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SILVA, E. C. T. “Hábitos Saudáveis, Meninas Saudáveis”: estratégia de 

intervenção em alimentação saudável e refeições em família de adolescentes 

de escolas técnicas [tese]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 

2015. 

 

Introdução – Refeições em família (RF) são consideradas como “refeições em 

que a família se senta junto e concentra sua atenção na experiência comum de 

aproveitar a refeição, preferencialmente, tendo uma conversação ao mesmo 

tempo”. A alimentação em família desempenha importante papel para 

aquisição de bons hábitos alimentares. Objetivos - Identificar os fatores que 

contribuem para a prática de refeições em família, o impacto das mesmas no 

consumo alimentar e avaliar se a intervenção com múltiplos componentes 

promoveu mudanças nos hábitos alimentares de adolescentes e no ambiente 

das refeições em família. Métodos – O projeto “Hábitos Saudáveis, Meninas 

Saudáveis Brasil” é um ensaio comunitário, randomizado e controlado, com 

253 adolescentes do sexo feminino de escolas técnicas de São Paulo. Avalia 

estratégias de mudanças de comportamentos. Foi estruturado com base na 

Teoria Social Cognitiva e utilizados múltiplos componentes tais como materiais 

instrucionais, seminários, oficinas culinárias, envio de mensagens pelo 

“WhatsApp®”.  Resultados – As adolescentes realizavam em média 

5,04±ep0,20 RF por semana, a prática de RF regulares foi associado: a 

atividade física vigorosa ativa (p=0,009), a preparação de refeição conjunta 

com a família (p=0,024), a oferta de legumes nas refeições (p=0,037) e entre 

outros a escolha de alimentos com menor teor de gordura (p<0,001). Foram 

enviadas 26 mensagens motivadoras, que promoveram 503 interações. 

Conclusões - A prática de RF regulares sofre forte influência do ambiente, e 

após a intervenção houve alteração na dinâmica das refeições e melhoria no 

consumo de frutas, legumes e verduras. Expor as adolescentes a diferentes 

metodologias com abordagem social e cognitiva, foi importante, principalmente, 

para produzir a mudança de ação.  

 

Descritores: refeições em família; adolescentes; intervenção, consumo 

alimentar. 
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SILVA, E. C. T. “Healthy Habits, Healthy Girls”: intervention strategies in healthy 

eating and family meals for adolescents attending technical schools [thesis]. 

São Paulo: School of Public Health, University of São Paulo; 2015. 

 

Introduction – Family meals (FM) are considered “meals that family are 

together and focus their attention in a common experience to turn the meal, in 

special, making a conversation at the same time”. Family meals have an 

important role in the acquision of adequate eating habits. Objective – Identify 

factors that contribute for family meal practices, their impact in dietary intake 

and assess the intervention with multiple components that promoted changes in 

eating habits in adolescents and family environment meals. Methods – The 

“Healthy Habits, Healthy Girls – Brazil” is a randomized controlled trial with 253 

adolescent girls from technical schools of São Paulo. It was bases on the Social 

Cognitive Theory and used multiple components such as instructional materials, 

seminars and nutrition workshops, Whatsapp® messages. Results – 

Adolescents realized on average 5.04±er0.20 FM per week, the practice for 

regular FM were associated to vigorous physical activity (p=0.024), availability 

of vegetables during meals (p=0.037) and among others the choices for foods 

reduced in fats (p<0.001). 26 motivational messages were sent, and promoted 

503 interactions. Conclusions - Regular FM presents a great influence on the 

environment, and after the intervention there was a change on meals and 

enhanced intake of fruits and vegetables. Exposure the girls to different 

methodologies with social cognitive approaches, was important, specially, for 

promoting action chances.  

 

Descriptors: Family meals; adolescents, intervention; dietary intake 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Comer junto é um simbolismo, que tem suas origens há pelo menos 

2.000 anos, um ato imortalizado pela imagem da Santa Ceia. É uma ação tão 

introjectada no ser humano, que pode ser comparada a uma prática comum 

como saudarmos uns ao outros ao nos encontrar. É um ritual diário de muitas 

famílias, que compartilham a mesa (DAVIS, 1995).   

Os rituais familiares são, geralmente, conceituados na literatura como 

repetidas atividades de grupos que têm um elemento afetivo e significados 

simbólicos (FIESE et al., 2002; DENHAM, 2003). Os rituais e rotinas familiares 

envolvem vários membros da família e são ações que servem para dar um 

sentido às atividades do grupo (FIESE et al., 2002).  

Em geral as interações que ocorrem dentro dos núcleos familiares, são 

recíprocas, ou seja, cada membro da família tem a capacidade de moldar e 

também ser moldado por ações de outros membros da família (BERGE et al., 

2013a).  

Existe uma diferenciação entre ritual e rotina familiar, sendo que ritual 

está mais relacionado a eventos simbólicos e celebrações (FIESE et al., 2002; 

DENHAM, 2003). Já as rotinas são comportamentos estáveis, mas 

modificáveis, relacionados às atividades do dia a dia (DENHAM, 2003). As 

rotinas envolvem um compromisso de tempo momentâneo (FIESE et al., 2002).   

Tanto as rotinas, como os rituais familiares fornecem uma estrutura 

previsível que orienta o comportamento (SPAGNOLA e FIESE, 2007) e 

refletem os valores entre os membros da família, o que é passado de geração 

para geração. É a identidade da família e tendem a ser repetidos ao longo do 

tempo (DENHAM, 2003).  

Por estarem relacionadas ao sentimento de proximidade e de 

pertencimento (OLSON, 2000; FIESE et al., 2002), as rotinas familiares são 

fenômenos comportamentais contínuos que definem os papeis habituais e a 

responsabilidade de seus membros (DENHAM, 2003), e servem para reforçar 

os laços familiares (OLSON, 2000; FIESE et al., 2002). 
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Dos rituais e rotinas familiares derivam parte das rotinas alimentares. 

Um dos trabalhos pioneiros a relacionar os benefícios dos padrões para a 

realização das refeições foi o de Keltner em 1990, que constatou que a 

consistência na hora das refeições foi associada a rituais e a padrões 

alimentares.  

Sabe-se que as rotinas familiares, que por sua vez direcionam as 

refeições em família (WAKE et al., 2010), propiciam conexões emocionais 

positivas (SPAGNOLA e FIESE, 2007). Estas podem influenciar 

comportamentos de saúde, como ingestão alimentar e prática de atividade 

física (BERGE et al., 2013a).  

Cada família tem uma dinâmica relacionada ao momento das refeições 

(DENHAM, 2003; SPAGNOLA e FIESE, 2007). As tarefes práticas (como: 

distribuição dos pratos à mesa, eleger um responsável por arrumar a mesa e 

por lavar os pratos) durante as refeições podem ser semelhantes a diversas 

famílias, mas cada uma tem aspectos simbólicos próprios (como: hábito de 

rezar, tipo de alimentos servidos, padrão de conversa durante as refeições) 

(SPAGNOLA e FIESE, 2007). E, estes aspectos estão intimamente ligados a 

fatores culturais e aos comportamentos alimentares (DENHAM, 2003).  

As interações que ocorrem durante as refeições em família (RF), como 

conversas, gestos, níveis de atenção e desatenção em torno da comida, 

proporcionam um ambiente simbolicamente poderoso para moldar a vida 

emocional de crianças e adolescentes. A regularidade das RF contribui para o 

funcionamento de uma família saudável, além da capacidade de adolescentes 

se desenvolverem de uma forma salutar (OLSON, 2000). Também contribui 

para a manutenção das tradições familiares (FULKERSON et al., 2006) e das 

memórias alimentares, visto que nas RF os cinco sentidos, paladar, olfato, tato, 

visão e audição (pelas conversas, que permeiam as refeições) estão 

envolvidos (SATTER, 1986). 
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1.1 ADOLESCÊNCIA E PADRÕES ALIMENTARES 

 

 

A adolescência, que compreende as idades de 10 a 19 anos (WHO, 

1995), é uma fase onde ocorrem modificações na composição corporal, 

mudanças sociais, psicológicas e adaptações de personalidade, constituindo 

uma parte da população com características fisiológicas e psicológicas 

específicas (WHO, 1995; LEAL et al., 2010). 

Aliada a estas mudanças também se observa uma redução acentuada 

nos níveis de atividade física, havendo um aumento na frequência das 

atividades sedentárias (COSTIGAN et al., 2013; PLOTNIKOFF et al., 2013). 

Estas incluem: as atividades de tela, como o uso de computadores e internet, 

jogos eletrônicos passivos e assistir a televisão/vídeos/DVDs. E, comumente, 

são atividades não relacionadas a escola ou trabalho (LUBANS et al., 2011; 

COSTIGAN et al., 2013).   

Ademais, sabe-se que os hábitos alimentares inadequados são comuns 

entre os adolescentes, o que exerce influência negativa no crescimento e na 

saúde (WHO, 2003), pois os adolescentes são considerados um grupo 

nutricionalmente vulnerável. Dentre os hábitos apresentados nesta faixa etária 

está a omissão de refeições, principalmente, o café da manhã (LEAL et al., 

2010; NEUMARK-SZTAINER et al., 2010), a redução da frequência das 

refeições em família (NEUMARK-SZTAINER et al., 2010) e um consumo maior 

de fast food, o que contribui para o aumento do consumo de açúcares e 

gorduras saturadas, bem como, baixo consumo de micronutrientes (DIETZ, 

1998; FISBERG et al., 2000; MORENO et al., 2010). 

O café da manhã é a refeição mais omitida por adolescentes (DWYER et 

al., 2001). Inclusive, observa-se que aqueles que realizam regularmente esta 

refeição tem um melhor perfil nutricional (LARSON et al., 2007; WILLIANS, 

2007; PEARSON et al., 2009), além de melhora nos aspectos cognitivos 

(RAMPERSAUD et al., 2005; CHITRA e REDDY, 2007; LIEN, 2007).  
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É na adolescência que as escolhas alimentares momentâneas podem 

repercutir no desenvolvimento e na consolidação dos hábitos alimentares 

futuros (VIDEON e MANNING, 2003).   

Sabe-se que o núcleo familiar, bem como, as suas ligações e modelos 

familiares tem um papel fundamental na saúde dos adolescentes e em seus 

padrões alimentares (FULKERSON et al., 2006). O contexto familiar no qual o 

jovem está inserido tem relação direta com desfechos de saúde, como 

incentivo à prática de atividade física, tempo gasto em atividades de tela 

(computador, smartphones, celulares, TV), disponibilidade de frutas, legumes e 

verduras em casa (BAUER et al., 2011) e frequência de RF (NEUMARK-

SZTAINER et al., 2010).  

 

1.2 REFEIÇÕES EM FAMÍLIA  

 

 

A definição de refeições em família assume formas variadas nos 

estudos, pois observa-se que “família” pode incluir um dos pais, ambos os pais, 

todos que vivem em casa, a maioria dos membros do convívio familiar (UTTER 

et al., 2013).  

A refeição pode ser entendida pelo grupo de alimentos consumidos em 

um determinado horário, que por sua constituição, forma de preparo e tipo de 

alimento constitui um momento característico do dia alimentar; sendo que este 

dia alimentar deve ser constituído de, no mínimo, três refeições (café da 

manhã, almoço e jantar)  (PHILIPPI et al., 1999; UTTER et al., 2008), com 

lanches intermediários e, ainda, deve-se levar em consideração um horário 

minimamente padronizado para as refeições (PHILIPPI et al., 1999).  

Para Woodruff e Hanning (2008), RF são definidas como “comer 

alimentos com outros membros da família, geralmente com um adulto 

presente”. O elo de ligação é que vários membros da família estão juntos, 

compartilhando uma refeição (FULKERSON et al., 2014c).   
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Desta forma, um dos maiores centros de pesquisa sobre RF, e que, 

converge a maior variedade de publicações sobre o tema, as classificam como 

“refeições em que a família se senta junto e concentra sua atenção na 

experiência comum de aproveitar a refeição, preferencialmente, tendo uma 

conversação ao mesmo tempo” (NEUMARK-SZTAINER, 2005).  

As RF devem ser um momento tranquilo, de conversa agradável, 

evitando conversar sobre disciplina ou dinheiro. Também deve-se evitar 

interrupções ou distrações como televisão, telefone ou rádios ligados, a fim de 

aumentar o sentimento de união (CASON, 2006).  

No intuito de compreender a percepção dos adolescentes quanto à 

prática das RF, Neumark-Sztainer e colaboradores (2000) utilizaram-se de 

grupos focais com 141 adolescentes. Constataram que os padrões das 

refeições são diferentes entre as famílias, a começar pela frequência da 

realização das RF. Para algumas famílias, as RF são parte da rotina familiar, 

no entanto, para outras, as RF estão relacionada a dias festivos ou específicos 

da semana.  

A estrutura das refeições pode variar bastante, para algumas famílias as 

refeições são realizadas à mesa, na cozinha (NEUMARK-SZTAINER et al., 

2000; BERGE et al., 2013c; PRIOR e LIMBERT, 2013), outras na sala, ou na 

sala de jantar ou até mesmo no quarto (NEUMARK-SZTAINER et al., 2000; 

BERGE et al., 2013c). Também podem se alterar os participantes, com muita 

frequência as mães ou pais foram citados, entretanto outros integrantes da 

família também foram mencionados: irmãos, avós, tios e primos (NEUMARK-

SZTAINER et al., 2000; BERGE et al., 2013c; PRIOR e LIMBERT, 2013).  

Com relação à classificação da frequência da realização das RF, não há 

consenso quanto a um padrão regular de RF. Existem autores que classificam 

RF regular como aquela que ocorre pelo menos 5 vezes na semana  

(NEUMARK-SZTAINER et al., 2004; EISENBERG et al., 2008; WOODRUFF e 

HANNING, 2008; BURGESS-CHAMPOUX et al., 2009; UTTER et al., 2013) e 

outros que a classificam quando realizadas pelo menos 3 vezes na semana 

(FELDMAN et al., 2007; EISENBERG et al., 2009; NEUMARK-SZTAINER et 

al., 2010). Bem como, tem autores que comparam a magnitude dos desfechos 

em função da frequência de RF (HAMMONS e FIESE, 2011). 
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No que diz respeito à frequência de realização de RF realizadas por 

adolescentes brasileiros, um único trabalho foi encontrado, onde Araki (2010), 

em uma amostra representativa com adolescentes de escolas técnicas da 

cidade de São Paulo, observou que 30,8% dos adolescentes realizam no 

máximo duas vezes na semana RF. Valores semelhantes foram encontrados 

em estudos em Minnesota (EUA) onde observou-se que 33,1% dos 

adolescentes faziam RF até duas vezes na semana (EISENBERG et al., 2004; 

NEUMARK-SZTAINER et al., 2010), 32,4% (FULKERSON et al., 2006) e 

33,5% (FULKERSON et al., 2008b).  

 

 

1.2.1 Benefícios Associados às Refeições em Família 

 

 

As RF apresentam múltiplos benefícios aos adolescentes, desde 

aqueles relacionados aos nutricionais, como os de implicações no peso 

corporal e os de ganhos emocionais (Quadros 1 e 2). Os objetivos das 

pesquisas, normalmente, são os benefícios aos adolescentes, mas tais 

benefícios são também extensivos ao núcleo familiar (FULKERSON et al., 

2014c).  

 

 

1.2.1.1 Benefícios Nutricionais 

 

 

A frequência da realização das RF se associa positivamente a melhores 

comportamentos alimentares, como consumo adequado de frutas, legumes e 

verduras (GILLMAN et al., 2000; NEUMARK-SZTAINER et al., 2003a; VIDEON 

e MANNING, 2003; LARSON et al., 2007; UTTER et al., 2008; BURGESS-

CHAMPOUX et al., 2009; ARAKI, 2010; NEUMARK-SZTAINER et al., 2010; 
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Refeições 
em 

família 

WELSH et al., 2011; LARSON et al., 2013; UTTER et al., 2013), consumo 

aumentado de alimentos fonte de cálcio (GILLMAN et al., 2000; NEUMARK-

SZTAINER et al., 2003a; VIDEON e MANNING, 2003; LARSON et al., 2007; 

BURGESS-CHAMPOUX et al., 2009; ARAKI, 2010; NEUMARK-SZTAINER et 

al., 2010), de fibras e cereais integrais (LARSON et al., 2013) e de proteína, 

ferro, vitaminas A, C, E, B6 e folato (GILLMAN et al., 2000; NEUMARK-

SZTAINER et al., 2010).  

 Logo, as RF constituem-se como um fator de proteção a problemas 

nutricionais, como consumo inadequado de micronutrientes (VIDEON e 

MANNING, 2003), o excesso de peso e o comer transtornado (HAMMONS e 

FIESE, 2011).  

 

 

Quadro 1- Benefícios associados às refeições em família. São Paulo, SP. 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: CA = Comportamentos Alimentares 
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Quadro 2 - Estudos sobre refeições em família. São Paulo, SP. 2015.  

Autores, Ano, 
País 

População 
de estudo 

Instrumento / 
Desenho do 
estudo 

Frequência de RF Resultados 

Berge et al. (2015) 
EUA 

2.117 jovens 
adultos 

Questões do 
EAT Project, 
longitudinal 

Nunca 15% 
Fazer RF reduz a probabilidade de ter sobrepeso ou obesidade 
em jovens adulta. Efeito protetor principalmente para indivíduos 
negros 

1-2x/sem 19% 

3-4x/sem 22% 

5 ou +/sem 43% 

Berge et al. (2013)  
EUA 

40 famílias 
Questões do 
EAT Project, 
transversal 

Não demostrado 
A estrutura e as características interpessoais estão 
relacionadas ao consumo alimentar e a frequência de RF 

Berge et al. (2013) 
EUA 

2.793 
adolescentes 

Questões do 
EAT Project, 
transversal 

3.8 RF/semana 
Melhor funcionamento familiar se associou a maior frequência 
de RF e menos omissão de CM para as meninas 

Larson, et al. 
(2013),  
(EUA) 

2.793 
adolescentes 

Questões do 
EAT Project, 
transversal 

Não demostrado 
Baixa frequência de RF foi associada altos valores de IMC z-
score 

Utter et al. (2013) 
Nova Zelândia 

9.107 
adolescentes 

Questionário, 
transversal 

Nunca-2x/sem 
23.6% 

Maior frequência de RF se associou ao consumo maior de FLV 
e a fazer CM 

3-4x/sem 17.9% 

5-6x/sem 23.4% 

≥ 7x/sem 35.1% 

Fiese et al (2012), 
EUA 

215 crianças 
Questões, 
transversal 

Não demostrado O ambiente das refeições influencia o estado nutricional 

Hammons e Fiese 
(2011), meta 
análise 

182.836 
crianças e 
adolescentes 

Diversos, 
transversal e 
longitudinal 

Diversas 
Crianças e adolescentes que fazem pelo menos 3 RF por 
semana, são mais eutróficas e tem melhor consumo alimentar 

continua 
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continuação 

Autores, Ano, 
País 

População 
de estudo 

Instrumento / 
Desenho do 
estudo 

Frequência de RF Resultados 

Chan e Sobal 
(2010), EUA 

327 
indivíduos 
sendo 103 
famílias 

Questões do 
EAT Project + 
questionário 

Nunca 1%* 

Frequência de RF em casa está associada a baixo IMC, 
frequência de RF fora de casa está associada a aumento do 
peso familiar 

1-2x/sem 11% 

3-4x/sem 27% 

5-6x/sem 32% 

7x/sem 19% 

≥ 7x/sem 9% 

Neumark-Sztainer 
et al, (2010), EUA 

7262 
adolescentes 
(11 a 18 
anos) e 902 
pais 

Questões do 
EAT Project + 
Grupo focal + 
entrevista com 
os pais 

Nunca 14% 

RF trazem benefícios na ingestão alimentar, nos 
comportamentos alimentares desordenados e no bem estar 
psicossocial. 

1-2x/sem 19.1% 

3-4x/sem 21.5% 

5-6x/sem 18.6% 

7x/sem 8.8% 

≥ 7x/sem 

Fulkerson et al. 
(2010), EUA 

44 famílias 

Questões do 
EAT Project + 
home food 
availabilitiy, 
intervenção 

5.0 RF/semana 
Testar o Healthy Home Offerings via the Mealtime Environment 
(HOME) 

McIntosh et al. 
(2010), EUA 

300 famílias 
Questões, 
transversal 

Não demostrado 
Percepção dos pais quanto a importância de se fazer RF, 
relaciona-se com a sua frequência 

White e Halliwell 
(2010), EUA 

564 
adolescentes 

Questões do 
EAT Project, 
transversal 

Nunca 13,8% 

Percepção da atmosfera positiva das refeições reduziu o 
consumo de álcool e episódios de embriagues 

1-2x/sem 23.9% 

3-4x/sem 26.4% 

5 ou +/sem 35.9% 

Akman et al. 
(2010), Turquia 

625 
adolescentes 

Questionário de 
padrões 
alimentares, 
transversal 

Não demostrado 
A família é um dos fatores que mais influenciam nas escolhas 
alimentares 

continua 



 

29 

 

Continuação 

Autores, Ano, 
País 

População 
de estudo 

Instrumento / 
Desenho do 

estudo 
Frequência de RF Resultados 

Burgess-
Champoux, (2009), 
Minnesota (EUA) 

679 
adolescentes 

EAT Project, 
longitudinal 

Regular RF ≥5x/sem 
Com a idade diminuiu-se as RF regulares, RF foram 
associadas ao hábito de CM e jantar, diminuiu a frequência em 
fast food, aumentou consumo de vegetais, alimentos fontes de 
cálcio, fibras e dos nutrientes: cálcio, magnésio, zinco, ferro, 
vitamina B6 e folato. 

Sem Reg RF 
tempo1 e 2 32% 

Reg RF T1 38% 

Reg RF T2 8% 

Reg RF T1 e 2 2% 

Eisenberg et al. 
(2009), Minnesota 
(EUA) 

806 
adolescentes 

Questões do 
EAT Project, 
transversal 

Regular RF ≥3x/sem 
Frequência regular de RF tem efeito protetor ao consumo de 
álcool, cigarro e maconha para meninas, mas não houve 
diferença entre assistir TV. Não houve diferença para meninos. 

RF c/TV 27.5% 

RF s/TV 28.6% 

s/RF 43.8% 

Eisenberg et al. 
(2008), Minnesota 
(EUA) 

806 
adolescentes 

Questões do 
EAT Project, 
longitudinal 

Regular RF ≥5x/sem 
60% 

Frequência regular de RF tem efeito protetor ao consumo de 
álcool, cigarro e maconha para meninas. Não houve diferença 
para meninos. 

Franko et al. 
(2008), EUA 

2.379 
adolescentes 

Questionário / 
Escalas, 
longitudinal 

Nunca 7% 
Algumas vezes - 
mais da metade 
Sempre - quase 
metade 

RF aumentou a coesão familiar e o nível de enfrentamento de 
problemas / Meninas com maior coesão familiar tem menor 
risco de fumar. 

Barr-Anderson et 
al. (2008), EUA 

781 
adolescentes 

Questões do 
EAT Project, 
transversal 

3.7 RF / semana Presença de TV no quarto reduz as RF 

Fulkerson et al. 
(2008ª) Minnesota 
(EUA) 

2516 
adolescentes 

Questões do 
EAT Project + 
entrevista, 
transversal e 
longitudinal 

Nunca 13.5% 
1-2x/sem 20.0% 
≥3x/sem 66.5% 

¾ da população faziam pelo menos 3 RF na última semana, 
meninas que não fazem RF podem ter mais risco de 
sobrepeso, mas este aumento de risco não persiste no período 
de 5 anos. 

Feldman et al. 
(2007),  Minnesota 
(EUA) 

4.746 
adolescentes 

Questões do 
EAT Project, 
transversal 

0-2x/sem 33.1% 
≥3x/sem 66.5% 

Entre os adolescentes que fazem RF metade assistem TV 
durante as refeições. Mesmo assistindo TV a qualidade da 
alimentação é melhor dos que não fazem RF. 

continua 
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Continuação 

Autores, Ano, 
País 

População 
de estudo 

Instrumento / 
Desenho do 
estudo 

Frequência de RF Resultados 

Larson, et al. 
(2007), Minnesota 
(EUA) 

1.710 jovens 
adultos 

Questões do 
EAT Project + 
entrevista, 
transversal 

Nunca 17.4%** Frequência de RF na adolescência prediz a aumento no 
consumo de FLV e baixo consumo de refrigerantes na vida 
adulta. Aumenta na vida adulta a frequência de jantar em 
família 

1-2x/sem 22.1% 

3-6x/sem 41.9% 

≥ 7x/sem 18.6% 

Boutelle et al. 
(2007), EUA 

902 
adolescentes 
e pais 

Questões do 
EAT Project, 
transversal 

Não demostrado 
Famílias que compram mais fast food para as RF em geral tem 
filhos com mais excesso de peso 

Fulkerson et al. 
(2006a), 
Minnesota (EUA) 

902 
adolescentes 
(12 a 18 
anos) e e 902 
pais 

Questões do 
EAT Project + 
Grupo focal + 
entrevista com 
os pais 

Nunca 13.7%*** 

Meninas fazem mais RF, adolescentes mais jovens fazem mais 
RF / pais e adolescentes consideram importante RF mas 
percepções são diferentes. 

1-2x/sem 18.7% 

3-4x/sem 20.3% 

5-6x/sem 17.8% 

7x/sem 9.9% 

≥7x/sem 19.6% 

Fulkerson et al. 
(2006) EUA 

902 
adolescentes                
402 pais 

Questões do 
EAT Project, 
transversal 

Nunca 13.7% 

Ambiente das refeições influencia na prática de RF 

1-2x/sem 18.7% 

3-4x/sem 20.3% 

5-6x/sem 17.8% 

7x/sem 9.9% 

≥7x/sem 19.6% 

Sen (2006), EUA 
5.014 
adolescentes 

Questões 
National 
Longitudinal 
Survey of Youth, 
transversal 

Nunca 8.3% 
1-2x/sem 7.3% 
3-4x/sem 13.4% 
5-6x/sem 28.1% 
7x/sem 42% 

Para adolescentes brancas alta frequência de RF se associou a 
menor probabilidade de excesso de peso 

Mamun et al. 
(2005), Austrália 

3795 crianças 
e 
adolescentes 

Questões do 
Mater University 
Study, 
longitudinal 

Não demostrado 
Atitude maternal relaciona-se a frequência de RF 
 

continua 
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Continuação 

Autores, Ano, 
País 

População 
de estudo 

Instrumento / 
Desenho do 
estudo 

Frequência de RF Resultados 

Eisenberg et al. 
(2004), Minnesota 
(EUA) 

4746 
adolescentes 

Questões do 
EAT Project, 
transversal 

Nunca 14.0% 

RF está associada a baixa frequência no uso de maconha, 
cigarro, álcool, depressão, suicídio (entre meninas e meninos) 
baixa auto estima (entre meninas) 

1-2x/sem 19.1% 

3-4x/sem 21.5% 

5-6x/sem 18.6% 

7x/sem 8.8% 

≤7x/sem 

Neumark-Sztainer 
et al. (2003), 
Minnesota (EUA) 

4746 
adolescentes 

Questões do 
EAT Project, 
transversal 

Nunca 14% 
Meninos fazem em média 4,5 RF por semana, os mais jovens 
fazem mais RF, RF relaciona-se ao consumo de frutas, 
legumes, grãos, alimentos ricos em cálcio e negativamente a 
refrigerantes. Quanto mais alto o padrão econômico maior a 
frequência de RF. 

1-2x/sem 19.1% 

3-4x/sem 21.5% 

5-6x/sem 18.6% 

7x/sem 8.8% 

≤7x/sem 

Videon e Manning, 
(2003), EUA 

18.177 
Questionário, 
transversal 

0-3x/sem 30.9% Adolescentes que tinham mais autonomia para alimentar 
omitiram mais o CM, as RF promovem menos omissão de CM, 
além de menor probabilidade de uma dieta pobre em FLV e de 
leite. 

4-5x/sem 20.8% 

6-7x/sem 48.3% 

Gillman et al. 
(2000), EUA 

16.202 
Questionário, 
transversal 

Nunca alguns dias 17% 
Maioria dos dias 40% 
Todos os dias 43% 

Frequência de jantar em família está relacionada a um maior 
consumo de frutas e legumes, fibras, cálcio, folato, ferro, 
vitaminas B6, B12, C e E e ao menor consumo de gorduras 
saturadas, trans, refrigerantes e porcentagem de energia. 

Legenda: T1 = tempo 1 / T2 = tempo 2 / reg = regular / CM = café da manhã 
* Refeições realizadas em casa  
** Tempo 1 
*** Respostas dos Adolescentes 
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Tais benefícios são potencializados quando se aumenta a frequência de 

refeições compartilhadas. Em estudo com mais de 18 mil adolescentes Videon 

e Manning (2003) conduziram uma pesquisa que dispunha de três 

possibilidades de frequência (menos que três vezes por semana, de quatro a 

cinco vezes e de seis a sete vezes por semana). Constataram que, quem 

realizava de quatro a cinco refeições conjuntas eram 19% menos propensos ao 

consumo insuficiente de legumes e verduras e 22% de frutas. Quando se 

aumentava a frequência para seis ou sete vezes por semana, estes 

adolescentes eram 38% menos propensos a ter um consumo inadequado de 

legumes e verduras e 31% de frutas. Ou seja, à medida que se aumentou a 

frequência de RF, reduziu-se as chances de inadequação de consumo de 

frutas, legumes e verduras (FLV).  

De forma similar, Gillman e colaboradores (2000), examinaram a 

associação entre hábitos alimentares de adolescentes e as RF. A frequência de 

RF foi medida por questionário auto-administrado e a ingestão dietética por 

meio de questionários de frequência alimentar semi-quantitativo. Indivíduos que 

relataram a frequência de RF como "quase todos os dias" em comparação 

àqueles que responderam "nunca ou alguns dias", tiveram uma maior 

probabilidade para o consumo de frutas, legumes e verduras por dia. Aqueles 

que faziam o jantar com os pais, diariamente, consumiam em média 0,8 porção 

a mais de frutas, legumes e verduras. 

Também foi observado que os adolescentes que realizam RF 

regularmente apresentam uma menor frequência de consumo em restaurantes 

fast food (BURGESS-CHAMPOUX et al., 2009). Bem como relatam menor 

ingestão de refrigerantes (GILLMAN et al., 2000; NEUMARK-SZTAINER et al., 

2003a; LARSON et al., 2007; BARR-ANDERSON et al., 2008; BURGESS-

CHAMPOUX et al., 2009; NEUMARK-SZTAINER et al., 2010), de doces e 

bebidas açucaradas (WELSH et al., 2011; LARSON et al., 2013) de gorduras 

saturadas e trans e de frituras (GILLMAN et al., 2000).  

Por meio de uma meta-análise, encontrou-se que adolescentes que 

realizavam pelo menos 3 RF por semana tiveram uma redução de 20% no risco 

de consumirem alimentos menos saudáveis, como chocolates, fast food e 

refrigerantes (HAMMONS e FIESE, 2011).  
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Entretanto essa melhora na dieta não é consenso na literatura. Outros 

autores alegam que fazer RF frequentemente, não é capaz de reduzir o 

consumo de alimentos menos saudáveis, muito embora, consideram que os 

adolescentes que compartilham as RF são mais propensos a consumirem 

alimentos mais saudáveis (UTTER et al., 2008; UTTER et al., 2013). 

