álcool 

- Prática de esporte com treinador 

↓ 

Práticas Alimentares  

- Número de refeições 

- Consumo de café da manhã 

- Almoço com família 

- Jantar com família 

- Realização de refeições em frente à TV 

↓ 

Práticas Alimentares na Escola (frequência semanal) 

- Alimentação escolar gratuita 

- Cantina 

- Lanche casa 

- Lanche do entorno da escola 

↓ 

Oferta de Alimentos na Cantina Escolar 

- Índice de alimentos permitidos 

- Índice de alimentos não-permitidos 
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A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do 

Setor de Ciências da Saúde (CEP/SD) da Universidade Federal do Paraná (protocolo 

nº1426615/2016) e os participantes assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

conforme as normas da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

RESULTADOS 

Foram convidados a participar da pesquisa 1.623 alunos, dos quais 1.232 participaram 

(proporção de resposta 75,9%), e 1.194 apresentaram dados completos para avaliação do estado 

nutricional. Considerou-se como recusa o adolescente que não quis preencher o questionário, 

participar da coleta de medidas antropométricas, faltou na data da coleta de dados ou não trouxe 

o termo de consentimento assinado.  

Conforme apresentado na Tabela 1, dentre os adolescentes avaliados, 51,8% eram do 

sexo masculino, 57,0% do turno matutino e 49,9% tinham idade entre 10 e 13 anos, com idade 

média de 14,3 anos (DP 2,0). A experimentação de fumo foi referida por 5,7% dos adolescentes 

e de álcool por 18,7% dos adolescentes. Considerando as práticas alimentares, 46,4% dos 

estudantes realizava entre 4 a 5 refeições ao dia. A maior parte referiu consumo quase diário de 

café da manhã (52,0%) e almoçar (58,3%) ou jantar (61,9%) com a família. Não consumir a 

alimentação gratuita da escola foi encontrado em 36,6% das respostas. A maioria dos alunos 

(43,4%) estudava em escolas que ofertavam entre 5 a 6 opções de alimentos não permitidos nas 

cantinas, e 37,4% estudavam em escolas que ofertavam entre 0 a 3 opções de alimentos 

permitidos. O excesso de peso foi observado em 30,4% (IC95%: 26,4;34,4) dos adolescentes 

31,6% (IC95%: 27,1;36,0) para meninos e 29,2% (IC95%: 24,2;34,2) para as meninas. 

Na análise estratificada por sexo na Tabela 1, verificou-se diferença estatisticamente 

significante para maior frequência, em meninos, de prática de esporte com treinador (35,8%); 

menor consumo diário de alimentos da cantina (40,9%) e menor consumo de lanches de casa 

(87,2%). Para as meninas foi observado maior consumo de alimentos no entorno, 1 a 2 vezes 

na semana (27,2%), bem como maior frequência de meninas em escolas que comercializam 4 

opções de lanches permitidos nas cantinas (31,8%). 
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Tabela 1 – Características individuais dos adolescentes e do ambiente alimentar intraescolar, por sexo. Curitiba (PR), 

2016-2017. (continua) 

Variáveis* 
Total Meninos Meninas Valor de 

n %* n %* n %* p** 

Demográficas  
 

     

Sexo (n=1232)        

