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RESUMO 
 
 
 
Ferreira JC. Consumo de alimentação escolar no município de Piracicaba, SP 

[dissertação de mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2008. 

 
Objetivo - Avaliar a alimentação consumida na escola, por estudantes de 

primeira a quarta séries da rede pública de ensino do município de Piracicaba, SP. 
Métodos – Foi desenvolvido estudo transversal com 3527 escolares de 12 escolas 
distribuídas entre as cinco macro-regiões da área urbana do município. A coleta dos 
dados foi realizada durante o período letivo de 2004, e para conhecer o consumo 
alimentar utilizou-se questionário de freqüência alimentar. Este instrumento permitiu 
investigar o consumo da merenda fornecida pelo Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) e o consumo de lanches adquiridos em cantinas ou provenientes de 
casa. O consumo da merenda foi estudado com base no valor energético diário médio 
e o consumo de lanches foi descrito e classificado em função do número de porções 
de alimentos dos grupos dos “cereais”, “frutas” e “açúcares e gorduras” consumidos 
semanalmente. Por meio da aplicação da técnica de regressão linear múltipla, foi 
possível conhecer a relação entre o valor energético diário médio da merenda 
consumida (variável dependente) e variáveis demográficas (sexo, idade e região de 
localização das escolas), estado nutricional e o consumo de lanches dos grupos dos 
cereais, frutas e açúcares e gorduras. Resultados – A média do valor energético da 
merenda consumida foi 307,1 kcal, e em geral, foi maior entre os estudantes das 
escolas localizadas nas regiões menos desenvolvidas do município, do sexo 
masculino, de menor idade e com baixo índice de massa corporal. Quanto ao 
consumo de lanches, 60,1% dos escolares referiram consumir alimentos do grupo dos 
açúcares e gorduras três ou mais vezes por semana, enquanto apenas 11,2% 
relataram consumir alimentos do grupo das frutas com essa mesma freqüência.  As 
variáveis sexo, idade, região de localização das escolas, estado nutricional e consumo 
de alimentos do grupo das frutas apresentaram associações estatisticamente 
significantes com o valor energético diário médio. Conclusões – O consumo da 
merenda escolar variou significativamente entre as distintas regiões do município, 
sendo que as escolas localizadas nas regiões menos desenvolvidas apresentaram 
maior consumo. A elevada proporção de consumo de lanches ricos em açúcares e 
gorduras, associada à pequena freqüência de consumo de frutas, reforça a 
necessidade de desenvolvimentos de ações educativas direcionadas à alimentação 
saudável no ambiente escolar, assim como maior oferta de frutas e hortaliças pelo 
Programa.  
 
Descritores: Programa Nacional de Alimentação Escolar, escolares, consumo 
alimentar, lanches. 
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ABSTRACT 
 

 
 
Ferreira JC. Food intake in school of Piracicaba, Brazil [dissertation]. São Paulo 

(BR): Faculdade de Saúde Pública da USP; 2008. 

 
 

Objective -To evaluate the feeding consumed in elementary public schools, for 
students of the city of Piracicaba, Brazil. Methods - A cross-sectional study was 
carried in twelve schools distributed between the five macro-regions of the urban 
area of the city. Data were collected in the schools and interviews were conducted 
with 3527 students through in the year of 2004. A food frequency questionnaire was 
used to know the consumption of meals supplied by the National School Meal 
Program and the consumption of snacks acquired in cafeterias or proceeding from 
house. The consumption of meals was studied based in the energy value daily mean 
and the consumption of snacks was described and classified in function of the 
number of portions of foods of the groups of the “cereals”, “fruits” and “sugars and 
fats” consumed weekly. Multiple linear regression analyses was applied to know the 
relation between the energy value daily mean of meal consumed (dependent variable) 
and demographic variable  (sex, age and the region of localization of the schools), 
nutritional status and the consumption of snacks (groups of the cereals, fruits and 
sugars and fats). Results - The average of the energy value of meals consumed was 
307.1 kcal. In general, it was bigger for the students male, lesser age, with low index 
of corporal mass and of the schools located in the regions less developed of the city. 
In relation to the consumption of snacks, 60.1%  related to consume foods of the 
group of the sugars and fats 3 or more times per week, while only 11.2% consumed 
foods of the group of the fruits with this same frequency. The variable sex, age, 
region of localization of the schools, nutritional status and consumption of food of 
the group of the fruits presented statistical significant associations with the energy 
value daily mean. Conclusions - the consumption of meals supplied by the National 
School Meal Program varied significantly between the distinct regions of the city, 
being that the schools located in the regions less developed presented a greater 
consumption. The rise rate of consumption of snacks rich in sugars and fats, 
associate to the small frequency of consumption of fruits, strengthens necessity of 
developments of educative actions with focus for the healthy feeding in the schools, 
as well as the biggest use of the fruits and vegetables in the National School Meal 
Program.  
 
Keywords: National School Meal Program, school children, food intake, snacks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: UM 

BREVE HISTÓRICO 

  

 Entre as políticas públicas sociais do Brasil voltadas à alimentação e nutrição, 

destaca-se o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).  Gerenciado desde 

1998 pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério 

da Educação e do Desporto (MEC), o Programa é reconhecido pela United Nations 

Children’s Found (UNICEF) como o maior projeto de alimentação do mundo, sendo 

o mais antigo programa social do Governo Federal, na área da Educação (FNDE, 

2008). 

Atualmente, o PNAE beneficia aproximadamente 36 milhões de alunos das 

escolas de educação infantil e do ensino fundamental da rede pública de ensino, 

assim como os alunos das escolas mantidas por entidades filantrópicas registradas no 

Conselho Nacional de Assistência Social (FNDE, 2008). 

Até 1955, ano em que foi instituída oficialmente a primeira campanha de 

alimentação escolar sob responsabilidade do governo federal, outras experiências de 

oferta de refeições à escolares foram desenvolvidas  no país. Entretanto, essas ações 

ocorreram em poucas regiões, restringindo-se aos Estados de São Paulo, Pará, 

Amazonas, Ceará, Minas Gerais, e aos municípios de Teresina e do Rio de Janeiro 

(BEZERRA, 2002). 

Tanto no Brasil como em outros países, a fome e a desnutrição de crianças 

carentes motivaram as ações de distribuição de alimentos aos escolares. Inicialmente, 
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essas ações foram dirigidas por grupos voluntários e igrejas, passando a ser, 

gradualmente, assumidas pelo poder público (ANDRADE, 1999). 

As primeiras iniciativas conhecidas no país se deram no início do século XX, 

no antigo Estado de Mato Grosso, onde a Seleta Caritativa Humanitária, instituição 

filantrópica vinculada à Maçonaria, teria atendido 8 escolas e aproximadamente 1000 

alunos na cidade de Corumbá (COIMBRA et al., 1982).  

Durante muitos anos, a distribuição de merenda nas instituições públicas de 

ensino do país se manteve como uma ação voluntária de escolas que, por meio de 

suas caixas escolares, obtinham recursos para a distribuição de merenda à totalidade 

de seus alunos, ou apenas aos mais carentes, de acordo com a escola (MOYSÉS e 

COLLARES, 1995).  

No município de São Paulo, as primeiras atividades de assistência alimentar 

ao escolar ocorreram por volta de 1935. Entretanto, segundo MAZZILLI (1987), 

essas ações eram dirigidas apenas a pré-escolares que freqüentavam parques infantis.  

A intervenção do governo do estado de São Paulo sobre o programa foi 

iniciada somente em 1945, e vigorou sob a responsabilidade da Diretoria do Serviço 

de Saúde Escolar, que fornecia recursos financeiros a quinze escolas.  Uma década 

depois, aproximadamente, o atendimento alcançava 82 escolas, das quais 36 

recebiam sopa e 46, merendas (COIMBRA et al., 1982).    

Devido ao crescimento do Programa no município de São Paulo, em 1947 foi 

criada para administrá-lo a Seção de Nutrição do Serviço de Saúde Escolar. Uma 

equipe de nutricionistas diplomadas pela Faculdade de Higiene e Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, sob a direção de um médico especializado foi contratada 

para assistir o programa (COIMBRA et al., 1982).  
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Poucas informações sobre as refeições distribuídas nesse período são 

conhecidas.  Sabe-se apenas que existiam, desde 1951, sete modalidades de merenda: 

sopa, sopa e lanche sólido, sopa e lanche líquido, lanche sólido, lanche líquido, 

lanche misto e especial (COIMBRA et al., 1982). 

Ações de maior relevância ocorreram na década de 50, no município do Rio 

de Janeiro. No entanto, desde os anos de 1937 e 1938, a Prefeitura pode assumir 

parcela significativa do financiamento da oferta da merenda escolar (COIMBRA et 

al., 1982). 

 No ano de 1942, Dante da Costa, chefe da Seção Técnica do Serviço de 

Alimentação e Previdência Social (SAPS), implantou no município do Rio de 

Janeiro, o Serviço de Desjejum Escolar que fornecia desjejum aos filhos de operários 

(ROSENBURG, 1972). Entretanto, esta medida contemplou inicialmente, apenas 

1000 crianças e se caracterizava pelo oferecimento de leite, frutas e pão (COIMBRA 

et al., 1982). 

O SAPS foi criado no ano de 1940 e extinto em 1967 e foi o primeiro órgão a 

assumir a coordenação de uma política de alimentação do país e abrigar um grupo de 

estudiosos de nutrição, liderado por Josué de Castro, onde se organizou uma grande 

equipe em torno de Dante Costa (COIMBRA et al., 1982).  

Durante sua vigência, o SAPS conviveu com outros órgãos de política de 

alimentação, como o Serviço Técnico de Alimentação Nacional e a Comissão 

Nacional de Alimentação (CNA) (COIMBRA et al., 1982). 

 O Serviço Técnico de Alimentação Nacional foi criado em 1942 e 

permaneceu ativo somente até 1945, ano em que entrou em vigor a CNA, que foi 
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incumbida de auxiliar o Governo na formulação da Política Nacional de Alimentação 

(CASTRO, 1977). 

 Durante a década de 50, diversos programas de alimentação foram instituídos 

no Brasil. Órgãos internacionais como a Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS), Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e 

Fundo Internacional de Socorro à Infância das Nações Unidas (UNICEF) 

direcionaram a criação de projetos de nutrição e introduziram, em diversos países da 

América Latina, programas de distribuição gratuita de alimentos.  

 Nesse contexto, a realização de três conferências foram determinantes para a 

introdução de programas de suplementação e complementação alimentar nos países 

latino-americanos, com destaque especial para a alimentação de escolares. 

(OFICINA SANITÁRIA PANAMERICANA, 1954).  

 Uma dessas conferências foi realizada no Rio de Janeiro, em 1950, e 

recomendava o desenvolvimento de estudos sobre metodologias e práticas 

alimentares, e programas de alimentação escolar. Nesse período foi apresentada pela 

primeira vez, a estrutura de um Programa de Alimentação Escolar executado sob a 

responsabilidade do Governo Federal e com abrangência nacional. 

  Esse programa integrava um documento denominado “Conjuntura 

Alimentar e o Problema da Nutrição no Brasil” e sua execução aconteceu devido 

ao financiamento do Fundo Internacional de Socorro à Infância (FISI), atual United 

Nations International Children Emergency Fund (Unicef), que, então,  passava a 

doar, ao Brasil, leite em pó excedente de super safras americanas. (COIMBRA  et al., 

1982; GOLDENBERG, 1989).  
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Assim, no ano de 1955, por meio do decreto – Lei nº 37.106, foi instituída a 

Campanha de Merenda Escolar (CME), sob responsabilidade da Comissão Nacional 

de Alimentos (BRASIL, 1955; ABREU, 1995).   Para transformar a Campanha em 

programa com cobertura nacional, em 1956, seu nome foi alterado para Campanha 

Nacional de Merenda Escolar (CNME) (BRASIL, 1965).  

Os primeiros objetivos da Campanha de Merenda Escolar visavam suprir 

15% das necessidades nutricionais diárias dos escolares e pré-escolares e, com isso, 

obter a recuperação do estado nutricional de alunos desnutridos, melhorar a 

capacidade de aprendizagem, reduzir índices de evasão e repetência e 

conseqüentemente, melhorar o rendimento escolar. (COIMBRA et al., 1982).  

Do período de sua criação até a instituição do atual PNAE, várias mudanças 

de nome e de gestão ocorreram com a CNME. Em 1965, pelo Decreto n.º 56.886 a 

CNME foi reformulada passando a se chamar Campanha Nacional de Alimentação 

Escolar (CNAE). (BRASIL, 1965; FNDE 2008). 

 Em 1961, o Programa americano Alimentos para a Paz, incorporado à 

Aliança para o Progresso, passaram a ser responsabilidade da Agency for 

Internacional Development (USAID), que, então, substituiu o Fundo Internacional de 

Socorro à Infância (FISI). 