Outro ponto que permeia as refeições é o hábito de assistir televisão 

(TV) durante as RF, prática comum para muitas famílias (EISENBERG et al., 

2009; NEUMARK-SZTAINER et al., 2010; BERGE et al., 2013c; FULKERSON 

et al., 2014b). Observou-se que, quando realizada pelo menos em duas 

refeições ao dia, relaciona-se ao menor consumo de frutas, verduras e 

legumes, grãos integrais, e com maior consumo de lanches, pizzas e 

refrigerantes por crianças (COON et al., 2001; FULKERSON et al., 2014b). 

Além de reduzir a percepção dos adolescentes quanto à importância atribuída 

às refeições, o hábito de assistir TV durante as refeições reduz a frequência de 

realização das mesmas (MCINTOSH et al., 2010).   

Feldman e colaboradores (2007) buscaram responder se assistir TV no 

momento das RF, muda o consumo alimentar. Para tanto, dividiram a amostra 

em três grupos: adolescentes que faziam RF regulares (≥ 3x/sem) e que não 

assistiam TV; adolescentes que faziam RF regulares assistindo TV e 

adolescentes que não faziam RF regulares. E concluíram que os adolescentes 

que faziam RF com TV são mais propensos a ter uma pior qualidade nutricional 

das refeições, com baixa ingestão de legumes e alto consumo de frituras e de 

refrigerantes.  

No entanto, o consumo alimentar das famílias que faziam RF, seja 

assistindo ou não a TV, era de melhor qualidade do que as que não faziam RF, 

ou seja, mesmo assistindo TV a qualidade da alimentação é melhor quando 

comparado aos que não fazem refeições junto com a família  (FELDMAN et al., 

2007).   

Além dos benefícios descritos até o momento, as RF tem um impacto 

positivo na percepção dos adolescentes quanto aos cuidados familiares. 

Adolescentes que realizam, regularmente, RF percebem de seus pais mais 

apoio ao consumo de alimentos saudáveis. Também tem, em geral, mais 

disponibilidade para o consumo de frutas, legumes e verduras em casa e são 
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mais cobrados a reduzirem o dispêndio de tempo em atividades de tela 

(UTTER et al., 2008).  

Corroborando com isso, mas pela percepção dos pais, levantada por 

meio de pesquisa quantitativa, observa-se que os pais acreditam que as RF 

são protetoras para hábitos alimentares saudáveis (BERGE et al., 2013c). 

Os efeitos benéficos das RF na adolescência quanto aos desfechos 

nutricionais parecem persistir mesmo quando estes adolescentes estão mais 

velhos ou no início da vida adulta (18-24 anos), o que configura as RF como 

um forte preditor de bons hábitos alimentares (LARSON et al., 2007; 

BURGESS-CHAMPOUX et al., 2009). Resultando em aumento da ingestão de 

frutas, legumes, vegetais verde-escuro e alaranjados e verduras e de alguns 

nutrientes (cálcio, ácido fólico) e também contribui para a diminuição do 

consumo de refrigerantes durante a idade adulta jovem (LARSON et al., 2007).  

 

 

1.2.1.2 Implicações Sobre o Peso Corporal 

 

 

A realização frequente de RF também parece repercutir, positivamente, 

no peso corporal de adolescentes. 

Por meio de uma meta-análise, avaliou-se a relação entre RF e peso 

corporal de 8 estudos, perfazendo 44.016 participantes. Sugeriu-se que os 

adolescentes que realizam 3 ou mais refeições compartilhadas com suas 

famílias são 12% menos propensos a ter excesso de peso corporal 

(HAMMONS e FIESE, 2011; FIESE et al., 2012).  

Vários estudos epidemiológicos têm analisado a relação entre a 

condição de peso na adolescência e RF.  Coletivamente, esses estudos 

relatam uma correlação entre a RF e o peso, mas a influência varia de acordo 

com a etnia e potenciais co-variáveis, incluindo fatores socioeconômicos, 

idade, estágio de maturação sexual, altura, atividade física, sedentarismo, fase 
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menstrual, e ingestão de energia (SEN, 2006; LARSON et al., 2007; 

FULKERSON et al., 2008b).   

Um estudo realizado nos EUA de corte transversal e longitudinal, com 

segmento de 5 anos, objetivou avaliar as associações de sobrepeso e RF 

ajustadas para características demográficas, atividade física, comportamentos 

sedentários e consumo energético. Observou-se que, quando avaliado 

transversalmente, houve um papel protetor das RF contra o ganho de peso 

corporal, evidenciando que as meninas que não faziam RF tiveram maior risco 

de sobrepeso. No entanto, nenhuma associação significativa foi relatada para 

meninas ou meninos, após análise dos dados longitudinais (FULKERSON et 

al., 2008b).   

Sen (2006) avaliou uma amostra etnicamente diversa do National 

Longitudinal Survey of Youth (1997), estudo com adolescentes americanos de 

3 anos de seguimento, para investigar a frequência de RF e a prevalência de 

excesso de peso na adolescência. Foi observada correlação entre RF e 

condição de peso em adolescentes brancos não-hispânicos. Os adolescentes 

que faziam de 3 a 4 RF por semana, tiveram redução na chance de sobrepeso 

de 46%, já os que realizavam de 5 a 6 RF por semana tiveram redução de 66% 

em comparação aos jovens que nunca faziam RF.  

Outro estudo longitudinal, realizado com meninas do Projeto EAT (Eating 

Among Teens), avaliou se a prática de RF na adolescência repercutiria em 

melhores desfechos do estado nutricional após 10 anos. E, encontraram que 

qualquer nível de frequência de RF experimentadas na adolescência são 

protetores para ganho de peso para as adultas jovens. Também constataram 

forte relação com a raça, assim, as afrodescendentes se beneficiam ainda mais 

que as brancas (BERGE et al., 2015).  

Na relação causal entre a prática de RF e o desfecho de peso corporal, 

também há de se considerar o ambiente em que são realizadas as RF, um 

trabalho que acompanhou in loco as RF de 200 famílias, concluiu que existe 

diferença de maior tempo despendido e de melhor clareza da comunicação 

interpessoal entre as famílias de crianças com peso saudável, quando 

comparado às famílias cujos filhos apresentavam sobrepeso (FIESE et al, 

2012). 
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 No que diz respeito à associação entre a frequência de RF, 

independente do local que aconteça, e o Índice de Massa Corporal (IMC), um 

estudo apontou que a frequência de refeições familiares em casa é 

inversamente relacionada com o IMC, enquanto a frequência de refeições 

familiares fora de casa está diretamente relacionado com maior IMC (CHAN e 

SOBAL, 2011).  

Da mesma forma, utilizando-se de um modelo com variações multi-

causais, Larson e colaboradores (2013) relacionaram que características 

inerentes à casa do adolescente, dentre elas a baixa frequência das RF, a 

menor disponibilidade de alimentos não saudáveis e a maior restrição parental 

ao consumo de alimentos de alta densidade calórica se associam com IMC 

mais alto. 

Todavia, em estudo que visava à prevenção da obesidade de 

adolescentes de ambos os sexos na Nova Zelândia, houve uma modesta 

associação entre RF e IMC, os adolescentes que mais realizaram RF tiveram 

menores médias de IMC, no entanto quando os resultados foram ajustados a 

fatores de confusão como idade e sexo, tais associações perderam a 

significância (UTTER et al., 2008).  

Pesa sobre esta fraca associação o fato de que, deve-se considerar a 

qualidade nutricional das refeições compartilhadas (FULKERSON et al., 

2008a), visto que, por diversas razões, dentre elas a conveniência, o consumo 

de fast food nas RF é uma realidade (BOUTELLE et al., 2007) então, não basta 

apenas comer junto. Outro ponto a ser considerado é o contexto 

socioeconômico no qual a família está inserida que, de certa forma, pode 

influenciar nas escolhas alimentares.  

A família pode estar envolvida com o desenvolvimento da obesidade 

entre os adolescentes, pois os pais têm um potencial para influenciar a 

alimentação e a prática de atividade física de seus filhos. Além do mais os pais, 

na maioria das vezes, são os responsáveis pelos alimentos comprados e 

servidos durante as refeições (BOUTELLE et al., 2007). 

Neste sentido, um estudo com mães de adolescentes australianas 

objetivou determinar se a atitude das mães se relaciona com o estado de peso 

de seus filhos. Os adolescentes, dos quais as mães consideraram as RF 
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importante, tiveram menor prevalência de excesso de peso ou obesidade, 

sugerindo-se que a conexão familiar tem impacto significativo para o desfecho 

do estado nutricional (MAMUN et al., 2005). 

 

 

1.2.1.3 Componentes Emocionais 

 

 

As refeições compartilhadas promovem interações familiares positivas, 

sendo tanto um marcador, quanto, um veículo da conexão familiar (NEUMARK-

SZTAINER et al., 2000; CASON, 2006). Neste sentido, a melhora da 

comunicação e da estabilidade familiar confere proteção aos adolescentes 

contra sentimentos de isolamento, depressão e outros comportamentos 

psicossociais, relacionados ao alimento como foco central dos problemas 

(SEN, 2006).  

Logo, as RF tem um forte componente emocional de conexão familiar. 

Sendo assim, estudos relatam uma associação inversa entre as RF e 

comportamentos de alto risco na juventude, incluindo sintomas depressivos, 

uso de substâncias tóxicas e transtornos alimentares (EISENBERG et al., 

2004; FULKERSON et al., 2006; EISENBERG et al., 2008; NEUMARK-

SZTAINER et al., 2008). 

Outro aspecto importante das RF diz respeito ao bem estar psicossocial, 

ou seja, adolescentes que fazem mais refeições junto com suas famílias estão 

menos propensos ao uso de cigarro (EISENBERG et al., 2004; FRANKO et al., 

2008; NEUMARK-SZTAINER et al., 2010), ao consumo abusivo de álcool, ao 

uso de maconha, além de terem melhor autoestima (EISENBERG et al., 2004; 

NEUMARK-SZTAINER et al., 2010).  

Neste sentido, dois estudos, um transversal, com dados do momento pré 

intervenção, e outro longitudinal, investigaram a influência de RF e o uso de 

substâncias tóxicas entre adolescentes do Projeto EAT. O estudo transversal 

explorou a relação entre RF com comportamentos de alto risco de 
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adolescentes, e constatou que a maior frequência de RF foi, significativamente, 

associada com menor chance de sintomas de depressão, uso de cigarro, 

consumo de álcool e uso de maconha (EISENBERG et al., 2004). 

Benefícios estes que se prolongaram após 5 anos. No estudo 

longitudinal observou-se resultados semelhantes, ou seja, meninas que no 

momento pré intervenção relataram RF regulares tiveram metade da chance de 

uso de cigarros, consumo de álcool e uso de maconha em comparação com 

meninas que não realizavam RF regulares (EISENBERG et al., 2008). Assim, 

observa-se que as RF são protetoras contra comportamentos inadequados na 

adolescência.  

Um estudo realizado com 550 jovens do Reino Unido apontou que não 

somente as RF são importantes para a prevenção no consumo exagerado de 

álcool, bem como a atmosfera que se dá tais refeições, contudo a percepção 

positiva dos adolescentes quanto ao momento das refeições contribui como um 

efeito protetor (WHITE e HALLIWELL, 2010). 

As RF podem ser uma oportunidade para a socialização e modelo de 

costumes e hábitos saudáveis (FULKERSON et al., 2006; LARSON et al., 

2007; EISENBERG et al., 2008; BERGE et al., 2013a). Também propiciam a 

discussão sobre comportamentos de alto risco (como consumo de cigarro, 

álcool ou drogas) e são um momento que os pais tem para comunicar os seus 

valores e de acompanhar parte da rotina diária dos filhos (EISENBERG et al., 

2008).  

Além disto, a realização de RF aumenta a proporção de tempo 

despendido entre pais e filhos. Constitui-se em um marcador de maior tempo 

dos jovens em casa, o que, de certa forma reduz as oportunidades de 

adolescentes se envolverem com comportamentos que ocorrem tipicamente 

sem a presença dos pais (EISENBERG et al., 2004). É um momento para 

comunicar-se com os filhos, o que aumenta a possibilidade de se manterem 

informados a respeito das atividades desenvolvidas por eles (BERGE et al., 

2013a).  

As RF também propiciam uma oportunidade para que ocorra um reforço 

positivo aos bons comportamentos dos filhos (FULKERSON et al., 2010b). 
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Sendo além de um momento de monitoramento, um espaço para demonstrar 

atenção (BERGE et al., 2013a). 

Famílias que compartilham um melhor funcionamento familiar, que 

engloba as propriedades estruturais e interpessoais das interações com o seio 

familiar, estão associadas a maior frequência de realização de RF (BERGE et 

al., 2015). 

 

 

1.2.1.4 Outros Benefícios  

 

 

Dentre outros benefícios associados à prática das RF, destaca-se 

também que elas exercem um fator protetor contra comportamentos 

alimentares inadequados, como práticas não saudáveis para controlar o peso e 

compulsão alimentar (NEUMARK-SZTAINER et al., 2004; FRANKO et al., 

2008; FULKERSON et al., 2008a; NEUMARK-SZTAINER, D. et al., 2008; 

NEUMARK-SZTAINER, D. et al., 2010).  

Um estudo de Neumark-Sztainer e colaboradores, em 2008, avaliou a 

associação entre a RF e o comer transtornado. As meninas que relataram 

comer RF em família (> 5 refeições / semana) há cinco anos, tiveram menores 

chances de desenvolver comportamentos de risco para transtornos 

alimentares.   

Neste mesmo sentido, uma meta-análise que incluiu 104.353 

adolescentes encontrou que a prática de RF, sendo considerado pelo menos 5 

refeições por semana, reduz o risco em 35% de adolescentes se engajarem em 

comer transtornado (HAMMONS e FIESE, 2011).  

Isto se justifica à medida que a refeição proporciona um ambiente em 

que os pais podem reconhecer os primeiros sinais e tomar medidas para 

prevenir padrões alimentares negativos (NEUMARK-SZTAINER et al., 2008, 

ESTIMA et al., 2011).  
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1.2.1.5 Possíveis Mecanismos Relacionados aos Benefícios das RF 

 

 

Diversas são as associações positivas observadas com as práticas das 

RF regulares, no entanto os mecanismos relacionados a tais benefícios não 

estão bem estabelecidos na literatura.  

Observa-se que alguns destes benefícios estão relacionados à interação 

familiar, são eles: aumento do tempo gasto junto com a família, maior 

supervisão e monitoramento dos pais (EISENBERG et al., 2004; FULKERSON 

et al., 2006; EISENBERG et al., 2008; FULKERSON et al., 2010a) e menor 

oportunidade de adolescentes se engajarem em atividades não saudáveis, o 

que minimiza a influência negativa que possa ocorrer de seus pares ou da 

cultura jovem em geral, ou seja, o efeito do grupo no qual o adolescente 

encontra-se inserido (EISENBERG et al., 2004; BERGE et al., 2015).  

As refeições em família também são uma maneira de se apresentar a 

modelagem parental, ou seja, o modelo familiar, de comportamentos 

alimentares saudáveis (DAVIS, 1995; BERGE, 2009; BERGE et al., 2013a) e 

de reconhecimento de sinais de saciedade (BERGE, 2009; BERGE et al., 

2013a).  Desta forma, o padrão alimentar dos pais tem um impacto importante 

nas escolhas alimentares dos adolescentes (AKMAN et al., 2010). 

Portanto, as RF são tidas como uma oportunidade para que ocorram 

interações familiares, como um veículo para promoção da ligação familiar 

(SATTER, 1986; NEUMARK-SZTAINER, D. et al., 2000; EISENBERG et al., 

2004; FULKERSON et al., 2006; ETO et al., 2011).  É um momento para que 

os membros da família realizem uma refeição em conjunto, mas também para 

estabelecimento de uma comunicação aberta que promova o desenvolvimento 

de fortes relações familiares (FULKERSON et al., 2006; SPAGNOLA e FIESE, 

2007). Acredita-se que famílias que fazem mais frequentemente RF tem uma 

melhor dinâmica e coesão familiar, que pode ser entendida como a ligação 

emocional entre os membros da família (OLSON, 2000).  Desta forma, as RF 

refletem um melhor funcionamento familiar  (WELSH et al., 2011). 

Em pesquisa realizada com 902 adolescentes americanos e seus 

respectivos pais, observou-se que ambos consideram as RF como importantes. 
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Assim, os pais e filhos têm expectativas positivas para esta ação, pois 

entendem que as RF se configuram como um mecanismo de união familiar e 

de comunicação entre os membros (FULKERSON et al., 2006). Além da união, 

as refeições familiares servem como uma oportunidade dos adolescentes 

dividirem seus problemas com os pais (PRIOR e LIMBERT, 2013). 

A conexão emocional proveniente das RF confere um sentimento de 

segurança e capacidade de regulação da emoção, o que contribui para a 

capacidade do adolescente regular os seus próprios comportamentos 

alimentares (VIDEON e MANNING, 2003; BERGE et al., 2013b). Além do mais, 

os pais servem como modelos aos seus filhos, principalmente no que se refere 

à alimentação saudável (NEUMARK-SZTAINER et al., 2000; EISENBERG et 

al., 2004; FULKERSON et al., 2006).  

 

 

1.2.2 BARREIRAS ENCONTRADAS PARA AS REFEIÇÕES EM 

FAMÍLIA 

 

 

A cena de uma família feliz comendo uma refeição caseira em torno da 

mesa muitas vezes é substituída por um adolescente consumindo um fast food 

em movimento, ou “preparando” um alimento congelado, muitas vezes para 

comer sozinho em frente à TV (WOODRUFF e HANNING, 2008). Ou até 

mesmo os almoços de domingo, uma peça central da vida familiar, pelo 

cuidado e atenção às preparações e pela solenidade, que envolve o sentar-se 

à mesa em família parece perder a relevância nos últimos tempos (DAVIS, 

1995).  

Muitos são os aspectos (Quadro 3) que estão relacionados às cenas 

descritas. As barreiras mais comuns são: diferenças nas agendas de pais e de 

adolescentes, falta de tempo, muitas vezes os pais não se encontram em casa 

no momento das refeições (NEUMARK-SZTAINER et al., 2000; FULKERSON 

et al., 2006; FULKERSON et al., 2010a; PRIOR e LIMBERT, 2013; UTTER et 
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al., 2013), mudanças na estrutura familiar como separação dos pais, o que 

muitas vezes faz com que os adolescentes compartilhem a moradias com os 

pais em dois locais físicos (NEUMARK-SZTAINER et al., 2000; FULKERSON 

et al., 2006; BERGE et al., 2013b) ou mesmo a entrada da mulher no mercado 

de trabalho (GILLMAN et al., 2000).  

 

 

Quadro 3- Principais barreiras à prática das 
refeições em família. São Paulo, SP. 2015. 
 

Principais barreiras apontadas por pais e adolescentes 

Relacionadas a tempo 

Falta de tempo 

Aumento das atividades extracurriculares de 

adolescentes 

Diferenças nas agendas entre pais e filhos 

Relacionadas a questões de harmonia familiar 

Insatisfação com a família 

Presença de conflitos 

Relacionadas ao adolescente  

Desejo de autonomia 

Idade 

Relacionada à estrutura familiar 

Hábito de comer fora de casa 

Estilo dos pais 

Famílias de pais separados 

Relacionadas a outros fatores 

Gostos alimentares diferentes 

Distração com aparelhos eletroeletrônicos 

Ambiente das refeições desfavorável 

 

 

Também pode influenciar a vontade dos adolescentes comerem fora de 

casa (FULKERSON et al., 2006), ou os pais retornarem do trabalho muito 

cansados para cozinhar (NEUMARK-SZTAINER et al., 2000), ou então sem 

ideias para preparação do jantar, ou até mesmo de conciliar a elaboração de 

um cardápio que agrade todos os membros da família (BERGE et al., 2013a).  
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Outras barreiras que reduzem a frequência da realização das refeições 

conjuntas são: insatisfação com as relações familiares e desejo de autonomia 

(NEUMARK-SZTAINER et al., 2000). Muitas vezes os pais ou os adolescentes 

se encontram distraídos pelo celular, assistindo TV, jogando videogames ou 

usando o computador / internet durante as refeições (BRUNSTROM e 

MITCHELL, 2006; FULKERSON et al., 2006; FULKERSON et al., 2014b). 

Os usos de tecnologias no momento das refeições, seja pela fala ou 

pelas mensagens de texto, ou até mesmo por escutar música com fones de 

ouvido, são visto por pais como barreiras a realização de RF, pois diminuem as 

interações familiares e com isso o senso de importância atribuída à refeição 

(MCINTOSH et al., 2010; FULKERSON et al., 2014b). Outro fator que traz 

efeitos negativos na frequência de RF é o fato do adolescente não sentar-se à 

mesa durante as refeições (PATTON et al., 2008).  

Outros elementos que podem reduzir a frequência de RF, são os amigos 

do filho estarem em casa no momento da refeição, falta de assunto para se 

conversar entre a família, presença de conflitos, discussão ou 

desentendimentos (FULKERSON et al., 2006). Inclusive, alguns pais 

descrevem que optam por comerem separados de seus filhos ou com a TV 

ligada durante a refeição justamente para evitar os conflitos (DEVINE et al., 

2009). 

Em contrapartida, a percepção de uma boa comunicação entre os 

adolescentes e seus pais, interfere positivamente na frequência de realização 

de RF (FULKERSON et al., 2010a; PRIOR e LIMBERT, 2013).  

Dentre as atitudes dos adolescentes, relacionadas à menor frequência 

de RF, destaca-se o aumento das atividades fora do período da escola (cursos 

de idiomas ou música, esportes ou emprego), tempo despendido com amigos, 

hábito de comer fora de casa e mudanças na estrutura familiar (NEUMARK-

SZTAINER et al., 2000; FULKERSON et al., 2006).  

Alguns outros possíveis fatores impeditivos encontrados na literatura 

para as RF foram os adolescentes não gostarem das preparações servidas em 

família, logo o sabor e o tipo de alimento servido pode ser considerado um 

obstáculo às RF (NEUMARK-SZTAINER et al., 2000; FULKERSON et al., 

2006).  
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Outro fator que também deve ser considerado é a percepção que os 

adolescentes têm em relação às RF, quando consideram as RF como um 

momento não prazeroso, com uma atmosfera negativa tendem a fazê-las 

menos (FULKERSON et al., 2006).  

A idade é outro aspecto que contribui para a redução na frequência das 

RF, quanto mais idade tem o adolescente menos refeições em conjunto ele 

realiza (GILLMAN et al., 2000; NEUMARK-SZTAINER et al., 2003a; VIDEON e 

MANNING, 2003; FULKERSON et al., 2006; UTTER et al., 2008), talvez pelo 

fato de almejar uma maior independência (NEUMARK-SZTAINER et al., 2000; 

ESTIMA et al., 2011), e autonomia, ou refletir uma incompatibilidade de 

horários entre os membros da família (FULKERSON et al., 2006). Quanto mais 

velho for o adolescente mais atividades extracurriculares ele tende a fazer, 

além de questões como emprego e aquisição de carteira de habilitação 

(NEUMARK-SZTAINER et al., 2003a). 

Para os pais a falta de tempo e compromissos são as principais 

barreiras apontadas para a não realização das RF (BLAKE et al., 2009). 

Em estudos qualitativos que levantaram, por meio de grupos focais ou 

entrevistas, as principais dificuldades relatadas pelos pais a não realização de 

RF frequentes, foram: não fazer as refeições ao mesmo tempo, por parte da 

família por não se encontrarem em casa no momento das refeições, não 

consumirem os mesmos alimentos, nem todos os membros da família 

gostarem dos alimentos que os pais gostam (FULKERSON et al., 2006; 

BERGE et al., 2013b).  

Outra pesquisa que considerou as jornadas de trabalho dos pais 

apontou que os que trabalham por longas jornadas e em horários irregulares, 

tem menor oportunidade de participar de RF (DEVINE et al., 2009). 

O estilo de educação dos pais também se relaciona com a frequência de 

realização das RF, quando os pais são classificados como autoritários há uma 

maior frequência de RF, já filhos de pais considerados negligentes tiveram 

menor frequência de RF (BERGE et al., 2010). 
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1.3 PAPEL DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 

 

 

As RF envolvem interações que são tão fundamentais para o 

funcionamento familiar que elas são experimentadas quase universalmente por 

famílias em todas as culturas, mas o fato da família sentar-se a mesa juntos, 

não garante que tais benefícios sejam alcançados. Por trás do ato de fazer RF 

existe uma série de fatores ligados à gestão deste complexo evento familiar 

(FIESE et al., 2006). O momento da refeição faz parte da rotina familiar, e a 

rotina contribui para que cada membro da família tenha clara as suas funções 

específicas, o que esperar do outro membro e quando ocorreram tais eventos 

familiares. As rotinas estão atreladas a dois componentes: organizacional e 

emocional. Dentro dos organizacionais incluem fatores como planejamento 

para que a refeição possa acontecer conjuntamente e atribuição de papéis a 

cada membro. Já para os emocionais, relacionam-se com conexões que a 

rotina propicia, como contribuir com estratégias eficazes de comunicação 

(FIESE et al., 2006).  

Existe uma variação na forma com que as famílias, estabelecem as suas 

rotinas, para algumas as rotinas são mais bem planejadas e para outras ocorre 

de forma mais casual, no entanto, a existência da rotina relaciona-se a conexão 

familiar. E as refeições são um tipo de rotina familiar associada a uma melhor 

saúde global de crianças e adolescentes (FIESE et al., 2002; FIESE et al., 

2006; FIESE et al., 2012).  

O ambiente familiar desempenha um importante papel no contexto da 

alimentação do adolescente, uma pesquisa realizada em 2005 em diversos 

países como Estados Unidos, China, Rússia, entre outros, estimou que 60% do 

consumo alimentar de adolescentes são realizados dentro de casa (ADAIR e 

POPKIN, 2005). No Brasil, os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF) (2008-2009) apontam um valor ainda maior, praticamente 86% do 

consumo alimentar é realizado dentro de casa (BRASIL, 2010). 

A participação da família no processo de mudança de hábito do 

adolescente  é fundamental, em uma revisão sobre o papel das intervenções 
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nutricionais em adolescentes, concluiu-se que, quando as intervenções 

integram a família ao tratamento, melhores resultados são obtidos (SCHIERI e 

SOUZA, 2008). 

Paralelamente a isto, a educação nutricional é um instrumento de grande 

potencial, tanto para a promoção da saúde quanto para as intervenções (BRUG 

et al., 2003), sendo capaz inclusive de contribuir para as mudanças dietéticas 

quando realizada de maneira personalizada (OENEMA et al., 2001). 

Existem diversas estratégias para realização da educação nutricional, 

como: exposições orais, dinâmicas em grupo, leitura dirigida, experiências 

práticas, utilização de vídeos, filmes e dramatização. Qualquer que seja a 

estratégia adotada, esta deve ser planejada adequadamente para atendimento 

dos objetivos esperados (PHILIPPI, 2005). 

 Neste sentido, em um estudo que objetivou a orientação nutricional de 

adolescentes, observou-se que a aplicação de métodos lúdicos como a 

dramatização e a dinâmica de grupo para compartilhamento de conhecimentos 

sobre nutrição e qualidade de vida foram técnicas ou artifícios incentivadores 

para o aprendizado (TOASSA et al., 2010). 

Em 2014, foi publicado uma proposta de intervenção em RF, trata-se do 

estudo HOME (Healthy Home Offerings via the Mealtime Environment). Este 

programa objetivou: a prática da alimentação saudável, aumentar a frequência 

de RF e reduzir o comportamento sedentário. Para tanto, o programa contou 

com 10 sessões de educação nutricional, que incluíram desenvolvimento de 

habilidades culinárias e discussões direcionadas, e foi aplicado em 160 famílias 

de Minneapolis (EUA). No entanto, até o momento só foram publicados seu 

desenho e metodologia, os resultados efetivos ainda não constam em 

publicações (FULKERSON et al., 2014a). 

 É importante ressaltar que os hábitos alimentares formados na 

adolescência continuam na vida adulta, consequentemente padrões 

alimentares inadequados na adolescência trazem repercussões para o bem 

estar na vida adulta  (VIDEON e MANNING, 2003). 
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1.4 INTERVENÇÕES NUTRICIONAIS 

 

 

A escola é um ambiente propicio a realização de estudos de intervenção 

nutricional, direcionadas para a melhoria da saúde e bem estar de 

adolescentes, devido ao acesso dos pesquisadores as escolas e a 

disponibilidade da presença dos adolescentes (LUBANS et al., 2010; 

NEUMARK-SZTAINER, D. R. et al., 2010; TOASSA et al., 2010).  

Existem algumas teorias para o desenvolvimento e a avaliação das 

intervenções realizadas nas escolas. A Teoria Social Cognitiva (TSC) é a mais 

utilizada (RESNICOW et al., 2005; TORAL et al., 2009; LUBANS et al., 2010; 

NEUMARK-SZTAINER et al., 2010; BEAN et al., 2011; LUBANS et al., 2012; 

FULKERSON et al., 2014a), porque enfatiza um forte componente 

comportamental, assim como os aspectos ambientais e individuais, a auto 

eficácia e a habilidade para tomar as decisões.  A TSC é utilizada para 

direcionar o processo de mudança cognitiva, por meio da motivação em 

adquirir comportamentos de saúde desejáveis (BANDURA, 1986).  

As intervenções baseadas nesta teoria incluem técnicas para mudanças 

de comportamento e são baseadas na premissa de que, ao auxiliar os 

indivíduos a desenvolverem sua autoeficácia para alimentação saudável e 

atividade física, irá levá-lo a perceber menos barreiras e os benefícios para a 

adoção dos comportamentos saudáveis. A autoeficácia dietética refere-se à 

percepção da capacidade individual para realizar escolhas alimentares 

saudáveis (LUBANS et al., 2010) e autoeficácia da atividade física refere-se a 

habilidade pessoal para adotar e manter comportamentos de atividade física e 

superar barreiras da atividade física (DEWAR et al., 2013).  

A TSC é baseada na interação do ambiente  (fatores que afetam o 

comportamento de uma pessoa), fatores pessoais (cognitivos, afetivos, 

e eventos biológicos), e os comportamentos que um indivíduo executa. Esta 

teoria, normalmente, é usada  na educação em saúde e pode ser utilizada 

como uma estrutura para o desenvolvimento de estratégias de intervenção 

(NEUMARK-SZTAINER et al., 2003b).  
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As intervenções podem envolver componentes múltiplos (como por 

exemplo: seminários interativos, workshops e aulas práticas e dinâmicas) de 

nutrição e atividade física, porém devem ser direcionadas a indivíduos 

específicos ou grupos de indivíduos (LUBANS et al., 2010; LUBANS et al., 

2012).  

O tempo de duração das intervenções pode variar de acordo com os 

objetivos, mas geralmente ocorrem entre dois a onze meses (SOUZA et al., 

2011).  

Diversos contatos individuais com o nutricionista são comuns em 

programas de intervenção, no entanto, esta metodologia pode não ser factível 

devido a disponibilidade de tempo dos participantes (VANWORMER et al.; 

2006). Portanto, alternativas foram desenvolvidas para promoção de práticas 

alimentares saudáveis, por exemplo, newsletters foram utilizados para 

aumentar o consumo de frutas e vegetais em estudantes universitários 

(RICHARDS et al., 2006) e a utilização de internet como veículo para 

disseminação de conhecimento acerca de alimentação saudável (TOASSA, 

2009). 
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1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

No Brasil, poucos foram os estudos que avaliaram o papel das RF e a 

sua relação com a qualidade da alimentação. Um estudo nacional que avaliou 

a frequência de RF de adolescentes de escolas técnicas encontrou uma 

prevalência de 30,8% de realização de no máximo duas refeições semanais em 

família. 