Masculino 638 51,8      

Feminino 594 48,2      

Faixa etária (n=1222)       0,077 

10-13 anos  568 49,9 304 53,7 264 46,0  

14-16 anos 532 41,0 257 35,9 275 46,4  

17 -19 anos 122 9,1 70 10,4 52 7,6  

Turno        

Turno (n=1213)       0,269 

Matutino 722 57,0 357 53,1 365 61,1  

Vespertino 375 34,5 205 36,9 170 32,0  

Intermediário/Integral 116 8,5 65 10,0 51 6,9  

Comportamentos relacionados à saúde        

Experimentação de fumo (n=1193)       0,909 

Não 1119 94,3 578 94,1 541 94,4  

Sim 74 5,7 40 5,9 34 5,6  

Experimentação de álcool (n=1185)       0,128 

Não 971 81,3 510 83,5 461 79,1  

Sim 214 18,7 101 16,5 113 20,9  

Prática de esporte com treinador (n=1202)       <0,001 

Sim 334 27,1 221 35,8 113 18,1  

Não 868 72,9 399 64,2 469 81,9  

Práticas alimentares        

Número de refeições (n=1203)       0,700 

0-3 refeições 272 23,1 147 24,1 125 22,1  

4-5 refeições 552 46,4 274 44,8 278 48,0  

6 ou mais 379 30,5 200 31,1 179 29,9  

Consumo de café da manhã (n=1208)       0,743 

0-6 dias da semana 629 52,0 324 51,5 305 52,5  

Todos os dias da semana 579 48,0 298 48,5 281 47,5  

Almoço com família (n=1180)       0,105 

0-6 dias da semana 513 41,7 282 44,0 231 39,3  

Todos os dias da semana 667 58,3 326 56,0 341 60,7  

Jantar com família (n=1201)       0,779 

0-6 dias da semana 455 38,1 232 37,8 223 38,4  

Todos os dias da semana 746 61,9 389 62,2 357 61,6  

Refeições realizadas em frente à TV (n=1199)       0,414 

Não 318 25,7 173 26,9 145 24,5  

Sim, às vezes 599 50,3 289 47,9 310 52,8  
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Tabela 1 (continuação) 

Variáveis* 
Total Meninos Meninas Valor de 

n %* n %* n %* p** 

Sempre 282 24,0 154 25,2 128 22,7  

Práticas alimentares na escola (frequência 

semanal) 

       

Alimentação escolar gratuita (n=1202)       0,238 

Nenhuma 423 36,6 241 39,1 182 34,0  

1-2 vezes semana 333 27,8 160 25,0 173 30,6  

3 vezes ou mais 446 35,6 220 35,9 226 35,4  

Cantina (n=1200)       0,017 

Nenhuma 436 36,7 251 40,9 185 32,2  

1-2 vezes semana 404 34,3 195 31,9 209 36,9  

3 vezes ou mais 360 29,0 176 27,2 184 30,9  

Lanche de casa (n=1208)       0,003 

Nenhuma 998 81,5 545 87,2 453 75,6  

1-2 vezes semana 131 11,4 59 9,3 72 13,5  

3 vezes ou mais 79 7,1 21 3,5 58 10,9  

Lanche do entorno da escola (n=1204)       0,047 

Nenhuma 575 49,1 301 50,5 274 47,7  

1-2 vezes semana 306 24,2 141 21,1 165 27,2  

3 vezes ou mais 323 26,7 177 28,4 146 25,1  

Oferta de alimentos na cantina escolar        

Índice de Alimentos Permitidos (n=1232)       0,026 

0-3 535 37,4 276 38,5 259 36,4  

4 344 28,7 168 25,7 176 31,8  

5-10 353 33,9 194 35,8 159 31,8  

Índice de Alimentos Não Permitidos (n=1232)       0,420 

0-4 441 33,4 215 30,6 226 36,3  

5-6 455 43,4 270 49,7 185 36,9  

7-8 336 23,2 153 19,7 183 26,8  

Desfecho        

Excesso de peso (n=1194)       0,335 

Não 833 69,6 423 68,4 410 70,8  

Sim 361 30,4 196 31,6 165 29,2  

*Corrigidas para efeito de delineamento. 

** Teste do qui-quadrado de Pearson corrigido para efeito do delineamento, comparação entre meninos e meninas. 

Fonte: as autoras (2017). 

 

As Tabelas 2 e 3 apresentam as prevalências de excesso de peso e razões de prevalência 

(RP) bruta e ajustada para os meninos e meninas, respectivamente. Na análise bruta, as variáveis 

turno, experimentação de álcool e número de refeições realizadas no dia estiveram 

estatisticamente associadas em ambos os sexos. Entre os meninos verificou-se redução da 
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prevalência do excesso de peso com o aumento da faixa etária (p=0,002, teste de tendência 

linear); entre as meninas a diferença não foi significativa (p=0,139). A experimentação de álcool 

se comportou de modo inverso entre os sexos em relação a prevalência do excesso de peso: 

positivamente associada entre as meninas e negativamente entre os meninos. Observou-se 

também menor prevalência de excesso de peso entre os meninos que estudavam em escolas 

cujas cantinas ofereciam maior número de alimentos permitidos (p=0,048). Entre as meninas, 

a realização de almoço com a família (p=0,048) também esteve associada de modo significativo 

com o desfecho. 