 Isso proporcionou o inicio da contribuição para os programas de distribuição 

de alimentos no Brasil. Essas contribuições constituíam-se em envio de gêneros 

alimentícios e foi mantida até o final da década de 60 (SPINELLI, 1997). 

No ano de 1972, o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), 

autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, criado nesse ano, assumiu as atribuições 

da CNA, e, entre outras atividades, passou a auxiliar o Governo na formulação da 
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política nacional de alimentação e nutrição e elaboração do Programa Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PRONAN), funcionando como órgão central das atividades 

de alimentação e nutrição. (BATISTA FILHO e BARBOSA, 1985) 

Em março de 1973, foi instituído o I PRONAN, o qual se manteve ativo 

somente até 1974, sendo interrompido devido à transgressões normativas e 

operativas constatadas por auditorias  (CARVALHO, 1995). Já em janeiro do ano 

seguinte, devido ao convênio firmado entre o INAN e o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) (CASTRO e COIMBRA, 1985), pode ser definido o II 

PRONAN , o qual em 1976 incorporou a CNAE. Finalmente, no ano de 1979 a 

CNAE passa a ser chamada de Programa Nacional de Alimentação Escolar.  

Com a promulgação da Constituição Federal (BRASIL, 1988) em 1988, foi 

assegurado o direito universal à alimentação escolar aos alunos de ensino 

fundamental, a ser oferecido pelos governos federal, estaduais e municipais (FNDE, 

2008). 

Desde seu início até o fim da década de 80, em todo o país, o programa 

oferecia aos escolares os mesmos produtos formulados, como exemplo, leite em pó 

desnatado complementado com as farinhas enriquecidas, não respeitando os hábitos 

alimentares regionais dos escolares (COIMBRA et al., 1982).  

Além da baixa adesão, problemas como inadequação do cardápio em relação 

à qualidade nutricional, irregularidade no oferecimento da alimentação e 

precariedade do programa nas regiões mais pobres do país, constituíam problemas 

comuns (ABREU, 1995). 

O PNAE exerceu suas ações de forma centralizada no Governo Federal, até o 

final da década de 80, caminhando a partir desse período, para o modelo de gestão 
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descentralizado que foi estabelecido nacionalmente no ano de 1994, mediante a 

aprovação da Lei Federal nº. 8913/94 (ABREU, 1995).  

Com a descentralização, cada estado e município passou a gerenciar seu 

Programa, firmando convênio com os municípios e com as Secretarias Estaduais de 

Educação e do Distrito Federal (BRASIL, 1994). 

Este processo vem proporcionando importantes mudanças na execução do 

Programa e a melhoria da qualidade dos serviços, resultando em maior aceitação 

pelos escolares.  Alimentos in natura são utilizados com maior freqüência, os hábitos 

alimentares regionais são considerados na elaboração dos cardápios, há maior 

diversificação entre as refeições servidas e maior acompanhamento das escolas 

(ABREU, 1995; PIPITONE, 1997; PIPITONE e GANDINI, 2001).  

 Os recursos financeiros destinados ao PNAE devem ser empregados 

exclusivamente para compra de alimentos, dos quais 70% em aquisição de produtos 

básicos que devem estar presentes diariamente no cardápio, elaborado e programado 

por nutricionista habilitado, com a participação do Conselho de Alimentação Escolar 

(CAE), devendo o índice de aceitabilidade dos cardápios ser superior a 85% (WEIS, 

CHAIM , BELIK , 2004). 

 O CAE consiste em um colegiado deliberativo e autônomo, com mandato de 

dois anos, composto por representantes do Poder Executivo, Legislativo, da 

sociedade, professores e pais de alunos e desempenha importante função no 

andamento do Programa. A ele, cabe fiscalizar o uso dos recursos transferidos e zelar 

pela qualidade dos produtos, desde a compra até a distribuição nas escolas, e 

inclusive as condições sanitárias e de higiene relacionadas à produção da merenda. 
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 Ainda hoje, o PNAE mantém praticamente os mesmos objetivos do inicio da 

criação da CME, em 1955, e busca atender as necessidades nutricionais dos alunos 

durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o 

desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como 

para a promoção e formação de hábitos alimentares saudáveis (FNDE, 2008).  

  
 

1.2. O CONSUMO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL 

 

 No Brasil, durante as últimas décadas, importantes modificações relacionadas 

ao estado nutricional e aos hábitos alimentares vêm ocorrendo na população em 

geral, e mesmo entre crianças e adolescentes. Essa situação reforça a importância da 

realização de análises sobre consumo alimentar, inclusive sobre o consumo de 

alimentos distribuídos por programas sociais como, por exemplo, o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (SILVA, 2000; BASTITA FILHO e RISSIN, 

2003). 

 Embora o PNAE esteja em vigor há mais de 50 anos, poucos estudos foram 

conduzidos visando a sua avaliação. A maioria dos trabalhos disponíveis foi 

realizada com populações isoladas e em municípios do Estado de São Paulo (SILVA 

et al., 1998a). 

 Em nível nacional, destaca-se a pesquisa desenvolvida no ano de 2001, pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que teve por base 

amostra representativa de escolas públicas do país e visou avaliar o impacto e 

abrangência do Programa (BRASIL, 2002). Os resultados desse estudo identificaram 

maior adesão por parte dos escolares das regiões Norte e Nordeste, especialmente nas 
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cidades de pequeno porte, pertencentes à zona rural, e melhor aceitação nas regiões 

Sul e Sudeste.  Quanto a freqüência de consumo, 62,4% dos alunos de escolas 

urbanas relataram consumir a merenda 5 vezes por semana.   

 Uma análise realizada por SILVA et al., (1998a) com base nos dados da 

Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN), realizada em 1989 pelo INAN, 

indicou que nesse período, o acesso à merenda era maior nas regiões Sul e Sudeste 

que, entretanto, possuíam as menores prevalências de indivíduos com desnutrição 

crônica. Além disso, pouco mais de 40% dos alunos participavam diariamente do 

Programa, e mesmo entre aqueles com as menores rendas familiares a participação 

era de aproximadamente 57%.  

 Outra importante informação obtida nesse estudo, refere-se à desigualdade na 

freqüência semanal de oferta de merenda entre as regiões do país. Verificou-se que 

no Norte e Nordeste, aproximadamente 30% dos escolares com menor renda tinham 

acesso à merenda somente uma vez por semana, enquanto as regiões Sul Sudeste e os 

estratos de renda mais elevados eram mais beneficiados pelo Programa SILVA et al., 

(1998a) 

 Esse atendimento que favorecia aos estudantes com melhores condições 

socioeconômicas e de estado nutricional, e proporcionava menor cobertura aos 

grupos populacionais menos favorecidos do país, parece ter se modificado pouco 

após, aproximadamente, uma década. 

 Segundo resultados de um estudo realizado por BURLANDY e ANJOS 

(2007) com base na Pesquisa sobre Padrões de Vida (PPV) desenvolvida pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nos anos de 1996 e 1997, nas 

regiões Nordeste e Sudeste do país, foi encontrada maior prevalência de desnutrição 
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entre crianças que não freqüentavam escolas ou em escolas que não ofereciam 

refeição gratuita e maior índice de sobrepeso entre as crianças que recebiam refeição 

gratuita. Segundo os autores, a oferta de refeição beneficiava menos as populações 

mais vulneráveis, indicando uma focalização inadequada do Programa quanto aos 

critérios geográficos, econômicos e biológicos dos escolares. 

Entretanto, mudanças nos indicadores do estado nutricional da população 

brasileira vêm sendo registradas, indicando expressiva redução na prevalência de 

desnutrição e aumento de sobrepeso e obesidade, inclusive entre os estratos mais 

baixos de renda (BATISTA FILHO e RISSIN, 2003).  

Ainda, verifica-se que mesmo entre crianças a prevalência da obesidade está 

aumentando. ABRANTES, LAMOUNIER E COLOSIMO (2002), baseados em 

dados da PPV, identificaram prevalência de 8,2% entre crianças de até 9 anos, na 

região Nordeste, e 11,9% no Sudeste do país. 

 Assim, problemas do Programa relacionados ao atendimento inadequado de 

sua população beneficiária, principalmente em relação ao perfil biológico dos 

mesmos, certamente se modificaram, pois estudos compravam que a prevalência de 

desnutrição foi substancialmente reduzida nas distantes regiões do país. 

 Quanto ao perfil dos alunos que melhor aceitam as refeições oferecidas pelo 

PNAE, STURION et al. (2005) afirmam, com base em pesquisa realizada em 1997 

em 10 municípios brasileiros, que optavam pela refeição gratuita os alunos mais 

novos, os que apresentavam algum tipo de comprometimento nutricional, os 

pertencentes aos estratos mais baixos de renda e aqueles cujos pais tinham  menor 

escolaridade.  Ainda, entre esses escolares, 46% consumiam a alimentação oferecida 

pelo PNAE diariamente e 17% não participavam do Programa. 



 24 

  Além de aspectos socioeconômicos, fatores estruturais do Programa podem 

interferir na adesão dos escolares. Atenção aos hábitos alimentares regionais, 

aceitação das preparações, horário de distribuição, condições estruturais dos 

refeitórios e tempo reduzido para o consumo estão envolvidos nessa questão 

(CALIL, 1999; PANCIERA, STURION, SILVA, 2005). 

 A presença de cantina nas escolas também parece influenciar na adesão ao 

PNAE. Alguns estudos desenvolvidos em cidades do estado de São Paulo revelam 

que porcentagem significativa de alunos de escolas públicas consome alimentos 

comercializados em cantinas (CAROBA, 2002; DANELON e SILVA, 2004; 

CARVALHO, 2005; DANELON, 2007). 

 Freqüentemente, esses alimentos apresentam baixo valor nutricional, elevados 

teores de açúcar, gorduras e sódio, e quando estão disponíveis, crianças e 

adolescentes tendem a recusar alimentos mais saudáveis, preferindo os de baixo 

valor nutricional durante o lanche escolar (ADA, 2000; BAUER, YANG, AUSTIN, 

2004). 

Essa condição gera dificuldades aos alunos para que façam escolham 

adequadas, interferindo na adesão ao Programa que, a princípio, visa à distribuição 

de refeições equilibradas e saudáveis. (DANELON, DANELON, SILVA, 2006).  

Devido à crescente preocupação com a qualidade da alimentação no ambiente 

escolar, muitos municípios brasileiros desenvolveram processos de regulamentação 

de cantinas de escolas públicas e privadas, limitando a oferta de produtos de baixo 

valor nutricional (CONSEA, 2004).  

A iniciativa mais antiga foi desenvolvida em 2001 no município de 

Florianópolis, e estabeleceu princípios para incentivar a alimentação saudável nas 
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escolas, proibindo a comercialização de alimentos de baixo valor nutricional e 

disponibilizando sempre dois tipos de frutas sazonais nos serviços de cantina 

(BRASIL, 2007). 

 No ano de 2002, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou a 

“Estratégia Mundial sobre Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde”, com 

enfoque preventivo, direcionado à grupos populacionais de todo o mundo, e 

objetivando prevenir doenças crônicas não transmissíveis e promover a saúde da 

população. O governo brasileiro, que apóia o Programa, destacou o papel da escola 

como espaço privilegiado de promoção de hábitos saudáveis e, conseqüentemente, de 

alimentação saudável (SILVA, 2006). 

 Embora a importância do ambiente escolar na promoção e formação de 

hábitos alimentares saudáveis seja bem reconhecida, esse espaço ainda é pouco 

utilizado para execução de ações efetivas nesse sentido.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar destaca-se entre as políticas 

públicas do Brasil, principalmente pelo grande número de beneficiários. Entretanto, a 

maioria dos trabalhos desenvolvidos avaliou grupos populacionais específicos, de 

tamanho amostral reduzido, e pouco se conhece sobre o consumo global de alimentos 

no ambiente escolar. 

Estudos que avaliem o consumo de merenda, assim como o consumo de 

outros alimentos que compõe os lanches escolares, são importantes, principalmente 

quando se consideram as mudanças verificadas nos hábitos alimentares e no estado 

nutricional da população do país, nos últimos anos.  

Ainda, a avaliação constante de Programas como PNAE, permite conhecer 

sua efetividade, e assim, melhor direcionar ações políticas nesse setor.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL  

  

 Avaliar a alimentação consumida em escolas, por estudantes de primeira a 

quarta séries, da rede pública de ensino do município de Piracicaba, SP. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar a população de estudo segundo variáveis demográficas e estado 

nutricional. 

• Descrever o consumo de lanches comprados em cantinas ou trazidos de casa. 

• Descrever o valor energético da merenda escolar consumida pelos escolares. 