A literatura descreve que a alimentação em família desempenha 

importante papel na fundamentação da aquisição de bons hábitos alimentares 

e relaciona-se ao consumo alimentar dos adolescentes. Paralelamente, a 

inadequação das escolhas alimentares, o declínio da atividade física e a baixa 

frequência de RF são frequentes nos adolescentes, principalmente entre o 

sexo feminino, constituindo-se em um momento decisivo para a realização de 

intervenção, a fim de prevenir o desenvolvimento de hábitos alimentares 

inadequados e sua perpetuação para a vida adulta.  

O projeto intitulado “Hábitos Saudáveis, Meninas Saudáveis - Brasil” 

concentra-se na prevenção da obesidade, promoção de comportamentos 

alimentares saudáveis e de atividade física, assim como avalia o impacto da 

intervenção de 6 meses em escolas públicas de São Paulo. 

Assim, verificar os efeitos das refeições em família sobre o padrão de 

consumo alimentar, implementar estratégias de intervenção em educação 

nutricional, promover hábitos alimentares saudáveis e verificar seus efeitos, 

contribui para melhoria do estado nutricional dos adolescentes.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

 Identificar os fatores que contribuem para a prática de refeições em 

família. 

 

 Avaliar o impacto das refeições em famílias regulares no consumo e nas 

práticas alimentares. 

 

 Avaliar se a intervenção promoveu mudanças nos hábitos alimentares 

de adolescentes, bem como no ambiente das refeições em família.  

 

 Avaliar as estratégias utilizadas em uma intervenção com múltiplos 

componentes.  
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3. METODOLOGIA 

 

 

O projeto apresentado, está de acordo com a resolução 196 de 

10/10/1996 do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta as pesquisas 

envolvendo seres humanos, e foi aprovado em 27/11/2012 pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (COEP) da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo (Anexo 1). 

Algumas das condições básicas de qualquer pesquisa envolvendo seres 

humanos são os direitos dos sujeitos como: o anonimato, a autonomia, o 

esclarecimento e o acesso ao pesquisador. Um instrumento fundamental para 

que estes sejam alcançados é Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Todos os pais ou responsáveis pelas adolescentes, que aceitaram 

participar do estudo, receberam, leram e assinaram uma cópia do TCLE 

(Apêndice 1), em que comprovava estar ciente das condições envolvidas na 

pesquisa.  Os pais também autorizaram o uso de imagens para fins 

acadêmicos (Apêndice 2).  

As adolescentes que concordaram em participar da pesquisa assinaram 

um Termo de Assentimento consentindo a participação da pesquisa (Apêndice 

3). 

Cada diretor(a) das escolas participantes também assinou um termo de 

consentimento, permitindo a escola participar do projeto (Apêndice 4).  

Outra condição de transparência e controle da sociedade sobre os 

estudos clínicos e comunitários, além dos comitês de ética, é o registro dos 

projetos em plataformas independentes para tal fim. Esse registro é indicado 

pelas normas do Consolidated Standards of Reporting Trials – 

CONSORT (MOHER et al., 2012) e pelo Comitê Internacional de Editores de 

Revistas Médicas. Dessa forma, este trabalho foi registrado no Clinical Trials 

(hhtp://clinicaltrials.gov) e teve como número identificador a sequência 

NCT02228447. Seu protocolo encontra-se no Anexo 2.    
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3.1 PROJETO “HÁBITOS SAUDÁVEIS, MENINAS SAUDÁVEIS - 

BRASIL” 

 

 

O projeto intitulado “Hábitos Saudáveis, Meninas Saudáveis - Brasil 

(HSMS)” é uma adaptação do Programa de intervenção “NEAT Girls” (LUBANS 

et al., 2010) coordenado pelo Professor Associado David R. Lubans, da 

University Newcastle, Newcastle, New South Wales, Austrália. O projeto foi 

previamente autorizado pelo autor para sua adaptação e posterior replicação. 

O NEAT Girls é um programa de 12 meses de intervenção escolar, 

apoiado na TSC (LUBANS et al., 2010; DEWAR et al., 2014), com múltiplos 

componentes comportamentais, como envio de mensagens de texto, 

seminários, oficinas de nutrição, incentivo à prática de atividade física, uso de 

pedômetros, cartas enviadas aos pais, subsidiando estratégias para promoção 

de alimentação saudável e atividade física, a fim de se prevenir a obesidade 

em adolescentes australianas (LUBANS et al., 2010).  

O projeto HSMS é coordenado pela Professora Dra. Sonia Tucunduva 

Philippi, professora associada do Departamento de Nutrição da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo e dará origem a pelo menos duas 

teses doutorado.  

O HSMS combina estratégias de mudanças de comportamentos para 

promoção de hábitos alimentares saudáveis e incentiva a prática de atividade 

física pelas adolescentes do sexo feminino.  

O programa HSMS é pioneiro no país, foi estruturado com base na TSC 

de Bandura (BANDURA, 1986) e em 10 mensagens chaves de nutrição e 

atividade física direcionadas a meninas adolescentes. Foram utilizados 

múltiplos componentes, sendo: seminários interativos; workshops de nutrição; 

leituras complementares por meio de dois livros, “Livro de nutrição e atividade 

física” (com atividades para casa e família) e “Tornando-se um líder em 

atividade física”; aulas de educação física para meninas; sessões de atividade 

física durante os intervalos de aula; envio sistemático de mensagens por meio 

de aplicativo para celular “WhatsApp®”; cartas aos pais/responsáveis e 

ministração de mini aulas semanais de nutrição e atividade física.  
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Neste projeto, além da coordenadora, das pesquisadoras, professoras 

de Nutrição e de Educação Física do curso técnico de cada escola, também 

estiveram envolvidos os alunos do ensino técnico de Nutrição e Dietética 

(assistentes de pesquisa).  

Uma das condições para que a escola fosse selecionada foi a presença 

do curso técnico em Nutrição e Dietética. Isto para que o projeto pudesse 

usufruir da estrutura física dos laboratórios de Técnica Dietética das escolas, 

para a realização dos workshops de nutrição, bem como, para que os 

assistentes de pesquisa e as professores-coordenadoras dos cursos técnicos 

tivessem contato com a área de pesquisa em Nutrição em Saúde Pública.   

 

 

3.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 

O desenho epidemiológico corresponde a um ensaio comunitário, 

randomizado e controlado, com adolescentes do sexo feminino de escolas 

técnicas de São Paulo, localizadas em comunidades carentes. 

 

 

3.3 TAMANHO DA AMOSTRA  

 

 

Foi realizado um cálculo para determinar o tamanho da amostra 

necessário para detectar mudanças no desfecho primário, que é o Índice de 

Massa Corporal (IMC), após 6 meses de intervenção (LUBANS et al., 2010; 

SMITH et al., 2014). Este cálculo foi baseado nos resultados obtidos após 12 

meses do programa de intervenção NEAT Girls (LUBANS et al., 2010). Para o 

tamanho da amostra considerou-se 80% do poder de teste, com nível de 
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significância de 5% (p≤0,05) e na proporção de expostos e não expostos ao 

desfecho (56,6% peso saudável e 42,9% não saudável). Considerando, uma 

potencial perda amostral de 20% das participantes após os 6 meses do 

momento inicial do projeto teve por objetivo recrutar 266 adolescentes de 10 

escolas (média de 25 alunos em cada escola). 

 

 

3.4 LOCAL DO ESTUDO E RANDOMIZAÇÃO 

 

 

As Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo (ETECs) são escolas 

técnicas públicas do Estado de São Paulo, vinculadas ao Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza (CETEC), que além do ensino médio 

oferecem cursos profissionalizantes em diversos setores. Em particular, onze 

das 43 escolas técnicas da cidade de São Paulo possuíam cursos técnicos 

relacionados a área de Nutrição, Alimentos e Saúde em 2014.   

Após contato inicial com a Coordenação Geral dos cursos técnicos foi 

estabelecida uma parceria entre a Coordenação de Nutrição do CETEC e a 

Faculdade de Saúde Pública / USP, prevendo que professores dos cursos 

técnicos de Nutrição e Dietética e alguns de seus alunos participassem como 

assistentes da presente pesquisa, auxiliando nas coletas de dados, e na 

ministração de mini aulas.  

Todas as onze escolas do Centro Paula Souza, que dispunham do curso 

Técnico de Nutrição e Dietética na cidade de São Paulo receberam um convite 

da coordenadora de Nutrição do CETEC para uma palestra sobre o projeto 

HSMS, na sede do CETEC, ministrada por uma das pesquisadoras do projeto. 

Destas, duas escolas recusaram a participação, as unidades Parque Belém e 

Guaianases.  Para equalização dos grupos (2 grupos de 5 escolas) houve a 

necessidade de convidar mais uma escola, esta da Grande São Paulo, a 

unidade Osasco II, devido a proximidade geográfica da zona Oeste de São 

Paulo  (Quadro 4).  
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Quadro 4 – Escolas do Centro Paula Souza participantes do 
Projeto “Hábitos Saudáveis, Meninas Saudáveis” por regiões de 
São Paulo. São Paulo, SP. 2015. 

 
Escolas Região de 

São Paulo 
Bairro 

ETEC Mandaqui Norte Mandaqui 

ETEC Professor Camargo Aranha Leste Mooca 

ETEC Carlos de Campos Leste Brás 

ETEC Cidade Tiradentes  Leste Cidade Tiradentes 

ETEC São Mateus Leste São Mateus 

ETEC Uirapuru Oeste João Paulo XXIII 

ETEC Osasco II Osasco Vila dos Remédios 

ETEC Irmã Agostinha Sul  Cidade Dutra 

ETEC Getúlio Vargas Sul Ipiranga 

ETEC de Heliópolis Sul Heliópolis 

 

 

Após aceitação das escolas na participação do projeto, foi realizada uma 

reunião conjunta entre a Coordenadora de Nutrição do CETEC, pesquisadora e 

as coordenadoras (professoras) do projeto de cada escola (professoras do 

curso de Nutrição). Também foram realizados dois workshops na sede do 

CETEC para treinamento das professoras para condução do projeto.  

Uma vez realizado o treinamento com as professoras, e, sem a 

presenças das mesmas, ocorreu a randomização das escolas entre grupo 

intervenção (denominado grupo HSMS) e grupo controle (Quadros 5 e 6), o 

sorteio obedeceu ao critério de localização geográfica e foi realizado por uma 

funcionária do CETEC não envolvida no projeto, para garantir a neutralidade.  

 

Quadro 5 - Randomização das escolas entre grupo intervenção e grupo 
controle. São Paulo, SP. 2015. 

 
Grupo HSMS Grupo Controle 

Escolas Região de 
São Paulo 

Escolas Região de 
São Paulo 

ETEC São Mateus Leste ETEC Prof. Camargo Aranha Leste 

ETEC Cidade Tiradentes  Leste ETEC Carlos de Campos Leste 

ETEC Uirapuru Oeste ETEC Osasco II Osasco 

ETEC Irmã Agostinha Sul  ETEC de Heliópolis Sul 

ETEC Getúlio Vargas Sul ETEC Mandaqui Norte 
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Quadro 6 – Mapa das subprefeituras e distritos do Município de São Paulo, 
com localização geográfica das escolas participantes, alocadas por grupos: 
intervenção e controle. São Paulo, SP. 2015. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As professoras coordenadoras, após a randomização, juntamente com a 

Coordenadoras de Nutrição e dos Ensinos Técnicos de cada escola 

participante selecionaram as turmas ou cursos (Química, Meio Ambiente, 

Administração, Edificações, Comunicação Visual e Informática) que 

apresentavam maior incidência de adolescentes meninas e sortearam as salas. 

As alunas sorteadas foram convidadas a participar do projeto e receberam os 

TCLE para consentimento dos pais e o Termo de Assentimento. As alunas 

foram orientadas a devolver os termos para as professoras coordenadoras. 
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3.5 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

 

A população de estudo foi constituída por adolescentes do sexo 

feminino, que cursavam o Ensino Técnico Integrado ao Médio (ETIM), 

matriculadas do 1º ao 3º ano das escolas pertencentes ao CETEC. 

 

 

3.5.1 Critérios de Inclusão  

 

 

- Apresentar interesse voluntário em participar da pesquisa. 

- Estar matriculada nas escolas participantes do estudo no 1 º, 2 º ou 3º ano. 

- Ter idade entre 14 e 19 anos. 

- Ter devolvido assinado os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido e 

de Assentimento. 

- Não ser aluna do curso técnico de Nutrição e Dietética ou qualquer outro 

que envolva a Área de Alimentação e Saúde (por exemplo, Culinária ou 

Enfermagem). 

 

 

3.6 COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

 A amostra foi composta por 253 adolescentes, de 10 escolas técnicas de 

São Paulo, sendo 142 (56,2%) adolescentes do grupo intervenção (HSMS) e 

111 do grupo controle (43,8%) (Tabela 1) 

 

 



 

58 

 

Tabela 1 – Distribuição em número absoluto e percentual da amostra, dividida 
por grupos da pesquisa. São Paulo, SP. 2015. 
 

Grupo HSMS Grupo Controle 

Escolas % (n) Escolas % (n) 

ETEC São Mateus 11,5 (29) ETEC Prof. Camargo Aranha 11,1 (28) 

ETEC Cidade Tiradentes  11,5 (29) ETEC Carlos de Campos 6,3 (16) 

ETEC Uirapuru 10,3 (26) ETEC Osasco II 12,2 (31) 

ETEC Irmã Agostinha 14,2 (36) ETEC Heliópolis 5,9 (15) 

ETEC Getúlio Vargas 8,7 (22) ETEC Mandaqui 8,3 (21) 

Total 56,2 (142) Total 43,8 (111) 

 

 

3.7 FLUXOGRAMA DA PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida em três fases: momento pré intervenção,  

intervenção e pós intervenção:  

- Momento pré intervenção (transversal) – entende-se por momento pré 

intervenção o que na língua inglesa, considera-se “baseline”. Neste 

momento houve aplicação dos questionários aos dois grupos (grupo 

HSMS e grupo controle): Questionário Cognitivo Social, Questionário 

sobre Refeições em Família, Questionário de Frequência Alimentar da 

Pirâmide Alimentar e mensuração de antropometria. 

- Intervenção – Participação apenas do grupo HSMS, a etapa de 

intervenção teve a duração de 06 meses e contou com múltiplos 

componentes.  

- Pós intervenção - após a intervenção todas as adolescentes (n=253) 

responderam novamente aos questionários aplicados no momento pré 

intervenção, além de um questionário para avaliação final da intervenção 

(este apenas para o grupo HSMS), também foram aferidas as medidas 

antropométricas.  

 Os períodos de execução de cada uma das fases estão demonstrados 

no Quadro 7 e um fluxograma com a descrição das diferentes etapas de 

realização do estudo está apresentado no Quadro 8.  
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1 º Sem 2014 1 e 2º Sem 2014 

Fase 1 
Pré Intervenção 

Fase 2 
Intervenção 
Pós Intervenção  

Quadro 7 – Período de execução das fases do projeto. São Paulo, SP. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8: Fluxograma do delineamento do estudo. São Paulo. SP. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolas convidadas a 
participar 

(n=11)  Escolas que recusaram participar  
(n=2) 

Razões: 

 Sem interesse  (n=2) 

 Convite de escola fora da 
cidade de São Paulo (n=1) 

 

Escolas participantes 
(n=10)  

Participantes que 
preencheram as avaliações 

iniciais 
(n=253)  

Randomização por escola   

(n=253)  

Grupo controle  
5 escolas (n=111)  

Para análise dos resultados 
primários e secundários 

(n=111)  

Grupo intervenção  
5 escolas (n=142)  

Para análise dos resultados 
primários e secundários 

(n=142)  

Momento pré 

intervenção 

Momento pós 

intervenção  

Inscrição 
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3.8 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

 

Os questionários utilizados como o Questionário Social Cognitivo, 

Questionário sobre Refeições em Família e Questionário de Frequência 

Alimentar da Pirâmide Alimentar foram respondidos por todas as participantes 

em dois momentos distintos.  

 

 

3.8.1 Questionário Social Cognitivo 

 

 

O questionário de escalas sociais cognitivas (Apêndice 5) para 

comportamentos de nutrição e atividade física foi  baseado nos construtos da 

TSC e foi adaptado e validado para adolescentes brasileiros por Leme e 

Philippi, em 2014. O questionário base para a adaptação foi desenvolvido por 

pesquisadores australianos e aplicado no Programa NEAT Girls (DEWAR et al., 

2013; DEWAR et al., 2014).   

O questionário consta de duas partes. A parte 1 é denominada 

Questionário de Atividade Física e a parte 2 é o Questionário de Nutrição. Cada 

uma das partes foi dividida em sete sessões, que exploram questões 

situacionais; de intenção a mudança; expectativas e preditor de expectativa; 

das estratégias comportamentais (autocontrole); da autoeficácia e do suporte 

social, As opções de respostas eram por meio da escala de Likert, com pelo 

menos 4 opções de respostas (discordo totalmente a concordo totalmente) 

(LEME e PHILIPPI, 2014). 

Este questionário também dispõe de questões para avaliação 

socioeconômica, como nível de escolaridade, profissão ou ocupação e situação 

de emprego de pais ou responsáveis, região geográfica de residência e etnia.  

Este questionário é bem amplo, com 98 questões, no entanto, nem 

todas foram utilizadas para esta pesquisa. As principais questões utilizadas 
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foram: as referentes à avaliação socioeconômica; incentivo social a 

alimentação saudável; estratégias para alimentação saudável; questões 

ambientais sobre alimentação; importância de alimentação saudável.  

Neste questionário, foram incluídas questões sobre atividade física, que 

são uma versão adptada para adolescentes brasileiros do Godin-Shephard 

Leisure-Time Physical Activity Questionnaire (SAO-JOAO et al., 2013).  Este 

instrumento, avalia a frequência e intensidade de atividade física atual dos 

respondentes, que referiram o número de vezes em que períodos de 30 

minutos de atividades físicas foram praticados nos últimos sete dias. Outras 

questões também foram incluídas neste questionário, como: tempo gasto em 

atividades de tela; nível de confiança para prática de atividade física; incentivo 

da família para a prática de atividade física e importância da prática de 

atividade física. 

 

 

3.8.2 Questionário sobre Refeições em Família  

 

 

O questionário utilizado para avaliar as questões referentes às RF 

(Apêndice 6) foi adaptado de um estudo longitudinal com adolescentes de 

Minessota (EUA), o questionário foi cedido pela autora principal para tradução 

e adaptação para a realidade brasileira (NEUMARK-SZTAINER et al., 2002).  

O questionário dispunha de duas partes: uma parte para avaliar a 

frequência de RF e a frequência de refeições realizadas pelas adolescentes. A 

segunda parte avalia o ambiente das refeições em família, esta apresentava 4 

categorias de respostas de acordo com a escala de Likert. 
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3.8.3 Questionário de Frequência Alimentar da Pirâmide Alimentar 

   

 

O Questionário de Frequência Alimentar da Pirâmide Alimentar (QFA-

PA) (Apêndice 7) é um método de avaliação semi-quantitativo do consumo 

alimentar validado para os adolescentes das escolas técnicas do município de 

São Paulo. É visualmente mais atraente, rápido e fácil de ser preenchido, visto 

que adolescentes podem ter a concentração comprometida quando submetidos 

a longos períodos de aplicação de um questionário (MARTINEZ et al., 2013). 

O instrumento QFA-PA foi baseado nos grupos alimentares da Pirâmide 

Alimentar Adaptada para Adolescentes. É constituído por 50 itens de alimentos 

e bebidas característicos, Consta de duas partes: (1) a frente do instrumento é 

representada pela figura da pirâmide dos alimentos e respectivos alimentos e 

bebidas; (2) o verso apresenta uma lista de alimentos usualmente consumidos 

pelos adolescentes, em sua grande maioria, de alta densidade energética 

(MARTINEZ et al., 2013). 

Para a frequência de consumo alimentar, os adolescentes assinalaram 

uma das sete opções que variou de duas ou mais vezes ao dia a nunca para 

um período de 1 ano. O tamanho mensurado das porções dos alimentos foi em 

referência às recomendações da pirâmide dos alimentos (PHILIPP, 2008).  

Para cálculo da porção consumida de alimentos por dia foram 

necessárias algumas etapas. A quantidade em medidas usuais de consumo 

(como: colher de sopa, copos e unidades) foram transformados em porção 

bruta, dividindo a quantidade relatada pela quantidade proposta pela pirâmide 

dos alimentos (exemplificando: para um relato do consumo de 2 colheres de 

sopa de arroz, a porção bruta foi a divisão de 2 por 6, visto que 1 porção de 

arroz representa 6 colheres de sopa). Depois, a porção bruta foi transformada 

em porção diária, multiplicando-se pela frequência de consumo (constantes) 

(Quadro 9) e assim obteve-se o consumo diário (COLLUCCI, 2004; MARTINEZ 

et al., 2013).  
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Quadro 9 - Descrição das 
constantes para conversão das 
frequências diárias de consumo 
alimentar. São Paulo, SP. 2015. 

 
Frequência relatada Constante 

2 ou mais vezes/dia 2 

1 vez/dia 1 

2 a 4 vezes/sem 0,43 

1 vez/ semana 0,14 

1 a 3 vezes/mês 0,07 

Menos de 1vez/mês 0,02 

Nunca 0 

 

 

Os alimentos foram agregados nos oito grupos de alimentos 

representados pela pirâmide dos alimentos (PHILIPP, 2014). Alguns alimentos 

participaram de mais de um grupo alimentar (por exemplo: pizza, que contribuiu 

para o consumo dos grupos arroz, pão, massa, batata e mandioca; leite, queijo 

e iogurte e dos óleos e gorduras).  

A ingestão energética <500 kcal e >5.000 kcal foram removidos do 

banco de dados (6 removidos no momento pré intervenção e 7 do pós-

intervenção) (LEAL et al., 2010; COLLINS et al., 2014). O número das porções 

que contribuíram para os grupos da pirâmide dos alimentos foram calculados e 

utilizados como variáveis independentes nas análises.  

 

 

3.9 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

 

 Para aferição do peso das adolescentes foi utilizada balança eletrônica 

com capacidade de até 150 kg com variação de 100g. A estatura das 

adolescentes foi aferida com auxílio de estadiômetro portátil, com amplitude de 

200 cm e variação de 0,1 cm. As mensurações foram coletadas com a 

adolescente usando o mínimo de vestimentas e descalças (WHO, 1995). 
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A circunferência da cintura foi mensurada para a avaliação da 

adiposidade central. Esta medida foi aferida no ponto médio entre o último arco 

costal e a crista ilíaca (altura do umbigo), utilizando uma fita antropométrica 

flexível com escala de 0,1 centímetros (SMITH et al., 2014).  

 

 

3.10 PRÉ-TESTE 

 

 

Os instrumentos utilizados nesta pesquisa foram pré-testados pelas 

pesquisadoras em uma amostra similar a população de estudo. O pré-teste foi 

realizado para avaliar a ordem da coleta de dados, dificuldade de 

entendimento, tempo necessário para aplicação dos questionários e 

padronização da coleta. 

 

 

3.11 COLETA DE DADOS  

 

3.11.1 Questionários Comuns aos Grupos Intervenção e Controle 

 

 

As medidas do momento pré intervenção e do pós-intervenção foram 

conduzidos pela equipe de nutricionistas, por assistentes de pesquisa nas 

escolas do estudo, além de uma acadêmica do curso de graduação em 

Nutrição da FSP/USP.  

Com o objetivo de padronizar as coletas (forma, tempo, linguagem e 

conduta), foi desenvolvido um protocolo que foi utilizado pelos assistentes de 
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pesquisa, para familiarização com os instrumentos, além de incluir instruções 

especificas para a realização de todas as mensurações.   

A metodologia adotada foi a de auto-preenchimento de forma individual 

e simultâneo dos questionários pelas adolescentes em sala da aula, com 

instrução e supervisão da equipe de pesquisadores (LEAL, 2008). 

O QFA-PA foi o primeiro questionário a ser respondido. Antes do inicio 

do preenchimento, explicações verbais e escritas foram transmitidas às alunas 

a fim de melhor acurácia na coleta de dados. Desenvolveu-se uma 

padronização de medidas usuais de consumo e quantidades, assim como, 

foram apresentadas réplicas de alimentos e utensílios como: colher de sopa, 

concha, colher de servir, copos às adolescentes.   

Ao terminarem o preenchimento do QFA-PA, as adolescentes se 

dirigiam as pesquisadoras que avaliavam a consistência dos dados 

respondidos quanto ao consumo alimentar. Se houvesse a necessidade, 

faziam em conjunto com a respondente alguns ajustes nas respostas.  

Após todas responderem o QFA-PA, foram orientadas com relação ao 

preenchimento do Questionário Social Cognitivo e Questionário sobre 

Refeições em Família. De forma semelhante, após completarem os 

questionários, estes foram conferidos no momento da entrega pelas 

pesquisadoras ou assistentes de pesquisa, para verificação se todos os 

campos dos questionários haviam sido respondidos.   

As mensurações dos dados antropométricos foram realizadas em sala 

de aula ou laboratório, em local reservado. Foi orientado, que cada adolescente 

fosse pesada de maneira isolada das demais participantes, para manter a 

discrição.  

A primeira tomada foi de peso, solicitando-se que as alunas retirassem 

casacos, calçados e acessórios de bolsos. A medida de estatura ocorreu com 

as adolescentes descalças e com os cabelos soltos. Por fim, foi aferida a 

circunferência de cintura, descalças, com pernas paralelas e sobre a blusa.  
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3.11.2 Intervenção 

 

 

Para compor as atividades desenvolvidas na intervenção, houve uma 

adaptação do material utilizado no Programa NEAT Girls, que por sua vez foi 

baseada TSC (BANDURA, 1986). O HSMS abordou 10 mensagens chaves de 

nutrição e atividade física (Quadro 10). A intervenção teve duração de 6 meses.  

Para a intervenção foram utilizados múltiplos componentes, como 

seminários interativos, workshops de nutrição, livro do aluno sobre nutrição e 

atividade física, livro tornando-se um líder em atividade física, aulas de 

educação física para meninas, sessões de atividade física durante o intervalo 

de aula, envio sistemático de mensagens, cartas aos pais e encontros 

semanais com os assistentes de pesquisa. 

 

 

Quadro 10 – Mensagens chaves abordadas na intervenção. São Paulo, SP. 
2015. 
 
Mensagens Chaves Área 

1- Tenha como meta consumir diariamente frutas, verduras e 

legumes  

2- Fazer atividade física dentro dos seus limites 

3- Tomar café da manhã saudável 

4- Fazer atividade física com sua família e amigos 

5- Controlar o tamanho das porções consumidas durante o 

almoço e jantar e comer sentado a mesa 

6- Ficar pouco tempo sentado durante os intervalos de aula, 

após o período de aula e nos finais de semana 

7- Comer menos “guloseimas” nos lanches e “belisque” menos 

8- Identifique as desculpas para não praticar atividade física 

9- Beba mais água e troque os refrigerantes e sucos artificiais 

por água de coco, sucos naturais feitos em casa e chás 

gelados 

10-  Realize refeições com a família 

Nutrição 

 

Atividade Física 

Nutrição 

Atividade Física 

Nutrição 

 

Atividade Física 

 

Nutrição 

Atividade Física 

Nutrição 

 

 

Nutrição 
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Para a realização da intervenção, foram propostas atividades lúdicas 

presenciais, como seminários interativos com perguntas e respostas (por 

exemplo, mitos e verdades), caminhadas no bairro da escola, aulas de dança, 

vídeos e workshops / oficinas culinárias e o uso de recursos informatizados por 

meio do aplicativo WhatsApp® (Quadro 11). 

 

 

Quadro 11 – Atividades e objetivos específicos propostos na intervenção. São 
Paulo, SP. 2015. 
 

Atividades Objetivos específicos 

Livro de nutrição e 
atividade física 

Fornecer conteúdos sobre alimentação  
Estabelecimento de metas semanais e de atividades a serem 
desenvolvidas sozinhas e com o apoio da família 
 

Livro Tornando-se um 
líder em de Atividade 
Física 

Fornecer conteúdos sobre atividade física 
Estabelecimento de metas para realização de atividade física a 
serem desenvolvidas sozinhas e com o apoio da família e de 
amigos 
 

Seminários  

Fornecer conteúdos sobre alimentação e atividade física 
Desmitificar conceitos relacionados à alimentação e às 
refeições em família 
 

Workshop 
(oficinas culinárias) 

Desenvolvimento de receitas práticas, fáceis, saborosas e de 
baixo custo e saudáveis 
 

Encontros semanais  

Transmissão de conteúdo semanal 
Transmissão das metas semanais 
Encontro com os assistentes de pesquisa  e com coordenadora 
de cada escola 
 

Aulas de Educação 
Física 

Incentivar a prática de atividade física sustentável, ou seja, que 
possa ser replicável em diferentes ambientes 
 

Mensagem 
WhatsApp® ou E-mail 

Explorar as principais barreiras e mecanismos facilitadores das 
RF. 
Reforçar conteúdo abordados nos seminários 
Transmissão de receitas 
Estreitar relacionamento com as pesquisadoras 
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A intervenção foi conduzida por diferentes agentes: pesquisadoras, 

graduanda do curso de nutrição da FSP/USP, professoras nutricionistas do 

curso técnico de Nutrição e Dietética, professores de Educação Física e 

assistentes de pesquisa, além de exigir a participação de pais ou responsáveis 

(Quadro 12).  

 

 

Quadro 12 – Intervenção: atividades, agente responsável e frequência por 
cada atividade. São Paulo, SP. 2015. 
 

Atividades Agente Responsável Frequência 

Aulas 

Estabelecimento de Metas  

Assistentes de pesquisa 

Professora coordenadora  

Semanal 

Seminários  Pesquisadoras  Bimestral 

Workshops (oficinas culinárias)  
Pesquisadoras  

Assistentes de pesquisa 

Bimestral 

Aulas de educação física 
Professor de Educação 

Física 

Semanal 

Mensagem WhatsApp® ou  

E-mail 

Pesquisadoras  Duas vezes por 

semana 

Carta aos Pais Pesquisadoras  Mensal 

 

 

3.11.2.1 Livro de Nutrição e Atividade Física 

  

 

O livro “Nutrição e Atividade Física” foi adaptado do programa NEAT 

Girls pelas pesquisadoras, consta de 52 páginas, e cada aluna recebeu um 

exemplar (Apêndice 8). As professoras receberam outro livro com conteúdo 

similar ao livro das alunas, entretanto, com um guia prático de como auxiliar no 

preenchimento das atividades contidas no livro.  

 O livro incluiu as 10 mensagens de nutrição e atividade física com 

informações e desafios para casa designados para promover alimentação 

saudável e atividade física entre pais/responsáveis e alunas participantes. Foi 
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elaborado com várias imagens para chamar a atenção do leitor, também 

apresenta iconografia para facilitar na identificação das atividades (Quadro 13). 

 

 

Quadro 13 – Iconografia utilizada no livro do aluno. São 
Paulo, SP. 2015. 