Após análise ajustada permaneceram associadas, em ambos os sexos, as variáveis de 

experimentação de álcool e o número de refeições. Entre os meninos que referiram ter 

experimentado álcool a prevalência de excesso de peso foi menor (RP=0,56; IC95%: 0,36;0,89) 

e, entre as meninas, foi maior (RP=1,73; IC95%: 1,21;2,47). Em relação ao número de 

refeições, para os meninos a prevalência do desfecho foi menor, tanto para os que referiram 

consumir entre 4 a 5 refeições no dia (RP=0,62; IC95%: 0,45;0,86), quanto para àqueles que 

referiram consumir 6 ou mais refeições ao dia (RP=0,37; IC95%:  0,23;0,59). Para as meninas 

a prevalência do desfecho foi menor somente para o consumo de 6 ou mais refeições ao dia 

(RP=0,54; IC95%: 0,35;0,81). A associação de excesso de peso e a oferta de alimentos 

permitidos e não permitidos nas escolas deixou de ser estatisticamente significativa após ajuste 

para demais variáveis do modelo (Tabelas 2 e 3). 

 

Tabela 2 – Análise bruta e ajustada para excesso de peso e fatores associados entre adolescentes do sexo 

masculino. Curitiba (PR), 2016-2017. (continua) 

Variáveis 
Excesso de 

peso 

RP bruta 

(IC95%) 

Valor 

de p* 

RP ajustada 

(IC95%) 

Valor de 

p* 

 n(%)     

Demográficas   
 

   

Faixa etária (n=619)  
 

0,052  0,052a 

10-13 anos  115(35,8) 1,00  1,00  

14-16 anos 65(27,0) 0,76(0,55;1,03)  0,76(0,55;1,03)  

17-19 anos 16(25,1) 0,70(0,42;1,17)  0,70(0,42;1,17)  

Turno      

Turno (n=613)  
 

0,018  0,242b 

Matutino 98(27,8) 1,00  1,00  

Vespertino 69(33,3) 1,20(1,06;1,64)  1,03(0,67;1,58)  

Intermediário/Integral 25(40,3) 1,45(1,11;1,89)  1,24(0,83;1,85)  
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Tabela 2 (continua) 

Variáveis 
Excesso de 

peso 

RP bruta 

(IC95%) 

Valor 

de p* 

RP ajustada 

(IC95%) 

Valor de 

p* 

Comportamentos relacionados 

à saúde 

     

Fumo (n=604)   0,963   

Não 177(31,3) 1,00    

Sim 13(30,9) 0,99(0,56;1,75)    

Álcool (n=598)   0,005  0,016c 

Não 171(34,3) 1,00  1,00  

Sim 20(18,0) 0,53(0,34;0,81)  0,56(0,35;0,83)  

Prática de esporte com 

treinador (n=606) 

  0,550   

Sim 66(29,5) 1,00    

Não 125(32,1) 1,09(0,80;1,48)    

Práticas alimentares      

Número de refeições (n=607)   <0,001  <0,001d 

0-3 refeições 70(50,0) 1,00  1,00  

4-5 refeições 83(30,2) 0,60(0,44;0,83)  0,62(0,45;0,86)  

6 ou mais 37(17,3) 0,36(0,21;0,56)  0,37(0,23;0,59)  

Consumo de café da manhã 

(n=608) 

  0,150  0,155d 

0-6 dias da semana 110(34,1) 1,00  1,00  

Todos os dias da semana 81(28,0) 0,82(0,63;1,08)  0,82(0,63;1,07)  

Almoço com família (n=594)   0,877   

0-6 dias da semana 87(30,3) 1,00    

Todos os dias da semana 96 (30,3) 1,03(0,72;1,48)    

Jantar com família (n=607)   0,533   

0-6 dias da semana 68(29,5) 1,00    

Todos os dias da semana 123(32,2) 1,09(0,83;1,44)    

Realização de refeições em 

frente à TV (n=603) 

  0,997   

Não 59(33,3) 1,00    

Sim, às vezes 82(29,1) 0,87(0,63; 1,22)    

Sempre 49(33,4) 1,00(0,71; 1,41)    

Práticas alimentares na escola 

(frequência semanal) 

     

Alimentação escolar gratuita 

(n=607) 

  0,988   
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Tabela 2 (continuação) 

Variáveis 
Excesso de 

peso 

RP bruta 

(IC95%) 

Valor 

de p* 

RP ajustada 

(IC95%) 