• Analisar a relação entre valor energético total da merenda consumida e 

variáveis demográficas, estado nutricional e consumo de lanches. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 Trata-se de um estudo observacional, de corte transversal. 

 

4.2. LOCAL DE ESTUDO 

 

Este estudo foi desenvolvido no município de Piracicaba, cidade localizada 

em região desenvolvida e industrializada do estado de São Paulo. De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2007, a cidade 

possuía 358.108 habitantes, dos quais apenas 3,71% residiam na zona rural (IBGE, 

2008). 

O município encontra-se dividido em seis regiões administrativas, sendo que 

destas, apenas uma engloba a área rural e as demais englobam a área urbana, que se 

distribui entre as macro-regiões norte, sul, leste, oeste e centro. A figura 1, exposta a 

seguir, apresenta o mapa referente a distribuição do município segundo suas regiões 

(IPPLAP, 2007). 

No ano de 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

da cidade foi igual a 0,84, valor considerado como alto desenvolvimento e maior que 

a média do Estado de São Paulo (0,81) (IPPLAP, 2007). 
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Conhecida como um dos centros agro-industriais mais conceituados do país, 

com destaque para o setor da cana-de-açúcar, Piracicaba possui um dos principais 

pólos de fomento de pesquisa tecnológica e científica do país. Entretanto, semelhante 

a realidade típica das cidades brasileiras, o município possui uma herança sócio-

territorial marcada por altos graus de exclusão social, com bairros marcados pela 

pobreza, precariedade territorial e vulnerabilidade sociais, apresentando, assim, 

grandes demandas por melhores condições habitacionais, empregos, serviços e 

equipamentos básicos de educação e saúde, dentre outras (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PIRACICABA, 2003).  

 Segundo o IBGE, a faixa salarial média dos responsáveis por domicílio, varia 

entre 3 a 5 salários mínimos e a taxa de alfabetização entre adultos é igual a 94,95%.  

(IBGE, 2008). 
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Figura 1: Mapa do município de Piracicaba, SP, de acordo com regiões geográficas 
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4.3. ANTECEDENTES DO ESTUDO  

 

Esta pesquisa utilizou dados de um Projeto Temático denominado “Saúde, 

alimentação e nutrição do escolar” desenvolvido por pesquisadores do Curso de 

Nutrição da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) e apoiado pelas 

Secretarias Municipais de Educação e de Desenvolvimento Social (OLIVEIRA et al., 

2005).  

Esse Projeto foi realizado durante os anos de 2003 e 2004, e teve como um de 

seus objetivos avaliar o estado nutricional de escolares e caracterizar o consumo 

alimentar dos mesmos em escolas públicas do município. 

A seguir, serão descritos alguns aspectos metodológicos do Projeto Temático, 

uma vez que, parte de seus métodos e da população correspondem aos desta presente 

pesquisa. 

 

4.3.1. Projeto Temático 

 

 Fizeram parte da amostra do Projeto Temático, alunos de 1ª a 4ª séries, 

matriculados em escolas públicas vinculadas a UNIMEP, devido ao desenvolvimento 

de atividades de estágio do Curso de Nutrição nessas unidades de ensino. 

(OLIVEIRA et al., 2005). 

Ao todo, 10 escolas estaduais e 2 escolas municipais, distribuídas nas cinco 

macro-regiões (centro, leste, norte, oeste e sul) da cidade, compunham o conjunto de 

escolas vinculadas à Universidade e, portanto, o conjunto de escolas incluídas no 
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Projeto Temático.  No primeiro ano de seu desenvolvimento foram avaliados 2445 

alunos. Já no ano de 2004, foi possível avaliar 3738 crianças.  

Seu processo de amostragem foi do tipo não probabilística e intencional, e 

contemplou todas as regiões da área urbana do município, uma vez que as 12 escolas 

selecionadas na pesquisa distribuem-se nas 5 macro-regiões de Piracicaba. 

Os dados do Projeto foram coletados por meio de avaliação antropométrica e 

entrevistas com os próprios escolares.  Os entrevistadores eram graduandos de curso 

de Nutrição que receberam treinamento específico para o desenvolvimento dessa 

atividade. (OLIVEIRA et al., 1995).  

 Inicialmente, os escolares foram submetidos a uma avaliação antropométrica 

e, em seguida, foram questionados sobre o seu consumo alimentar na escola. Foi 

utilizado um único questionário (Anexo 1) para o registro de todas as informações.  

 Os dados demográficos coletados foram sexo, idade, região de localização da 

escola e série escolar. Essas informações foram registradas no momento da entrevista 

ou da avaliação antropométrica, com exceção para a região de localização da escola, 

que já se conhecia previamente. 

Quanto à avaliação antropométrica, foram registrados o peso e a altura dos 

escolares.  O peso corporal foi aferido por meio de uma balança digital, marca 

Plenna com capacidade de 150 kg e precisão de 100g, devidamente aferida e mantida 

em local plano.   

Para atender às recomendações propostas por LOHMAN et al. (1998), no 

momento da avaliação, os alunos mantiveram-se descalços, vestindo roupas leves, 

eretos, no centro da balança, com os braços esticados ao lado do corpo e sem 

movimentar-se (OLIVEIRA et al., 2005).   
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 A altura foi obtida utilizando-se uma fita métrica inextensível que foi fixada 

em paredes lisas sem rodapé e com um esquadro (OLIVEIRA et al., 2005). 

Novamente, os escolares permaneceram em posição ereta, descalços, com os pés 

paralelos e com os ombros, glúteos e calcanhares encostados na parede. As medidas 

obtidas foram armazenadas em um banco de dados elaborado por meio de recursos 

do software estatístico Epi-info, versão 6.0.  

Os dados sobre o consumo de alimentos nas escolas, foram obtidos por meio 

da aplicação de um questionário de freqüência alimentar (QFA) (Anexo1) 

desenvolvido especificamente para o Projeto. Seu uso possibilitou conhecer, durante 

o período de um mês, o consumo referente à merenda fornecida pelo PNAE e o 

consumo de lanches trazidos de casa ou comprados em cantina escolar, bar ou outros 

estabelecimentos que comercializam alimentos nas proximidades das escolas. 

Na próxima seção, serão descritos aspectos metodológicos exclusivos do 

presente estudo. 

 

4.4. POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

Nesta pesquisa, optou-se por trabalhar com todos os escolares de 1ª a 4ª 

séries, das 12 escolas, avaliados pelo Projeto Temático durante o ano de 2004. 

Assim, a amostra inicial deste estudo correspondeu a um total de 3738 alunos.  

 Foram excluídos os alunos cujos questionários de freqüência alimentar 

apresentassem respostas com valores aberrantes. Com isso, houve uma perda de 211 

alunos, resultando em uma amostra final de 3527.  
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Igualmente ao Projeto Temático, a amostragem deste estudo foi do tipo não 

probabilística e intencional, e contemplou todas as regiões da área urbana do 

município.  

A tabela 1 descreve o número total de alunos de 1ª a 4ª séries matriculados no 

ano de 2004 em cada escola incluída na pesquisa, e o número total e a proporção de 

alunos avaliados em cada escola, após a exclusão dos alunos cujos questionários 

foram descartados.  

 
 
Tabela 1: Número total de alunos matriculados e número e proporção de alunos 
avaliados. Piracicaba, 2004. 
 

 Região Escola 

Alunos 

Matriculados Avaliados Proporção de avaliados 
Centro A 913 456 49,9 
Centro B 735 290 39,5 
Leste C 803 283 35,2 
Norte D 326 276 84,7 
Norte E 551 232 42,1 
Norte F 549 196 35,7 
Oeste G 1309 240 18,3 
Oeste H 685 264 38,5 
Oeste I 755 283 37,5 
Sul J 705 287 40,7 
Sul K 808 339 42 
Sul L 920 381 41,4 

  Total 9059 3527 38,9* 
  Nota: *Proporção calculada com base no número total de alunos matriculados e 
total de alunos       avaliados. 
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4.5. PROCESSAMENTO DOS DADOS 

  

4.5.1. Dados antropométricos 

 

Com base no peso e altura dos escolares foi possível calcular o Índice de 

Massa Corporal (IMC), o qual foi classificado considerando as curvas e tabelas de 

percentis do IMC da Organização Mundial da Saúde (2007), para crianças e 

adolescentes com idade entre cinco e dezenove anos. 

 O quadro 1 apresenta os pontos de corte do percentil do IMC adotados para a 

classificação do estado nutricional. 

 

Quadro 1-Pontos de corte do percentil do IMC e classificação do estado nutricional 
para crianças e adolescentes com idade entre cinco e dezenove anos.  

 
Pontos de corte do 
percentil do IMC 

 
 

Classificação do estado  
nutricional 

< percentil 3  déficit de peso 
≥ percentil 3 e < percentil 85  eutrofia 
≥ percentil 85 e < percentil 97  sobrepeso 

≥ percentil 97  obesidade 
  Fonte: Adaptado de WHO (2007). 

 

4.5.2. Dados do consumo alimentar 

 

De acordo com as informações descritas anteriormente, o questionário 

utilizado para obter os dados sobre o consumo alimentar na escola, se caracteriza 

como um questionário de freqüência alimentar.  Este tipo de instrumento, em 

numerosos estudos, é considerado o mais prático e informativo método de avaliação 
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dietética. Entre suas vantagens estão a possibilidade de estimar a ingestão habitual 

dos indivíduos, ser rápido e simples de administrar, ser de baixo custo, não alterar o 

padrão de consumo e minimizar a variação intrapessoal ao longo dos dias (FISBERG 

et al., 2005).  

Para a descrição do consumo alimentar na escola foram considerados a 

alimentação fornecida pelo PNAE e o consumo de lanches trazidos de casa ou 

comprados em cantinas.  

 

4.5.2.1. Consumo de alimentos do PNAE 

 

A descrição do consumo da merenda fornecida pelo PNAE foi feita com base 

na determinação do valor energético diário médio da merenda consumida pelo aluno, 

durante o período de um mês. 

O questionário de freqüência utilizado possibilita conhecer o número de 

porções padrão consumidas, de cada uma das preparações servidas pelo PNAE, 

durante o período de um mês (quatro semanas).  

O cardápio do Programa, durante todo o ano letivo de 2004, seguiu um 

modelo fixo, que se repetia mensalmente, servindo sempre as mesmas preparações, 

das quais se conhece o valor médio calórico de uma porção padrão.  

O quadro 2 apresenta os tipos de preparações servidas em um mês, a 

freqüência de oferta neste período e o valor calórico de cada porção padrão.   
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Quadro 2- Freqüência de oferta das preparações servidas pelo Programa Nacional de 
Alimentação do Escolar e valor calórico da porção padrão de cada preparação. 
Piracicaba, 2004. 
 

Preparação Freqüência de oferta Valor calórico da 
porção padrão 

Leite c/achocolatado diária 112,9 kcal 
Pão c/ margarina 3 vezes por semana 107,8 kcal 

Biscoito doce 1 vez por semana 65,0 kcal 
Biscoito salgado 1 vez por semana 64,8 kcal 

Sopa 2 vezes por semana 121,1 kcal 
Arroz, feijão e ovos 1 vez por semana 243,8 kcal 

Risoto 2 vezes por mês 348,6 kcal 
Macarronada 2 vezes por mês 280,1 kcal 

Arroz com carne 1 vez por mês 352,0 kcal 
Arroz com peixe 1 vez por mês 265,0 kcal 

Polenta 1 vez por mês 280,1 kcal 
Cuscuz 1 vez por mês 212,7 kcal 

 

 

Para obter o valor energético diário médio dos alimentos ou preparações 

consumidas no período considerado, foram elaborados os seguintes cálculos: 

- todos os alimentos ou preparações servidos durante o período de um mês 

tiveram a sua freqüência de consumo (semanal ou mensal) transformada em 

freqüência de consumo diária. Os exemplos, registrados a seguir, mostram os 

cálculos realizados. 
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  Leite com achocolatado         consumo referido = 1 porção, 3 vezes na semana     

 1 X 3 = 3 porções consumidas por semana 

  3 porções por semana         0,6 porções de leite com achocolatado por dia 

    5 dias 

 

 

                                         =   0,6 x valor calórico da porção                       
                                                padrão de leite com achocolatado 
 
    

    
      =  0,6 x 112 = 73,56 kcal 

 
 
 
 
 

   Risoto         consumo referido =  2 porções, 2 vezes ao mês 

   2 X 2 = 4 porções por mês 

  4 porções por mês         0,2  porções de  por dia 

  20 dias 

 
 
 
                                                                     = 0,2 x valor calórico da porção                

                                                                                     padrão de risoto 
                      
 

                                                                     = 0,2 x 348,6  = 69,72 kcal 
           
 

 

Finalmente, o valor energético diário médio foi obtido a partir da somatória 

dos valores calóricos diários de cada preparação consumida, durante o período de um 

mês. 