 
Ícone Significado 

 Meta Semanal 

 Atividade a ser realizada em casa 

 Atividade a ser realizada por pais / responsáveis 

 Atividade a ser respondida no livro 

 Você sabia? 

 

 

O livro é dividido em três partes: introdução, seção 1 e seção 2. A 

introdução apresenta as instruções para a realização das atividades propostas 

junto às famílias, e:  

- Seção 1 - Aborda os assuntos: Alimentação saudável, pirâmide 

alimentar, porção de alimentos, escolhas inteligentes, atividade física, 

mensagens semanais chaves, as atividades dirigidas e os assuntos 

abordados em cada semana (Quadro 14). 

- Seção 2 - Diário alimentar e de atividade física: visava monitorar a 

ingestão de frutas, verduras e legumes, bem como, verificar se o 

consumo estava adequado de acordo com as recomendações 

propostas pela Pirâmide dos Alimentos, além de, controlar a 

frequência de atividade física, e compará-la as recomendações diárias 

para atividade física moderada e vigorosa. 
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3.11.2.2 Livro “Tornando-se um Líder em Atividade Física” 

  

 

O livro “Tornando-se um Líder em Atividade Física” foi adaptado do programa 

NEAT Girls pelas pesquisadoras, consta de 12 páginas, e cada aluna recebeu 

um exemplar (Apêndice 9). O objetivo foi que o livro servisse como um guia 

para realização de algumas atividades durante o intervalo de aula, onde a 

adolescente participante do HSMS pudesse liderar algumas atividades com as 

alunas de séries diferentes. Todas essas atividades deveriam ter a supervisão 

de um professor de Educação Física.   

Neste livro, foi apresentado um tópico inicial e sucinto, reforçando sobre 

o que é atividade física, seus domínios (lazer, ocupacional, doméstico e 

deslocamento) e tipos (leve, moderada e intensa), com exemplos práticos para 

sua condução no dia a dia.  

Inicialmente foram abordados exemplos de aquecimentos e 

alongamentos para que fossem realizados no inicio e término de cada atividade 

proposta. As atividades inseridas nos livros foram referentes a treinamento de 

resistência e aulas de boxe, utilizando apenas movimentos corporais, uma vez 

que as escolas não apresentam recursos financeiros para compra de materiais 

como pesos, barras, luvas e manoplas. As alunas foram orientadas como 

tornar a atividade física mais agradável, a trazerem música em dispositivos 

móveis, que mais lhe agradassem para acompanhar as sessões.  

O livro abordou a promoção de atividades físicas de baixo custo, 

realizadas no dia-a-dia e que facilmente sejam conduzidas ao longo da vida 

(LUBANS et al., 2010).  
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Quadro 14 – Livro de nutrição e atividade física: mensagem chave, atividades para casa, para os pais e para 
preenchimento do adolescente, assuntos abordados em cada tema. São Paulo, SP. 2015. 
 

 

Semana 

Mensagem chave  

 

Atividade casa  Atividade Pais  Atividade livro  

 
Assuntos abordados 

1 Tenha como meta 
consumir 
diariamente frutas, 
verduras e legumes 

Você consumiu as 
porções preconizadas 
para cada grupo? 
Anote o consumo de FLV 
da semana 

Nesta semana, a sua filha consumiu 
5 porções de frutas e 4 porções de 
verduras e legumes diariamente? 
Caso isso não tenha ocorrido porque 
você acha que ela não consumiu? 

Você tem outras idéias criativas 
para tornar as frutas, verduras e 
legumes mais gostosos? 
Complete as tabelas com o 
número de porções que você 
consumiu para cada grupo.   
 

Porções de frutas, 
legumes e verduras 
Ideias para tornar FLV 
mais atrativo 
Dicas para aumentar o 
consumo de FLV 

2 Fazer atividade 
física dentro dos 
seus limites 

Calcule a distancia 
percorrida entre sua casa 
e escola 

Leia o desafio descrito que foi 
proposto para sua filha. Escolha 
entre o período da manhã ou tarde 
(aquele mais conveniente para você) 
e realize o mesmo desafio. Compare 
a sua distância percorrida ou realize 
junto a sua filha. 

Com que frequência devemos 
praticar exercícios físicos? 
Quanto tempo de atividade física 
você deve ter como meta?  
Cite 5 exemplos para ser mais 
ativa: 
 

Metas de atividade 
física 
Ideias de como ser ativo 
Dicas para tornar as AF 
mais animadas e 
atrativas 

3 Tomar café da 
manhã saudável  

Essa semana o seu 
desafio será todos os dias 
da semana tomar café da 
manhã antes de ir para 
escola. 

Faça uma lista dos alimentos 
disponíveis na sua casa para tomar 
no café da manhã 

Porque algumas pessoas NÃO 
consomem o café da manhã? 
Porque o café da manhã é muito 
importante? 
Quais são os alimentos que você 
considera saudável para o café 
da manhã? 

Importância do CM 
Café da manhã 
saudável 
Exemplos de café da 
manhã 

      

     continua 
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continuação     

4 Fazer atividade 
física com sua 
família e amigos 

O seu desafio da semana 
é criar um circuito fitness 
para você, seus amigos e 
familiares. 

Você ou outro membro familiar ou 
amigo realizaram o circuito com sua 
filha? 
 

Alguém da sua família pratica 
atividade física? e os seus 
amigos(as)?   
Se seus familiares e/ou amigos 
NÃO praticam atividades físicas, 
quais são as estratégias que 
você poderia sugerir para que 
eles sejam mais ativos?  
Quais estratégias você poderia 
utilizar para praticar atividades 
físicas com a sua família e 
amigos(as)? 

Importância da prática 
de atividade física 
Estratégias para ser 
mais ativo 
Circuito fitness 

5 Controlar o 
tamanho das 
porções 
consumidas durante 
o almoço e jantar e 
comer sentado a 
mesa 

Peça a seus pais e/ou 
responsáveis que olhem a 
figura do prato da página 
anterior. Discuta com eles 
se o conteúdo do seu 
prato é semelhante ou 
diferente as porções 
recomendadas para a 
maioria dos dias?  

Dicas que podem lhe ajudar a 
controlar tamanho de porções 
saudáveis 

Porque as porções dos 
alimentos aumentaram nos 
últimos anos? 
Você saberia dizer algumas 
ofertas “extras” de alimentos e 
bebidas vendidos nos 
restaurantes e supermercados? 
Desenhe e marque no prato as 
quantidades recomendadas para 
alguns grupos alimentares  

Porque controlar o 
tamanho das porções 
Distribuição adequada 
de uma grande refeição 

6 Ficar pouco tempo 
sentado durante os 
intervalos de aula, 
após o período de 
aula e nos finais de 
semana 

O desafio para esta 
semana é ficar longe da 
televisão e dos 
computadores - todos os 
dias da semana quando 
da escola entre 16h e 20h!  

Quanto tempo a sua filha assistiu à 
televisão ou DVDs e navegou na 
Internet (Facebook, bate-papo e 
jogos) por dia? 

No esquema a seguir descreva 
algumas estratégias para 
diminuir o tempo sentado na 
frente da televisão e 
computadores 

Porque não ficar muito 
sentado 
Como reduzir o 
sedentarismo 

      

      

      

     continua 
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continuação     

7 Comer menos 
“guloseimas” nos 
lanches e “belisque” 
menos 

Você consome muita 
guloseima?  
Com que frequência você 
consome guloseimas?  
Indique TODAS as 
guloseimas que você 
consumiu nos dois últimos 
dias 

Algumas dicas para os pais e 
responsáveis limitar o consumo das 
guloseimas 

Cite algumas guloseimas 
Qual é a quantidade 
recomendada por dia para os 
grupos dos óleos e gorduras e 
dos doces e açúcares?  
 

Macronutrientes 
Calorias de guloseimas 
Entendendo o rótulo de 
alimentos 
Opções de lanches 
saudéveis 

8 Identifique as 
desculpas para não 
praticar atividade 
física 

Verifique com os seus 
pais e/ou responsáveis 
por quanto tempo eles 
praticam alguma atividade 
física por dia ou por 
semana? 

A sua filha perguntou sobre os seus 
comportamentos de atividade física?  
 Você conseguiu praticar pelos 
menos 30 minutos por dia de 
atividade física?  
Discuta com a sua filha as 
estratégias para começar e/ou 
aumentar as atividades físicas 

Quais são os motivos para não 
praticar atividade física? Quais 
as estratégias podem auxiliar a 
mudar esse comportamento - 
não praticar atividade física? 

Desculpas para não 
realizar AF 
Modelos dos pais 

9 Beba mais água e 
troque os 
refrigerantes e 
sucos artificiais por 
água de coco, 
sucos naturais 
feitos em casa e 
chás gelados 

Olhe a informação 
nutricional no verso do 
produto e responda 
quantas calorias tem a 
sua bebida favorita? 

Dicas para aumentar o consumo de 
água 

Análise de rotulo de bebida 
industrializada 

Importância do consumo 
de água 
Necessidade 

10 Realize RF Nesta semana realize pelo 
menos 5 refeições junto 
com a sua família.  
 
 

A sua filha conversou com você 
sobre a importância das RF? 
Você consegue adequar seus 
horários para realizar pelo menos 
uma refeição por dia junto com a sua 
filha?  
Discuta com a sua filha as 
estratégias realizar RF. 

Você realiza RF (considere aqui 
almoço ou jantar) com 
frequência? 
Se você e seus familiares NÃO 
fazem as refeições juntos, quais 
são as estratégias que você 
poderia sugerir para que façam 
RF?  

Importância das RF 
Benefício das RF 
Barreiras para 
realização das RF 
RF como fator protetor 
contra comportamentos 
alimentares 
inadequados 
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3.11.2.3 Seminários  

 

A fim de contribuir com uma maior fixação dos conteúdos 

abordados, foram propostos 3 seminários (Quadro 15).  Estes foram 

realizados em sala multimídia, laboratório de informática ou anfiteatro com 

duração aproximada de 60 minutos.  

 

Quadro 15 – Principais assuntos abordados nos seminários. São Paulo, 
SP. 2015.  
 

Seminário Assunto abordado 

Seminário 1  

O que é uma alimentação saudável 
Porque ter uma alimentação saudável 
Pirâmide dos Alimentos 
Porção de alimentos 
Escolhas inteligentes 
Refeições 
Importância da prática de atividade física  
Benefícios da atividade física 
Níveis de atividade física 
Sedentarismo 
Atividades de tela 
 

Seminário 2 

Apresentadas e discutidas as 5 primeiras metas semanais 
Porção de frutas, legumes e verduras 
Opções para incluir FLV nas refeições 
Importância da realização do café da manhã 
Tamanho de porções 
Prática de atividade física 
Opções de como deixar a atividade física mais animada e 
atrativas 
 

Seminário 3 

Apresentadas e discutidas as 5 últimas metas semanais 
Categorização de “guloseimas” 
Opções de lanches saudáveis 
Importância do consumo de água 
Ideias para aumentar o consumo de água 
O que são refeições em família 
Benefícios e barreiras das RF 
Importância de ser ativa 
Opções para reduzir o tempo sentada 
Porque as pessoas não fazem atividade física 
Vídeo sobre comportamento alimentar 
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Os conteúdos dos seminários foram desenvolvidos utilizando 

terminologias adequadas ao entendimento das adolescentes e buscando 

a metodologia didática mais apropriada. Durante as atividades que 

compunham o seminário, as alunas foram estimuladas a questionarem e 

exprimirem suas opiniões. Contudo, para aumentar a participação e a 

reflexão, foram inseridas questões (jogo de perguntas e respostas) a 

serem respondidas pelas adolescentes durante os seminários. 

Com a finalidade de discutir mitos ou crenças mais comuns sobre 

alimentação e atividade física, foi adaptada uma dinâmica de grupo 

denominada “Mitos e Verdades” (TOASSA et al., 2010). A dinâmica 

constava de questões sobre nutrição e atividade física que deveriam ser 

classificadas como “mito” ou “verdade”. Para cada frase foi desenvolvido 

um breve texto explicativo para elucidar o porquê daquela afirmação ser 

um mito ou uma verdade. Assim, após a resposta e justificativa da 

adolescente, era complementado e reforçado o conceito trabalhado na 

questão baseada no referido texto desenvolvido.  

Para contextualizar o assunto comportamento alimentar, foi 

utilizado um vídeo em forma de peça teatral (dramatização), denominada 

“Comportamento Alimentar de Adolescentes” do Programa Nutrição e 

Qualidade de Vida, desenvolvida na Clínica de Atendimento Nutricional 

(CLINUT) da FSP/USP (PHILIPPI et al., 2009).  

A trama se desenvolve em torno de duas adolescentes com 

comportamentos alimentares opostos. A história acontecia em uma praça 

de alimentação de um shopping center onde uma das personagens 

almoçava uma refeição balanceada enquanto a outra comia um lanche 

tipo fast food. A primeira personagem apresentava comportamento 

adequado, como não falar enquanto comia, mastigava bem os alimentos, 

sentava-se com uma postura adequada e prestava atenção no que comia. 

A outra o fazia apressadamente e não vivenciava a refeição, deslocando 

sua atenção para outras atividades como falar ao telefone. Esta última, 

por não estar atenta ao processo alimentar, mesmo após terminar sua 

refeição, continuava com fome e recomeçava a comer. Neste momento, a 
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primeira personagem orientava-a quanto aos seus comportamentos 

inadequados e falava sobre a importância de uma alimentação equilibrada 

para uma vida saudável.  

Após o término da apresentação foi proposta uma discussão às 

alunas sobre os assuntos abordados no vídeo, com o objetivo de 

estimular a percepção das participantes quanto à identificação dos pontos 

positivos e negativos de cada personagem com relação à alimentação. 

 

 

3.11.2.4 Workshops / Oficinas Culinárias 

 

 

 Os três workshops foram realizados nos laboratórios de Técnica 

Dietética das escolas participantes, e tiveram a duração de 

aproximadamente 1h e 30 minutos. 

 Os workshops foram conduzidos pelas pesquisadoras, que 

puderam transmitir informações nutricionais e estratégias delineadas para 

desenvolver habilidades dietéticas para a vida da adolescente, de forma a 

apresentar os riscos das questões pontuais dos modismos relacionados à 

nutrição (como a exclusão de glúten ou lactose, sem necessidade), e 

assuntos que facilitam a manutenção do peso saudável, por exemplo: 

leitura do rótulo dos alimentos, modificação de receitas culinárias, balanço 

energético, diferença entre diet e light, entendimento de quilocalorias, 

tamanho das porções adequadas e a preparação de lanches e refeições 

saudáveis e de baixo custo. 

Estas oficinas foram desenvolvidas para que as alunas pudessem 

experimentar, mas principalmente produzir receitas, fáceis, nutritivas e 

saborosas, de modo a aumentar a percepção de que é factível a adoção 

de uma alimentação saudável.  
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 As receitas do primeiro workshop foram adaptadas pelas 

pesquisadoras do projeto NEAT Girls, as demais receitas dos workshops 

2 e 3 foram desenvolvidas pelas nutricionistas pesquisadoras. Todas as 

receitas (Quadro 16) foram pré testadas e fotografadas. Todos os 

ingredientes e materiais descartáveis foram fornecidos pelas 

pesquisadoras. E os utensílios de cozinha, pelos laboratórios de Técnica 

Dietética das escolas participantes.  

 

 

Quadro 16 – Receitas desenvolvidas para o Projeto 
“Hábitos Saudáveis, Meninas Saudáveis”. São Paulo, 
SP. 2015.  

 
Workshop Receitas  

Workshop 1  

Choco Banana 
Geladinho alternativo de banana 
Geladinho clássico de banana 
Geladinho de Morango 
Geladinho Tropical 
Geladinho Nana-Manhã 
Kebab de frutas com iogurte 
 

Workshop 2 
Sanduíche de peito de peru 
Wrap de frango 
 

Workshop 3 

Salada de macarrão gravatinha 
com abobrinha, tomate e atum 
Água aromatizada com hortelã 
Água aromatizada com laranja 
 

Petiscos saudáveis 

Palitos de tomate com queijo 
Canapé de beterraba 
Espetinho de carne e legumes 
Brusqueta de legumes 
Brusqueta de tomates 
Tomate recheado 
Canapé de pepino com ricota 
Sushi de pão 
Wrap de alface 
 

 

 



 

78 

 

A dinâmica desta atividade iniciava-se da seguinte maneira: as 

alunas, em dias agendados dirigiam-se ao laboratório de Técnica 

Dietética, onde as pesquisadoras se encontravam com os materiais e 

ingredientes pré separados, dispostos em bancadas para a execução das 

atividades. As alunas colocavam toucas descartáveis e procediam a 

higienização de mãos e braços para o inicio das atividades.   

 O roteiro dos workshops foi dividido em duas partes, parte 1 – 

dinâmicas sobre alimentação (Quadro 17) e parte 2 – elaboração das 

receitas pelas alunas. 

 

 

Quadro 17 – Dinâmicas realizadas durante os workshops do Projeto 
“Hábitos Saudáveis, Meninas Saudáveis”. São Paulo, SP. 2015.  
 

Workshop Dinâmicas  

Workshop 1  

Demonstração do principio do consumo energético x 
gasto energético 
Entendendo o rótulo dos alimentos 
 

Workshop 2 

Teste cego de alimentos: light x normal, uso de açúcar x 
uso de adoçante 
Apresentação da quantidade de gordura e açúcar 
consumida em alguns alimentos 
Saiba identificar os tipos de gorduras 
 

Workshop 3 
Diferenças no tamanho de porções (pratos e copos) 
Distribuição adequada do prato nas grandes refeições 
 

 

 

Foram desenvolvidas pelas pesquisadoras ou adaptadas do projeto 

NEAT Girls, sete dinâmicas para fixação de conteúdos. No primeiro 

workshop foram realizadas duas dinâmicas. Na primeira foi demostrado o 

princípio do consumo e do gasto energético, para tanto, utilizou-se de 

uma garrafa plástica transparente com um orifício (furo) na parte inferior. 

Ao ir se adicionando água com corante e alterarando o fluxo de saída da 

água (mais ou menos lento) poderia-se controlar o volume contido na 
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garrafa. Neste experimento pode-se apresentar o conceito entre o gasto 

energético e o consumo calórico de forma visual. 

Neste mesmo dia, também foi realizada a dinâmica de 

interpretação de rótulos de alimentos. Inicialmente, explicou-se os 

elementos presentes nos rótulos, e, após isto, cada aluna recebeu um 

rótulo e deveria apresentá-lo, com as informações que mais lhe chamasse 

a atenção.  

No segundo workshop, a primeira dinâmica foi uma apresentação 

visual em medidas usuais de consumo da quantidade de açúcar e gordura 

de alguns alimentos do hábito alimentar do adolescente (biscoito 

recheado, chocolate, achocolatado, refrigerante e batata frita).  

Em seguida, foi realizado um teste cego de três pares de 

alimentos: requeijão e iogurte sabor morango nas versões integral e light 

e suco de limão com adoçante ou açúcar. Os alimentos já estavam 

dispostos em bandejas sem identificação, assim após experimentar cada 

par de alimento, as adolescentes respondiam qual era a versão normal e 

a light.  

Ainda no segundo workshop, utilizando recurso de mini pôsteres 

com fotos de alimentos, foi apresentado uma dinâmica para 

reconhecimento dos diferentes tipos de gorduras (saturadas, 

monoinsaturadas, poliinsaturadas e trans) presentes nos alimentos. 

Para o terceiro workshop foi realizada uma dinâmica para 

apresentar a quantidade de açúcar ingerida em um copo de suco de 

laranja industrializado, para tanto foram demostrados copos de 180, 200, 

250, 350 e 473ml.  

Na última dinâmica foi apresentado o conceito de distribuição 

adequada do prato, considerando o almoço ou jantar. Utilizou-se de 

pratos de diferentes tamanhos para elucidar o quanto o tamanho do prato 

pode influenciar no consumo. Também foram utilizados mini pôsteres com 

composições diferentes de pratos.  

Após as dinâmicas, as adolescentes se dividiam em grupos e 

escolhiam qual receita gostariam de preparar.   
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 No primeiro workshop priorizou-se o consumo de frutas, assim, 

foram desenvolvidas 6 receitas de smoothies ou geladinhos (bebidas 

geladas a base de frutas) e um kebab de frutas com iogurte (palito de 

frutas). Optou-se pela utilização, como ingredientes, de frutas com menor 

custo ou de melhor rendimento (por exemplo, banana, maçã e frutas da 

estação).   

 No segundo workshop, o grupo alimentar de destaque foi o dos 

legumes e verduras, que serviram de ingredientes principais na 

preparação de lanches saudáveis. Visto que as adolescentes realizavam, 

na sua grande maioria, o almoço na escola e, muitas vezes, a opção mais 

usada era a cantina (lanches / salgados), a promoção de lanches 

saudáveis poderia propiciar mudanças práticas na vida das alunas. 

 No terceiro workshop optou-se pelo preparo de uma salada de 

macarrão, atum, legumes da estação e ervilhas e a degustação de águas 

aromatizadas.  

O macarrão poderia ser consumido como forma de salada (frio) ou 

quente caso as alunas preferissem. A ideia do desenvolvimento dessa 

receita foi por poder ser consumida durante o almoço na escola, ou 

mesmo para cozinhar em família durante os finais de semana.  

As águas aromatizadas foram introduzidas para incentivar o 

consumo de água, visto que ainda é infrequente o consumo de agua 

nesta população. 

Ao final do preparo de todas as receitas, cada grupo dispunha suas 

preparações em uma bancada, fotografavam-nas e todas juntas 

experimentavam as receitas. 

Além das receitas desenvolvidas para os workshops foram 

elaboradas e testadas mais nove receitas de petiscos saudáveis que 

foram enviadas via multimedia messaging service (MMS) (WhatsApp®) na 

época da Copa do Mundo de Futebol, período de férias escolares.  

 No final de cada workshop as alunas responderam um questionário 

de avaliação das atividades práticas (seminário e workshop) (Apêndice 

10).  
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E, ao final da intervenção foi entregue a cada participante um livro 

de receitas (20 páginas), com todas as receitas e suas respectivas fotos 

desenvolvidas no projeto (Apêndice 11). 

  

 

3.11.2.5 Encontros Semanais 

  

 

Os encontros semanais foram de responsabilidade das assistentes 

de pesquisa, sob supervisão, das professoras coordenadoras e 

abordaram as 10 mensagens chaves de nutrição e atividade física. Foram 

realizados semanalmente com duração de aproximadamente 15 minutos, 

durante o intervalo. 

Para tanto foram utilizados recursos como exposição oral, flip chart 

e pôsteres. Também foram elaboradas algumas dinâmicas quando a 

mensagem era referente à atividade física, como caminhadas em volta da 

escola e danças. Os conteúdos abordados em cada semana eram 

previamente estudado pelos assistentes de pesquisa que também eram 

auxiliados pela professora coordenadora. 

 

 

3.11.2.6 Aulas de Educação Física 

 

 

 O projeto HSMS contou com o envolvimento de um professor de 

Educação Física de cada escola, a proposta era que em aula fossem 

abordadas práticas de atividade física sustentáveis, ou seja, que as 

adolescentes pudessem reproduzi-las em qualquer local e em casa com 
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familiares. Algumas práticas abordadas foram: aula de caminhada, de 

queimada, de dança e de circuito aeróbico.     

 

 

3.11.2.7 Envio Sistemático de Mensagens por Whatsapp® 

 

 

Um dos recursos utilizados na intervenção, foi o envio sistemático 

de mensagens de texto. O objetivo foi propiciar uma comunicação regular 

e periódica, que oferecesse conteúdo sobre um assunto de nutrição e 

atividade física e redução de comportamentos de tela, visava também 

criar um vínculo com as adolescentes. Objetivando uma maior interação, 

optou-se pelo uso do aplicativo WhatsApp®, por ser muito utilizado por 

esta faixa etária, possibilitando maior troca de mensagens entre as 

pesquisadoras e as adolescentes.  

Para as adolescentes usuárias de telefonia celular que não 

dispunham do aplicativo WhatsApp®, ou de smartphones ou que optaram 

por não participar do grupo (23,18%), as mensagens foram enviados por 

e-mail ou short message servisse (SMS).  

Para tanto, criou-se um grupo para cada uma das 5 escolas 

participantes da intervenção para que se pudesse propiciar as interações 

entre as participantes, não apenas entre as pesquisadoras e as 

adolescentes, mas também entre elas próprias. Uma das pesquisadoras 

teve a função de administradora, para postar as mensagens motivadoras, 

que procurou intercalar os temas sobre nutrição, atividade física e 

comportamentos de tela.   

A utilização do WhatsApp® foi considerada, também, por ser um 

aplicativo gratuito, dinâmico e permitir trocas instantâneas de mensagens. 

Além de possibilitar o envio de imagens, fotos e vídeos. Para cada 

mensagem foi criada um formatação gráfica diferente. Foram 
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encaminhadas, em média, duas vezes por semana, totalizando 26 

mensagens para cada participante (Apêndice 12).  

 

 

3.11.2.8 Carta aos Pais / Responsáveis 

 

Foram enviadas para os pais 4 cartas (Apêndice 13) com 

periodicidade mensal, abordando estratégias para alcançarem as metas 

semanais, além de um panorama das atividades desenvolvidas nas 

escolas.  

As atividades desenvolvidas com os pais foram: o livro de nutrição 

e atividade física e o envio de cartas. Estas tinham o objetivo de 

acompanhar a realização das metas semanais propostas para as suas 

filhas, além de explorar as principais barreiras e mecanismos facilitadores 

para a implantação de uma alimentação saudável e para a prática de 

atividade física. Os assuntos abordados em cada carta encontram-se 

descritos no Quadro 18.  

 

Quadro 18 – Assuntos abordados nas cartas enviadas aos pais / 
responsáveis. São Paulo, SP. 2015. 
 

Carta Temas abordados 

Carta 1 

Apresentação do projeto e disponibilização de e-mail para 
comunicação com as pesquisadoras 
Informar sobre as atividades em conjunto a ser preenchidas do 
livro de nutrição e atividade física 
Apresentar as 10 mensagens principais do projeto 

Carta 2 

Recomendação para o consumo de FLV, da prática de atividade 
física e de atividades de tela 
Sugestões para aumento de consumo de FLV 
Dicas para incentivar a filha a fazer atividade física e a reduzir o 
tempo gasto em atividades de tela 

Carta 3 
Dicas para melhorar o padrão alimentar da família 
Ideias de presentes que encorajam as filhas a prática de 
atividade física 

Carta 4 
Descrição das atividades desenvolvidas no projeto 
Imagem de todas as mensagens enviadas por WhatsApp® 
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3.12 PERDA AMOSTRAL 

 

 

Ao longo do projeto, ocorreram 41 perdas na amostra total, sendo 

11 no grupo controle e 30 no grupo intervenção (Quadro 19).   

Para compensar as perdas amostrais ao decorrer do projeto, foi 

utilizado a metodologia análise por intenção de tratamento, que baseia-se 

no princípio de que o efeito da estratégia terapêutica (intervenção) possa 

ser estimado através da avaliação com base na “intenção de tratamento” 

do indivíduo, ou seja, com base no tratamento originalmente planejado e 

não no tratamento efetivamente administrado (HOLLIS e CAMPBELL, 

1999).  

 

 
Quadro 19 – Perda amostral ao longo do projeto. São Paulo, SP. 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isto significa que os indivíduos alocados a um determinado grupo 

de tratamento devem ser seguidos, avaliados e analisados como 

membros do grupo original específico, independentemente de sua 

Randomização por escola 
(n=10)   

Indivíduos (n=253)  

Grupo controle  

5 escolas (n=111)  

Perdas de escolas no 
grupo controle (n=0)  

Perdas individuais no grupo 
controle (n= 11) 

5 ausentes no dia do teste 
6 recusaram ser medidas 

 

Grupo intervenção  
5 escolas (n=142)  

Perdas de escolas no grupo 
controle (n=0)  

Perdas individuais no grupo 
controle (n= 30) 

15 sairam do programa 

 15 ausentes no dia do teste 

Momento pré 

intervenção 

Momento pós a 

intervenção  
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aderência ao curso de tratamento planejado (HOLLIS e CAMPBELL, 

1999). 

 

 

3.13 VARIÁVEIS DE ESTUDO  

 

 

3.13.1 Variável Dependente 

 

 

3.13.1 Frequência de Refeições em Família 

  

 

Avaliada por meio da questão: “Na última semana, quantas vezes 

você fez refeições com toda ou pelo menos uma parte de sua família?”. A 

resposta foi expressa por 6 alternativas: nunca, 1 a 2 vezes, 3 a 4 vezes, 

5 a 6 vezes, 7 vezes e mais de 7 vezes por semana.   

A variável foi reclassificada em RF regulares (≥ 7x/semana) e RF 

não regulares (≤ 6x/semana). 

Considerou-se RF regulares aquelas que são realizadas pelo 

menos 7 vezes na semana, por entender que correspondem, em média, a 

pelo menos uma refeição compartilhada com a família por dia. 

Para avaliar a evolução da frequência de RF no pós intervenção, 

utilizou-se a seguinte classificação: evolução positiva e evolução negativa. 

Sendo considerado evolução positiva aquela onde ocorreu uma 

manutenção da frequência de RF regulares ou que tenha evoluído de 

forma positiva, ou seja, se, no momento pré intervenção, a adolescente 
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fazia ≥7RF/semana e no pós intervenção manteve as mesmas 

≥7RF/semana, foi classificada como uma evolução positiva; também foi 

considerada evolução positiva a migração de uma frequência ≤ 7 vezes 

para ≥7RF/semana. Mesmo critério foi utilizado para classificação da 

evolução negativa (Quadro 20).  

 

 

Quadro 20 – Conceituação da evolução das RF entre o momento pré 
intervenção e pós intervenção. São Paulo, SP. 2015. 

 

Evolução Positiva Evolução Negativa 

Momento pré intervenção = ≥ 7RF/sem 

→ pós intervenção = ≥ 7RF/sem 

Momento pré intervenção = < 7RF/sem 

→ pós intervenção = < 7RF/sem 

Momento pré intervenção = < 7RF/sem 

→ pós intervenção = ≥ 7RF/sem 

Momento pré intervenção = ≥ 7RF/sem 

→ pós intervenção = < 7RF/sem 

 

 

3.13.2 Variáveis de Confusão 

 

 

3.13.2.1 Escolaridade dos Pais ou Responsáveis 

 

 

Esta questão dispunha de sete categorias de respostas: ensino 

fundamental I (1ª a 4ª série); ensino fundamental II (5ª a 8ª série); ensino 

médio; ensino técnico; ensino superior e pós graduação. As categorias 

foram reclassificadas, sendo: ensino fundamental (ensino fundamental I e 

II), ensino médio (ensino médio + ensino técnico) e ensino superior 

(faculdade + pós graduação).  
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Para a escolaridade dos pais ou responsáveis, as adolescentes 

responderam sobre a situação de ensino do responsável 1 e do 

responsável 2, informando o grau de parentesco (não existe relação de 

maior importância para esta questão, ou seja, o responsável 1 não é mais 

importante, do que o responsável 2).  

Para classificação do nível de escolaridade do responsável, 

considerou-se o maior nível de escolaridade relatado entre o 

responsáveis 1 e 2. A escolaridade foi utilizado como preditor para 

classificação socioeconômica. 