Valor de 

p* 

Nenhuma 73(30,3) 1,00    

1-2 vezes semana 51(33,0) 1,08(0,75;1,54)    

3 vezes ou mais 65(30,2) 1,00(0,69;1,44)    

Cantina (n=608)   0,063  0,108e 

Nenhuma 84(35,2) 1,00  1,00  

1-2 vezes semana 62(31,0) 0,88(0,71;1,09)  0,83(0,69;0,99)  

3 vezes ou mais 46(25,9) 0,74(0,53;1,02)  0,82(0,62;1,08)  

Lanche de casa (n=611)   0,850   

Nenhuma 161(30,1) 1,00    

1-2 vezes semana 23(39,4) 1,31(0,90;1,91)    

3 vezes ou mais 7(29,7) 0,99(0,62;1,58)    

Lanche do entorno da escola 

(n=605) 

  0,167   

Nenhuma 102(34,3) 1,00    

1-2 vezes semana 38(26,4) 0,77(0,54;1,09)    

3 vezes ou mais 48(28,3) 0,82(0,61;1,11)    

Oferta de alimentos na cantina 

escolar 

     

Índice de Alimentos 

Permitidos (n=619) 

  0,048  0,161f 

0-3 97(36,1) 1,00  1,00  

4 48(30,3) 0,84(0,58;1,21)  0,83(0,59;1,16)  

5-10 51(27,4) 0,76(0,58;0,99)  0,79(0,57;1,10)  

Índice de Alimentos Não 

Permitidos (n=619) 

  0,334   

0-4 77(36,5) 1,00    

5-6 77(28,7) 0,79(0,58;1,06)    

7-8 42(31,0) 0,85(0,58;1,24)    

a: ajustado para variáveis demográficas; b: ajustada para variáveis demográficas e turno; c: ajustada para variáveis 

demográficas, turno e comportamentos relacionados à saúde; d: ajustada para variáveis demográficas, turno, 

comportamentos relacionados à saúde e práticas alimentares; e: ajustada para variáveis demográficas, turno, 

comportamentos relacionados à saúde, práticas alimentares e práticas alimentares escolar; f: ajustada para variáveis 

demográficas, turno, comportamentos relacionados à saúde, práticas alimentares e práticas alimentares escolares 

e oferta alimentos cantina escolar. 

Fonte: as autoras (2017). 
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Tabela 3 – Análise bruta e ajustada para excesso de peso e fatores associados entre adolescentes do sexo 

feminino. Curitiba (PR), 2016-2017. (continua) 

Variáveis 
Excesso de 

peso 

RP  bruta 

(IC95%) 

Valor 

de p* 

RP ajustada 

(IC95%) 

Valor de 

p* 

 n(%)     

Demográficas   
 

   

Faixa etária (n=575)  
 

0,150  0,150a 

10-13 anos  83(32,4) 1,00  1,00  

14-16 anos 70(27,2) 0,84(0,62;1,13)  0,84(0,62;1,13)  

17 -19 anos 12(21,2) 0,66(0,35;1,23)  0,66(0,35;1,23)  

Turno  
 

   

Turno (n=570)  
 

0,014  0,079b 

Matutino 89(24,2) 1,00  1,00  

Vespertino 59(37,2) 1,54(1,17;2,02)  1,62(1,12;2,34)  

Intermediário/Integral 16(36,5) 1,51(0,91;2,50)  1,59(0,92;2,75)  

Comportamentos relacionados à 

saúde 

     

Fumo (n=559)   0,568   

Não 151(29,6) 1,00    

Sim 9(23,3) 0,79(0,34;1,84)    

Álcool (n=558)   0,050  0,004c 

Não 121(39,4) 1,00  1,0  

Sim 41(27,2) 1,45(1,0;2,10)  1,73(1,21;2,47)  

Prática de esporte com treinador 

(n=567) 

  0,550   

Sim 33(29,5) 1,00    

Não 129(28,9) 0,98(0,64;1,48)    

Práticas alimentares      

Número de refeições (n=566)   0,006  0,004d 

0-3 refeições 42(34,5) 1,00  1,00  

4-5 refeições 85(33,7) 0,98(0,46;1,48)  1,00(0,65;1,51)  

6 ou mais 35(18,5) 0,54(0,35;0,83)  0,54(0,35;0,81)  

Consumo de café da manhã (n=570)   0,877   

0-6 dias da semana 86(28,8) 1,00    

Todos os dias da semana 78(29,7) 1,03(0,72;1,48)    