Valor calórico diário consumido 
proveniente do leite com achocolatado 
 

Valor calórico diário consumido 
proveniente do leite com achocolatado 
 

Valor calórico diário consumido 
proveniente do risoto 

 

Valor calórico diário consumido 
proveniente do risoto 

 



 39 

O software EXCEL (Windows 2000) foi utilizado para a construção do banco 

de dados sobre o consumo alimentar e para realizar os cálculos necessários para a 

obtenção do valor energético diário médio da merenda. 

 

4.5.2.2. Consumo de alimentos comprados em cantinas ou trazidos de casa  

 

A descrição do consumo de alimentos comprados em cantina ou trazidos de 

casa para serem consumidos durante o intervalo de aula foi realizada a partir da 

avaliação da freqüência semanal do consumo de porções de diferentes grupos 

alimentos. 

Para isso, inicialmente, os alimentos citados pelos escolares durante as 

entrevistas, foram agrupados com base na Pirâmide Alimentar adaptada para a 

população brasileira (PHILIPPI et al., 1999), que classifica os alimentos em oito 

grupos:  

- pães, cereais, raízes e tubérculos; 

- hortaliças; 

- frutas; 

- leite e derivados; 

- carnes e ovos; 

- leguminosas; 

- óleos e gorduras; 

- açúcares e doces. 
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Entretanto, os alimentos referidos pelos escolares ficaram restritos a seis 

grupos da Pirâmide Alimentar: pães, cereais, raízes e tubérculos; frutas; leite e 

derivados; carnes e ovos; óleos e gorduras; açúcares e doces. 

Houve a necessidade de criar um novo grupo (“outros”) para contemplar 

alimentos de composição nutricional não identificada. Neste grupo, entraram 

exclusivamente sucos que não tinham a informação complementar “natural” ou 

“artificial”.  

Para facilitar as análises dos resultados, optou-se unir em um único grupo os 

alimentos pertencentes aos grupos dos óleos e gorduras e açúcares e doces. Esse 

novo grupo foi denominado “grupo dos açúcares e gorduras”.   Para a adoção desse 

procedimento, considerou-se o fato de que esses alimentos estão classificados no 

mesmo nível da Pirâmide Alimentar e devem ser consumidos com moderação 

(PHILLIPI et al.,1999). 

O grupo dos pães, cereais, raízes e tubérculos foi chamado de “grupo dos 

cereais”.  

A seguir, estão descritos os alimentos citados pelos alunos e o grupo no qual 

os mesmos foram incluídos: 

Grupo dos açúcares e gorduras: bala, biscoito recheado, bolo, bombom, 

brigadeiro, canudinho recheado, chocolate, cocada, doce de abóbora, doce de banana, 

doce de goiaba, doce de leite, juju, maionese, manteiga, margarina, maria-mole, mel, 

paçoca, pão de mel, pé - de - moleque, pipoca doce, pudim, refrigerante, salgado 

frito, salgado industrializado, sorvete e suco artificial. 
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Grupo dos cereais: pão francês, pão caseiro, biscoito salgado, biscoito doce 

sem recheio, bisnaga, pão de forma, salgado assado, salgado frito, salgado assado e 

cachorro-quente. 

Grupo das frutas: maçã, banana, laranja, mexerica, morango, pêssego, suco 

natural e salada de frutas. 

Grupo do leite e derivados: achocolatado, iogurte, queijo mussarela. 

Grupo das carnes e ovos: salsicha, presunto, mortadela e ovo. 

 Alimentos como pão com ovo, pão com mortadela, pão com margarina, 

cachorro-quente, foram incluídos no grupo dos cereais e também no grupo 

correspondente ao acompanhamento do pão. 

 Os salgados assados foram incluídos somente no grupo dos cereais uma vez 

que nos questionários não havia informações suficientes para classificá-los 

adequadamente em outros grupos. Já os salgados fritos foram incluídos nos grupos 

dos cereais e dos açúcares e gorduras.   

A avaliação da freqüência semanal de consumo foi realizada da seguinte 

forma: 

- para o aluno que, por exemplo, referiu consumir biscoito recheado duas 

vezes por semana, e fruta uma vez por semana, foi considerado o consumo de 

duas porções de alimentos do grupo dos açúcares e gorduras, e uma porção 

para o grupo das frutas, na semana. 

- para o aluno que referiu consumir pão com margarina 2 vezes ao mês, foi 

contado 0,5 porção por semana para o grupo dos cereais e 0,5 porção por 

semana para o grupo dos açúcares e gorduras. 
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Desta forma, foi possível conhecer a freqüência de consumo de cada um dos 

grupos de alimentos durante uma semana, para cada aluno. Devido à reduzida 

freqüência de citação de consumo de alimentos dos grupos do leite e derivados, das 

carnes e ovos e outros, optou-se por não incluí-los nas análises estatísticas. 

 Esses resultados foram descritos com base na determinação de três categorias 

de consumo: 

 -nenhuma porção na semana; 

- de uma a duas porções na semana; 

- três ou mais porções na semana. 

A fim de se conhecer o consumo total de lanches, independentemente do 

grupo de alimentos em que os mesmo foram classificados, foi elaborada a somatória 

das freqüências de consumo semanal. Esses resultados também foram apresentados 

categoricamente, seguindo os mesmos intervalos adotados para os grupos de 

alimentos. 

 

4.6. VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

4.6.1. Variável dependente 

 

A variável dependente foi o valor energético diário médio da merenda escolar 

consumida (variável quantitativa contínua).  
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4.6.2. Variáveis independentes  

 

• Sexo: masculino, feminino. 

• Idade: anos completos (6 a 14 anos completos). 

• Região de localização das escolas: Centro, Leste, Oeste, Norte e Sul. 

• Estado nutricional: déficit de peso, eutrofia, sobrepeso e obesidade. 

• Lanches (total): nenhuma, 1 a 2 porções  e  3 ou mais porções;  

• Lanches do grupo dos cereais: nenhuma, 1 a 2 porções  e  3 ou mais 

porções; 

• Lanches do grupo das frutas: nenhuma, 1 a 2 porções  e  3 ou mais 

porções; 

• Lanches do grupo dos açúcares e gorduras: nenhuma, 1 a 2 porções  e  3 

ou mais porções.  

 

4.7. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

As variáveis qualitativas foram descritas por meio de números absolutos e 

porcentagens e as variáveis quantitativas contínuas por meio de médias e desvios-

padrão.  

As associações entre o valor energético diário médio da merenda consumida 

(variável dependente) e as variáveis independentes foram verificadas utilizando-se a 

técnica de regressão linear múltipla, e todos os alunos estudados foram incluídos na 

análise. 
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Como o consumo de lanches foi descrito por dois meios diferentes (consumo 

total de lanches e consumo segundo os grupos de alimentos), optou-se por fazer 

apenas um modelo de regressão, incluindo o consumo de lanches descrito em função 

dos grupos.  

Para teste de significância foi adotado α = 5% e foram construídos intervalos 

com 95% de confiança. Optou-se por não realizar análise bivariada para seleção de 

variáveis para o modelo múltiplo, sendo todas as variáveis incluídas no modelo 

simultaneamente. 

O valores β obtidos na regressão indicam, no caso de variáveis categóricas, a 

diferença entre a média de cada categoria e a considerada categoria basal. Como 

neste estudo, algumas variáveis apresentam mais que três categorias, a análise de 

regressão foi realizada o suficiente número de vezes (seguindo sempre o mesmo 

modelo) modificando-se apenas a categoria basal, para se conhecer as diferenças 

entre as médias do valor energético entre todas as categorias.  

O pacote estatístico Stata 10.0. foi utilizado para a realização das análises 

estatísticas.  

 

4.8. ASPECTOS ÉTICOS  

 

Este pesquisa utilizou dados do Projeto Temático “Saúde, alimentação e 

nutrição do escolar”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de sua instituição 

responsável (Universidade Metodista Piracicaba) por atender a resolução 196 de 10 

de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde (OLIVEIRA et al., 2005).  O 

parecer do Comitê de Ética está apresentado no Anexo 2. 
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 Entretanto, por fazer parte do programa de pós-graduação da Faculdade de 

Saúde de Pública da Universidade de São Paulo, o projeto deste presente estudo, foi 

enviado ao Comitê de Ética desta Faculdade, que concedeu parecer favorável ao seu 

desenvolvimento. 

Antecedendo o início da pesquisa, os pais ou os responsáveis legais das 

crianças avaliadas, foram convocados para uma reunião realizada nas escolas e foram 

informados sobre o estudo. Nas reuniões, foi esclarecido que a pesquisa não oferecia 

nenhum tipo de risco aos seus participantes, e que durante todo o seu 

desenvolvimento eles teriam acesso às informações sobre procedimentos, riscos e 

benefícios, e a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem que isto lhe trouxesse qualquer tipo de prejuízo ou 

penalidade.  

Foram avaliadas somente as crianças cujos pais ou responsáveis legais 

permitiram a sua participação e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo 3).  
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5. RESULTADOS 

  

5.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra deste estudo foi composta por 3527 escolares, dos quais 50,1% são 

do sexo masculino e 49,9% são do sexo feminino. A média de idade foi igual a 9,2 

anos (desvio padrão=1,3 anos), e quando calculada para cada um dos sexos, os 

valores encontrados praticamente não apresentaram diferenças, sendo igual a 9,14 

anos (desvio padrão =1,31 anos) para os meninos e  9,16 anos (desvio padrão 

=1,27anos) para as meninas. 

A distribuição dos escolares segundo o sexo e idade, estado nutricional e 

regiões de localização das escolas está apresentada na tabela 2. Considerando a 

amostra total, verifica-se que a idade predominante foi a de 8 anos completos. 

 Quanto ao estado nutricional, do total de escolares avaliados, 32,2% 

apresentam algum desvio nutricional. Destes, 30,1% apresentam excesso de peso e 

2,1% déficit nutricional. 

O maior número de escolares do estudo pertence às escolas localizadas na 

região Sul do município. Já a região Leste apresenta a menor proporção. 
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Tabela 2: Distribuição numérica e percentual dos escolares segundo sexo e idade, 
estado nutricional e região de localização das escolas. Piracicaba, 2004. 
 

Variável 
Sexo  

Total Feminino Masculino 
nº % nº % nº % 

Idade       
  6 anos completos   19   1,1   21   1,2  40   1,1 
  7 anos completos 354 20,1 385 21,8 739 21,0 
  8 anos completos 470 26,7 485 27,4 955 27,1 
  9 anos completos 424 24,1 380 21,5 804 22,8 
10 anos completos 365 20,8 341 19,3 706 20,0 
11 anos completos 102    5,8 129   7,3 231   6,5 
12 anos completos  15   0,9   21   1,2   36    1,0 
13 anos completos    8   0,5    5   0,3   13    0,4 
14 anos completos    2   0,1    1   0,1     3    0,1 
       
Estado nutricional       
déficit nutricional     34    1,9     39   2,2     73   2,1 
eutrofia 1203  68,4 1189 67,3 2392 67,8 
sobrepeso   311 17,7    289 16,3   600 17,0 
obesidade   211 12,0    251 14,2   462 13,1 
       
Região das escolas       
Centro 367 20,9 379 21,4 746 21,2 
Leste 159   9,0 124   7,0 283   8,0 
Norte 341 19,4 363 20,5 704 20,0 
Oeste 393 22,3 394 22,3 787 22,3 
Sul 499 28,4 508 28,7 1007 28,6 
Total 1759 100 1768 100 3527 100 

 
 
 
 
 
5.2. CONSUMO DE LANCHES  

 

O consumo de lanches refere-se aos alimentos consumidos pelos escolares 

durante o período de aula e que foram comprados na cantina da unidade escolar ou 

trazidos de casa. A tabela 3 apresenta a distribuição dos escolares segundo o 

consumo de lanches, de acordo com os grupos de cereais, de frutas e de açúcares e 

gorduras, e o total.  
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 Os resultados indicam que a maioria dos escolares referiu não consumir 

alimentos dos grupos dos cereais e frutas. Entretanto, em relação aos alimentos do 

grupo dos açúcares e gorduras, 60,1% dos alunos relataram um consumo de 3 ou 

mais  porções durante a semana. 

 Quanto ao consumo total de lanches, independentemente do grupo ao qual os 

mesmos pertencem, observa-se que 79,8% dos escolares afirmaram um consumo 

semanal de 3 ou mais porções semanais. 

 

Tabela 3: Distribuição dos escolares segundo o consumo de lanches, de acordo com 
os grupos de cereais, de frutas e de açúcares e gorduras, e o total.  Piracicaba, 2004.  
 