 

 

3.13.2.2 Idade 

  

 

As idades das adolescentes foram obtidas conforme a idade que as 

adolescentes apresentavam na primeira coleta de dados, assim o cálculo 

foi efetuado a partir da diferença entre a da data da primeira coleta e a 

data de nascimento.  

 

 

3.13.2.3 Etnia 

  

 

Para a etnia, as adolescentes auto se classificaram como: afro 

descendente, asiática, branca, índia, parda ou outra raça, seguida da 

especificação. Para análises a etnia foi reclassificada em dois grupos: 

brancas e não brancas.   
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3.13.3 Variáveis Independentes 

 

 

3.13.3.1 Ambiente das Refeições em Família 

 

 

Fazem parte do ambiente das RF 13 itens, subdivididos em quatro 

eixos principais, sendo: prioridade para realização das RF (4 itens), 

estrutura ou regra das RF (5 itens), atmosfera das RF (3 itens) e presença 

de televisores durante as RF (1 item). 

As questões formuladas eram frases de concordância com 4 

categorias de respostas: concordo totalmente, concordo, discordo e 

discordo totalmente. Sendo reclassificadas em duas categorias: concordo, 

englobando as respostas concordo e concordo totalmente e discordo que 

englobou as respostas discordo totalmente e discordo. Todas as questões 

para avaliação deste item encontram-se apresentadas no Quadro 21.  

Para as variáveis: “ocupado”, “dificuldade” e “local das refeições”, 

as questões foram formuladas na negativa ou com sentido contrário, 

desta forma as avaliações são em relação à categoria discordo.  

Com relação à evolução do ambiente das refeições em família, 

utilizou-se critério similar ao utilizado na avaliação da frequência de RF, 

ou seja, a evolução positiva, ocorreu pela migração ou manutenção da 

concordância (Quadro 22).  
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Quadro 21 - Descrição das variáveis relacionadas ao ambiente das 
refeições em família. São Paulo, SP. 2015.   
 

Eixo Nome da variável  e descrição do item da pesquisa 

Prioridade de 

RF 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura ou 

regras de RF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmosfera de 

RF 

 

 

 

 

 

Assistir TV nas 

refeições 

Importância = Na minha família é muito importante comer 

junto pelo menos uma refeição por dia.  

Obrigação = Na minha família nós temos que estar em casa 

para o jantar. 

Ocupado = Eu sou muito ocupado normalmente para jantar 

com minha família.  

Dificuldade = Na minha família é difícil encontrar uma hora em 

que todos possam sentar e comer juntos.  

 

Regras = Na minha família devemos seguir regras na hora das 

refeições.  

Local das refeições = Na minha família nós não temos que 

comer na cozinha ou na sala de jantar.  

Bons modos = Bons modos são importantes na mesa de 

jantar.  

Necessidade de comer o que é servido = Na minha família 

os filhos devem comer todos os alimentos servidos no prato 

mesmo que não gostem.  

Preparo de outro alimento = Na minha família é normal fazer 

outra coisa para os filhos comerem se eles não gostam do que 

está sendo servido. 

 

Conversar = Na minha família a refeição é a hora de 

conversar.  

Gostar de comer junto = Eu gosto de comer com a minha 

família.  

Comer é um momento agradável = Na minha família comer 

faz as pessoas ficarem junto de um modo agradável. 

 

TV = Na minha família nós vemos TV enquanto jantamos. 
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Quadro 22 – Conceituação da evolução das respostas entre o momento 
pré intervenção e pós intervenção. São Paulo, SP. 2015. 

 

Evolução Positiva Evolução Negativa 

Momento pré intervenção = concordo → 

pós intervenção = concordo 

Momento pré intervenção = discordo → 

pós intervenção = discordo 

Momento pré intervenção = discordo  → 

pós intervenção = concordo 

Momento pré intervenção = concordo → 

pós intervenção = discordo 

 

 

No entanto, para as variáveis: “ocupado”, “dificuldade” e “local das 

refeições”, a evolução foi mensurada de forma oposta. 

 

 

3.13.3.2 Local de Realização das Refeições 

  

 

A pergunta, qual local você realiza as refeições (café da manhã, 

almoço, jantar e lanches entre as refeições) com maior frequência, 

dispunha de 5 alternativas: em casa; na escola; em lanchonete do tipo 

“fast food”; em outro tipo de restaurante e na casa de outras pessoas.  
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3.13.3.3 Frequência de Realização das Refeições 

 

 

A pergunta, com qual frequência você realiza as refeições (café da 

manhã, almoço, jantar e lanches entre as refeições), dispunha de 5 

alternativas: nunca, de 1 a 2 dias/semana, de 3 a 4 dias/semana, de 5 a 6 

dias/semana e todos os dias. Houve um reagrupamento para 4 

categorias, agrupando-se as frequências nunca e de 1 a 2 vezes por 

semana. 

 

 

3.13.3.4 Companhia para Realizar as Refeições 

 

 

A pergunta, com quem você realiza as refeições (café da manhã, 

almoço, jantar e lanches entre as refeições) com maior frequência, 

dispunha de 5 alternativas: sozinho, com meu pai, com minha mãe, com 

meu pai e minha mãe, com meus avós e com outras pessoas. 

 

 

3.13.3.5 Atividade Física  

 

 

A classificação dos diferentes níveis de atividade física (leve, 

moderada e intensa) foi conforme a Global Recommendations on Pyshical 

Activity for Health (WHO, 2010). 
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Foi solicitado que as alunas nomeassem as atividades realizadas. 

Para o tempo dispendido, o questionário dispunha de 7 categorias de 

respostas, sendo: nenhuma; de ½ a 2h/semana; de 2 ½ a 3h/semana, de 

3 ½ a 4h/semana; de 4 ½ a 5h/semana; de 5 ½ a 6h/semana; mais que 7 

horas por semana.  

 

 

Atividade Física Leve 

 

 

Como não existe classificação de adequação para o nível de 

atividade física leve, esta variável foi considerada de forma contínua. 

Para exemplificar às adolescentes os níveis de atividade física 

leve, foi apresentada a seguinte colocação: “aquela que não exige muito 

esforço físico e como consequência a respiração não é alterada”.  

 

 

Atividade Física Moderada 

 

As respostas foram reclassificadas como nível de atividade física 

moderada adequada (≥ 300 minutos por semana) e inadequada (≤ 300 

minutos por semana) (WHO, 2010).  

Para exemplificar às adolescentes os níveis de atividade física 

moderada, foi apresentada a seguinte colocação: “Aquela que requer 

algum esforço físico e como consequência a respiração é mais intensa”. 
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Atividade Física Vigorosa 

 

 

As respostas foram reclassificadas como nível de atividade física 

vigorosa adequado (≥ 300 minutos por semana) e inadequado (≤ 300 

minutos por semana) (WHO, 2010).  

Para exemplificar às adolescentes os níveis de atividade física 

vigorosa, foi apresentada a seguinte colocação: “Que demanda grande 

esforço físico e como consequência a respiração é muito intensa”.  

 

 

3.13.3.6 Comportamentos Sedentários 

 

 

 Os comportamentos sedentários foram medidos por meio das 

horas despendidas em atividade de tela (uso de computadores e internet, 

jogos eletrônicos passivos, assistir a televisão/vídeos/DVDs e 

smartphones). 

 Desta forma, é composto por três variáveis: “atividade de tela dia 

útil”, que é a média diária de horas consumidas durante a semana, de 

segunda a sexta feira; “atividade de tela final de semana”, que é a média 

diária de horas consumidas durante os finais de semana, sábado e 

domingo e “atividade de tela total da semana”, que é a soma das 

atividades de tela (semana e final de semana). 

As adolescentes reportaram a média de horas gastas nas 

atividades de tela, variando de zero a mais que 5 horas por dia. Quanto à 

classificação foi considerado adequado (≤2 horas/dia) e inadequado (≥2 

horas/ dia) (TREMBLAY et al., 2011). Para a variável “atividade de tela 

total da semana” estes valores foram multiplicados por sete.  
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3.13.3.7 Presença de Eletrônicos no Quarto 

 

 

 As adolescentes foram questionadas sobre a presença de televisor 

e de computador no quarto. Com possibilidade de resposta sim ou não.  

Para a variável “presença de eletrônicos no quarto” ser 

considerada afirmativa foi considerada a presença de qualquer um dos 

eletrônicos no quarto.  

 

 

3.13.3.8 Apoio Familiar 

 

 

Para compor o apoio familiar, foram consideradas duas variáveis: 

“compartilhamento de atividade física com algum familiar” e “preparação 

de refeição saudável com a família”. 

Para este bloco de questões, existiam 5 alternativas: nunca, 

raramente, as vezes, frequentemente e sempre. As respostas foram 

reclassificadas em: não frequente que engloba as respostas nunca, 

raramente e às vezes e frequente que engloba as respostas 

frequentemente e sempre. 
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Compartilhamento de Atividade Física com Algum Familiar 

 

 

 Expressa pela resposta à questão: Nos últimos três meses, algum 

membro da sua família praticou alguma atividade física com você?  

  

 

Preparação de Refeição Saudável com a Família 

 

 

Obtida pela resposta à questão: Nos últimos três meses, você 

ajudou seus pais na preparação de refeições ou lanches?  

 

 

3.13.3.9 Oportunidades para Alimentação Saudável 

 

 

Para a composição das oportunidades para a alimentação 

saudável, foram consideradas sete variáveis: “disponibilidade de FLV”; 

“preparação de refeição saudável”; “incentivo ao consumo de FLV”; 

“oferta de legumes e verduras nas refeições”; “oferta de frutas em casa”; 

“disponibilidade de lanches saudáveis” e ”disponibilidade de bebidas 

saudáveis”. 
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Disponibilidade de FLV 

 

 

Para esta questão as adolescentes responderam a seguinte 

afirmativa: Nos últimos três meses, na sua casa houve frutas, legumes e 

verduras disponíveis?  

Existiam 5 possibilidades de respostas: nunca, raramente, as 

vezes, frequentemente e sempre. As respostas foram reclassificadas em: 

não frequente (nunca, raramente e às vezes, frequentemente) e frequente 

(frequentemente e sempre). 

 

 

Preparação de Refeição Saudável 

 

 

Obtida pela resposta à questão: Nos últimos três meses, os seus 

pais prepararam alguma vez um jantar saudável, com preparações 

caseiras, por exemplo: arroz, feijão, verduras e carnes em geral?” 

Para esta questão, existiam 5 possibilidades de respostas: nunca, 

raramente, as vezes, frequentemente e sempre. As respostas foram 

reclassificadas em: não frequente (nunca, raramente e às vezes, 

frequentemente) e frequente (frequentemente e sempre). 
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Incentivo ao Consumo de FLV 

 

As adolescentes responderam a questão: Nos últimos três meses, 

os seus pais a incentivaram consumir frutas, legumes e verduras?  

Para esta questão, existiam 5 possibilidades de respostas: nunca, 

raramente, as vezes, frequentemente e sempre. As respostas foram 

reclassificadas em: não frequente (nunca, raramente e às vezes, 

frequentemente) e frequente (frequentemente e sempre). 

 

 

Oferta de Legumes e Verduras nas Refeições 

 

 

Obtida pela resposta à questão: Na minha casa verduras e 

legumes são servidos nas refeições e/ou nos lanches. 

Para esta questão, existiam 6 possibilidades de respostas: discordo 

totalmente, discordo, discordo pouco, concordo pouco, concordo e 

concordo totalmente. As respostas foram reclassificadas em: discordo 

(discordo totalmente, discordo e discordo pouco) e concordo (concordo 

pouco, concordo e concordo totalmente). 

 

 

Oferta de Frutas em Casa 

 

 

Para esta questão as adolescentes responderam a seguinte 

afirmativa: Na minha casa frutas são servidas nas refeições e/ou nos 

lanches.  
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Para esta questão, existiam 6 possibilidades de respostas: discordo 

totalmente, discordo, discordo pouco, concordo pouco, concordo e 

concordo totalmente. As respostas foram reclassificadas em: discordo 

(discordo totalmente, discordo e discordo pouco) e concordo (concordo 

pouco, concordo e concordo totalmente). 

 

 

Disponibilidade de Lanches Saudáveis 

 

 

Obtida pela resposta à afirmação: Na minha casa há lanches 

saudáveis (por exemplo: frutas, iogurtes, cereais matinais, barras de 

cereais, frutas secas e pães integrais). 

Para esta questão, existiam 6 possibilidades de respostas: discordo 

totalmente, discordo, discordo pouco, concordo pouco, concordo e 

concordo totalmente. As respostas foram reclassificadas em: discordo 

(discordo totalmente, discordo e discordo pouco) e concordo (concordo 

pouco, concordo e concordo totalmente). 

 

 

Disponibilidade de Bebidas Saudáveis 

 

 

As adolescentes responderam a seguinte afirmativa: Na minha 

casa há bebidas saudáveis (água, água de coco, sucos naturais caseiros 

e chás gelados).  

Para esta questão, existiam 6 possibilidades de respostas: discordo 

totalmente, discordo, discordo pouco, concordo pouco, concordo e 
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concordo totalmente. As respostas foram reclassificadas em: discordo 

(discordo totalmente, discordo e discordo pouco) e concordo (concordo 

pouco, concordo e concordo totalmente). 

 

 

3.13.3.10 Escolhas Alimentares 

 

 

Para compor as escolhas alimentares, foram consideradas duas 

variáveis: “teor reduzido de gordura” e “bebidas saudáveis”. 

Para este bloco de questões, existiam 5 possibilidades de 

respostas: nunca, raramente, as vezes, frequentemente e sempre. As 

respostas foram reclassificadas em: não frequente (nunca, raramente e às 

vezes, frequentemente) e frequente (frequentemente e sempre). 

 

 

Teor reduzido de gordura 

 

 

 Obtida pela resposta à questão: Nos últimos três meses, você 

escolheu alimentos e/ou preparações com pouca gordura (por exemplo: 

preparações grelhadas, cozidas ou refogadas)? 
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Bebidas Saudáveis 

 

 

As adolescentes responderam a seguinte questão: Nos últimos três 

meses, você escolheu beber água ou sucos sem adição de açúcar ao 

invés de bebidas adoçadas artificialmente (por exemplo: suco em pó ou 

suco de caixinha)? 

 

 

3.13.3.11 Consumo de Grupos Alimentares 

 

 

 O consumo alimentar foi expresso em medidas usuais por meio do 

número de porções consumidas relatadas na QFA-PA de acordo com os 

oito grupos da Pirâmide Alimentar: 1) arroz, pão, massa, batata, 

mandioca; 2) frutas; 3) verduras e legumes; 4) leite, queijo, iogurte; 5) 

carnes e ovos; 6) feijões; 7) óleos e gorduras e 8) açúcares e doces 

(PHILIPPI et al., 2010).  

Foi avaliada existência de diferença no consumo médio diário dos 

diferentes grupos alimentares entre adolescentes que realizam e não 

realizam RF regulares no momento pré intervenção. Também se avaliou a 

alteração de consumo, independente das RF regulares, entre os dois 

momentos pré e pós a intervenção. 
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3.13.3.12 Consumo de Alimentos do Hábito dos Adolescentes 

 

 

 Alguns alimentos, que são do hábito alimentar dos adolescentes  

(LEAL et al., 2010) e /ou que são característicos das refeições dos 

adolescentes sem a presença dos pais, foram avaliados individualmente, 

são eles: açúcar, bebidas açucaradas (sucos artificiais, bebidas de soja, 

Yakult®), refrigerantes, macarrão instantâneo, salsicha, empanados de 

frango e hambúrguer.   

Foi avaliada existência de diferença no consumo médio diário 

destes alimentos entre adolescentes que realizam e não realizam RF 

regulares no momento pré intervenção. Também se avaliou a alteração 

de consumo, independente das RF regulares, entre os dois momentos, 

pré e pós intervenção. 

 

 

3.13.3.13 Estado Nutricional 

 

 

O estado nutricional foi classificado de acordo com o IMC, obtido 

pela divisão do peso corporal (kg) pela estatura ao quadrado (m)2. A 

classificação do estado nutricional foi realizada pelo indicador IMC por 

idade com base nos pontos de corte em percentis, elaborados pela World 

Health Organization (Quadro 23)  (WHO, 2007). 
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Quadro 23 - Classificação do estado nutricional segundo IMC 
para idade de adolescentes de 10 a 19 anos. São Paulo, SP. 
2015. 
 

Percentis de IMC para idade Estado nutricional 

≥ Percentil 0,1 e < Percentil 3 Magreza 
≥ Percentil 3 e ≤ Percentil 85 Eutrofia 

> Percentil 85 e ≤ Percentil 97 Excesso de Peso 
> Percentil 97 e ≤ Percentil 99,9 Obesidade 

Fonte: WHO, 2007b 

 

 

3.14 ANÁLISE DE DADOS 

  

 

Os dados coletados foram digitados e armazenados em um banco 

de dados do programa Microsoft Office Excel (versão 2007). O programa 

R, versão 3.1.2 R (TEAM, 2014) foi utilizado para todos os cálculos. 

Valores de p menores que 0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes. 

A análise descritiva para as variáveis quantitativas é expressa 

através de média ± erro padrão (ep) e mediana (quantil 25% - quantil 

75%), enquanto para as variáveis qualitativas, é expressa através de 

frequência (percentual).  

O teste de Fisher foi utilizado para a comparação das variáveis 

qualitativas entre os grupos nos contextos de: Influência, Importância e 

Intervenção.  

Em uma segunda etapa, foi considerada a regressão de Poisson 

múltipla com variância robusta (ZOU, 2004) ajustada pela escolaridade do 

responsável, etnia e idade, em particular, também para a resposta dada 

no instante inicial na avaliação da Intervenção. A partir da regressão de 

Poisson, avaliou-se a razão de probabilidade (RP) de interesse 

acompanhado pelo respectivo intervalo de confiança 95% (IC95%). 
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Os testes t, Mann-Whitney e Brunner-Munzel (BRUNNER e 

MUNZEL, 2000) foram utilizados na comparação das variáveis 

quantitativas entre os grupos nos contextos de Importância e Intervenção 

segundo as hipóteses de normalidade e homogeneidade das variâncias. 

A hipótese de normalidade foi verificada pelo teste de Anderson-Darling e 

a hipótese de homogeneidade de variâncias foi verificada pelo teste de 

Levene. 

Para considerar as discrepâncias de idade, escolaridade do 

responsável e etnia, a regressão linear múltipla foi considerada a fim de 

possibilitar a estimação do incremento médio devido a característica de 

interesse. Novamente, na avaliação da Intervenção, a resposta no 

instante inicial também foi considerada. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

 

Participaram da pesquisa 253 adolescentes do sexo feminino, 

sendo 142 alunas do grupo intervenção e 111 do grupo controle, assim 

56,2% e 43,8% respectivamente. As adolescentes apresentaram média 

de idade de 15,6±ep0,05 anos. Com relação a etnia autodeclarada, a 

maioria era branca (56,3%), seguida de parda (26,1%) e a naturalidade 

predominante (85,8%) era a cidade de São Paulo.  

Para 92% das adolescentes o responsável era o pai, ou a mãe ou 

ambos. Com relação à formação educacional a maioria dos responsáveis 

tinha ensino médio (55,1%), seguido de ensino superior (37,9%).  

Em média, as adolescentes realizavam no momento pré 

intervenção duas horas e meia de atividade física leve por semana. Com 

relação à atividade física moderada, apenas 5,1% foram consideradas 

ativas, ou seja, realizavam mais que duas horas por semana e para a 

atividade física vigorosa, 3,2% foram classificadas como ativas, sendo a 

maioria inativa (78,3%).  

Quanto aos comportamentos sedentários, medido por meio das 

horas despendidas em atividades de tela, mais de 85% da amostra 

gastava mais tempo que o preconizado por dia para adolescentes, que 

são até 2 horas/dia. Quase setenta por cento das adolescentes tinham 

eletrônicos, seja computador ou televisor, em seus quartos (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Caracterização das adolescentes estudadas no geral e por 
grupos intervenção e controle: idade, escolaridade do responsável, etnia, 
atividade física e comportamentos sedentários. São Paulo, 2015. 
 

Variáveis Geral (%) HSMS (%) Controle (%)  Valor 
p 

Idade (anos)  
Média* 

 
15,6 ±ep0,05 

 
15,87 ±ep0,07 

 
15,29 ±ep0,08 

 

 14 7,9 0,0 18,0  
<0,001 

15 36,8 33,1 41,4  

 16 42,7 50,7 32,4  

 17 9,9 11,3 8,1  

 18 2,8 4,9 0,0  

  
Escolaridade Responsável        

 Ensino Fundamental 7,0 9,3 4,6  
0,07 

Ensino Médio 55,1 59,3 50,9  

 Superior 37,9 31,4 44,4  

  
Etnia        

 Brancos 55,4 48,6 64,0  
0,016 

Não brancos 44,6 51,4 36,0  

  
Atividade Física Leve      

 Nenhuma 19,4 14,8 25,2  
 

< 30 min/sem 13,4 14,1 12,6  
 

30 min _- 1 h/sem 26,9 29,6 23,4  
 

1h e 30 min - 2 h/sem 15,0 19,0 9,9  
 

2h e 30 min - 3 h/sem 7,5 4,9 10,8  

 3h e 30 min - 4 h/sem 9,1 10,6 7,2  
 

≥ 4h e 30 min/sem 8,8 7,0 10,8  
 

      

Atividade Física Moderada    
 

 Inativo 47,4 42,3 54,1  

 Insuficientemente ativo 47,4 53,5 39,6  

 Ativo 5,1 4,2 6,3  

 Atividade Física Vigorosa        

 Inativo 78,3 73,2 84,7  

 Insuficientemente ativo 18,6 23,2 12,6  

 Ativo 3,2 3,5 2,7  

  
Atividades em tela         

 < 2 horas / dia 14,2 13,4 15,3  

 ≤ 2 horas / dia 85,8 86,6 84,7  
       

Eletrônicos no quarto      
Sim 68,4 79,6 78,4   
Não 16,2 20,4 21,6   

* cálculo de média para idade, para as demais variáveis foi demostrado a distribuição 

percentual. 
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 No que diz respeito ao estado nutricional, 70,4% das 

adolescentes encontravam-se eutróficas no momento inicial do projeto, no 

entanto, excesso de peso e obesidade somaram quase 27%.  O consumo 

médio diário é de 2.257,6±895,51 calorias (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 – Estado nutricional e consumo alimentar das 
adolescentes estudadas no geral e por grupos intervenção e 
controle no momento pré intervenção. São Paulo, 2015. 

 

Variáveis Geral HSMS Controle 

Estado Nutricional  %   %  % 

Magreza 2,8 4,2 0,9 

Eutrofia 70,4 64,1 78,4 

Excesso de Peso 18,6 20,4 16,2 

Obesidade 8,3 11,3 4,5 

        

Valor Energético Kcal / dia 2.257,6 2.224,4 2.300,1 

% adequação do VET  80,6 79,4 82,1 

Legenda: HSMS = Grupo Intervenção / VET = Valor Energético Total 

 

 

No momento pré intervenção, o peso médio era de 57,85 kg 

(IC95% 56,34-59,37), a altura média de 1,61m (IC95% 1,60-1,62), a 

circunferência de cintura média de 73,97cm (IC95% 72,63-75,31) e o IMC 

médio de 22,23kg/m2 (IC95% 21,73-22,73) (Tabela 4).  
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Tabela 4 – Média de peso, estatura, circunferência da cintura e índice de 
massa corporal das adolescentes estudadas no geral e por grupos 
intervenção e controle no momento pré intervenção. São Paulo, 2015. 
 
Variáveis Geral  

Média (IC95%) 
HSMS 

Média (IC95%)  
Controle  

Média (IC95%) 

Peso (kg) 57,85 (56,34-59,37) 59,86 (57,82-61,89) 55,29 (53,9-57,50) 

Estatura (cm) 1,61 (1,60-1,62) 1,61 (1,60-1,62) 1,60 (1,59-1,61) 

Circunf. da cintura (cm) 73,97 (72,63-75,31) 75,93 (74,19-77,67) 71,46 (69,44-73,48) 

IMC (kg/m
2
) 22,23 (21,73-22,73) 22,81 (22,12-23,49) 21,48 (20,76-22,21) 

IMC z-score 0,31 (0,16-0,45) 0,42 (0,23-0,62) 0,16 (-0,05-0,38) 

Legenda: IMC = Índice de Massa Corporal 

 

 

4.1.1 Realização das Refeições, Companhia e Local 

 

 

 Foram avaliadas quais refeições eram realizadas pelas 

adolescentes, na companhia de quem e em qual local as realizavam. 

O almoço foi a refeição menos omitida (7,1% faziam o almoço), 

mas como as adolescentes estudavam em período integral era a refeição 

que menos ocorria em casa, mais de ¾ das adolescentes almoçava na 

escola e, por conseguinte a que menos realizam na presença da família, 

apenas 9,88% das alunas faziam RF nesta refeição. 

A segunda refeição com menos omissão foi o jantar, que por sua 

vez era a refeição que mais ocorria em família (81,03%), considerando-se 

o pai, a mãe e/ou os avós. Também foi a refeição mais realizada em casa, 

por quase 100% das adolescentes. 

A refeição mais omitida foi o café da manhã. Se as adolescentes o 

faziam, em geral, era realizado em casa, mas sem a companhia dos 

familiares. 

Os lanches intermediários eram realizados todos os dias por 

apenas 22,13%, e, na maioria das vezes acontecia na escola (Tabela 5).  
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Tabela 5 – Distribuição da frequência da realização das refeições, 
companhia e local onde foram realizadas no momento pré intervenção e 
pós intervenção. São Paulo, SP. 2015. 
 

Variáveis Café da Manhã Almoço Jantar 
Lanches 

Intermediários 
  T0 T1 T0 T1 T0 T1 T0 T1 

Frequência:  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%) 

Nunca 2,4 0,8 0,4 4,0 1,2 0,4 1,2 10,3 

1-2 x/sem 15,4 10,7 6,7 5,9 9,5 8,3 16,6 29,6 

3-4x/sem 12,3 13,0 7,1 54,9 9,9 6,3 28,5 40,3 

5-6x/sem 23,7 39,1 43,5 35,2 22,9 37,2 31,6 19,8 

Todos os dias 46,3 36,4 42,3 0,0 56,5 47,8 22,1 0,0 

                  

Companhia:                 

Sozinha / 
outras 
pessoas 

60,1 49,4 90,1 85,8 19,0 18,2 80,6 71,5 

Família 39,9 50,6 9,9 14,2 81,0 81,8 19,4 28,5 

  

  
              

Onde: 

Casa 77,1 79,5 12,3 14,2 98,0 99,6 30,0 22,9 

Escola 22,5 20,6 78,7 74,3 1,2 0,4 65,6 75,1 

Lanchonete 
fast food 

0,4 0,0 8,7 6,3 0,4 0,0 2,8 0,8 

Restaurante 0,0 0,0 0,4 5,1 0,4 0,0 0,8 0,4 

Casa de 
outras 
pessoas 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 

Legenda: T0 = momento pré intervenção / T1 = momento pós intervenção 

 

 

No momento pós intervenção sem considerar os grupos, o jantar 

passou a ser a refeição menos omitida, também foi a refeição mais 

realizada em casa e na companhia dos familiares.  

No almoço, houve ligeiro aumento das refeições realizadas em 

companhia dos pais, bem como das realizadas em casa, no entanto, 

diminuiu a frequência de refeições realizadas diariamente.  

Quanto ao café da manhã, houve aumento da frequência de 

realização com a família de 39,92% no momento pré intervenção para 
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50,59% no pós intervenção, e também deixou de ser a refeição mais 

omitida. 

Os lanches intermediários passaram a ter a maior taxa de omissão, 

bem como houve redução no número de adolescentes que os consumiam 

diariamente (Tabela 5).  

 

 

4.2 FREQUÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES EM FAMÍLIA  

 

 

4.2.1 Frequência da Realização de RF  

 

 

No que diz respeito à frequência da realização de RF, no momento 

pré intervenção, observa-se que a maior proporção das adolescentes 

(24,1%) realizava entre uma e duas refeições por semana, seguida pelo 

estrato cinco a seis vezes por semana (Tabela 6).  

No pós intervenção observou-se que a maior proporção de 

adolescentes realizavam entre 5 e 6 refeições em família por semana, 

seguida de 1 a 2 , 3 a 4 vezes e mais que 7 vezes por semana (Tabela 6). 

Com relação à média da frequência da realização de RF 

encontradas no momento pré intervenção, na amostra total, independente 

da randomização, as adolescentes realizavam 5,04 (±ep 0,20) RF por 

semana. Quando separado por grupos, observou-se que o grupo HSMS 

praticava 4,88 (±ep 0,25) e o grupo controle 5,24 (±ep 0,31) RF semanais 

(Tabela 6). 
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Tabela 6 – Distribuição da frequência percentual e absoluta da realização 
das refeições em família no momento pré intervenção e pós intervenção, 
segundo os grupos intervenção e controle. São Paulo, SP. 2015. 
 

Frequência 
de RF 

Geral HSMS Controle 
T0 T1 T0 T1 T0 T1 

% (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) 

Nunca 3,6 (9) 5,5 (14) 4,2 (6)  7,7 (11) 2,7 (3) 2,7 (3) 

1-2x/sem 24,1 (61)  17,0 (43) 23,9 (34) 16,9 (24) 24,3 (27) 17,1 (19) 

3-4x/sem 18,6 (47) 17,0 (43) 16,2 (23) 16,9 (24) 21,6 (24) 17,1 (19) 

5-6x/sem 21,7 (55) 30,5 (77) 25,3 (36) 33,8 (48) 17,1 (19) 26,1 (29) 

7 x/sem 12,2 (31) 13,0 (33)  15,6 (22)  9,2 (13) 8,1 (9) 18 (20) 

+ 7 x/sem 19,8 (50) 17,0 (43)  14,8 (21)  15,5 (22) 26,2 (29) 18,9 (21) 

Legenda: T0 = momento pré intervenção / T2 = momento pós intervenção 

 

 

No pós intervenção, as adolescentes passaram a realizar 5,13 (±ep 

0,18) refeições em família por semana, sendo que, o grupo HSMS 

manteve sua frequência em 4,89 (±ep 0,25) e o grupo controle aumentou 

para 5,44 (±ep  0,28) RF/semana (Tabela 7).  

 

 

Tabela 7 – Média da frequência da realização das refeições em 
família no momento pré intervenção e pós intervenção. São Paulo, 
SP. 2015. 
 

 Pré Intervenção Pós Intervenção 
Média / erro 

padrão 
IC 95% Média / erro 

padrão 
IC 95% 

Geral 5,04 ±ep 0,20 4,65 – 5,42 5,13 ±ep 0,18 4,77 – 5,50 
HSMS 4,88 ±ep 0,25 4,39 – 5,37 4,89 ±ep 0,25 4,40 - 5,38 
Controle 5,24 ±ep 0,31 4,61 – 5,86 5,44 ±ep 0,28 4,89-5,99 
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4.2.2 Frequência de Realização de RF Regulares  

 

 

A Tabela 8 exprime a frequência da realização de RF regulares (≥ 

7x/sem), mensuradas no momento pré intervenção, observa-se que as RF 

não regulares prevaleceram, cerca de 2/3 (68%), em ambos os grupos, 

sem diferença estatisticamente significante (p=0,504).  

 

 

Tabela 8 – Distribuição da frequência e número 
absoluto da realização das refeições em família 
regulares (≥7x/sem) no momento pré intervenção. 
São Paulo, SP. 2015. 