Almoço com família (n=556)   0,048   

0-6 dias da semana 75(35,6) 1,0    

Todos os dias da semana 88(25,9) 0,73(0,53;0,99)    
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Tabela 3 (continua) 

Variáveis 
Excesso de 

peso 

RP bruta 

(IC95%) 

Valor 

de p* 

RP ajustada 

(IC95%) 

Valor de 

p* 

Jantar com família (n=564)   0,225   

0-6 dias da semana 69(32,7) 1,00    

Todos os dias da semana 97(27,0) 0,83(0,61;1,13)    

Realização de refeições em frente à 

TV (n=567) 

  0,841   

Não 44(31,0) 1,00    

Sim, às vezes 86(28,4) 0,92(0,64;1,32)    

Sempre 34(29,7) 0,96(0,60;1,52)    

Práticas alimentares na escola 

(frequência semanal) 

     

Alimentação escolar gratuita 

(n=567) 

  0,897   

Nenhuma 50(28,1) 1,00    

1-2 vezes semana 56(32,5) 1,16(0,78;1,72)    

3 vezes ou mais 56(27,3) 0,97(0,58;1,62)    

Cantina (n=562)   0,765   

Nenhuma 55(31,0) 1,00    

1-2 vezes semana 57(28,1) 0,91(0,62;1,32)    

3 vezes ou mais 51(29,4) 0,95(0,65;1,38)    

Lanche de casa (n=567)   0,279   

Nenhuma 126(30,2) 1,00    

1-2 vezes semana 23(30,8) 1,02(0,68;1,51)    

3 vezes ou mais 15 (22,0) 0,73(0,48;1,10)    

Lanche do entorno da escola 

(n=569) 

  0,552   

Nenhuma 73(26,8) 1,00    

1-2 vezes semana 52(34,0) 1,27(0,93;1,72)    

3 vezes ou mais 38(28,3) 1,06(0,77;1,45)    

Oferta de alimentos na cantina 

escolar 

     

Índice de Alimentos Permitidos 

(n=575) 

  0,403   

0-3 79(29,9) 1,00    

4 48(32,3) 1,08(0,73;1,60)    

5-10 38(25,3) 0,85(0,58;1,22)    
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Tabela 3 (continuação) 

Variáveis 
Excesso de 

peso 

RP bruta 

(IC95%) 

Valor 

de p* 

RP ajustada 

(IC95%) 

Valor de 

p* 

Índice de Alimentos Não 

Permitidos (n=575) 

  0,101  0,208e 

0-4 58(27,6) 1,00  1,00  

5-6 45(25,1) 0,91(0,62;1,32)  0,88(0,64;1,20)  

7-8 62(37,0) 1,34(0,98;1,80)  1,20(0,95;1,50  

a: ajustado para variáveis demográficas; b: ajustada para variáveis demográficas e turno; c: ajustada para variáveis 

demográficas, turno e comportamentos relacionados à saúde; d: ajustada para variáveis demográficas, turno, 

comportamentos relacionados à saúde e práticas alimentares; e: ajustada para variáveis demográficas, turno, 

comportamentos relacionados à saúde, práticas alimentares e oferta alimentos cantina escolar. 

Fonte: as autoras (2017). 

 

DISCUSSÃO 

Este estudo observou que aproximadamente um terço dos adolescentes das escolas 

estaduais de Curitiba/PR apresentou excesso de peso, sem diferença entre os sexos. Após a 

análise ajustada, o maior número de refeições ao dia esteve consistentemente associado à menor 

prevalência de excesso de peso em ambos os sexos, enquanto a experimentação de álcool em 

relação ao desfecho esteve associada de modo antagônico entre meninos e meninas.  

A prevalência de excesso de peso em adolescentes foi elevada e superior àquela 

identificada em duas pesquisas de abrangência nacional que também utilizaram como índice 

antropométrico o IMC-para-idade e, para classificação, a distribuição de referência da OMS36 

a POF 2008/914 e a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE)20. O estudo de Riscos 

Cardiovasculares em Adolescentes (Erica)40 e a PeNSE20 identificaram maior prevalência de 

excesso de peso entre adolescentes na região sul do país, os quais se aproximam ainda mais dos 

valores encontrados neste estudo.  Nas pesquisas referidas, o excesso de peso foi maior entre 

os adolescentes mais jovens em ambos os sexos, semelhante ao que foi observado nesta 

pesquisa. 