 Grupos de alimentos 

Consumo total  
de lanches 

Número de 
porções 

Cereais Frutas Açúcares e 
gorduras 

  n % n % n % n % 
nenhuma 1665 47,2 1908 54,1 497 14,1 357 10,1 
1 a 2  1126 31,9 1224 34,7 910 25,8 356 10,1 
3 ou mais  736 20,9 395 11,2 2120 60,1 2814 79,8 
Total 3527 100 3527 100 3527 100 3527 100 

 
 
 
 
5.3. CONSUMO DE ALIMENTOS DO PROGAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

Os resultados obtidos revelam que a maior média de valor energético 

encontrada pertence aos escolares com 6 anos completos, e  que com o aumento da 

idade as médias diminuem. Porém, a partir dos escolares com 9 anos completos, é 

possível observar aumentos e reduções em seus  valores. 
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Ao considerar os escolares do sexo feminino, verifica-se que essa situação se 

repete, porém, a redução dos valores das médias ocorre continuamente até a idade de 

10 anos completos. Para os escolares do sexo masculino, as médias se comportam de 

modo distinto e o maior valor encontrado está entre os escolares com 11 anos.   Esses 

resultados estão apresentados na tabela 4. 

 
 
Tabela 4: Médias e desvios padrão do valor energético diário médio da merenda 
consumida segundo o sexo e a idade dos escolares. Piracicaba, 2004. 
 

Idade 
(anos 

completos) 

Sexo  
Total Feminino Masculino 

n Média 
Desvio 
padrão n Média 

Desvio 
padrão n Média 

Desvio 
padrão 

   6    19 414,6 291,6   21 357,9 252,5  40 384,8 269,7 
   7  354 297,3 198,4 385 332,7 275,1 739 315,7 241,9 
   8  470 295,3 210,4 485 334,1 237,8 955 315,0 225,4 
  9  424 268,3 207,0 380 304,5 247,6 804 285,4 227,7 
10  365 264,3 186,8 341 334,1 236,8 706 298,0 215,1 
11  102 310,4 200,7 129 373,8 219,2 231 345,8 213,1 
12    15 236,4 123,9   21 267,5 174,5   36 254,5 154,2 
13      8 289,7 152,5    5 323,3 180,8   13 302,6 157,4 
14      2 193,5 273,6    1 328,8 -     3 238,6 208,6 

Total 1759 284,3 202,8 1768 329,8 246,7 3527 307,1 227,0 
 

 As tabelas 5, 6 e 7 informam as médias do valor energético médio segundo as 

variáveis região de localização das escolas, estado nutricional e consumo de lanches, 

respectivamente. 

 Verifica-se que as médias variam consideravelmente entre as regiões de 

localização das escolas, sendo igual a 203,1 kcal na região Centro e igual a 385,8 

kcal na região Norte.  
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Tabela 5: Médias e desvios padrão do valor energético diário médio da merenda 
consumida segundo as regiões de localização das escolas. Piracicaba, 2004. 
 

Região n Média 
Desvio 
padrão 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Centro    746 203,1 186,6 0 1123,6 
Leste    283 255,0 203,9 0 1106,4 
Norte   704 385,8 233,8 0 1569,4 
Oeste   787 380,1 231,4 0 1510,7 
Sul 1007 286,7 213,1 0 1276,6 
Total 3527 307,1 227,0 − − 

 
 
 
 

Em relação ao estado nutricional, nota-se uma tendência de redução nos 

valores das médias em função do aumento do IMC, variável utilizada para classificar 

o estado nutricional. Também se observa que entre os escolares obesos está o menor 

valor máximo (965 kcal). 

 
 
Tabela 6: Médias e desvios padrão do valor energético diário médio da merenda 
consumida segundo o estado nutricional dos escolares. Piracicaba, 2004. 

      

Estado nutricional n Média 
Desvio 
padrão 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Déficit de peso     73 321,3 252,9 0 1017,7 
Eutrófico 2392 326,5 235,0 0 1569,5 
Sobrepeso  600 278,2 206,8 0 1327,0 
Obeso  462 242,1 186,5 0   965,0 

Total 3527 307,1 227,0 − − 
  
  

 As médias de consumo energético diminuem com o aumento do consumo de 

lanches do grupo dos cereais e dos açúcares e gorduras. Em relação ao grupo das 

frutas, verifica-se que as médias do valor energético tendem a aumentar com o 

aumento do consumo de alimentos desse grupo. 
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 Quanto ao consumo total de lanches, também se verificam reduções nos 

valores das médias, em função do aumento no consumo (tabela 7).  

 

Tabela 7: Médias e desvios padrão do valor energético diário da merenda 
consumida, segundo o consumo de lanches, de acordo com os grupos de cereais, de 
frutas e de açúcares e gorduras, e o total. Piracicaba, 2004. 
 

Variável Categoria n Média 
Desvio 
padrão 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Grupo dos cereais nenhuma 1665 330,1 236,3 0 1569,5 
de 1 a 2 porções 1126 288,8 213,6 0 1424,3 

 3 ou + porções  736 283,0 220,5 0 1203,8 
       
Grupo das frutas  nenhuma 1908 295,6 227,5 0 1510,7 

de 1 a 2 porções 1224 319,2 220,5 0 1424,3 
 3 ou + porções   395 325,1 241,6 0 1569,5 

Grupo dos 
açúcares e 
gorduras 

      
nenhuma   497 338,8 241,5 0 1327,0 
de 1 a 2 porções   910 326,5 228,8 0 1569,5 
2 ou + porções 2120 291,3 221,3 0 1510,7 

       
Consumo total 
de lanches 

nenhuma   356 358,5 243,2 0 1327,0 
de 1 a 2 porções   357 349,8 221,4 0 1123,6 
2 ou + porções 2814 295,2 224,1 0 1569,5 
Total 3527  307,1 227,0 − − 

 

 

 

5.4. RELAÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES COM O CONSUMO 

CALÓRICO DIÁRIO MÉDIO 

 

 A técnica de regressão linear múltipla foi utilizada para analisar a relação 

entre a variável resposta valor energético diário médio e as variáveis independentes. 

A tabela 8 apresenta os resultados do teste no qual foram adotadas as seguintes 
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categorias basais: déficit de peso, região Centro e nenhuma porção (para os grupos 

de alimentos).  

 

Tabela 8: Análise de regressão linear múltipla entre o valor energético diário médio 
e as variáveis independentes. Piracicaba, 2004.  
 

Variáveis  β1 p2 IC 95%3 

Sexo     
feminino         0    
masculino 49,31 0,000  35,10   63,51 
Idade     
anos completos − 5,28 0,054 −10,65     0,09 
Região     
Centro         0    
Leste  49,48 0,010   20,21   78,74 
Oeste 173,88 0,000 151,16 196,59 
Norte 173,35 0,000 151,20 195,48 
Sul   80,54 0,000   60,08 101,01 
Estado nutricional     
déficit de peso         0    
eutrofia −15,52 0,538   − 64,98   33,94 
sobrepeso −59,40 0,144  −111,02  −7,77 
obesidade −91,48 0,001   −143,91 −39,05 
Grupo dos cereais    
nenhuma          0    
 1 a 2 porções −10,73 0,220 −27,86    6,40 
 3 ou + porções  − 3,11 0,762 −23,18   16,97 
Grupo das frutas     
nenhuma         0    
 1 a 2 porções 41,36 0,000 25,38 57,33 
 3 ou + porções 52,81 0,000 29,10 76,51 

Grupo dos açúcares e 
gorduras 

    
    

nenhuma          0    
 1 a 2 porções − 9,65 0,429 −33,59 14,29 
 3 ou + porções −18,78 0,098 −41,04      3,48 
Notas: 1Coeficiente de regressão; 2Valor de p; 3Intervalo de confiança. 
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Entre as variáveis demográficas estudadas (sexo, idade e região de 

localização das escolas), observa-se que todas apresentam associação com o valor 

energético diário médio. A idade associou-se negativamente ao consumo de merenda 

indicando que o seu aumento implica na redução do valor energético (p=0,054/ β= − 

5,28). Quanto ao sexo, verifica-se que entre os meninos, o valor energético diário 

médio foi maior do que entre as meninas. (p=0,000/ β= 49,31). 

Em relação à região de localização das escolas, os resultados indicaram que a 

região Centro apresenta a menor média do valor energético em relação às demais 

regiões (tabela 8). 

Quando a análise de regressão foi realizada utilizando-se como categoria 

basal a região Leste, foi possível verificar que o consumo nessa região é também 

menor em relação às regiões Oeste (β= 124,40/p=0,000) e Norte (β= 123,86/ 

p=0,000), porém, igual a Sul ( β= 31,07/p=0,300). Entre as médias das regiões Norte 

e Oeste não houve diferença estatística (β= −0,54/ p=1,000). Esses resultados estão 

descritos na tabela 9. 

 

Tabela 9: Resultados complementares da análise de regressão linear múltipla entre o 
valor energético diário médio e regiões de localização das escolas. Piracicaba, 2004.  
 

Variáveis   β1  p2       IC 95%3 

Leste 0    
Oeste 124,40 0,000      94,70      154,10 
Norte 123,86 0,000      94,60 153,12 
Sul   31,07 0,300        2,97  59,17 
     
Oeste 0    
Norte   − 0,54 1,000  − 22,29    21,21 
Sul   −93,33 0,000 −114,01 − 72,65 
     
Norte 0    
Sul − 92,79 0,000 − 122,82 − 72,77 
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Em relação ao estado nutricional, verificou-se que o valor energético diário 

diminui em função do aumento do IMC. Os resultados descritos na tabela 8, 

indicaram menor consumo de merenda entre os escolares obesos e com sobrepeso.  

Os demais resultados, apresentados na tabela 10, revelaram que entre as 

categorias eutrofia e sobrepeso as médias foram estatisticamente diferentes (β= 

−43,88/ p= 0,000). Essa mesma condição se manteve ao considerar as médias do 

grupo dos eutróficos e obesos (β= −75,96/ p= 0,000). 

Em relação aos obesos e com sobrepeso não houve diferenças (β= −32,08/ p= 

0,090). 

 
 
Tabela 10: Resultados complementares da análise de regressão linear múltipla entre 
o valor energético diário médio e estado nutricional. Piracicaba, 2004.  
 

Estado nutricional     β1   p2   IC 95%3 
eutrofia 0    
sobrepeso − 43,88 0,000    − 62,90     −24,86 
obesidade − 75,96 0,000    − 97,14 −54,77 
     
sobrepeso  0    
obesidade − 32,08  0,090   − 57,84 − 6,32 

         Notas:1Coeficiente de regressão; 2Valor de p; 3Intervalo de confiança. 
 
 
 

Quanto ao consumo dos diferentes grupos de alimentos, os resultados 

indicaram que para o grupo dos cereais as médias dos valores energéticos não 

apresentaram diferenças estatísticas significantes entre nenhuma categoria.  Essa 

mesma condição foi observada entre o grupo dos açúcares e gorduras (tabelas 8 e 

11). 

Os resultados referentes ao grupo das frutas revelaram que a média do valor 

energético dos escolares que referiram algum consumo de alimentos desse grupo são 
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maiores em relação aos que não os consomem, indicando uma associação positiva 

(tabela 8).  Porém, não foi encontrada diferenças entre as medias dos que consomem 

de “1 a 2” e “3 ou mais” porções na semana (β= 11,5 p=0,354). A tabela 11 apresenta 

os resultados da análise de regressão realizada, seguindo mesmo modelo, para 

verificar as diferenças entre as categorias “1 a 2 porções” e “3 ou mais porções”. 

 

Tabela 11: Resultados complementares da análise de regressão linear múltipla entre 
o valor energético diário médio e consumo de lanches, de acordo com os grupos de 
cereais, de frutas e de açúcares e gorduras. Piracicaba, 2004.  
 

Consumo de lanches  β1 p2     IC 95%3 
Grupo dos cereais     
1 a 2 porções       0    
3 ou + porções 7,62 1,000 − 12,30 27,54 
     
Grupo das frutas     
1 a 2 porções       0    
3 ou + porções 11,45 1,000 − 12,78 35,68 
     
Grupo dos açúcares e 
gorduras 

    
    

1 a 2 porções     0    
3 ou + porções  − 9,13         0,873 − 26,07 7,81 
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6. DISCUSSÃO  

 

6.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 Este estudo avaliou a alimentação consumida por estudantes com idade entre 

6 a 14 anos, em unidades de ensino da rede pública do município de Piracicaba, 

durante o período de aula. Embora seu processo de amostragem tenha sido do tipo 

não probabilística, foi estudado um total de 3527 escolares de todas as macro-regiões 

da área urbana do município.  