 

  
Regulares 
(≥ 7x/sem) 

% (n) 

Não regulares 
(< 7x/sem) 

% (n) 
Valor p 

Geral (%) 32,0 (81) 68,0 (172) 

0,504 HSMS (%) 30,28 (43) 69,72 (99) 

Controle (%) 35,13 (39) 65,77 (73) 

 

 

4.2.2.1 Distribuição percentual do nível de escolaridade em função 

da realização de RF regulares (≥ 7x/sem) 

 

 

Como consequência da adoção do padrão de RF regulares como 

sendo 7 ou mais vezes por semana, as análises do momento pré 

intervenção foram realizadas considerando-se dois grupos: grupo que 

realiza RF regulares composto por 81 adolescentes (32,02%) e grupo que 

não realiza RF regulares, perfazendo 172 adolescentes (67,98%) no 

momento pré intervenção. 

 Ao se avaliar a distribuição percentual do nível de escolaridade do 

responsável em função da realização de RF regulares, encontrou-se que: 
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18 responsáveis (7,25%) tinham o ensino fundamental, sendo igualmente 

distribuído entre as adolescentes que faziam ou não RF regulares. Para a 

categoria ensino médio, se enquadraram 138 (55,6%) responsáveis. 

Deste grupo, apenas 24,64% das adolescentes realizavam RF regulares, 

com 75,36% não realizando RF regulares. Para a escolaridade de nível 

superior (92 responsáveis, 37,10%), houve também predomínio do grupo 

que não realizava RF regulares, 61,96%, enquanto 38,04% realizava RF 

regulares, porcentagem maior que o ensino médio e menor que ensino 

fundamental (Gráfico 1).   

A frequência de realização de RF regulares associou-se ao grau de 

escolaridade do responsável, com significância estatística para ensino 

médio (p=0,02). Logo, o responsável pela adolescente ter ensino médio, 

reduz a probabilidade em 49% de se fazer RF regulares (RP 0,49 / IC95% 

0,28-0,85).  

 

Gráfico 1 – Distribuição percentual do nível de 
escolaridade do responsável em função da realização de 
refeições em família regulares no momento pré 
intervenção. São Paulo, SP. 2015. 
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4.3 FATORES QUE INFLUENCIAM NA PRÁTICA DAS 

REFEIÇÕES EM FAMÍLIA REGULARES 

 

 

 Neste tópico são apresentadas as variáveis que poderiam 

influenciar na prática de RF regulares, ou seja, pelo menos 7 vezes por 

semana. A frequência de RF regulares foi analisada em função de outras 

variáveis de interesse, que foram agrupadas em: atividade física e 

comportamentos sedentários; apoio familiar e ambiente das refeições. 

  

  

4.3.1 Atividade Física e Comportamentos Sedentários 

 

 

 Em geral, 30% das adolescentes que realizavam RF regulares, ou 

eram inativas ou insuficientemente ativas quanto à realização de atividade 

física moderada, entretanto entre as jovens que se declararam ativas 

neste mesmo grau de atividade física, esta porcentagem subiu para 

46,15%. O mesmo aconteceu para a atividade física vigorosa, ou seja, 

aumentou a porcentagem de adolescentes que faziam RF regulares à 

medida que a categoria mudou para níveis mais elevados de atividade 

física (Tabela 9). 

 Esta mesma distribuição, mas sem diferenças estatísticas 

significantes, também foi observada com relação à adequação aos 

comportamentos sedentários, expressos pelas variáveis: atividade de tela 

dia útil, atividade tela final de semana, atividade tela total da semana 

(Tabela 9).   
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Tabela 9 – Distribuição percentual das refeições em família regulares 
em função da atividade física e dos comportamentos sedentários no 
momento pré intervenção. São Paulo, SP. 2015. 

 

Variável Categorias 
Regulares 

(%) 
Valor 

p* 

Atividade Física 
Moderada 

Inativo (n=120) 29,17 (35)  
0,386 Insuficientemente Ativo (n= 120) 33,33 (40) 

Ativo (n= 13)  46,15 (6)  
    

Atividade Física 
Vigorosa 

Inativo (n=198) 28,28 (56)  
0,009 Insuficientemente Ativo (n= 47) 40,43 (19) 

Ativo (n= 8)  75,00 (6) 
    
Atividade de Tela Dia 
Útil 

Inadequado (n=195) 31,28 (61) 
0,635 

Adequado (n=58) 34,48 (20) 
    
Atividade de Tela Final 
de Semana 

Inadequado (n=225) 30,67 (69) 
0,203 

Adequado (n=28) 42,86 (12) 
    
Atividade de Tela Total 
da Semana 

Inadequado (n=217) 30,88 (67) 
0,341 

Adequado (n=36) 38,89 (14)  
    

Eletrônicos no Quarto 
Não (53) 26,42 (14) 

0,408 
Sim (200) 33,5 (67) 

* Teste de Fisher 

 

 

4.3.1.1 Atividade Física 

 

Atividade Física Leve  

 

Observou-se que adolescentes que realizavam RF regulares 

faziam mais atividade física leve, média de 2,7h/semana (±ep 0,25), 

contra 2,37h/semana (±ep 0,15) daqueles que não faziam RF. Ademais 

no grupo de refeições regulares 25% dos indivíduos faziam pelo menos 4 

horas de atividade física leve, enquanto que, no grupo que não realiza RF 

regulares, este número era de 3 horas (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Média de horas gastas por semana de atividade 
física leve com base na prática de realização das refeições 
em família regulares no momento pré intervenção. São Paulo, 
SP. 2015. 

 

 

 

 

Atividade Física Moderada  

  

 

Para esta categoria encontrou-se 120 adolescentes inativas, 120 

insuficientemente ativas e 13 ativas (Tabela 9).   

Entre as adolescentes consideradas inativas observou-se que 

29,17% realizavam RF regulares, mas este número eleva-se à medida 

que aumenta o nível de atividade física. Entre as ativas, 46,15% 

realizavam RF regulares (Gráfico 3), entretanto, sem diferenças 

estatisticamente significantes.  



 

116 

 

Gráfico 3 – Distribuição percentual do nível de atividade 
física moderada em função das refeições em famílias 
regulares no momento pré intervenção. São Paulo, SP. 
2015. 

 

 

 

 

Atividade Física Vigorosa  

 

Do total de 253 adolescentes, 198 eram inativas, 47 

insuficientemente ativas e 8 ativas (Tabela 9). A variável atividade física 

vigorosa foi a que sofreu maior impacto com a frequência de RF 

regulares, embora 50% das adolescentes não realizassem atividade física 

vigorosa, as que faziam RF regulares desempenharam o dobro de 

atividade física vigorosa (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Distribuição percentual do nível de atividade física 
vigorosa em função das refeições em família regulares no 
momento pré intervenção. São Paulo, SP. 2015. 

 

 

 

 

 Ao utilizar-se um modelo múltiplo de regressão logística, controlado 

pelo nível de escolaridade dos responsáveis, etnia e idade das 

adolescentes, para verificar a associação da variável atividade física 

vigorosa e RF regulares, observou-se que fazer atividade física vigorosa 

de forma ativa aumenta em 3,32 vezes (IC95% 2,29-4,82) a probabilidade 

das adolescentes fazerem RF regulares (p=<0,001), enquanto que a 

categoria insuficientemente ativa aumenta apenas 1,39 vezes (IC95% 0,9-

2,14) e valor p=0,123 (Tabela 10). 
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Tabela 10 – Razão de probabilidade da realização de refeições em 
família regulares em função da prática de atividade física, ajustada 
para nível de escolaridade do responsável, etnia e idade das 
adolescentes no momento pré intervenção. São Paulo, SP. 2015. 

 

Variável 

 

RP IC 95% Valor p 

Atividade Física 
Moderada 

Insuficientemente ativo (inativo) 1,14 0,77 - 1,69 0,502 

Ativo (inativo) 1,67 0,87 - 3,18 0,188 

     

Atividade Física 
Vigorosa 

Insuficientemente ativo (inativo) 1,39 0,9 - 2,14 0,123 

Ativo (inativo) 3,32 2,29 - 4,82 < 0,001 

 

  

4.3.1.2 Atividades de Tela 

 

 

Atividade de Tela em Dias Úteis  

 

 

Para o total de horas despendidas em atividade de tela, 195 

adolescentes apresentaram tempo considerado como inadequado e 58 

adequados para o período gasto em atividade de tela.   

Observou-se que a distribuição foi praticamente à mesma, 

independentemente, se as adolescentes realizavam ou não RF regulares, 

com um número um pouco maior para aquelas que realizavam RF 

regulares e com adequado tempo gasto em atividade de tela, 34,48%, 

contra 31,28% daquelas com RF regulares e inadequação para atividade 

de tela.  
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Atividades de Tela aos Finais de Semana  

 

 

 Ao se avaliar o tempo consumido nas atividades de tela durante os 

finais de semana, observou-se que quem realizava RF regulares teve 

uma maior porcentagem de adequação (42,86%) quando comparado às 

que não faziam RF regulares (30,67%), não estatisticamente significante  

(Gráfico 5) . 

 

 

Gráfico 5 – Distribuição percentual das horas gastas em 
atividade de tela durante o final de semana em função das 
refeições em família regulares no momento pré 
intervenção. São Paulo, SP. 2015. 
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Atividade de Tela Total por Semana  

  

   

 Ao se considerar o total de horas despendidas em atividades de 

tela ao longo de uma semana, foi verificado que adolescentes que ficam 

no máximo 2 horas diárias (adequação em relação atividades de tela) 

apresentaram 38,89% de adequação para frequência de RF enquanto 

aquelas que apresentam inadequação de atividade de tela apresentaram 

adequação pra refeição em família de 30,88%,  sem diferença estatística 

(p=0,44). 

 

 

4.3.1.3 Presença de Eletrônicos no Quarto 

 

  

Quando avaliada a presença de eletrônicos (televisor + 

computador) no quarto das adolescentes verificou-se que, quem fazia RF 

regulares tinha maior proporção de eletrônicos no quarto 33,5%, quando 

comparado às que não faziam RF regulares, 26,42%, sem diferença 

estatisticamente significante (p=0,408).  

 

  

4.3.2 Apoio Familiar 
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4.3.2.1 Compartilhamento de Atividade Física com Algum Familiar 

 

 As adolescentes foram questionadas se algum membro da família 

praticou atividade física com elas, ou seja, se existe um apoio familiar 

para a prática de atividade física conjunta, 214 relataram não praticar 

atividade física com seus familiares e 39 compartilhavam a atividade 

física.  

Esta variável teve uma relação inversa com a frequência de RF 

regulares, assim, menores proporções foram encontradas para as RF 

regulares (29,44%). Inicialmente existiu uma tendência de associação 

(p=0,061) (Tabela 11), que não foi confirmada após ajuste pela 

escolaridade do responsável, etnia e idade, mantendo-se como tendência 

(p=0,052). 

 

 

Tabela 11 – Distribuição percentual das refeições em família regulares 
em função do apoio familiar no momento pré intervenção. São Paulo, 
SP. 2015. 
 

Variável Categorias 
Regulares 

(%) 
Valor p 

Compartilhamento de atividade 
física com algum familiar 

Não Frequente (n=214) 29,44 (63) 0,061 

Frequente (n=39) 46,15 (18) 
 Preparação de refeição 

saudável com a família 

Não Frequente (n=166) 27,11 (45) 0,024 

Frequente (n=87) 41,38 (36) 
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4.3.2.2 Preparação de Refeição Saudável com a Família 

 

 

Adolescentes que participam da preparação de refeições em 

conjunto com seus pais faziam mais RF. Foi observado que 41,38% das 

adolescentes que preparavam refeições em conjunto faziam RF regulares 

(p=0,024) (Tabela 11). 

E, em contrapartida, apenas 27,11% das que não tinham o hábito 

de ajudar os pais na elaboração das refeições faziam RF regulares 

(Gráfico 6). 

Assim, a preparação conjunta das refeições propicia um aumento 

na probabilidade da família fazer refeições conjuntas em 1,48 vezes 

(p=0,038 / IC95% 1,02 – 2,14).  

 

 

Gráfico 6 – Distribuição percentual da participação na 
preparação conjunta de refeições em função das refeições 
em família regulares no momento pré intervenção. São 
Paulo, SP. 2015. 
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4.3.3 Ambiente das Refeições em Família 

  

  

4.3.3.1 Prioridade para Realização das Refeições em Família 

 

 

Importância em Realizar Refeições em Família 

 

 As adolescentes que concordavam que na sua família é importante 

fazer pelo menos uma refeição compartilhada por dia (n=178) faziam mais 

RF regulares (43,26%) das que discordavam (5,33%) sendo 

estatisticamente significante (p=<0,001) (Gráfico 7). Assim, as 

adolescentes que concordavam com a importância das RF, tinham uma 

probabilidade de 7,24 vezes mais de fazerem RF regulares, sendo que 

esta chance pode aumentar de 2,72 até 19,3 vezes (IC 95%) (Tabela 12). 

  

 

Gráfico 7 – Distribuição percentual das refeições em família 
segundo: importância em realizar refeições em função da 
prática de refeições em família regulares no momento pré 
intervenção. São Paulo, SP. 2015.  
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Tabela 12 – Razão de probabilidade da realização de refeições em 
família regulares em função da prioridade para realização das refeições, 
ajustada para nível de escolaridade do responsável, etnia e idade das 
adolescentes no momento pré intervenção. São Paulo, SP. 2015. 
 

Variável 
 

RP IC 95% Valor p 

 

Prioridade 

Importância (concordo) 7,24 2,72 - 19,3 <0,001 

Obrigação (concordo) 1,65 1,14 - 2,39 0,009 

Ocupado (discordo) 3,12 1,38 - 7,14 0,005 

Dificuldade (discordo) 3,33 2,12 - 5,26 <0,001 
     

Estrutura 

Regras (concordo) 2,16 1,40 - 3,32 <0,001 

Local das Refeições (discordo) 1,69 1,13 - 2,50 0,009 

Bons Modos (concordo) 1,82 0,64 - 5,15 0,259 
Necessidade de comer o que é 
servido (concordo) 1,68 1,18 - 2,39 0,004 
Preparo de outro alimento 
(concordo) 0,88 0,61 - 1,27 0,502 

     

Atmosfera Conversar (concordo) 1,11 0,76 - 1,6 0,613 

 Gostar de comer junto (concordo) - - 0,011* 

 
Comer é um momento agradável 
(concordo) 2,97 1,23 - 7,19 0,015 

     

TV 
Presença de TV ligada durante as 
refeições (concordo) 0,88 0,61 – 1,27 0,481 

* Teste de Fisher 

 

 

Obrigação em Realizar Jantar em Família 

 

 

 Esta variável foi medida por meio da concordância na questão: Na 

minha casa, temos que estar em casa para o jantar (n= 135). As 

adolescentes que concordam com esta afirmação realizavam mais RF 

regulares (40,68%) em oposição a 24,44% para as que discordam, com 

diferença estatisticamente significante (p=0,007) (Tabela 13). Desta 

forma, a obrigatoriedade em fazer o jantar com a família aumenta a 
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probabilidade em 65% para a realização de refeições em família regulares 

(Tabela 11).   

 

 

Tabela 13 – Distribuição percentual das respostas às questões sobre o 
ambiente das refeições em família em função das refeições em família 
regulares no momento pré intervenção. São Paulo, SP. 2015. 

 

Variável Concorda Discorda  Valor p 

Prioridade 

Importância em realizar RF 43,26 (77) 5,33 (4) <0,001 

Obrigação em realizar RF 40,68 (48) 24,44 (33) 0,007 

Ocupado para realizar RF 10,34 (6) 38,46 (75) <0,001 

Dificuldade para realizar RF 15,08 (19) 48,82 (62) <0,001 

     

Estrutura 

Local para realização das 
refeições 

22,66 (29) 41,6 (52) 0,002 

Regras durante as refeições 41,3 (57) 20,87 (24) 0,001 

Bons modos durante a 
realização das refeições 

32,5 (78) 23,08 (3) 0,559 

Necessidade de comer tudo o 
que é servido 

43,37 (36) 26,47 (45) 0,01 

Preparo de outro alimento 29,82 (34) 33,81 (47) 0,588 

     

Atmosfera 

Conversar durante as 
refeições 

33,33 (47) 30,36 (34) 0,684 

Gostar de comer com a 
família 

33,75 (81) 0 (0) 0,011* 

Comer é um momento 
agradável 

35,85 (76) 12,2 (5) 0,003 

     

TV 
Assistir televisão durante as 
refeições 

28,26 (39) 36,52 (42) 0,177 

* Teste de Fisher 
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Ser Ocupado para Fazer Refeições em Família 

 

 

Sentir-se ocupada para realizar jantares em família fez com que as 

adolescentes realizassem menos refeições conjuntas, com diferença 

estatisticamente significante (p=<0,001) (Tabela 13). Assim, 89,66% das 

que concordaram, não faziam RF regulares. Ao passo que, não perceber 

esta dificuldade reduziu para 61,54% a não realização de RF regulares, 

conforme pode ser observado no Gráfico 8. 

 

 

Gráfico 8 – Distribuição percentual da concordância de 
ser ocupada para fazer refeições em família em função 
da realização de refeições em família no momento pré 
intervenção. São Paulo, SP. 2015. 
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Por conseguinte, a agenda ocupada das adolescentes reduziu em 

3,12 (IC95% 1,38 – 7,14) vezes a probabilidade de que estas realizem 

jantares com seus familiares regularmente (Tabela 12).  

 

 

Dificuldade de Tempo para Realização de Refeições em Família 

 

 

A falta de tempo comum entre os familiares para a prática de 

refeições conjuntas diminui a probabilidade de realização das mesmas em 

3,33 vezes (IC95% 2,12 – 5,26) (Tabela 12).  Desta forma, daquelas 

adolescentes que não concordavam que o tempo era um fator de 

impedimento para as RF totalizavam 48,82% que realizavam as RF 

enquanto daquelas que concordam que a família tem dificuldades de 

tempo para realizar RF apenas 15,08% realizavam as RF (p=<0,001) 

(Tabela 13). 

 

 

4.3.3.2 Estrutura das Refeições em Família 

 

 

Regras Durante as Refeições 

  

 

 Seguir regras durante as refeições se associou positivamente com 

a realização de RF regulares. Quem concordava com esta afirmação e 

fazia RF regulares totalizou 41,3%, contra 20,87% das adolescentes que 
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discordavam e faziam RF regulares (p=0,001) (Tabela 12). Assim, ter 

regras para comer, aumentou a probabilidade de realização de RF 

regulares em 2,16 vezes (p=<0,001, IC95% 1,40-3,32), dados 

apresentados na Tabela 12.   

 

 

Local para Realização das Refeições 

   

 

 Verificou-se que quem não tinha local fixo para a realização das 

refeições realizava menos RF regulares (22,66%, p=0,002) (Gráfico 9). 

Desta forma, não ter local definido para as refeições reduziu a 

probabilidade de RF em 69% (Tabela 13).  

 

Gráfico 9 – Distribuição percentual da concordância à 
variável local para realização das refeições em função da 
realização de refeições em família regulares no momento pré 
intervenção. São Paulo, SP. 2015. 
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Bons Modos Durante a Realização das Refeições 

 

 

 Praticamente todas as adolescentes (98,76%) concordavam que 

bons modos são importantes à mesa, independente de fazer ou não RF 

regulares. No entanto, houve uma maior proporção de realização de RF 

regulares, 32,5%, entre aquelas que concordavam quanto à importância 

de bons modos em detrimento a 23,08% das que discordaram (valor 

p=0,559) (Tabela 13). 

 

 

Necessidade de Comer Tudo o que É Servido 

 

 

 A necessidade de comer todos os alimentos que são servidos no 

prato, independente das adolescentes gostarem ou não, se associou 

positivamente à prática de RF regulares (p=0,001). Das 83 adolescentes 

que precisavam comer todos os alimentos 43,37% realizam RF regulares, 

contra 26,47% das que não se sentiam obrigadas (Gráfico 10). Verificou-

se que tal imposição faz com que se aumente em 68% a probabilidade de 

comer em família regularmente (Tabela 12). 
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Gráfico 10 – Distribuição percentual da concordância à 
variável necessidade de comer tudo o quer é servido em 
função da realização de refeições em família regulares no 
momento pré intervenção. São Paulo, SP. 

 

  

 

Preparo de Outro Alimento  

 

 

A preparação pela família de outro alimento em substituição àquele 

que a adolescente não gostava foi praticado por 45% das famílias, no 

entanto, esta ação não foi capaz de aumentar a frequência de realização 

de RF. As adolescentes, cujos pais faziam uma nova preparação faziam 

menos RF regulares (29,82%) do que as que os pais não preparavam 

(33,81%, p=0,588) (Tabela 13).   
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4.3.3.3 Atmosfera das Refeições em Família  

 

 

Conversar Durante as Refeições 

 

 

 Conversar durante as refeições era um hábito na família de 55,73% 

das adolescentes (n=141), mas este comportamento não interferiu na 

realização de RF regulares. Houve distribuição percentual semelhante 

entre concordar e discordar (33,33% e 30,36%, respectivamente) e fazer 

RF regulares, assim 33,33% concordavam que a refeição era um 

momento para conversar e faziam RF e 30,36% discordavam que a 

refeição era um momento para conversar e também faziam RF (p=0,684) 

(Tabela 13).  

 

 

Gostar de Comer com a Família 

  

 

 Outra pergunta que concentrou quase 100% das respostas em 

uma única alternativa, concordo, foi “Eu gosto de comer com minha 

família”, das que concordavam 33,75% realizavam RF regularmente 

(p=0,011), no entanto, as que relataram não gostar de comer com a 

família não realizavam RF regulares (Gráfico 11). 
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Gráfico 11 – Distribuição percentual da concordância à 
variável gostar de comer com a família em função da 
realização de refeições em família regulares no momento 
pré intervenção. São Paulo, SP. 2015. 

 
  

 

Comer É um Momento Agradável 

 

 

 Comer em família foi considerado agradável por quase 90% das 

adolescentes e esta questão foi associada à prática de RF regulares 

(p=0,003) (Tabela 14). Desta forma, quem considerava comer em família 

um momento agradável teve 2,97 vezes (IC95% 1,23-7,19) mais 

probabilidade de realizar RF (Tabela 12). 
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4.3.3.4 Assistir Televisão Durante as Refeições 

 

 

 Um pouco mais da metade das adolescentes (54,5%, n=138) 

assistiam TV enquanto realizavam o jantar. E, embora a proporção de 

quem realizasse RF regulares sem a TV tenha sido maior (36,52%) das 

que realizavam RF regulares na presença de televisores (28,26%), esta 

não foi estatisticamente significativa (Tabela 13).  

 

 

4.3.3.5 Fator Ambiental de Maior Influência para a Prática de 

Refeições em Família Regulares 

 

 

Após as análises de regressão de Poisson simples para as 

diferentes categorias do ambiente das refeições, foi realizada uma 

regressão múltipla, controlada pelo nível de escolaridade do responsável, 

a fim de verificar qual fator tem maior influência na prática de refeições em 

família regulares. Observou-se que de todas as questões sobre o 

ambiente das refeições, a que apresentou maior razão de probabilidade 

foi; “Na minha família é muito importante comer juntos pelo menos uma 

vez ao dia”, ou seja, a importância atribuída às refeições é o fator que 

mais contribuiu para a realização das mesmas, assim, aumenta a 

probabilidade em 5,37 (IC95% 2,01-14,3) vezes em realizar RF regulares 

(Tabela 14).  
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Tabela 14 – Razão de probabilidade de realização de refeições 
em família regulares em função do fator de maior impacto, 
ajustada para nível de escolaridade do responsável. São Paulo, 
SP. 2015. 
 

Variável 

 

RP IC 95% Valor p*  

Importância (concordo) 

Dificuldade (concordo) 

5,37 2,01 – 14,3 0,001 

2,38 1,52 – 3,70 <0,001 

 

 

 Neste sentido, a outra variável de maior impacto é a da 

adolescente sentir dificuldade de tempo ou ter a agenda ocupada para 

realização de refeições em família, quem concorda com a afirmação tem 

uma menor probabilidade de 2,38 (IC95% 1,52-3,7) vezes de realizar as 

refeições regulares com a sua família (Tabela 14).   

 

 

4.4 IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DE REFEIÇÕES EM FAMÍLIA 

REGULARES - FATORES ASSOCIADOS 

 

 

São apresentados os dados que refletem a importância da 

realização de RF regulares. As análises foram processadas a partir da 

realização de RF regulares (n=81, 32,02%) ou não regulares (n=172, 

67,98%) e foram analisados os desfechos nas variáveis de interesse, ou 

seja, foram testados como se comportam as variáveis em função do 

compartilhamento regular das refeições com a família. 

 Para tanto, as variáveis foram alocadas em grupos: oportunidade 

para alimentação saudável, escolhas alimentares e consumo alimentar. 
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4.4.1 Oportunidades para Alimentação Saudável 

 

 

As oportunidades para alimentação saudável dizem respeito a 

quanto o ambiente e a família estão envolvidos na realização de uma 

alimentação saudável para as adolescentes. Ou seja, as oportunidades e 

a disponibilidade de comer de forma saudável dentro de suas residências.  

Este item foi dividido em sete subitens: disponibilidade de frutas, 

legumes e verduras (presença de frutas, legumes e verduras em casa), 

preparação de refeição saudável, incentivo ao consumo de FLV (incentivo 

por parte dos pais), oferta de legumes e verduras na refeição (legumes e 

verduras servidos na refeição), oferta de frutas em casa (frutas servidas 

na refeição), disponibilidade de lanches saudáveis e disponibilidade de 

bebidas saudáveis.  

 

 

4.4.1.1 Disponibilidade de Frutas, Verduras e Legumes 

 

 

 Na maioria das residências de famílias que realizavam RF 

regulares havia a disponibilidade de frutas, legumes e verduras 

frequentemente (96,3%), mas este percentual foi menor para as famílias 

que não fazem RF regulares (85,47%, p=0,01) (Gráfico 12). 

 

 

 

 



 

136 

 

Gráfico 12 – Distribuição percentual da disponibilidade de 
frutas, legumes e verduras em função da frequência de 
refeições em família regulares no momento pré 
intervenção. São Paulo, SP. 2015. 

 

 

  

 

Aplicando-se um modelo de regressão múltipla ajustada pelo nível 

de escolaridade do responsável, etnia e idade das adolescentes, pôde-se 

constatar que, quem fazia RF regulares teve a probabilidade 1,09 vezes 

(IC95% 1,01-1,18) maior de ter disponibilidade de FLV do que quem não 

fazia RF regulares (Tabela 15).   
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Tabela 15 – Razão de probabilidade das variáveis denominadas: 
oportunidades para alimentação saudável em função das refeições em 
família regulares ajustada para nível de escolaridade do responsável, 
etnia e idade das adolescentes no momento pré intervenção. São Paulo, 
SP. 2015.  
 

Variável 

 

RP IC 95% Valor p 

Oportunidades 
para 
Alimentação 
Saudável  

Disponibilidade de FLV  1,09 1,01 - 1,18  0,025 

Preparação saudável 1,12 1,03 - 1,21 0,004 

Incentivo FLV 1,07 0,97 - 1,18 0,132 
Oferta de legumes e verduras na 
refeição 1,09 1,01 - 1,18 0,037 

Oferta de frutas em casa 1,16 0,99 - 1,36 0,054 

Disponibilidade de lanches saudáveis 1,08 0,96 - 1,22 0,199 

Disponibilidade de bebidas saudáveis 1,06 0,96 - 1,17 0,249 

 

 

4.4.1.2 Preparação de Refeição Saudável 

  

 

 Apenas 2,47% das adolescentes que realizavam RF regulares não 

tinham disponível um jantar saudável, enquanto que para as que não 

realizavam RF regularmente este número aumentou para 13,37% 

(p=0,006) (Tabela 16). Assim, as RF regulares aumentaram a 

probabilidade em 12% de ter um jantar estruturado de maneira saudável 

disponível em casa (Tabela 15). 
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Tabela 16 – Distribuição percentual das refeições em família regulares 
em função da resposta frequente para as oportunidades para 
alimentação saudável no momento pré intervenção. São Paulo, SP. 
2015. 

 

Variável 
Não 

regulares 
% (n) 

Regulares 
% (n) 

Valor 
p* 

Disponibilidade de FLV 85,47 (147) 96,3 (78) 0,01 

Preparação de refeição saudável 86,63 (149) 97,53 (79) 0,006 

Incentivo ao consumo de frutas, 
verduras e legumes 

83,72 (144) 92,59 (75) 0,074 

Oferta de legumes e verduras na 
refeição 

84,3 (145) 93,83 (76) 0,042 

Oferta de frutas em casa 69,19 (119) 82,72 (67) 0,023 

Disponibilidade de lanches saudáveis 77,91 (134) 86,42 (70) 0,126 

Disponibilidade de bebidas saudáveis 83,14 (143) 88,89 (72) 0,263 

* Teste de Fisher 

 

    

4.4.1.3 Incentivo ao Consumo de Frutas, Verduras e Legumes 

  

 

As famílias que realizavam refeições conjuntas regularmente 

tiveram uma maior tendência a incentivar o consumo de FLV (p=0,074). 

Sendo que, 92,59% destas famílias faziam RF regulares, por outro lado 

para as que não realizavam RF regulares, a porcentagem foi de 83,72% 

(Tabela 16). Tendência esta que não foi confirmada pelo ajuste de 

escolaridade dos pais, etnia e idade das adolescentes (Tabela 15). 
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4.4.1.4 Oferta de Legumes e Verduras na Refeição 

 

 

 As RF regulares se associaram com a oferta de legumes e 

verduras durante as refeições, como pode ser observado no Gráfico 13, 

onde nota- se que 93,83% das famílias que faziam refeições juntas, 

tinham a oferta de legumes e verduras durante as refeições, em 

contrapartida, este percentual cai para 84,3% nas mesas das famílias que 

não compartilhavam as refeições (p=0,042). 

Deste modo, as refeições com participação de pais e filhas, 

aumentou em 1,09 vezes (IC95% 1,01 – 1,18) a probabilidade de se ter 

durante as refeições a presença de legumes e verduras (Tabela 15).  

 

 

Gráfico 13 – Distribuição percentual da oferta de 
legumes e verduras nas refeições em função da 
frequência de refeições em família regulares no 
momento pré intervenção. São Paulo, SP. 2015.  
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4.4.1.5 Oferta de Frutas em Casa 

 

 

 O fato de adolescentes fazerem RF regulares tende a aumentar a 

probabilidade de ter frutas servidas durante as refeições em 16% 

(p=0,054) (Tabela 14). Das adolescentes que comiam com seus pais 

regularmente, 82,72% tinham frutas servidas frequentemente, para as que 

não faziam RF regulares este percentual era de para 69,19% (p=0,023) 

(Tabela 16). 

 

 

4.4.1.6 Disponibilidade de Lanches Saudáveis 

 

 

 A disponibilidade de lanches saudáveis, que foram exemplificados 

pelos alimentos: frutas, iogurtes, cereais matinais, barras de cereais, 

frutas secas e pães integrais, não teve associação estatisticamente 

significante com a frequência das RF regulares. Embora, o grupo que 

experimente refeições familiares constantemente apresenta maior 

concordância para presença destes alimentos (86,42%), em oposição ao 

grupo que não faz RF regulares (77,91%), conforme apresentado no 

Gráfico 14. 
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Gráfico 14 – Distribuição percentual da disponibilidade 
de lanches saudáveis em função da frequência de 
refeições em família regulares no momento pré 
intervenção. São Paulo, SP. 2015. 