Alguns estudos, assim como este, verificaram uma tendência linear de diminuição do 

excesso de peso com o aumento da idade em adolescentes do sexo masculino14,20,40. Na China, 

país de economia emergente, estudo transversal com adolescentes de 14 a 18 anos, utilizando 

IMC-para-idade e adotando como referência as curvas da International Obesity Task Force 

(IOTF)41, também concluiu que o excesso de peso tende a diminuir com a idade em meninos42.  

Este é um fenômeno esperado e está relacionado tanto com a fase de repleção puberal, 

que ocorre por meio do aumento de tecido adiposo em ambos os sexos entre 08 e 10 anos de 
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idade, quanto com o início do estirão puberal de crescimento, que ocorre entre 11 e 13 anos de 

idade43, e acarreta em valores mais elevados do IMC entre os mais jovens. Embora este estudo 

não tenha avaliado a maturação sexual dos adolescentes, outros estudos apontam associação 

entre valores mais elevados de IMC e maturação sexual precoce em ambos os sexos44,45. Outra 

possibilidade de explicar esse resultado está na diminuição do metabolismo basal, que ocorre 

entre os 10 e 15 anos de idade, na tentativa de reservar energia para o crescimento, o que 

explicaria a maior facilidade de ganho de peso nesta faixa etária, mesmo sem aumento de 

consumo alimentar45. 

Este estudo avaliou a frequência diária de alimentação por meio do número de 

refeições referidas pelos adolescentes em um dia. Contudo, não avaliou a qualidade e nem a 

quantidade de alimentos consumidas nestas refeições. A realização de mais de 6 refeições/dia 

esteve inversamente associada a prevalência de excesso de peso, em ambos os sexos. Apesar 

de não existir muita literatura disponível sobre este aspecto em jovens, uma maior frequência 

alimentar, independentemente do tipo de alimentação consumida (refeição ou lanche), 

aumenta a sensação de saciedade46, e tem sido associada a melhor manutenção do peso 

corporal, bem como a maiores reduções de peso quando acompanham tratamentos de 

emagrecimento 47,48.  

Em concordância, estudo realizados na Suécia49 nos Estados Unidos50 para investigar 

a relação entre frequência alimentar e obesidade em adultos e jovens, respectivamente, 

observaram que a maior frequência alimentar esteve associada a um estilo de vida mais 

saudável, enquanto o consumo inferior a três refeições ao dia, embora relacionado com a 

diminuição de ingestão energética, esteve associado a um aumento de calorias por refeição e 

alteração de perfis metabólicos de gorduras. Outro estudo51, conduzido em Minas Gerais com 

jovens de 7 a 14 anos, apontou que o consumo acima de 4 refeições/dia pode contribuir para o 

controle do peso e para melhores valores de colesterol LDL, enquanto estudo realizado com 

amostra de 21.385 adolescentes chilenos com 14 anos de idade, em média, observou que 

adolescentes classificados como magros ou eutróficos pelo IMC-para-idade realizavam mais 

refeições ao dia52. 

Outro aspecto associado ao excesso de peso neste estudo foi a referência a 

experimentação de álcool, frequente em 18,7% da amostra, de modo mais acentuado em 

meninas (20,9%) do que em meninos (16,5%). Contudo, estes valores são bem inferiores 

àqueles encontrados para experimentação pela PeNSE em 201520. O valor menor encontrado 

pode ter sido motivado por sub-relato dos escolares, porém a frequência de consumo encontrada 

na pesquisa nacional também foi maior em meninas. Em estudo nacional realizado nos Estados 
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Unidos com adolescentes de 11, 13 e 15 anos, não foi observada associação entre o excesso de 

peso e a experimentação de substâncias psicoativas (álcool, cigarro e maconha). Porém, entre 

as meninas, o uso frequente destas substâncias (três ou mais vezes nos últimos 30 dias) esteve 

relacionado com o excesso de peso e a obesidade53, corroborando com o que foi encontrado 

neste estudo. 