 A avaliação de consumo alimentar tem fundamental importância na área de 

pesquisa em nutrição e saúde e também para o desenvolvimento de programas e 

políticas públicas (BUZZARD, 1994).  Entretanto, medir com acurácia a ingestão de 

alimentos é, ainda, um dos aspectos mais complexos dos estudos de nutrição 

(FISBERG et al., 2008). Erros na mensuração podem ocorrer devido ao 

entrevistador, entrevistado e mesmo devido ao instrumento utilizado (FISBERG et 

al., 2005). 

 Neste estudo, foi utilizado um QFA criado especificamente para se conhecer 

a alimentação no ambiente escolar, durante o período de um mês. Em diversos 

trabalhos, QFAs têm sido apontados como um dos principais instrumentos para 

estudos epidemiológicos que relacionam a dieta à ocorrência de doença, porque 

possuem boa reprodutibilidade e validade aceitável, são práticos de serem utilizados, 

informativos e de baixo custo para pesquisas de larga escala (WILLETT, 1994; 

BONOMO, 2000; VILLAR, 2001; SALVO e GIMENO, 2002). 
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 Em métodos que dependem da memória, é comum o entrevistado esquecer-se 

de relatar alimentos consumidos ou mesmo relatar o consumo do que não foi 

ingerido (FISBERG et al., 2005).  

  Entre crianças, a avaliação do consumo alimentar pode ser tarefa mais 

complexa, uma vez que, dependendo da idade, limitações cognitivas podem interferir 

na capacidade de se relatar com precisão a quantidade, freqüência e alimentos 

consumidos (BARANOWSKI e DOMEL, 1994) 

 Alguns estudos revelam que erros de sub-relato tendem a ocorrer mais entre 

crianças e adolescentes, conforme a idade aumenta (LIVINGSTONE, PRENTICE, 

COWARD, 1992; CHAMPAGNE et al.,1998; BANDINI et al., 2003).  Entretanto, 

outros estudos apontam que além do sub-relato, crianças podem relatar consumo 

superior ao real e de alimentos não consumidos (SIMONS-MORTON et al., 1990; 

CRAWFORD et al., 1994; DOMEL et al., 1994). 

 Devido à maior dificuldade que, normalmente, crianças apresentam para 

descrever seu consumo alimentar, recomenda-se que a mãe ou o responsável pela 

criança seja entrevistado (LIVINGSTONE e ROBSON, 2000).  

 Neste estudo, devido ao expressivo número (n= 3527) de alunos avaliados e 

as limitações de recursos, não foi possível que as mães ou responsável pelas crianças 

de menor idade estivessem presentes na entrevista.  

 Entretanto, como foi investigada apenas a alimentação consumida na escola, 

acredita-se que o fato da entrevista ter sido feita diretamente com a criança, não 

tenha sido um viés do estudo, pois no momento da refeição feita na escola, o aluno 

sempre está desacompanhado de seus pais ou responsável, que por esta razão, 
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freqüentemente desconhecem o consumo exato da criança (BARANOWSKI et al., 

1991; DOMEL, 1997).  

 Para evitar erros relacionados às informações superestimadas e assegurar a 

acurácia dos dados, foram descartados todos os questionários com valores aberrantes. 

Entretanto, segundo LIVINGSTONE, ROBSON e WALLACE (2004) todos os 

estudos que avaliam o consumo alimentar de crianças e adolescentes devem ser 

interpretados com cautela, até que se possa conhecer a real natureza e magnitude dos 

erros de relato de consumo de alimentos entre esse grupo. 

 

6.2. VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS 

 

6.2.1. Sexo e idade 

 

De acordo com os resultados apresentados, do total de escolares avaliados, 

49,9% são do sexo feminino e 50,1% são do sexo masculino, prevalecendo aqueles 

com 8 anos completos. As análises realizadas apontaram que a média do valor 

energético diário dos meninos é maior em relação à das meninas (β=49,24; 

p=0,0000).   

 Há estudos que sugere que o sexo apresenta-se associado ao comportamento 

alimentar de crianças e adolescentes (CORWIN et al., 1999).  

Sturion et al. (2005), ao analisarem a participação dos alunos no PNAE e a 

freqüência semanal de consumo, encontraram maior proporção de participação entre 

os meninos e entre escolares de menor idade (7 a 10 anos). Entretanto, os resultados 
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referentes às associações entre sexo e idade e freqüência semanal de consumo não 

apresentaram diferenças estatísticas. 

Nesta pesquisa, a idade associou-se negativamente ao consumo da merenda 

(β= −17,64; p=0,014), mostrando reduções nos valores das médias do valor 

energético em função do aumento de idade.  SILVA et al. (1998b), em um estudo 

desenvolvido também no município de Piracicaba, verificaram que com o aumento 

da idade, diminuía a proporção de alunos que consumia a alimentação escolar com 

maior freqüência. À semelhança desses achados, PANCIERA, STURION e SILVA 

(2005), em um estudo sobre a adesão ao PNAE, também concluíram que o consumo 

de merenda associou-se inversamente à idade do aluno. 

 Sabe-se que, entre adolescentes, a preocupação com a aparência corporal 

exerce forte influência sobre seus hábitos alimentares (NOWAK, 1998; NEUMARK-

SZTAINER et al., 1999).  A magreza como ideal de beleza, imposta atualmente pela 

sociedade, afeta especialmente adolescentes do sexo feminino, que, para se 

adequarem a este perfil chegam a omitir refeições, e, conseqüentemente, passam a ter 

uma dieta inadequada em relação à proporção de nutrientes e energia (FRENCH et 

al., 1994; BARKER, THOMPSON, MCCLEAN, 1995; BORRA et al., 1995). 

 Ainda, diferentes fatores como necessidades fisiológicas, estado de saúde, 

valores, preferências, desenvolvimento psicossocial, hábitos familiares, amigos, 

regras sociais e culturais, mídia, modismos, experiências e conhecimentos podem 

interferir no consumo alimentar de adolescentes (FARTHING, 1991 apud 

GAMBARDELLA, FRUTUOSO, FRANCH, 1999). 

 A OMS classifica cronologicamente a adolescência, como o período de 10 a 

19 anos, 11 meses e 29 dias, e a divide em duas fases. Na primeira (10 a 14 anos), se 
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dá o início das mudanças puberais e na segunda (15 a 19 anos), ocorre o término da 

fase de crescimento e desenvolvimento morfológicos (WHO, 1995). 

É durante o período da puberdade que ocorre acentuado crescimento físico. 

Há um aumento de 50% do peso e de 15% da estatura final do adulto. Esse 

crescimento acelerado, acompanhado pelo desenvolvimento psicossocial e 

estimulação cognitiva intensa, aumenta as necessidades de energia e nutrientes, que 

na maioria das vezes, não são atendidas adequadamente (CARVALHO et al., 2001). 

 Neste estudo foram avaliados estudantes com idade entre 6 a 14 anos, dos 

quais 28,04% possuem 10 anos completos ou mais. Verificou-se que entre as 

meninas, as médias dos valores energéticos tendem a diminuir com a idade, situação 

que não acontece entre os meninos.  

 As tendências observadas de menor consumo entre meninas e entre 

estudantes de maior idade, em geral, são condizentes com a literatura pesquisada. 

Embora esses aspectos justifiquem as diferenças de consumo observadas entre os 

sexos e idade, vale lembrar que estudos afirmam que o sub-relato de consumo de 

alimentos pode ocorrer com maior freqüência entre meninas e aumentar junto com o 

aumento de idade (BANDINI et al., 2003). 

  Talvez, essa condição possa atuar como um viés aos estudos que avaliam o 

consumo de alimentos entre crianças e adolescentes. Assim, pesquisas que 

esclareçam o comportamento alimentar nesse grupo e os fatores que determinam o 

consumo alimentar entre eles, são importantes para elucidar dúvidas nesse sentido.  

  Para o PNAE, conhecer a real diferença de consumo de alimentos entre os 

sexos e distintas faixas etária, e os motivos que o determinam, pode favorecer o 

sucesso do Programa, direcionando seu planejamento e execução. 
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  Além disso, frente aos atuais problemas nutricionais e a mudanças nos 

padrões de consumo verificadas nos últimos anos, o maior esclarecimento dos fatores 

determinantes do consumo alimentar pode contribuir com estratégias voltadas à 

promoção de saúde e hábitos alimentares saudáveis. 

  

6.2.2. Região de localização das escolas 

 

O município de Piracicaba apresenta grandes diferenças entre suas regiões, 

relacionadas aos níveis de desenvolvimento social e econômico (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PIRACICABA, 2003).  

  Um documento denominado “O Mapa de exclusão/ inclusão social da cidade 

de Piracicaba”, publicado em 2003, ano anterior ao da coleta de dados desse estudo, 

apresenta, a partir do uso de diversos indicadores sociais e econômicos, um índice de 

exclusão social para cada bairro do município. Esse índice, que varia de −1 a + 1, 

dimensiona as desigualdades que existem entre os bairros de Piracicaba, e tem como 

uma de suas  finalidades guiar formulações de políticas públicas e implementações 

de programas. Quanto menor o valor do índice, piores são as condições de vida no 

bairro (PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA, 2003). 

 Considerando que, majoritariamente, cada escola atende aos alunos que 

vivem próximos a ela, o nível de desenvolvimento da região de localização das 

escolas podem ser um indicativo dos padrões de vida de seus alunos.  

O mapa de exclusão/inclusão social de Piracicaba revela que, dos 63 bairros 

distribuídos entre as cinco macro-regiões da área urbana do município, 19 

apresentam índices positivos e a maioria, índices negativos. Isso indica que 30,4% 
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dos habitantes de Piracicaba vivem em bairros classificados como incluídos enquanto 

que 69,6% habitam aqueles classificados como excluídos. A análise do mapa de 

exclusão social indica que na área central estão os bairros classificados como 

incluídos, e neles se encontram as melhores condições de vida do município 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA, 2003).  

Neste estudo, a variável região associou-se ao consumo da merenda fornecida 

pelo PNAE. Os escolares da região Centro apresentaram a menor média do valor 

energético diário, enquanto as regiões Norte e Oeste, as maiores médias.  

 Paralelamente, com base nos índices de exclusão, verifica-se que os bairros 

da região Centro apresentam melhores níveis de condições de vida. Contrário a essa 

situação, as regiões Norte e Nordeste incluem os bairros com os piores índices, 

indicando, conseqüentemente, condições de vida insatisfatória. 

 Ainda, convém destacar que as regiões Sul e Leste, que apresentaram médias 

intermediárias de valor energético, incorporam bairros cujos índices apresentam 

também valores intermediários em relação aos das regiões Centro e Norte/ Oeste. 

Embora esse estudo não tenha avaliado diretamente informações referentes às 

características socioeconômicas dos escolares, o conhecimento do nível de 

desenvolvimento de cada região do município, permite inferir a existência de uma 

consistente associação entre maior consumo de alimentos fornecidos pelo PNAE e 

nível socioeconômico mais baixo.  

Assim, os resultados deste trabalho são coerentes com os de outros que 

identificaram maior adesão ou participação no Programa entre escolares de nível 

socioeconômico mais baixo SILVA et al.,1998b; DANELON e SILVA, 2004, 

DANELON, 2007). 
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Segundo DANELON e SILVA (2004), aproximadamente 75% dos alunos 

com renda familiar mensal inferior a R$ 1.000,00, afirmaram consumir a merenda. 

Entretanto, entre aqueles com rendimento maior ao referido, somente 46% afirmaram 

participar do Programa. 

No município de Campinas, aproximadamente 70% das famílias de escolares 

da rede pública, que possuíam renda familiar de até US$170.00, declararam que a 

alimentação escolar influenciava na decisão de mandar seus filhos à escola. (DALL’ 

ACQUA, 1994). 

Outros resultados do estudo realizado por SILVA et al. (1998a) indicaram 

que, no final da década de 80, o consumo da merenda no Brasil diminuía em função 

do aumento da renda familiar.  

A pesquisa desenvolvida pelo FNDE, em 2001, revelou que nas regiões mais 

pobres do país, encontravam-se os maiores índices de adesão à merenda, sendo que 

nas cidades de pequeno porte e da zona rural, essa taxa era de 83,9% contra 62,4% 

dos escolares da zona urbana (BRASIL, 2002). 

 STURION et al. (2005), identificaram forte associação negativa e 

estatisticamente significante  entre renda familiar per capita e participação de alunos 

no PNAE e  freqüência semanal de consumo de refeições do Programa, entre 

estudantes de 10 municípios brasileiros.   

 MUNIZ e CARVALHO (2007), em um estudo realizado com 240 alunos de 

quartas séries de escolas municipais de João Pessoa, Paraíba, para avaliar a adesão e 

a aceitação da merenda escolar, verificaram que, para 23,3% dos pais desses alunos a 

alimentação fornecida pelo PNAE era fundamental para a permanência de seu filho 

na escola. 
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 Essas associações conferem importância à discussão sobre o papel social do 

Programa.  A princípio, as refeições distribuídas nas escolas têm como um de seus 

objetivos, manter a criança alimentada durante o período de aula independentemente 

de sua condição socioeconômica, assegurando-lhe o direito constitucional à 

alimentação escolar. Entretanto, a associação negativa verificada entre região e 

consumo da merenda, neste estudo, indica que o Programa atinge principalmente, 

escolares que vivem em regiões no município de Piracicaba, com piores condições de 

vida.  