 

 

 

 

4.4.1.7 Disponibilidade de Bebidas Saudáveis 

  

 

 Praticamente 85% das adolescentes (n=215) relataram a presença 

de bebidas consideradas saudáveis em casa. No entanto, não houve 

associação com a realização de RF regulares, pois, valores semelhantes 

foram encontrados para os dois grupos, independente de fazer (83,14%) 

ou não RF regulares (88,89%) (Tabela 16).   

 

 

 



 

142 

 

4.4.2 Escolhas Alimentares 

 

 

 Neste item estão elencadas as escolhas alimentares selecionadas 

pelas adolescentes, independente das oportunidades para uma 

alimentação saudável. 

 

 

4.4.2.1 Teor Reduzido de Gordura 

 

 

 Para as adolescentes que realizavam RF regulares, 49,38% faziam 

melhores seleções para o consumo de óleo, como escolher alimentos ou 

preparações com pouca gordura, por exemplo, preparações grelhadas, 

cozidas ou refogadas, enquanto que este número cai de forma 

significativa (p=<0,001) para as adolescentes que não faziam RF 

regulares (Gráfico 15).  
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Gráfico 15 – Distribuição percentual da escolha de 
alimentos com teor reduzido de gordura em função de 
frequência de refeições em família regulares no 
momento pré intervenção. São Paulo, SP. 2015. 

 

 

 

Neste caso, fazer RF regulares apresentou uma prevalência de 

49% menor na escolha de alimentos com teor mais reduzido de gordura, 

dados apresentados na tabela 17.  

 

 

Tabela 17 – Razão de probabilidade das escolhas alimentares em 
função das refeições em família regulares ajustada para nível de 
escolaridade do responsável, etnia e idade das adolescentes no 
momento pré intervenção. São Paulo, SP. 2015. 

 

Variável 
 

RP IC 95% Valor p 

 
Escolhas 
alimentares 

Teor reduzido de óleo: sim 0,51 0,37 – 0,71 <0,001 

Bebidas saudáveis: não 1,2 0,91 - 1,58 0,213 
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4.4.2.2 Bebidas Saudáveis 

 

 

 Independente da frequência de RF regulares ou não, as 

porcentagens das escolhas de bebidas saudáveis foram similares, assim, 

50,62% das meninas que faziam RF regulares escolhiam bebidas 

saudáveis, para as que não faziam RF regulares este valor foi de 43,02% 

(p=0,281) (Tabela 18). 

  

 

Tabela 18 – Distribuição percentual da resposta frequente 
sobre as escolhas alimentares em função da frequência 
das refeições em família regulares no momento pré 
intervenção. São Paulo, SP. 2015. 

 

Variável 
Não 

regulares 
% (n) 

Regulares 
% (n) 

Valor p 

Teor reduzido de gordura 26,16 (45) 49,38 (40) <0,001 

Bebidas Saudáveis 43,02 (74) 50,62 (41) 0,281 

* Teste de Fisher 

 

 

4.4.3 Consumo Alimentar 

 

4.4.3.1 Consumo por Grupos Alimentares 

 

 

 Todos os grupos alimentares foram testados em modelo de 

regressão linear, ajustado pelo nível de escolaridade do responsável, 
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etnia e idade das adolescentes (Tabela 19) para verificar o quanto a 

prática de RF regulares influencia no consumo alimentar.  Dos oito grupos 

alimentares, as RF regulares relacionaram-se com o consumo de dois, 

sendo o grupo do arroz, pão, massa, batata e mandioca e grupo de 

verduras e legumes.  

 

 

Tabela 19 – Alteração de consumo dos grupos alimentares em função 
da realização das refeições em família regulares no momento pré 
intervenção. São Paulo, SP. 2015. 

 

Variável 
Porção 

do grupo 
Erro 

padrão 
Valor p 

Grupo do arroz, pão, massa, batata e mandioca -0,661 0,295 0,026 

Grupo verduras e legumes 0,295 0,126 0,018 

Grupo das frutas 0,152 0,154 0,327 

Grupo do leite, queijo e iogurte 0,02 0,196 0,92 

Grupo da carne, frango e ovos -0,063 0,291 0,83 

Grupo dos feijões 0,15 0,148 0,312 

Grupo dos óleos -0,228 0,306 0,458 

Grupo do açúcar -0,126 0,354 0,721 

 

 

 Em média, o grupo que fazia RF regulares consumia 3,63 (± ep 

0,21) porções do grupo do arroz e o as adolescentes que não faziam RF 

regulares consumiam 4,33 (± ep 0,17) porções (p=0,06) (Tabela 20), 

assim sendo, as RF regulares predispõe a uma redução no consumo de 

0,66 porções do grupo do arroz (Tabela 19). 
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Tabela 20 – Consumo em porções de grupos alimentares: média, 
mediana e quantis em função da realização das refeições em família 
regulares no momento pré intervenção. São Paulo, SP. 2015. 
 

Variável 
 

Média ± ep Mediana (q25 – q75) Valor p 

Grupo do arroz, 
pão, massa... 

RF não regulares (n=172) 4,33 ± 0,17 3,79 (2,86-5,38) 0,006 

RF regulares (n=81) 3,63 ± 0,21 3,08 (2,49-4,44)  

Grupo verduras e 
legumes 

RF não regulares (n=172) 0,82 ± 0,07 0,54 (0,22-1,04) 0,018 

RF regulares (n=81) 1,1 ± 0,11 0,79 (0,32-1,73)  

Grupo das frutas 
RF não regulares (n=172) 0,93 ± 0,07 0,8 (0,43-1) 0,568 

RF regulares (n=81) 1,09 ± 0,15 0,86 (0,14-1,25)  

Grupo do leite, 
queijo e iogurte 

RF não regulares (n=172) 1,81 ± 0,11 1,5 (0,96-2,37) 0,815 

RF regulares (n=81) 1,87 ± 0,15 1,61 (0,89-2,28)  

Grupo da carne, 
frango e ovos 

RF não regulares (n=172) 2,85 ± 0,16 2,42 (1,34 -3,47) 0,654 

RF regulares (n=81) 2,7 ± 0,21 2,14 (1,37-3,46)  

Grupo dos 
feijões 

RF não regulares (n=172) 1,23 ± 0,08 1  (0,57-1,39) 0,328 

RF regulares (n=81) 1,39 ± 0,12 1,33 (0,67-1,46)  

Grupo dos óleos 
RF não regulares (n=172) 3,71 ± 0,17 3,23 (2,28-4,55) 0,448 

RF regulares (n=81) 3,42 ± 0,21 3,22 (2,13-4,08)  

Grupo do açúcar 
RF não regulares (n=172) 4,32 ± 0,2 3,86 (2,4-5,74) 0,907 

RF regulares (n=81) 4,21 ± 0,27 4 (2,37-5,63)  

 

 

 Para o grupo das verduras e legumes, fazer RF se associou de 

forma positiva (p=0,018) (Tabela 20). Em média adolescentes que 

comiam com sua família, consumiam 1,1 (± ep 0,11) porções de frutas, 

sendo que, pelo menos 25% (quantil 75) delas consumiam 1,73 porções. 

Já para aquelas que não realizavam RF regulares a média foi de 0,82 (± 

ep 0,07) porções (Gráfico 16). 
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Gráfico 16 – Média de porções de legumes e verduras consumidas por 
dia em função das refeições em família regulares no momento pré 
intervenção. São Paulo, SP. 2015. 
 

 
 

 

No que diz respeito ao consumo do grupo das frutas em função da 

realização de RF, observou-se que quem realizava RF regulares tinha um 

consumo médio um pouco mais elevado de frutas do que quem não se 

alimentava com suas famílias, sem diferença estatisticamente significante. 

Mas, o consumo por pelo menos 25% das adolescentes (quantil 75) que 

faziam RF regular foi maior (1,25 porções/dia) (Gráfico 17). 

O consumo médio do grupo do leite, queijo e iogurte foi de 1,87 (± 

ep 0,15) porções por dia, com mediana de 1,61 para as adolescentes que 

realizavam RF regulares, valores semelhantes foram encontrados para 

aquelas que não faziam RF regulares (1,81 ± ep 0,11 porções/dia) 

(Tabela 20). Logo, fazer RF regulares parece não ter influenciado o 

consumo deste grupo alimentar.  
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Gráfico 17 – Média de porções frutas consumidas por dia 

em função das refeições em família regulares no momento 

pré intervenção. São Paulo, SP. 2015.  

 

 

 

 

Da mesma maneira se comportou o grupo das carnes e ovos, onde 

média e mediana foram semelhantes para ambas as situações (fazer ou 

não RF regulares). As adolescente do grupo refeições regulares 

consumiam em média 2,7 (± ep 0,21) porções de carne por dia contra 

2,85 (± ep 0,16) porções das que não faziam RF regulares (Tabela 20).  

Para o grupo dos feijões, não foram encontradas diferenças 

estatísticas para a prática de RF regulares, independentemente do teste 

aplicado. Porém, a mediana das adolescentes que faziam RF 

regularmente, foi de 1,33 (0,67-1,46) porções de feijão por dia, e das que 

não faziam RF regulares 1,0 (0,57-1,39) porção/dia (Gráfico 18). 
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Gráfico 18 – Média de porções do grupo dos feijões 
consumidas por dia em função das refeições em família 
regulares no momento pré intervenção. São Paulo, SP. 
2015. 

 

 

 

 

 Com relação ao consumo do grupo dos óleos, a média foi menor 

(3,42 ± ep 0,21 porções / dia) para quem realizava RF, bem como valores 

mais baixos também foram encontrados para o quantil 75, ou seja, pelo 

menos 75% das adolescentes consumiam em média 4 porções por dia, 

diferente das meninas que não faziam RF, cujo valor passa para 4,55  

porções por dia, sem diferença estatisticamente significante (Tabela 20).  

Quanto ao consumo do grupo dos açúcares e doces em função da 

prática de RF regulares, as RF parecem não interferir no consumo deste 

grupo alimentar, valores médios são semelhantes, independentemente 

das refeições familiares (Tabela 20).   
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4.4.3.2 Consumo de Alimentos do Hábito Alimentar do Adolescente 

 

 

Também foi verificado se fazer RF regulares influenciou o consumo 

de alguns alimentos que são do hábito alimentar do adolescente. Para 

tanto, foi calculado o consumo médio em função das RF regulares, 

ajustado para escolaridade dos pais, etnia e idade das adolescentes.  

Observa-se que fazer RF regulares, pode favorecer a uma menor 

média de consumo de alguns alimentos, como açúcar, salsicha, nuggets e 

hambúrguer, embora, esta relação não tenha sido estatisticamente 

significante (Tabela 21).  

O consumo de macarrão instantâneo foi o único alimento que 

sofreu influencia das RF regulares, contudo ao considerá-lo no modelo de 

regressão logística, ajustado para os dados do momento pré intervenção, 

escolaridade do responsável, idade e etnia das adolescentes, o valor de p 

tornou-se maior do que o nível de significância (5%) (Tabela 22).     

 

 

Tabela 21 – Consumo em porções de grupos alimentares: média, 
mediana e quantis em função da realização das refeições em família 
regulares no momento pré intervenção. São Paulo, SP. 2015. 

 

Variável 
 

Média ± ep Mediana (q25 – q75) Valor p 

Açúcar 
 

RF não regulares (n=172) 1,68±0,14 1 (0,43 – 2) 

0,999 RF regulares (n=81) 1,55±0,17 1 (0,43 – 2) 

RF regulares (n=81) 0,97±0,08 0,8 (0,4 – 1,2) 

Bebidas 
açucaradas  

RF não regulares (n=172) 2,04±0,14 1,37 (0,93 – 2,56) 
0,182 

RF regulares (n=81) 2,29±0,21 1,85 (1,05 – 2,96) 

Refrigerante 
RF não regulares (n=172) 0,62±0,07 0,28 (0,07 – 0,86) 

0,591 
RF regulares (n=81) 0,68±0,1 0,42 (0,07 – 0,86) 

Macarrão 
instantâneo 

RF não regulares (n=172) 0,14±0,02 0,09 (0,03 – 0,09) 
0,048 

RF regulares (n=81) 0,1±0,02 0,03 (0,03 – 0,09) 

Salsicha, 
nuggets e 
hambúrguer 

RF não regulares (n=172) 0,39±0,03 0,31 (0,16 – 0,48) 
0,28 

RF regulares (n=81) 0,38±0,06 0,26 (0,1 – 0,46) 
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Tabela 22 – Alteração de consumo de alimentos em função 
da realização das refeições em família regulares no 
momento pré intervenção. São Paulo, SP. 2015. 

 

Variável 
Porção do 
alimento 

Erro 
padrão  

Valor p 

Açúcar -0,135 0,242 0,578 

Bebidas açucaradas  0,235 0,256 0,359 

Refrigerante 0,062 0,128 0,631 

Macarrão instantâneo -0,031 0,033 0,35 
Salsicha, nuggets e 
hambúrguer -0,005 0,063 0,937 

 

 

4.5 COMPROVAÇÃO DA EQUIDADE DOS GRUPOS DA 

PESQUISA 

 

 

 Para poder se comparar os resultados entre os momentos pré e 

pós intervenção, verificou-se a equidade dos grupos (HSMS e controle) 

no momento pré intervenção.  

Na tabela 23, são apresentadas as frequências de concordância às 

questões relacionadas ao ambiente das refeições do momento pré 

intervenção, dividido por grupos, independente da realização de RF 

regulares. 

Observou-se que “Bons modos durante a realização das refeições” 

é a única variável que é diferente entre os grupos no momento pré 

intervenção (p=0,003). 

Também avaliou-se, o consumo alimentar entre os grupos HSMS e 

controle no momento pré intervenção, independente das RF regulares. 

Desta forma, pode-se observar que, em geral, os grupos apresentaram 

consumo semelhante, houve leve tendência de diferença para o consumo 

de frutas (p=0,1), em maior proporção para o grupo controle (Tabela 24).  
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Tabela 23 – Distribuição percentual de concordância às variáveis 
ambiente das refeições, segundo os grupos intervenção e controle no 
momento pré intervenção. São Paulo, SP. 2015. 
 

 Variável 
Geral 

(n=253) 
% 

HSMS 
(n=142) 

% 

Controle 
(n=111) 

% 

Valor 
p 

Prioridade 

Importância em realizar RF 70,35 71,13 69,37 0,783 

Obrigação em realizar RF 46,64 51,41 40,54 0,099 

Ocupado para realizar RF 22,93 26,76 18,02 0,131 

Dificuldade para realizar RF 49,80 49,30 50,45 0,899 

      

 
Estrutura 

Local para realização das 
refeições 

50,60 49,30 52,25 0,704 

Regras durante as refeições 54,54 57,04 51,35 0,376 

Bons modos durante a 
realização das refeições 

94,86 98,59 90,09 0,003 

Necessidade de comer tudo o 
que é servido 

32,81 34,51 30,63 0,59 

      

Atmosfera 

Conversar durante as refeições 55,73 55,63 55,86 1 

Gostar de comer com a família 94,87 94,37 95,5 0,78 

Comer é um momento 
agradável 

83,8 83,1 84,68 0,864 

      

TV 
Assistir televisão durante as 
refeições 

54,45 49,3 61,26 0,075 

 

 

E, em relação a média de consumo de alimentos em função ao 

grupo de pertencimento (HSMS ou controle) no momento pré intervenção, 

independente das RF regulares, pode-se constatar que os grupos 

apresentaram consumo semelhantes (Tabela 25).  

A fim de minimizar, estas diferenças, na avaliação da intervenção, 

os dados do momento pré intervenção foram considerados no modelo de 

regressão múltipla.  
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Tabela 24 – Consumo em porções de grupos alimentares: média, 
mediana e quantis em função do grupo intervenção ou controle no 
momento pré intervenção. São Paulo, SP. 2015. 
 

Variável 
HSMS Controle HSMS Controle Valor 

p Média ± ep Mediana (q25 – q75) 

Grupo do arroz, 
pão, massa... 

4,02±0,16 4,22±0,23 3,66 (2,58-5,57) 3,6 (2,73-4,76) 0,883 

Grupo verduras e 
legumes 

0,9±0,08 0,93±0,09 0,56 (0,22-1,21) 0,65 (0,22-1,31) 0,493 

Grupo das frutas 0,97±0,1 1±0,09 0,43 (0,14-1) 0,86 (0,43-1,19) 0,1 

Grupo do leite, 
queijo e iogurte 

1,73±0,11 1,96±0,14 1,48 (0,86-2,17) 1,61 (0,96-2,45) 0,222 

Grupo da carne, 
frango e ovos 

2,7±0,16 2,93±0,21 2,38 (1,35-3,45) 2,16 (1,35-3,73) 0,93 

Grupo dos feijões 1,35±0,09 1,2±0,09 1,33 (0,58-1,65) 1 (0,57-1,35) 0,413 

Grupo dos óleos 3,64±0,18 3,59±0,21 3,38(2,29-4,51) 2,99(2,17-4,18) 0,399 

Grupo do açúcar 4,35±0,2 4,2±0,25 3,94 (2,48-5,84) 4 (2,32-5,46) 0,441 

 

 

 

Tabela 25 – Consumo alimentar por alimentos: média, mediana e quantis 
em função do grupo intervenção ou controle no momento pré intervenção. 
São Paulo, SP. 2015. 
 

Variável 
HSMS Controle HSMS Controle 

Valor p 
Média ± ep Mediana (q25 – q75) 

Açúcar 1,62±0,13 1,67±0,19 1 (0,5 – 2) 1 (0,42 - 2) 0,297 

Bebidas 
açucaradas 

2,11±0,15 2,14±0,17 1,36 (0,95 – 2,6) 1,67 (0,91 – 2,9) 0,608 

Refrigerante 0,6±0,07 0,69±0,09 0,28 (0,14 – 0,86) 0,42 (0,07 – 1) 0,913 

Macarrão 
instantâneo 

0,13±0,02 0,12±0,02 0,09 (0,03 – 0,09) 0,09 (0,03 – 0,09) 0,367 

Salsicha, 
nuggets e 
hambúrguer 

0,37±0,04 0,41 ±0,04 0,27 (0,14 – 0,46) 0,31 (0,16  - 0,48) 0,476 
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4.7 AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO  

 

 

4.7.1 Características Antropométricas 

 

 

No pós intervenção, o peso médio foi de 59,73kg (IC95% 57-21-

60,25), a altura média de 1,61m (IC95% 1,60-1,62), a circunferência de 

cintura média de 74,32cm (IC95% 73-75,65) e o IMC médio de 

22,45kg/m2 (IC95% 21,95-22,95) (Tabela 26).  

 

 

Tabela 26 – Média de peso, estatura, circunferência da cintura e índice de 
massa corporal das adolescentes estudadas no geral e por grupos 
intervenção e controle no momento pós intervenção. São Paulo, 2015. 
 
Variáveis Geral  

Média 
(IC95%) 

HSMS 
Média 

(IC95%)  

Controle  
Média 

(IC95%) 

Diferença 
da média 

Valor 
p 

tempo 

Valor p 
Tempo 
e grupo 

Peso (kg) 59,73  

(57,21-60,25) 

60,55  

(58,51-62,59) 

56,41 

(54,16-58,66) 

4,2 0,000 0,107 

Estatura (cm) 1,61  

(1,60-1,62) 

1,62  

(1,61-1,63) 

1,60 

 (1,59-1,61) 

0,1 0,000 

 

0,107 

CC (cm) 74,32  

(73-75,65) 

75,81  

(74,10-77,52) 

72,43  

(70,36-74,50) 

3,2 0,067 0,027 

IMC (kg/m
2
) 22,45  

(21,95-22,95) 

22,98  

(22-30-23,67) 

21,77  

(21,04-22,49) 

1,2 0,000 0,277 

IMC z-score 0,32  

(0,19-0,45) 

0,42  

(0,24–0,59) 

0,20 

(0,0-0,45) 

0,2 0,873 0,818 

Legenda: CA = Circunferência da Cintura / IMC = Índice de Massa Corporal 
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4.7.2 Frequência de Refeições em Família no Pós Intervenção 

 

  

Foi avaliado se a intervenção foi capaz de aumentar a frequência 

de RF entre os grupos da pesquisa (HSMS e controle).  

Ao se considerar a média de RF, o grupo HSMS apresentou 4,88 

(±ep 0,25) refeições por semana, enquanto que o grupo controle 5,44 

(±ep 0,28) refeições por semana, no entanto os grupos já tinham valores 

diferentes com uma frequência mais alta para o grupo controle, diferença 

esta sem significância estatística.  

Também, avaliou-se a evolução positiva das respostas sobre a 

frequência de RF obtidas no pós intervenção, ou seja, identificou-se as 

mudanças de categorias entre os dois momentos, conforme descrito no 

Quadro 20 (página 85). Para está análise, não houve alteração 

significativa na frequência de RF regulares, independente do grupo 

(Tabela 27). 

 

  

Tabela 27 – Distribuição percentual da evolução positiva das 
refeições em família regulares entre grupos em função do 
momento (momento pré intervenção / pós intervenção). São 
Paulo, SP. 2015. 

 

Variável 
 HSMS 

% 

Controle 

% 
Valor p 

Refeições em Família Negativa  

Positiva  

56,34 

43,66 

52,25 

47,75 

0,528 
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4.7.3 Ambiente das Refeições 

 

 

Outra maneira de avalição da intervenção foi verificar como 

ocorreu a evolução do ambiente das refeições em função do grupo, no 

pós intervenção, ou seja, as migrações das respostas entre os momentos. 

Foram consideradas as mudanças demostradas no Quadro 22 (página 

89).  

 Desta forma, das treze variáveis que compõem o ambiente das 

refeições, quatro sofreram alterações estatisticamente significante no pós 

intervenção. São elas: “ocupado para realizar RF”, “local para realização 

das refeições”, “preparo de outro alimento” e “Assistir televisão durante as 

refeições”, conforme pode ser observado na tabela 28.   

Para a variável “ocupado para realizar RF”, onde as adolescentes 

responderam sobre a dificuldade de tempo em realizar refeições com a 

família, observa-se que houve um aumento significativo (p=0,007) de 

75,68% das as adolescentes do grupo controle em relação a esta 

questão, contra apenas 59,15% do grupo HSMS, ou seja, adolescentes 

do grupo controle passaram a se considerar ocupadas no decorrer da 

pesquisa (Tabela 28).  

No que diz respeito ao “local para realização de refeições”, 66,9% 

(p=0,051) das adolescentes do grupo HSMS mudaram o local das 

refeições, passando a fazer as refeições na cozinha ou na sala de jantar. 

No o grupo controle, 54,05% também alteraram o local das refeições para 

a cozinha ou sala de jantar (Gráfico 19). 
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Tabela 28 – Distribuição percentual da evolução positiva do 
ambiente das refeições entre grupos em função do momento. São 
Paulo, SP. 2015. 

     

Variável  
HSMS 

% 
Controle 

% 
Valor p 

Prioridade 

Importância em realizar RF 64,08 71,17 0,281 

Obrigação em realizar RF 37,32 38,74 0,896 

Ocupado para realizar RF 59,15 75,68 0,007 

Dificuldade para realizar RF 47,89 45,95 0,8 

     

Estrutura 

Local para realização das 
refeições 

66,9 54,05 0,051 

Regras durante as refeições 46,48 46,85 1 

Bons modos durante a 
realização das refeições 

95,07 91,89 0,313 

Necessidade de comer tudo 
o que é servido 

29,58 38,74 0,141 

Preparo de outro alimento 64,08 36,94 <0,001 

     

Atmosfera 

Conversar durante as 
Refeições 

56,34 64,86 0,196 

Gostar de comer com a 
família 

97,18 93,69 0,22 

Comer é um momento 
agradável 

86,62 83,78 0,592 

     

TV 
Assistir televisão durante as 
refeições 

42,25 57,66 0,016 

 

 

Ao se considerar as alterações realizadas no ”preparo de outros 

alimentos”, observou-se que 64,08% dos familiares das adolescentes do 

grupo HSMS passaram a preparar outro alimento em substituição a algum 

que estivesse servido na refeição e que a adolescente não gostava. No 

grupo controle está mudança foi de apenas 36,94%, com diferença 

estatisticamente significante (p=<0,001) (Tabela 28).  
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Gráfico 19 – Distribuição percentual de evolução positiva 
do local das refeições em função dos grupos intervenção e 
controle e entre os momentos. São Paulo, SP. 2015. 

 

 

 

  

Mais uma variável sobre ambiente das refeições que sofreu 

impacto após a intervenção, foi o hábito de assistir TV durante as 

refeições. As adolescentes do grupo HSMS tiveram benefício com a 

intervenção, pois 57,75% mantiveram-se na opção discordo, ou seja, não 

assistiam TV enquanto realizam as refeições. Enquanto que, o grupo 

controle houve maior percentual de migração, 57,66%, sendo que apenas 

42,34% se mantiveram na opção discordo (p=0,016) (Tabela 28).  

Após a avaliação da evolução individual dos fatores relacionados 

ao ambiente das refeições, verificou-se por meio da regressão de Poisson 

ajustada para variação do momento pré intervenção, nível de 

escolaridade dos responsáveis, etnia e idade das adolescentes, a razão 

de probabilidade de se ter evolução positiva do grupo HSMS sobre o 

grupo controle.  
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Assim, as adolescentes do grupo HSMS tem uma probabilidade 

menor de 1,06 vezes (IC95% 0,82-1,37) de uma evolução positiva para a 

concordância de que são ocupadas para fazerem as refeições com a 

família no pós intervenção do que o grupo controle (Tabela 29).  

 

 

Tabela 29 – Razão de probabilidade para evolução positiva das 
variáveis ambiente das refeições em função da alteração do 
momento, ajustado para variação do momento pré intervenção, nível 
de escolaridade dos pais, etnia e idade das adolescentes. São 
Paulo, SP. 2015.  

 

Variável  RP  IC 95% Valor p 

Prioridade 

Importância em realizar RF 0,81 0,68-0,97 0,017 

Obrigação em realizar RF 0,78 0,56-1,09 0,143 

Ocupado para realizar RF 1,06 0,82-1,37 0,001 

Dificuldade para realizar RF 1,03 0,78-1,36 0,816 

     

 
 

Estrutura 

Local para realização das 
refeições 

1,22 0,98-1,52 0,067 

Regras durante as refeições 0,8 0,61-1,06 0,118 

Bons modos durante a realização 
das refeições 

0,98 0,92-1,04 0,601 

Necessidade de comer tudo o que 
é servido 

0,61 0,43-0,87 0,006 

Preparo de outro alimento 1,9 1,44-2,5 <0,001 

     

Atmosfera 

Conversar durante as refeições 0,79 0,65-0,97 0,017 

Gostar de comer com a família 1,02 0,96-1,08 0,343 

Comer é um momento agradável 1,04 0,94-1,15 0,433 

     

TV 
Assistir televisão durante as 
refeições 

1,3 0,99-1,71 0,061 

 

 

Quanto ao local das refeições, as adolescentes do grupo HSMS 

tiveram uma tendência de 1,22 vezes (IC95% 0,98-1,52) maior de uma 

evolução positiva para fazerem as refeições em local apropriado, sala de 

jantar ou cozinha do que o grupo controle (p=0,067) (Tabela 29). 
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Da mesma maneira, as meninas do grupo HSMS apresentaram 

uma tendência de uma evolução positiva de 1,3 vezes (IC95% 0,99-1,71) 

maior do que do grupo controle de fazerem as refeições sem a presença 

de televisores ligados (p=0,061) (Tabela 29).  

Também, os familiares das adolescentes do grupo HSMS tiveram 

uma probabilidade maior de 1,9 vezes (IC95% 1,44-2,50) de uma 

evolução positiva de prepararem outro tipo de alimento em detrimento 

aquele que as filhas rejeitam ou não gostam do que o grupo controle 

(Tabela 29). 

No que diz respeito a importância atribuída à participação nas 

refeições, o grupo controle teve 1,03 vezes (IC95% 0,78-1,39) mais 

probabilidade de evolução positiva do que o grupo HSMS (p=0,017) 

(Tabela 29). 

Igualmente, em favor do grupo controle, houve uma probabilidade 

de 1,64 vezes (IC95% 1,15-2,33) de evolução positiva em relação a 

variável “necessidade de comer tudo o que é servido” (Tabela 29).  

Da mesma forma, para a variável “conversar durante as refeições” 

houve uma probabilidade de evolução positiva em favor do grupo controle 

de 27% (Tabela 29).   

 

 

4.7.4 Apoio Familiar  

 

 

Quanto à distribuição percentual da evolução das variáveis 

denominada apoio familiar, que engloba: compartilhamento de atividade 

física com algum familiar e preparação de refeição saudável com a família 

observou-se evoluções semelhantes entre os grupos, assim, sem 

diferença entre eles (Tabela 30).  
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Tabela 30 – Distribuição percentual da evolução positiva do apoio 
familiar entre grupos em função do momento. São Paulo, SP. 2015. 

 

Variável 
HSMS 

% 
Controle 

% 
Valor p 

Compartilhamento de atividade física com 
algum familiar 

13,38 13,51 1 

Preparação de refeição saudável com a família 48,59 48,65 0,507 

 

 

 Após se aplicar um modelo de regressão múltipla ajustado para os 

valores apresentados no momento pré intervenção, a escolaridade dos 

responsáveis, etnia e idade das adolescentes, estas semelhanças se 

mantiveram, ou seja, não foram observadas diferenças em função do 

momento pré e pós intervenção entre os grupos no sentido de evoluir 

positivamente na frequência destas ações (Tabela 31). 

  

 

Tabela 31 – Razão de probabilidade da evolução positiva das 
variáveis apoio familiar em função da alteração do momento, 
ajustado para variação do momento pré intervenção, nível de 
escolaridade dos pais, etnia e idade das adolescentes. São 
Paulo, SP. 2015.  

 

Variável RP IC 95% Valor p 

Compartilhamento de atividade física 
com algum familiar: frequente 

1,17 0,6-2,29 0,626 

Preparação de refeição saudável 
com a família: frequente 

0,97 0,9-1,05 0,439 
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4.7.5 Escolhas Alimentares  

 

 

Para a categoria escolhas alimentares não foi encontrada diferença 

para o percentual de evolução das respostas entre os momentos e os 

grupos (Tabela 32).  

 

 

Tabela 32 – Distribuição percentual da evolução 
positiva das escolhas alimentares entre grupos em 
função do momento. São Paulo, SP. 2015. 

 

Variável 
HSMS 

% 
Controle 

% 
Valor p 

Teor reduzido de gordura 40,85 50,45 0,161 

Bebidas saudáveis 62,68 61,26 0,896 

 

  

Da mesma maneira, também não foram constatadas diferenças em 

função do tempo entre os grupos, quando ajustadas para os valores 

apresentados no momento pré intervenção e pela escolaridade dos 

responsáveis, etnia e idade das adolescentes (Tabela 33). 

  

Tabela 33 – Razão de probabilidade para a evolução positiva das 
variáveis escolhas alimentares em função da alteração do 
momento, ajustado para variação do momento pré intervenção, 
nível de escolaridade dos pais, etnia e idade das adolescentes. 
São Paulo, SP. 2015.  