Os estudos sobre efeitos do consumo de álcool e risco de aumento de peso apresentam 

resultados muito contraditórios, não confirmando associação positiva entre consumo de álcool 

e aumento de peso. Apesar das limitações, há fortes indícios de que esta relação seja 

estabelecida pelos níveis de consumo de álcool e pelo tipo de substância ingerida, indicando 

que para bebedores leves a moderados o álcool pode ter um efeito protetor no desfecho do 

excesso de peso54,55. Do mesmo modo, a relação entre o peso corporal e o uso do álcool difere 

estre homens e mulheres. As meninas estão mais propensas a fumar, beber e usar drogas quando 

preocupadas com o reconhecimento por seus pares56. Elas apresentam maior quantidade de 

gordura corporal, o que lhes confere maior vulnerabilidade biológica e resulta em uma absorção 

mais rápida do álcool e consequente aumento do peso57, enquanto eles são mais propensos a 

experimentar mais tipos de substâncias e em quantidades maiores56. A ingestão de álcool, 

quando abusiva, pode levar a desnutrição, quer pela redução da ingestão de nutrientes, quer 

pelo prejuízo da absorção dos mesmos58. Isto pode explicar, em parte, a diferença do desfecho 

observada entre meninos e meninas. De qualquer modo, neste estudo não foi verificada relação 

do excesso de peso com a frequência ou com a quantidade de álcool consumida (dados não 

apresentados), possivelmente pela baixa quantidade de adolescentes que referiu o consumo. 

Como não foram coletadas informações sobre o tipo de álcool consumido e, por se tratar de 

experimentação de álcool, também não foi possível avaliar dependência da substância e nem 

qualificar o seu consumo (ocasional, regular, pesado).  

Cabe destacar que, em relação a oferta de alimentos na cantina, este estudo não 

observou associação estatisticamente significativa entre o excesso de peso e os índices de 

alimentos permitidos e não permitidos identificados na Lei nº 14.855/05, a Lei da Cantina 

Saudável do Paraná38. Isto pode ser explicado pelo fato de que o acesso aos alimentos no 

ambiente alimentar escolar não se limita a oferta de alimentos na cantina e porque o ato de 

ofertar o alimento não implica necessariamente na sua efetiva aquisição. Os alimentos 

comercializados nas cantinas, os alimentos distribuídos gratuitamente por meio da execução do 

Programa Nacional de Merenda Escolar, os lanches trazidos de casa e os alimentos adquiridos 

no entorno das escolas, competem entre si59, ou se sobrepõe60, dentro do ambiente escolar, pelas 

preferências alimentares dos alunos. Do mesmo modo, a regulação da venda de alimentos 
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considerados não saudáveis nas cantinas implica no aumento do comércio destes alimentos no 

entorno das escolas61. Neste contexto, estudos qualitativos tem demonstrado que cada uma 

destas ofertas adquire uma significação: a alimentação escolar ofertada gratuitamente na escola 

adquire uma representação de “necessidade”, ligada à fome; os lanches trazidos de casa são 

vistos como “vergonha” e tem um apelo emocional, por remeterem à lembrança de preparo 

pelos pais (isto explica a baixa frequência de alimentos desta origem neste estudo, para ambos 

os sexos); enquanto os alimentos comprados nas cantinas ou no entorno das escolas, usualmente 

alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras e açúcares, são significados como formas de 

“status/luxo” e se vinculam ao prazer62,63. Desse modo, reforça-se o conceito de alimento como 

tudo aquilo que está disponível para o ser humano, como onívoro, consumir – neste caso, no 

ambiente alimentar escolar –, e o de comida, o que foi valorizado e escolhido pelo aluno para 

ser consumido com prazer, conforme a temporalidade, as regras e os valores socialmente 

impostos, preferencialmente diferente do que encontra em casa64,65.  

Estes achados devem ser considerados com cautela, pois trata-se de um estudo 

transversal, e não é possível determinar se as associações encontradas tratam-se de causas ou 

consequências do excesso de peso. Como os comportamentos foram autorreferidos, é possível 

que os adolescentes tenham alterado suas respostas, de forma a responder de acordo com 

expectativas sociais e subestimado ou superestimado alguns comportamentos. Contudo, o fato 

de instrumento ser respondido pelos próprios adolescentes, tende a diminuir parcialmente o 

impacto deste viés. Outra limitação a ser destacada, é o fato de não ter sido avaliado o estágio 

de maturação sexual dos alunos, apesar das dificuldades de sua aplicação em contextos de 

pesquisa envolvendo amostras grandes e no ambiente escolar, bem como das dúvidas acerca da 

qualidade destas informações quando autorreferidas pelos adolescentes36,66,67. Adicionalmente, 

é importante destacar as limitações do IMC, que isoladamente não é capaz de diferenciar o tipo 

de tecido corporal (muscular ou adiposo), ou sua distribuição no corpo44. 