 Embora se percebam avanços no reconhecimento de que a alimentação 

escolar é um direito do aluno, o PNAE ainda parece possuir o caráter assistencialista, 

presente na história da política de alimentação e nutrição brasileira (MARTINS et al., 

2004). 

 Apesar de muitos estudos relatarem maior consumo de merenda entre 

estudantes de menor nível socioeconômico, ainda existem pesquisas que verificam 

que mesmo crianças com renda familiar baixa, muitas vezes, não aderem ao PNAE. 

 Resultados de uma pesquisa realizada no município de Campinas entre os 

anos de 1997 a 1999 mostraram que apenas 52% das crianças de nível 

socioeconômico muito baixo aderiam ao Programa (BRANDÃO, 2000). Situações 

como essa indicam que fatores relacionados à qualidade da merenda e aceitação das 

preparações também influenciam o seu consumo, mesmo entre os estudantes mais 

carentes. 

  MARTINS et al. (2004), em pesquisa com escolares de Piracicaba, 

identificaram que 22,5% dos entrevistados referiram não aderir  ao Programa, e 
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desses, 48% apresentaram como justificativa para a recusa, não gostar da 

alimentação servida.  

 Em outro estudo, alunos que afirmaram consumir a merenda 

esporadicamente, apontaram a inadequação de algumas preparações aos hábitos 

alimentares e o sabor como principais motivos para não aderir e aceitar a merenda, 

respectivamente (MUNIZ e CARVALHO, 2007). 

 O respeito aos hábitos alimentares regionais, assim como assegurar a 

distribuição de refeições saudáveis e de qualidade são aspectos fundamentais para se 

garantir efetiva participação e adesão ao Programa, assegurando seu caráter 

universal.  Nesse contexto, também não deve ser esquecida a importância de 

trabalhos educativos que visem esclarecer que o PNAE é um direito constitucional e 

não apenas, uma ação assistencialista aos mais carentes. 

  

6.3. ESTADO NUTRICIONAL  

  

 Os resultados da análise de regressão indicaram que o valor energético diário 

médio da merenda consumida é menor entre os escolares obesos e com sobrepeso, 

encontrando-se a maior diferença entre as médias do grupo dos alunos obesos e com 

déficit de peso.  

 STURION et al. (2005) também encontraram associação similar a essa. Os 

referidos autores identificaram forte associação entre a participação do aluno no 

Programa e a condição de baixo peso, situação que se manteve quando foi 

investigada a situação nutricional e freqüência semanal de consumo de alimentação 

escolar. 
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 Seria coerente afirmar que entre os escolares com piores indicadores de 

estado nutricional, espera-se maior participação no Programa, uma vez que, 

problemas relacionados aos déficits nutricionais ocorrem com maior freqüência entre 

populações de menor nível socioeconômico, condição que pode provocar insuficiente 

disponibilidade de alimentos nos domicílios, e assim, favorecer a adesão às refeições 

ofertadas nas escolas. 

 SILVA et al. (2002) em trabalho que avaliou o estado nutricional e o acesso à 

programas sociais por parte de 1339 escolares de 10 municípios brasileiros, 

revelaram que  a maior prevalência de desnutrição crônica foi encontrada entre os 

alunos das escolas pertencentes aos municípios mais carentes.  

 Segundo MONTEIRO (2003), a desnutrição infantil se concentra nas regiões 

mais pobres do país, onde os índices de desigualdade e pobreza são extremamente 

maiores e está fortemente associada aos rendimentos das famílias.  

 Quanto ao menor consumo por parte dos escolares com excesso de peso, 

ainda não foram desenvolvidos estudos que abordassem diretamente essa relação, a 

fim de justificá-la. Porém, com base na situação verificada entre os escolares com 

déficit de peso, pode-se deduzir que crianças com melhores níveis socioeconômicos, 

por terem maior acesso a outros alimentos, recusem a merenda escolar. 

 Outro aspecto que merece ser destacado refere-se aos erros de sub-relato. 

Alguns estudos afirmam que o sub-relato de consumo de alimentos ocorre com maior 

freqüência entre indivíduos obesos do que entre não obesos (PRENTICE, BLACK, 

COWARD, 1986; BANDINI et al., 1990).   

 Em crianças mais novas, pesquisas apontam que a gordura corporal influencia 

a acurácia do relato feita pela criança ou mesmo pelos seus pais (CHAMPAGNE et 
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al., 1998; FISHER et al., 2000; McGLOIN et al., 2002).  Ainda, FISHER et al. 

(2000)  observaram em seu estudo que o relato superestimado de consumo alimentar 

ocorreu entre crianças com menor taxa de gordura corporal. 

 Considerando que a merenda escolar visa à distribuição de refeições 

saudáveis, a maior participação no Programa por parte dos escolares obesos, poderia 

contribuir com a prevenção desse problema, principalmente, se o consumo da 

merenda for substituído por alimentos de baixo valor nutricional, que habitualmente 

são ricos em gorduras e açúcares.   

 Neste trabalho, não foi possível investigar fatores que possam explicar o 

menor consumo da merenda por parte dos escolares obesos. Para o maior 

entendimento dessa situação, faz-se necessário o desenvolvimento de estudos que 

abordem os fatores determinantes do consumo alimentar entre crianças com excesso 

de peso.  

  

6.4. CONSUMO DE LANCHES  

 

Nas instituições públicas de ensino do Brasil, além da alimentação fornecida 

pelo PNAE, os escolares podem consumir lanches trazidos de casa ou comprados em 

cantina, e em alguns casos, em outros estabelecimentos situados próximos às escolas.  

Esta pesquisa teve como um de seus objetivos descrever o consumo de 

lanches e avaliar a sua relação com o valor energético diário médio da merenda 

consumida.  

Embora o conhecimento específico sobre o consumo de alimentos 

comercializados em cantinas seja de fundamental importância para o direcionamento 
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de programas que visem à educação nutricional no ambiente escolar, nesse estudo, 

não foi possível diferenciar se o lanche consumido pelo aluno foi trazido de casa ou 

comprado em cantina. Entretanto, esta limitação não interferiu na análise do impacto 

de consumo de lanches no Programa. 

Primeiramente, serão discutidos os resultados referentes aos aspectos gerais 

do consumo de lanches, em função dos grupos de alimentos, e em seguida, a relação 

desse consumo com variável resposta valor energético médio, da merenda 

consumida. 

 

6.4.1. Aspectos gerais do consumo de lanches  

 

Os resultados obtidos indicaram que os alimentos consumidos com maior 

freqüência pela maioria dos alunos, são os do grupo dos açúcares e gorduras. 

Enquanto 60,1% dos escolares relataram um consumo de 3 ou mais vezes por 

semana, apenas 11,2% e 20,9% referiram consumir frutas e cereais, respectivamente, 

com essa mesma freqüência.  

O expressivo consumo de alimentos de baixo valor nutricional no lanche 

escolar, identificado neste estudo, também foi verificado em outros trabalhos que 

avaliaram o perfil qualitativo de alimentos comprados em cantinas.  

CAROBA (2002), em pesquisa realizada no município de Piracicaba, com 

578 escolares da rede pública, identificou que entre os alunos que utilizam os 

serviços de cantina, as escolhas pelos alimentos recaem sob produtos ricos em açúcar 

e com grande densidade energética, sendo os alimentos mais citados, balas, 

salgadinho tipo chips, doces e salgados caseiros. 
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ZANCUL (2004), CARVALHO (2005) e STURION, PANCIERA e SILVA, 

(2005), também verificaram que os alimentos mais adquiridos por escolares em 

cantinas, foram salgados do tipo caseiro, refrigerantes, salgadinhos tipo chips, sucos, 

balas, pizza e outros lanches.  

 A maior freqüência de consumo de alimentos fontes de açúcares e gorduras 

pode contribuir para o aumento do valor energético da dieta dos escolares, e 

conseqüentemente, favorecer o ganho de peso e a ocorrência de obesidade.  

 Segundo dados da Pesquisas de Orçamento Familiar (POF) realizada pelo 

IBGE, nos anos de 2002 e 2003, o consumo de açúcar pela população brasileira foi 

considerado excessivo. Nas regiões economicamente mais desenvolvidas, Sudeste, 

Sul e Centro-Oeste, e de modo geral, no meio urbano e entre famílias com maior 

rendimento, também foi verificado excessivo consumo de gorduras (LEVY-COSTA 

et al., 2005). 

Ainda, quando se compara a evolução dos padrões de consumo alimentar no 

Brasil, nas três ultimas décadas, identificam-se aumentos de até 400% no consumo 

de produtos industrializados, como biscoitos e refrigerantes (LEVY-COSTA et al., 

2005). 

  Neste trabalho, embora não tenha sido analisada a freqüência de consumo de 

cada alimento, é possível afirmar que biscoitos recheados e refrigerantes, estavam 

entre os mais freqüentemente citados pelos escolares. 

 Quanto ao consumo de alimentos dos grupos dos cereais, neste estudo, a 

maioria dos escolares (47,2%), referiu não consumi-los, no lanche escolar. Outros 

trabalhos que investigaram o consumo de lanches, não abordaram o fizeram em 

função do número de porções, condição que dificulta comparações.  
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 Análises realizadas utilizando dados da POF 2002-2003 indicaram que na 

região Sudeste do país, o consumo de cereais, raízes, tubérculos e derivados é 

inferior ao recomendando (CAROBA, 2007).  

 ENES (2005), em estudo sobre disponibilidade domiciliar de energia e 

nutrientes em regiões do país, também com base nos dados da POF 2002-2003, 

verificou que no Sul, ocorre redução no consumo de alimentos desse grupo conforme 

aumenta o rendimento familiar.  

 Paralelo à maior freqüência de consumo de alimentos dos grupos dos 

açúcares e gorduras, o consumo de frutas não foi reportado pela maioria dos 

escolares, condição que segue a mesma tendência verificada no país. Os resultados 

da POF (2003-2004) mostraram um insuficiente consumo de frutas e hortaliças, o 

qual se estima corresponder a menos da metade das recomendações nutricionais, 

sendo o consumo mais deficiente entre as famílias de baixa renda. (LEVY-COSTA et 

al., 2005). 

 CAROBA (2007), também com base em dados da POF de 2003-2004, 

mostrou que o consumo de frutas, verduras e legumes entre a população da região 

Sudeste do país, precisaria ser aumentada em 4,5 vezes nas áreas urbanas e 7,1, nas 

áreas rurais, para se adequarem ao consumo recomendado como saudável. 

 Os resultados da POF (2002-2003), relativos às regiões Sul e Norte, 

indicaram que o consumo de frutas, verduras e legumes nessas regiões, é 50% maior 

entre famílias com os maiores rendimentos, em relação às com as menores rendas 

(ENES, 2005). 

Embora o consumo de alimentos de origem vegetal seja menor em grupos 

com menores rendimentos, SANCHES (2002), em estudo que avaliou o consumo e 
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preferências de hortaliças município de Piracicaba, identificou que o grupo de 

estudantes que referiram “gostar muito” de hortaliças, apresentou a menor renda 

familiar média, enquanto aqueles que afirmaram “não gostar”, apresentaram a maior 

renda.  

Embora este estudo tenha avaliado somente o consumo de alimentos no 

ambiente escolar, a baixa freqüência de consumo de frutas referida pelos escolares, 

associada ao insuficiente consumo desses alimentos no país em geral, conforme 

registram os estudos desenvolvidos com base nas POFs, reforçam a importância de 

se utilizar mais o PNAE como instrumento que favoreça a segurança alimentar e 

nutricional de seus beneficiários.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo insuficiente de frutas e 

hortaliças está associado ao maior risco de doenças crônicas não transmissíveis, 

como as cardiovasculares e alguns tipos de câncer, e está entre os 10 fatores de risco 

que mais provocam mortes e doenças no mundo (WHO, 2002). 

O aumento da inclusão de frutas, verduras e legumes no cardápio do 

Programa deve ser estimulado, uma vez que, medidas como essa, podem garantir e 

facilitar o acesso a esses alimentos, principalmente por parte dos estudantes com 

menor renda, que freqüentemente, apresentam menor disponibilidade domiciliar 

desses alimentos. 

   

6.4.2. Consumo de lanches e o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

 

De acordo com os resultados sobre o consumo total de lanches, a grande 

maioria dos escolares (79,8%) apresentou consumo semanal de 3 ou mais porções 
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semanais. Os resultados do modelo de regressão, no qual o consumo de lanches foi 

analisado em função dos grupos de alimentos (cereais, açúcares e gorduras, frutas), 

indicaram coeficientes de correlação negativos para o grupo dos cereais e dos 

açúcares e gorduras, sugerindo reduções nos valores do valor energético em função 

do maior consumo desses lanches, porém, novamente, sem diferenças estatísticas 

significantes. 

Entretanto, o consumo de lanches do grupo das frutas, inesperadamente, 

associou-se positivamente ao consumo da merenda escolar. Houve diferença 

estatística entre aqueles que não consomem e entre os que consomem de 1 a 2, ou 3 

ou mais porções na semana. 

A princípio, análises sobre o consumo de alimentos no Brasil, revelam que o 

consumo de frutas, verduras e legumes é menor entre a população de menor nível 

socioeconômico, que, habitualmente, são os que mais aderem ao Programa.  

Neste estudo, o maior consumo da merenda foi verificado entre estudantes de 

escolas localizadas em regiões com piores níveis de desenvolvimento 

socioeconômico e com déficit de peso, condições típicas de indivíduos com baixo 

nível de renda. Entretanto, não se pode inferir que, necessariamente, os escolares que 

consomem frutas são também aqueles que apresentam baixo IMC e estudam em 

escolas situadas nas regiões menos desenvolvidas do município.  

Diversas pesquisas desenvolvidas com estudantes de escolas públicas 

encontraram associações negativas entre consumo de lanches e merenda escolar. 

Entretanto, nenhum trabalho abordou especificamente a relação entre os diferentes 

grupos de alimentos e o consumo da merenda. 
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 STURION et al., (2005), ao investigar as principais variáveis que interferem 

na adesão ao PNAE, identificaram que a maior freqüência de consumo de alimentos 

de cantinas se associou inversamente à adesão ao Programa. A taxa de alunos que 

consumiam com maior freqüência a merenda foi aproximadamente 25 pontos 

percentuais maior nas escolas que não possuíam cantina, em relação às escolas em 

que dispunham desse serviço. 

Resultados semelhantes foram referidos por STURION, PANCIERA e 

SILVA (2005), em pesquisa desenvolvida no município de Piracicaba. Ainda, 

segundo os autores, 50% dos alunos que compravam alimentos em cantinas, também 

consumiam a merenda escolar, entretanto, 31% desses escolares apresentavam tal 

comportamento quando as preparações servidas pelo Programa não atendiam suas 

expectativas. Os dados sobre a freqüência de consumo revelaram que 21,5% dos 

escolares aderiam ao Programa cinco vezes por semana, 8,7% quatro vezes, 25,5% 

três vezes, 19,0% duas vezes, 9,5% uma vez, e 16,3% não participavam. 

Resultados mais satisfatórios foram encontrados por PEGOLO (2005). Entre 

os escolares avaliados em seu estudo, 81,3% participam do Programa, e destes, 

40,7% com uma freqüência diária.  Quanto ao consumo de lanches provenientes de 

cantinas, 78,6% confirmaram algum consumo e apenas 36,9% referiram uma 

freqüência igual ou maior a três vezes na semana. 

 Em pesquisa desenvolvida por MUNIZ e CARVALHO (2007), escolares 

foram questionados sobre o consumo de outros alimentos, além dos oferecidos pelo 

PNAE, e os resultados revelaram que 50,2%, também consomem alimentos trazidos 

de casa e 17,2%, alimentos comprados na escola, totalizando uma taxa de 67,2% de 

consumo lanches.  
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 DANELON (2007) identificou que entre escolares de Campinas que 

consumiam a alimentação distribuída pelo PNAE, 72% também afirmaram consumir 

alimentos da cantina.  Em análise sobre a freqüência de adesão aos dois serviços, foi 

observado que quanto maior a adesão ao Programa, menor era a freqüência de adesão 

à cantina, situação indicativa de complementaridade ou substituição de um serviço 

pelo outro.  

OETTERER et al. (1999), em  estudo desenvolvido com 644 escolares de 20 

cidades brasileiras, também obtiveram resultados indicativos de complementaridade 

entre os serviços de merenda e cantina. Os autores verificaram que 

aproximadamente, 40% dos estudantes consumiam alimentos da cantina, e desses, 

82% consumiam também a merenda escolar pelo menos 1 vez por semana. 

As preferências alimentares de crianças são importantes determinantes de seu 

consumo alimentar (DAVANÇO et al., 2004). Assim, a disponibilidade de alimentos 

de baixo valor nutricional, que, em geral, são preferidos por eles, e a não apreciação 

das preparações oferecidas pelo Programa, certamente favorecem o consumo de 

lanches.   

 Em estudo realizado em Piracicaba sobre a aceitabilidade da merenda, 22,5% 

dos escolares entrevistados referiram não aderir ao Programa, e entre as justificativas 

para esse comportamento, não gostar das refeições oferecidas e trazer lanches de 

casa, foram as causas relatadas por 48,0% e 16% dos escolares, respectivamente 

(MARTINS et al., 2004).  

 Os resultados apresentados permitem inferir que a qualidade da alimentação 

oferecida e o respeito aos hábitos alimentares dos escolares são aspectos 

fundamentais para a participação efetiva no Programa. Adequação dos cardápios, 
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estrutura nos refeitórios, tempo suficiente para o consumo da merenda também 

influenciam na maior adesão e sucesso do PNAE. 

 Quando esses aspectos não são respeitados, em geral, os alunos buscam  

outras opções que complementem ou substituam os alimentos oferecidos pelo 

Programa. Essa situação, freqüentemente, parece ser efetuada de forma inadequada, 

uma vez que, diversos estudos apontam que os alimentos preferidos para o lanche 

escolar são aqueles ricos em açucares e gorduras. Essa pratica de substituição ou 

complementação, além de comprometer o alcance das metas do PNAE, facilita o 

consumo de alimentos de reduzido valor nutricional entre os escolares, o que pode 

representar um entrave ao processo de educação nutricional.  

 Para garantir a segurança alimentar nas escolas, se faz necessário que os 

alimentos consumidos nesse ambiente, independentes de sua procedência, sejam 

sempre saudáveis (BOOG, 2004). 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Os resultados encontrados permitiram concluir que o consumo de merenda 

escolar variou significantemente entre as distintas regiões do município de 

Piracicaba, sendo que as escolas localizadas nas regiões com os piores índices de 

exclusão social apresentaram maior consumo da merenda. 

 Entre os escolares com déficit nutricional, de menor idade e do sexo 

masculino foram identificadas as maiores médias do valor energético diário da 

merenda consumida, indicando maior adesão ao Programa por parte desses alunos. 

 Em geral, o consumo de lanches não interferiu no consumo da merenda 

escolar. A única associação verificada revelou que as médias do valor energético são 

maiores entre os escolares que referiram algum consumo semanal de frutas no lanche 

escolar.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Embora neste estudo, não tenham sido identificadas associações significativas 

entre o consumo total de lanches e o consumo da merenda, evidências de diversos 

trabalhos permitem inferir que, habitualmente, o consumo de lanches interfere 

negativamente na adesão e participação no PNAE.  

 A elevada proporção de consumo de alimentos ricos em açúcares e gorduras, 

associada à pequena freqüência de consumo de frutas por parte dos escolares, reforça 

a necessidade de desenvolvimentos de ações educativas direcionadas à alimentação 

saudável e potencializadas pelo uso do Programa como instrumentos de educação 

nutricional. 

Ainda, o aumento da inclusão de frutas, verduras e legumes no cardápio do 

Programa pode garantir e facilitar o acesso a esses alimentos, principalmente por 

parte dos estudantes de menor nível socioeconômico, que, freqüentemente 

apresentam menor disponibilidade domiciliar desses alimentos. 

 A adequação do cardápio aos hábitos alimentares dos alunos e a oferta de 

refeições saudáveis e de qualidade, são aspectos fundamentais para se garantir 

efetiva participação e adesão ao Programa, assegurando seu caráter universal.  
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ANEXO 1 
 
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E DO CONSUMO ALIMENTAR DE 
ESCOLARES 
Nome: ________________________________________  Escola: __________________ 
Endereço: _____________________________________  Bairro: __________________ 
Nome da mãe: ________________________________  Série: ___  Período: ( ) M   ( ) T  
Você tem algum problema de saúde? [Investigar anemia, diabetes, outras doenças 
carenciais] 
( ) sim   ( ) não    Se sim, qual?______________________________________________ 
Tem algum alimento que não pode comer? 
 ( ) sim   ( ) não  Sem sim, qual?_______________________________________________ 

ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA 

Programa de 
 alimentação 

Escolar 

Freqüência 
(anotar a quantidade de 

acordo com a freqüência*) 
Outros  

Alimentos 

Freqüência  
(Anotar a quantidade de 

acordo com a freqüência*  e 
grifar tamanho ou 

especificidade) 

Procedência  
(assinalar 
 com X) 

Diária Semanal Mensal Diária Semanal Mensal Casa Cantina 
Leite c/ 
chocolate 
(caneca) 

   
Salgados 
indust. 
(pacote P,M,G) 

     

Pão c/ 
margarina 
(1/2 pão) 

3x/s¹   
Salgados 
caseiros 
(pacote P,M,G) 

     

Biscoito doce  
(4 unidades) 1x/s   Doces-tipo:      

Biscoito 
salgado 
(4 unidades) 

1x/s   
Pão- tipo e 
tamanho      

Sopa 
(1 prato) 2x/s   Biscoito doce 

simples (N°)      

Risoto 
(1 prato) 2x/m   Biscoito doce 

recheado (N°)      

Arroz c/ peixe 
(1 prato) 1x/m   

Refrigerante 
(copo, garrafa 
ou lata)- 
Volume: 

     

Arroz, feijão 
e carne 
(1 prato) 

1x/m   

Suco artificial 
ou natural 
(garrafa, 
caixinha)-
volume 

     

Arroz, feijão 
e ovo 
(1 prato) 

1x/s   
Frutas(tipo e 
tamanho)      

Cuscuz 
(1 prato) 1x/m         

Macarronada 
(1 prato) 1x/m         

Polenta 
(1 prato) 1x/m         

*Freqüência: Marcar o número de vezes que a criança come no dia ou na semana e  
verificar quantas vezes (número de porções) do alimento é ingerido pela criança. 
Exemplo: 2x2 duas porções duas vezes na semana¹ Freqüência com que a preparação 
é servida na escola. Exemplo: 1x/s= uma vês na semana; 2x/m= duas vezes ao mês 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

SAÚDE, ALIMENTAÇÃO e NUTRIÇÃO DO ESCOLAR 
 
Título do projeto:  Saúde, alimentação e nutrição do escolar. 
Justificativa:  A escola é um espaço muito importante para o desenvolvimento de 
hábitos saudáveis e de vida. Saber como anda a saúde, a nutrição e a alimentação do 
escolar são medidas muito importantes para que se possa agir no sentido de proteger 
e incentivar uma vida saudável. 
Objetivo: O trabalho tem por objetivo levantar dados sobre o estado nutricional 
(peso e altura) dos escolares e informações sobre a sua saúde e alimentação durante o 
período de permanência na escola. 
Levantamento dos dados peso, altura e nutrição: será feito por meio da pesagem e 
medida da altura dos escolares e questionários aplicados para  lenvatamentos da 
alimentação durante o período de permanência na escola. 
Benefícios esperados: conhecer o estado nutricional dos escolares para que se possa 
tomar medidas no sentido de melhorá-las. 
Métodos alternativos existentes: não há 
Acompanhamento e assistência: os problemas detectados na escola serão 
comunicados aos pais. 
Sigilo e utilização dos dados coletados: é garantido ao participante o segredo das 
informações obtidas durante o trabalho. O resultado dessa avaliação nutricional será 
entregue diretamente ao escolar e seu responsável. Não serão divulgados os nomes 
das crianças ou adolescentes e da escola. 
Ressarcimento de danos: as atividades desenvolvidas neste projeto não implicam 
em custo para os voluntários. 
Riscos: a avaliação não oferece nenhum tipo de risco aos alunos. 
Desistência: os participantes dessa avaliação terão liberdade de desistir em participar 
em qualquer momento, sem sofrer qualquer tipo de prejuízo ou penalidade. 
 
Eu,............................................................................................................................., 
RG........................... 
residente a rua.............................................................................., n..............., 
Piracicaba- SP, responsável  
pelo(a) menor..........................................................................., matriculado(a) na 
série................, declaro que concordo com a participação de meu filho (minha filha) 
no projeto: “Saúde, alimentação e nutrição do escolar”. Declaro ainda que recebi 
todas as informações referentes aos procedimentos da pesquisa. 
Assinatura do responsável: 
Piracicaba, ____/____/ 2004. 
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