O estudo lança luz acerca da associação de alguns comportamentos e práticas 

alimentares sobre a prevalência de excesso de peso nos adolescentes das escolas estaduais. A 

análise estratificada por sexo, também permitiu identificar modificações de efeito entre 

exposição à experimentação de álcool e o desfecho entre meninos e meninas. Estudos futuros, 

podem investigar com maior detalhamento as fontes e os alimentos consumidos no ambiente 

escolar, e investigar longitudinalmente, a associação entre oferta de alimentos nas cantinas e 

mudanças no estado nutricional e no consumo alimentar dos adolescentes. Estudos 

qualitativos também podem investigar em profundidade os significados da alimentação no 
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ambiente escolar, a fim de compreender melhor outras dimensões de seu consumo pelos 

adolescentes. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A prevalência de excesso de peso e o perfil demográfico e antropométrico foram 

descritos e analisados no Artigo 2, assim como o perfil das práticas alimentares e dos 

comportamentos relacionados à saúde. A prevalência de excesso de peso em adolescentes foi 

elevada, 30,4% (IC95%: 26,4;34,4) e superior àquela identificada em pesquisas de abrangência 

nacional que também utilizaram o IMC como forma de classificação do estado nutricional e os 

pontos de corte da OMS.  

A associação do excesso de peso com o menor número de refeições, mas sem 

associação estatística com a origem do alimento (alimentação escolar gratuita, cantina, lanche 

de casa e lanche do entorno), reforça a ideia de que a oferta destes alimentos se sobrepõe no 

ambiente escolar, de modo que o consumo de uma fonte não elimina o consumo de outra. É 

recomendado também que estudos semelhantes utilizem formas de diferenciar a oferta do 

consumo, pois a oferta não implica necessariamente em consumo do produto. Isto pode ser feito 

por meio de registro dos produtos disponíveis para venda nas cantinas comerciais e dos 

alimentos disponibilizados gratuitamente por meio do PNAE, e da contabilização dos produtos 

efetivamente comercializados ou consumidos.  

Em relação ao ambiente alimentar escolar, em particular, a cantina, a mesma foi 

descrita no primeiro artigo. Dentre as políticas públicas com potencial de contribuir na 

intervenção da obesidade infantil, alguns autores observaram que uma das principais medidas 

de efeito é interferir na regulamentação de venda e propaganda de alimentos em ambiente 

escolar. Contudo, assim como outros estudos similares, observa-se que a simples 

regulamentação dos alimentos que podem ou não ser comercializados neste espaço, não impede 

a oferta de alimentos não permitidos pelas leis das cantinas saudáveis. Mais estudos devem 

buscar estratégias para a implementação das cantinas saudáveis, preferencialmente em conjunto 

com todos os atores escolares (proprietários de cantinas, pais, alunos, professores, diretores, 

etc.), de modo a evitar a dicotomização dos alimentos ofertados na escola, alimentação escolar 

gratuita vista como “necessidade” e alimentos de cantinas como “bens de consumo”, e a 

categorização de seus comedores. 

Estudos futuros, podem investigar com maior detalhamento as fontes e os alimentos 

consumidos no ambiente escolar, e investigar longitudinalmente, a associação entre oferta de 

alimentos nas cantinas e mudanças no estado nutricional e no consumo alimentar dos 

adolescentes. Estudos qualitativos também podem investigar em profundidade os significados 
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da alimentação no ambiente escolar, a fim de compreender melhor outras dimensões de seu 

consumo pelos adolescentes. 
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6. PRODUÇÕES CIENTÍFICAS 

 

Participação em resumos apresentados em eventos (ANEXO 4) 

• Resumos 24º Evento de Iniciação Científica (EVINCI) da Universidade Federal do 

Paraná, 2016. 

• Resumo Expandido Congresso Sul Brasileiro de Atividade Física e Saúde 

• Resumo 1º Encontro de Saúde Coletiva: A pesquisa na saúde coletiva da Universidade 

Federal do Paraná, 2016. 

• Resumo III Encontro Nacional de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 2017. 

• Resumos X Congresso Brasileiro de Epidemiologia, 2017. 
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