 

Variável 
Razão de 

probabilidade IC 95% Valor p 

Teor reduzido de gordura: frequente 0,84 0,64-1,11 0,216 

Bebidas saudáveis: frequente 1,17 0,96-1,43 0,117 
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4.7.6 Oportunidade para Alimentação Saudável 

 

 

Ao se avaliar o efeito da intervenção com relação à categoria 

denominada “oportunidades para a alimentação saudável”, observou-se 

que as porcentagens de migrações foram parecidas para ambos os 

grupos.  

No entanto para oferta de frutas em casa, houve uma maior 

evolução positiva para o grupo HSMS (89,44%) contra 84,68% para o 

grupo controle, porém não estatisticamente significante (Gráfico 20). 

 

 

Gráfico 20 – Distribuição percentual de evolução da 
oferta de frutas em casa em função das dos grupos e 
entre os momentos. São Paulo, SP. 2015. 
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Mas ao ajustar pelos valores obtidos no momento pré intervenção, 

pela escolaridade do responsável, etnia e idade das adolescentes, a 

variável oferta de frutas em casa, passou a exprimir uma tendência de 

evolução positiva, ou seja, de mudança de categoria de “não frequente” 

no momento pré intervenção para “frequente” no pós intervenção, onde o 

grupo HSMS tem uma tendência maior de 1,09 vezes (IC95% 0,99-1,21) 

de evoluir positivamente para se ter frutas em casa, quando comparado 

ao grupo controle (p=0,077) (Tabela 34). 

  

 

Tabela 34 – Razão de probabilidade para evolução positiva das 
variáveis denominadas oportunidades para alimentação saudável 
em função da alteração do momento, ajustado para variação do 
momento pré intervenção, nível de escolaridade dos pais, etnia e 
idade das adolescentes. São Paulo, SP. 2015.  

 

Variável RP IC 95% Valor p 

Disponibilidade de FLV 1,03 0,95-1,11 0,508 

Preparação de refeição saudável 0,97 0,9-1,05 0,439 

Incentivo ao consumo de frutas, verduras e 
legumes 

1,07 0,95-1,21 0,2 

Oferta de legumes e verduras na refeição 1,04 0,98-1,1 0,188 

Oferta de frutas em casa 1,09 0,99-1,21 0,077 

Disponibilidade de lanches saudáveis 1,04 0,94-1,15 0,471 

Disponibilidade de bebidas saudáveis 1,01 0,95-1,07 0,844 

    

 

Para as demais variáveis que compõem está categoria, não foram 

encontradas diferenças entre os grupos e os momentos (Tabela 35). 
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Tabela 35 – Distribuição percentual da evolução positiva das 
oportunidades para alimentação saudável entre grupos em 
função do momento. São Paulo, SP. 2015. 

 

Variável 
HSMS 

% 
Controle 

% 
Valor p 

Disponibilidade de FLV 92,96 90,09 0,493 

Preparação de refeição saudável  90,14 92,79 0,507 

Incentivo ao consumo de frutas, verduras 
e legumes 86,62 85,59 

0,856 

Oferta de legumes e verduras na refeição 95,77 93,69 0,569 

Oferta de frutas em casa 89,44 84,68 0,341 

Disponibilidade de lanches saudáveis 85,92 85,59 1 

Disponibilidade de bebidas saudáveis 91,55 93,69 0,633 

 

 

4.7.8 Consumo Alimentar 

 

 

4.7.8.1 Consumo por Grupos Alimentares 

 

 

Com relação ao consumo alimentar das adolescentes no pós 

intervenção, foi calculada a média da diferença de consumo entre os 

grupos em função do tempo (momento pré intervenção e pós 

intervenção). Assim, observou-se que, no grupo controle, para o consumo 

do grupo do arroz houve uma redução de 0,73 porção, enquanto que, 

para o grupo HSMS o consumo foi estável (p=0,052). Dados que são 

ilustrados pelo Gráfico 21. 
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Gráfico 21 – Evolução do consumo do grupo do arroz em 
função dos grupos e entre os momentos. São Paulo, SP. 
2015. 

 

 

 

Entretanto, após análise por regressão múltipla, controlada por 

variação do momento pré intervenção, escolaridade dos pais, etnia e 

idade das adolescentes, observou-se que houve uma evolução positiva 

(0,636 porção) para as adolescentes do grupo HSMS, em detrimento a 

redução do grupo controle (p=0,007) (Tabela 36).  

Mas, no que diz respeito ao consumo de legumes e verduras, foi 

constatado um aumento significativo (p=<0,001), no consumo deste grupo 

alimentar a favor do grupo HSMS. Além, de redução no pós intervenção 

para o grupo controle (Gráfico 22). 
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Tabela 36 – Alteração do consumo de porções dos grupos alimentares em 
função de pertencer ao grupo intervenção no pós intervenção. São Paulo, 
SP. 2015. 

 

Variável Porção 
por grupo 

Erro 
padrão 

Valor 
p 

R2 

Grupo do arroz, pão, massa, batata e mandioca... 0,636 0,236 0,007 0,09 

Grupo verduras e legumes 0,302 0,105 0,004 0,22 

Grupo das frutas 0,337 0,132 0,011 0,12 

Grupo do leite, queijo e iogurte 0,089 0,191 0,641 0,06 

Grupo da carne, frango e ovos 0,056 0,229 0,807 0,02 

Grupo dos feijões 0,043 0,106 0,683 0,18 

Grupo dos óleos -0,106 0,229 0,644 0,15 

Grupo do açúcar 0,052 0,3 0,863 0,02 

 

 

Gráfico 22 – Evolução do consumo do grupo de 
legumes e verduras em função das dos grupos e entre 
os momentos. São Paulo, SP. 2015. 
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Da mesma forma, se comportou o consumo de frutas entre os 

grupos e os momentos, assim, a média da diferença do consumo, deste 

grupo alimentar, foi significantemente maior em favor ao grupo HSMS (p= 

0,006) (Gráfico 23). 

 

 

Gráfico 23 – Evolução do consumo do grupo das frutas 
em função das dos grupos e entre os momentos. São 
Paulo, SP. 2015. 

 

 

 

Assim, ao se ajustar o consumo no pós intervenção em função de 

possíveis variáveis de confusão, observa-se que o grupo HSMS consumiu 

0,377 porção a mais de frutas que o grupo controle (p=0,011) (Tabela 36). 

A média do consumo do grupo do leite, queijo e iogurtes 

apresentou redução entre os momentos. Para o grupo HSMS foi de -0,01 

(ep±0,08) e para o grupo controle foi de -0,21 (ep±0,16). Assim, o grupo 

controle passou a consumir menos alimentos deste grupo alimentar,  
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entretanto essa diferença não foi estatisticamente significante. O mesmo 

ocorreu para o grupo das carnes e ovos, onde o grupo controle também 

passou a consumir um pouco menos de alimentos deste grupo (Tabela 

37). 

Para os demais grupos alimentares, as diferenças foram 

semelhantes entre os grupos em função do momento (Tabela 37).  

 

 

Tabela 37 – Diferença do consumo em porções de grupos alimentares: 
média, mediana e quantis em função do grupo intervenção ou controle no 
pós intervenção. São Paulo, SP. 2015. 
 

Variável 
HSMS Controle HSMS Controle 

Valor p 
Média ± ep Mediana (q25 – q75) 

Grupo do arroz, 
pão... 

0±0,19 -0,73±0,24 0,01(-1,03-1,1) -0,3 (-1,55-0,88) 0,052 

Grupo verduras 
e legumes 

0,28±0,08 -0,09±0,09 0,22 (-0,18-0,82) -0,04 (-0,55-0,34) <0,001 

Grupo das frutas 0,39±0,11 0,11±0,11 0,29 (0-1,12) 0(-0,37-0,64) 0,006 

Grupo do leite, 
queijo e iogurte 

-
0,01±0,14 

-0,21±0,16 -0,07 (-0,67-0,7) -0,21 (-0,7-0,31) 0,344 

Grupo da carne, 
frango e ovos 

-0,62±0,2 -0,84±0,22 -0,52 (-1,35-0,37) -0,45 (-1,89-0,5) 0,83 

Grupo dos 
feijões 

-
0,09±0,09 

-0,1±0,1 0 (-0,38-0,52) 0 (-0,57-0,38) 0,732 

Grupo dos óleos 
-

0,66±0,18 
-0,61±0,21 -0,71 (-1,82-0,63) -0,56 (-1,64-0,28) 0,593 

Grupo do açúcar -1,1±0,24 -1,05±0,31 -0,7 (-2,53-0,43) -0,54 (-2,58-0,7) 0,63 

 

 

4.7.8.2 Consumo de Alimentos do Hábito Alimentar do Adolescente 

 

 

Quanto ao consumo médio dos alimentos pelas adolescentes, 

observou-se que, o consumo de todos os alimentos foi menor na pós 

intervenção, independente do grupo (Tabela 38), mas sem significância 

estatística, exceto para o consumo de macarrão instantâneo.  
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Desta forma, observou-se que a intervenção foi capaz de gerar 

mudanças no consumo de macarrão instantâneo. Onde as meninas do 

grupo HSMS, consumiram em média por dia menos 0,08 de porção 

(p=0,015) (Gráfico 24). 

 

 

Tabela 38 – Diferença do consumo de alimentos: média, mediana e 
quantis em função do grupo intervenção ou controle no pós intervenção. 
São Paulo, SP. 2015. 
 

Variável 
HSMS Controle HSMS Controle Valor 

p Média ± ep Mediana (q25 – q75) 

Açúcar 
-

0,38±0,19 
-

0,41±0,16 
-0,04 (-1 – 0,24) 0 (-1 – 0,4)  0,563 

Bebidas 
açucaradas 

-
1,02±0,16 

-
0,91±0,21 

-0,6 (-1,79 - -0,08) -0,53 (-1,87 – 0,02) 0,533 

Refrigerante 
-

0,29±0,08 
-

0,26±0,11 
-0,14 (-0,43 – 0) -0,01 (-0,72 – 0,01) 0,119 

Macarrão 
instantâneo 

-
0,08±0,02 

-
0,02±0,02 

-0,03 (-0,09 – 0) 0 ( -0,06 – 0) 0,015 

Salsicha, 
nuggets e 
hambúrguer 

-
0,28±0,03 

-0,3±0,04 -0,37 (-0,08 – -2,96) -0,36 (-0,06 – -2,77) 0,936 

 

 

Ao se avaliar o consumo de alimentos no pós intervenção pela 

regressão logística ajustada pela variação do momento pré intervenção, 

escolaridade dos pais, etnia e idade das adolescentes, o consumo se 

manteve similar, havendo uma alteração efetiva no consumo apenas do 

macarrão instantâneo (p=0,001) (Tabela 39).  
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Gráfico 24 – Porcentagem de evolução positiva do 
consumo de macarrão instantâneo em função das dos 
grupos e entre os momentos. São Paulo, SP. 2015. 

 

 
 

 

Tabela 39 – Alteração do consumo de alimentos em função 
de pertencer ao grupo intervenção no pós intervenção. São 
Paulo, SP. 2015. 
 

Variável Porção 
por grupo 

Erro 
padrão 

Valor 
p 

R2 

Açúcar -0,106 0,208 0,611 0,13 

Bebidas açucaradas -0,077 0,214 0,719 0,09 

Refrigerante -0,025 0,106 0,815 0,05 

Macarrão instantâneo -0,055 0,017 0,001 0,21 

Salsicha, nuggets e hambúrguer -0,017 0,018 0,326 0,18 
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4.7.9 Avaliação dos Componentes Múltiplos da Intervenção 

 

 

4.7.9.1 Mensagens Educacionais por Uso de Aplicativo WhatsApp® 

 

 

 As adolescentes foram estimuladas 26 vezes ao longo dos 3 

meses de intervenção, o que possibilitou 503 trocas de mensagens entre 

todos os grupos, com o total de 108 participantes (34 recebiam as 

mensagens por e-mail). Em média, cada participante, além de receber os 

estímulos, interagiu 4,6 vezes. O grupo que mais utilizou deste recurso foi 

à escola ETEC Irmã Agostina, que trocou 210 mensagens (41,75%) e a 

que menos trocou mensagens foi a ETEC São Matheus apenas 51 

(10,14%) (Tabela 40). 

Além das mensagens enviadas entre as participantes, este recurso 

também permitiu que fossem trocadas 62 fotos, que na sua grande 

maioria foram das preparações desenvolvidas pelas adolescentes nos 

workshops ou em casa. A escola que teve maior participação foi a ETEC 

Cidade Tiradentes.   

Ao longo do programa, houve algumas desistências, em relação a 

participação no grupo do WhatsApp®, a escola que teve maior número de 

saídas foi a ETEC São Matheus (n=7, 6,48%). No total dos 5 grupos, 

ocorreram 29 (26,85%) desistências.    
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Tabela 40 – Repercussão das mensagens motivadoras: estímulos e 
interações.  São Paulo, SP. 2015. 
 

Mensagem 

ETEC 
Uirapuru 

ETEC 
São 

Matheus 

ETEC 
Cidade 

Tiradentes 

ETEC 
Getúlio 
Vargas 

ETEC 
Irmã 

Agostinha 
Total 
n (%) 

n n n n N 

1 1 5 1 6 7 20 (3,98) 

2 1 8 11 4 30 54 (10,74) 

3 6 0 0 1 39 46 (9,15) 

4 3 0 0 0 0 3 (0,60) 

5 3 20 4 26 80 133 (26,44) 

6 7 0 0 0 2 9 (1,79) 

7 2 1 34 6 5 48 (9,54) 

8 1 0 16 3 0 20 (3,98) 

9 11 0 10 0 11 32 (6,36) 

10 7 2 10 11 4 34 (6,76) 

11 0 0 0 1 13 14 (2,78) 

12 2 2 2 2 2 10 (1,99) 

13 1 0 0 2 4 7 (1,39) 

14 5 3 0 2 2 12 (2,39) 

15 1 0 0 0 0 1 (0,20) 

16 0 1 1 1 0 3 (0,60) 

17 1 0 3 0 3 7 (1,39) 

18 2 1 1 0 2 6 (1,19) 

19 3 0 0 0 0 3 (0,60) 

20 0 6 0 0 5 11 (2,19) 

21 0 0 0 0 0 0 (0,00) 

22 0 0 0 0 0 0 (0,00) 

23 2 2 5 1 1 11 (2,19) 

24 0 0 1 2 0 3 (0,60) 

25 0 0 1 5 0  6 (1,19) 

26 0 0 0 10 0 10 (1,99) 

Total (%) 
59 

(11,53) 
51 

(10,15) 
100 

(19,88) 
83 

(16,51) 
210 

(41,75) 
503 (100) 

 

 

 O uso do recurso WhatsApp® permitiu uma participação ativa das 

adolescentes, visto que muitas colocações foram feitas para relatar uma 

mudança de hábito ou para compartilhar a satisfação com as atividades 
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desenvolvidas pelo projeto, conforme pode ser observado em alguns 

trechos dos históricos das mensagens trocadas (Quadro 24).  

 “Galera... acho que vou começar a fazer caminhadas... tbm estou me 

alongando pelo menos uma vez por dia! Só que não consigo parar de 

comer salgadinho... o refri estou quase, a bolacha recheada já larguei, 

mas o Doritos... Tá complicado. Um por semana pode ser viável? Três por 

mês  – adolescente AR1”. 

“Gente fui fazer compra e substitui o pão por pacotes de torrada, 

adoçante, cereal integral, muitas frutas, queijo, peito de peru, iogurte e 

carnes magras. Foi a compra mais diferente que já fiz – adolescente C3”. 

“Eu sempre gostei de cenoura, mas nunca havia comido ela no lanche... 

Ficou muito bom. Essa receita é muito boa – adolescente CS3” 

“Eu estou indo para o metrô a pé todos os dias com a RS :) – Adolescente 

GW4”.  

“Adorei ter participado hj  – adolescente FG5”. 

“Sorriso amei o de hj  – adolescente S2”. 

Para 60,71% (34) das adolescentes, as mensagens forneceram 

informações valiosas sobre alimentação saudável, sendo que para 

55,36% as mensagens contribuíram para ter uma alimentação mais 

saudável. E para 46,43% as mensagens auxiliaram para torná-las mais 

ativas, dados obtidos por meio do questionário de satisfação.  
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Quadro 24 – Imagens de alguns trechos das mensagens trocadas entre 
as pesquisadoras e as adolescentes pelo WhatsApp®.  São Paulo, SP. 
2015. 
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4.7.9.2 Participação nos Seminários e Workshops  

 

 

A participação das alunas nas atividades presenciais entre as 

pesquisadoras e as adolescentes, ou seja, nos seminários e nos 

workshops, apresentaram média de 80% de participação para cada 

atividade, com exceção de um dos workshops em uma das escolas, que 

contou com a participação de 50% das alunas. Esta frequência deu-se por 

uma parte das alunas estarem em atividade prática de uma disciplina do 

ensino técnico.  

Durante a realização dos seminários, as adolescentes, em geral, 

participaram de forma ativa, trazendo exemplos, fazendo colocações e 

questionamentos sobre os temas abordados. Praticamente todas as 

adolescentes respondiam as perguntas do jogo de perguntas e respostas 

(quiz) e o índice de acerto, em geral, era alto. Contudo explicações eram 

constantemente solicitadas.  

Com relação aos resultados obtidos a partir do questionário de 

satisfação à participação no projeto HSMS, praticamente 90% das 

adolescentes, consideraram que as informações sobre alimentação e 

nutrição e de atividade física transmitidas nos seminários foram valiosas. 

Também 89,7% (52) das adolescentes consideraram boas as 

apresentações.  

No que diz respeito à participação nos workshops, observou-se que 

foi a atividade que mais propiciou o estreitamento do relacionamento 

entre as adolescentes e as pesquisadoras, bem como, foi à atividade que 

elas se mostraram mais satisfeitas. Todas participaram de forma ativa, 

desde as dinâmicas, com muitas indagações, como na preparação dos 

pratos, na degustação e até mesmo na organização posterior do 

laboratório de Técnica Dietética, algumas fotos encontram-se no 

Apêndice 14.   
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Esta foi uma atividade com 96,55% de aprovação, sendo que 

94,83% consideraram que as informações discutidas nos workshops 

possibilitou um conhecimento maior sobre alimentação saudável.  Para 

84,48% das adolescentes, os workshops contribuíram para melhorar os 

hábitos alimentares e mais de 60% refizeram alguma das receitas 

desenvolvidas nas atividades práticas, dados obtidos por meio do 

questionário de satisfação.  

 

 

4.7.9.3 Participação nas Demais Atividades do Projeto 

 

 

 Na avaliação da participação das adolescentes nas aulas 

semanais, proferidas pelas assistentes de pesquisa, tiveram três escolas 

onde a participação nesta atividade foi bem satisfatória. No entanto, para 

duas escolas, a participação ficou aquém do programado. Também, em 

relação a estas aulas, foi considerado por 12,07% (7) das adolescentes 

que os encontros semanais não ocorreram com a frequência programada.  

Quanto às informações apresentadas nos encontros semanais, para 

86,21% (50) das adolescentes consideraram que estes momentos foram 

importantes para o conhecimento sobre alimentação saudável e para 

77,59% (45) os encontros contribuíram para melhorar os hábitos 

alimentares em suas casas, dados obtidos por meio do questionário de 

satisfação. 

 Com relação à participação nas aulas de educação física, duas 

escolas praticamente não apoiaram às atividades do projeto, logo, a 

participação das adolescentes foi muito discreta, mas em contrapartida, a 

participação das adolescentes pertencentes às outras três escolas 

aconteceu de forma bem significativa.  
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 No entanto, para 77,59% (45) das adolescentes as aulas de 

educação física foram interessantes e para 48,28% (28) contribuíram para 

serem mais ativas no dia a dia. Ainda, 32,53% (18) das adolescentes 

relataram que durante o período do projeto convidaram algum amigo para 

fazer atividade física com elas, dados obtidos por meio do questionário de 

satisfação.  

 Com relação ao livro de Nutrição e Atividade Física, praticamente 

100% das adolescentes o consideraram bom ou de fácil leitura, com 

informações de fácil entendimento. Quanto ao envolvimento das 

adolescentes com as atividades propostas no livro, 86,2% (50) 

adolescentes relataram ter completado a maioria ou parte das atividades 

propostas. No que diz respeito ao diário de atividade física proposto neste 

livro, 24,14% preencheram o diário frequentemente. 

 No que se refere às cartas enviadas aos pais, 62,07% (36) 

relataram que viram os pais / responsáveis lendo-as. Este mesmo 

percentual afirmou também ter lidos as cartas.  

 

 

4.7.10 Avaliação do Projeto 

  

 

Para praticamente 90% das adolescentes participar do projeto 

HSMS foi uma experiência interessante. Para esta questão, não houve 

nenhuma discordância, apenas 6 adolescentes mantiveram-se neutras, 

ou seja, não concordaram, tampouco discordaram. 

 Com relação ao conteúdo de alimentação saudável, 91,38% (54) 

afirmaram que o projeto trouxe informações benéficas. Percentual similar 

(87,93%) das adolescentes concordou que o conteúdo referente a 

atividade física foram uteis.  
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 As atividades que as adolescentes mais gostaram (86,36%) foram 

os workshops de nutrição, seguida de receber as mensagens via celular 

(6,81%).  

 Com relação ao grau de importância conferido às 10 mensagens 

centrais do projeto, as adolescentes elencaram de maior importância: 

“Beba mais água e troque refrigerantes e outras bebidas açucaradas por 

sucos naturais feitos em casa e água de coco”; “Tomar um café da manhã 

saudável” e “Realize refeições em família”. As que foram categorizadas 

como as de menor importância foram “Fazer atividade física com sua 

família e amigos”; “Identificar as desculpas para não praticar atividade 

física” e “Beba mais água e troque refrigerantes e outras bebidas 

açucaradas por sucos naturais feitos em casa e água de coco”. 

 Foi questionado se alguma parte do projeto HSMS deveria sofrer 

alterações, para 86,20% (50) não existe a necessidade de mudança. 

Dentre as alunas que discordaram, foi apontado: as aulas de educação 

física, incluir opções vegetarianas nos workshops, reduzir a teoria nos 

seminários e que os questionários se tornaram repetitivos, além de 

longos.  

 Da mesma forma, foi solicitado sugestões para melhorar o projeto, 

os conselhos foram: realizar mais workshops de nutrição e aumentar a 

degustação, propiciar aulas de educação física mais práticas, com mais 

danças e esportes, que os seminários sejam mais interativos, que o 

projeto ocorra após o período das aulas.  

Muitas expuseram que não haveria necessidade de alterar nada no 

projeto, conforme pode ser observado pelas respostas: “Está muito bom 

assim. Continuem desse jeito!”, “Acredito que esteja muito bom” e “Não 

precisa mudar, as meninas são muito criativas quanto a isso”.  

   

 



 

180 

 

5. DISCUSSÃO 

 

 

 O tema refeições em família vem crescendo de forma expressiva, 

fato comprovado ao se comparar o número de publicações na base de 

dados PubMed em 2011 (173 artigos) e atualmente sendo aplicado os 

mesmos descritores e filtros, são 743 artigos. As primeiras publicações 

começaram a surgir em meados dos anos 80, e o primeiro artigo que 

trouxe no título a expressão refeições em família é datado de 1995. Mas 

foi na última década que as publicações ganharam força. Este 

crescimento também foi apontado no trabalho de Neumark-Sztainer e 

colaboradores (2013), uma das pesquisadoras pioneiras no 

aprofundamento deste tema. Este artigo fez uma comparação da 

frequência da realização de RF em família entre 1999 e 2010.  

Assim, a temática é emergente e de grande importância, diante de 

inúmeros benefícios nutricionais, emocionais e para a o bem estar, 

conforme listam os autores (NEUMARK-SZTAINER et al., 1998; GILLMAN 

et al., 2000; NEUMARK-SZTAINER et al., 2003a; VIDEON e MANNING, 

2003; EISENBERG et al., 2008; UTTER et al., 2008; BURGESS-

CHAMPOUX et al., 2009; NEUMARK-SZTAINER et al., 2010; HAMMONS 

e FIESE, 2011; PRIOR e LIMBERT, 2013; UTTER et al., 2013; 

FULKERSON et al., 2014c; EISENBERG et al., 2004), entre outros.  

Quanto à realização das refeições (café da manhã, almoço, jantar e 

lanches intermediários), o almoço teve a menor taxa de omissão, menos 

de 10%. No entanto, é justamente a refeição que foi menos realizada na 

presença dos pais, apenas 9,9%. Valores na ordem de 150% maiores 

para omissão desta refeição foram encontrados em um estudo com 

adolescentes dinamarqueses (26%) (PEDERSEN et al., 2013) e 

americanos (28%) (LARSON et al., 2007). Estes dois fatos, talvez possam 

ser explicados porque esta refeição é, geralmente, realizada na escola, 
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visto que as adolescentes deste estudo estudam em período integral, 

assim as adolescentes recebem influência do grupo as quais pertencem.  

Por outro lado, a refeição mais omitida é o café da manhã, 53,75% 

das adolescentes não tomam café da manhã diariamente. O que vem ao 

encontro com a literatura, como descrito no trabalho de Larson e 

colaboradores (2007), onde os adolescentes faziam em média 3,3 cafés 

da manhã por semana e no trabalho de Berge e colaboradores (2013) 

com média semanal de 4, ambos realizados com adolescentes 

americanos. Em oposição, apenas 21% das adolescentes dinamarquesas 

omitem o café da manhã. Valores próximos também foram encontrados 

em adolescentes paulistas, residentes em Ilhabela, onde 29% não 

tomavam café da manhã (LEAL al., 2010). Pular o café da manhã chega a 

ser quase uma característica da adolescência, entretanto pode-se sugerir 

um fator atenuante para as adolescentes deste estudo terem alcançado 

porcentagem tão alta de omissão do café da manhã. Isto seria pelo fato 

de muitas vezes terem que acordar muito cedo para chegar até as 

escolas técnicas, visto que seu número e distribuição na cidade é inferior 

aos das escolas de ensino médio e assim os estudantes precisam 

percorrer distâncias maiores para se dirigirem até elas.   

No que diz respeito à realização de RF pelas adolescentes, a 

categoria que apresentou maior frequência foi a de 1 a 2 vezes por 

semana no momento pré intervenção e a de 5 a 6 vezes por semana no 

pós intervenção, demostrando que houve uma evolução positiva na 

frequência entre os momentos. Trabalhos que utilizaram a mesma 

metodologia para obtenção da frequência categorizada de RF, 

demostraram valores um pouco diferentes, sendo a categoria de 3 a 4 

refeições por semana a mais prevalente (EISENBERG et al., 2004; 

FULKERSON et al., 2006; NEUMARK-SZTAINER et al., 2010). Em uma 

meta-análise que avaliou a frequência de RF de crianças e adolescentes, 

encontrou que a maioria realizavam entre 5 e 7 refeições com a sua 

família (HAMMONS e FIESE, 2011).  
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A média de cinco de RF por semana deste estudo é superior a 

outros estudos com adolescentes americanas, como o de Neumark-

Sztainer e colaboradores, em 2010 que encontraram 4,2 RF/semana. 

Apesar de pequena, talvez possamos aventar que este maior número de 

RF neste estudo possa ser decorrente de questões culturais, sendo 

possível que aquele brasileiro com possibilidade de realizar as refeições 

em casa, em família, ainda as prefira fazer, mantendo algumas tradições 

mais arraigadas do que os americanos, ou até mesmo porque a mulher 

americana tenha entrado no mercado de trabalho em momento anterior à 

brasileira. 

No que diz respeito a um padrão regular de RF, por entender que 

regular é um comportamento que ocorre em boa proporção e de forma 

repetida, optou-se por utilizar um ponto de corte, relativamente alto (≥ 7 

refeições por semana), maior que a maioria das publicações, que as 

classifica como sendo pelo menos 3 RF por semana (FELDMAN et al., 

2007; EISENBERG et al.,, 2009; NEUMARK-SZTAINER et al., 2010)  ou 

pelo menos 5 vezes na semana  (NEUMARK-SZTAINER et al., 2004; 

EISENBERG et al., 2008; UTTER et al., 2008; WOODRUFF e HANNING, 

2008; BURGESS-CHAMPOUX et al., 2009). Tal escolha foi feita baseada 

na possibilidade existente de se realizar pelo menos 21 RF semanais 

(admitindo-se 3 refeições principais por dia), considerar um padrão 

regular de 3 ou 5 refeições é muito aquém das reais possibilidades. Desta 

forma, o padrão de 7 refeições por semana, parece ser mais razoável ao 

se considerar que, em média, a adolescente realizou pelo menos uma 

refeição por dia com a família. 

Sendo assim, a proporção de adolescentes que não realizavam RF 

regulares (68%) era mais que o dobro das que realizavam no momento 

inicial, independentemente do grupo, HSMS ou controle. Fato que 

também foi observado em outros estudos, que apresentaram apenas a 

distribuição categórica das refeições, mas ao se agrupar os valores, 

também se observa menor proporção para o agrupamento ≥ 7 RF 

semanais, sendo 26,8% (NEUMARK-SZTAINER et al., 2010), 27,3% 
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(EISENBERG et al., 2004; NEUMARK-SZTAINER et al., 2013) e 29,5% 

(FULKERSON et al., 2006).  

Desta forma, observa-se que é mais comum não fazer as refeições 

com os pais que fazê-las. Alguns autores, como Neumark-Sztainer e 

colaboradores e Fulkerson e colaboradores, ambos em 2010, aventaram 

diversas razões para justificar este fato, como: excesso de atividades 

extra curriculares, desejo de autonomia, insatisfação com as relações 

familiares. Além destas, também há de se considerar que, no caso das 

adolescentes deste estudo, o fato de estudarem em período integral reduz 

as possibilidades de realizarem os almoços durante a semana com os 

familiares, sendo que, para a maioria das adolescentes esta possibilidade 

poderia se restringir apenas aos finais de semana.  

Neste estudo, foram adotadas algumas variáveis de confusão 

como critérios definidos para a análise estatística. Estas foram: a 

escolaridade dos pais, por ser um preditor de renda e de nível cultural, a 

etnia e idade das adolescentes. Estas foram incluídas pois, aliadas ao 

sexo, que não se enquadra neste trabalho, são variáveis expressivas em 

diversos trabalhos epidemiológicos (NEUMARK-SZTAINER et al., 2003b; 

FULKERSON et al., 2008b; UTTER et al., 2008; BAUER et al., 2011). 

Ademais, a análise dos dados do momento inicial apresentou diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos da pesquisa.  

Outra variável de confusão que optou-se por incluir na avaliação da 

intervenção são os dados do momento inicial, assim como realizado nos 

estudos do NEAT Girls  (LUBANS et al., 2010; DEWAR et al., 2012; 

LUBANS et al., 2012; DEWAR et al., 2013; COLLINS et al., 2014; DEWAR 

et al., 2014) e do Nurses’ Healthy Study II (GILLMAN et al., 2000) e do 

New Moves (NEUMARK-SZTAINER et al., 2003b).  

O nível de escolaridade dos pais se associou negativamente a 

prática de RF, assim, ter ensino médio ou superior em detrimento ao 

fundamental, propiciou uma redução na frequência de RF. Um estudo 

americano, com adolescentes do programa New Moves, encontrou 

situação contrária, não basicamente para a mesma classificação, mas 
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para a mudança de nível educacional, desta forma, pais de adolescentes 

com ensino superior, faziam mais RF com suas filhas, do que aquelas 

cujos pais tinham o ensino médio (NEUMARK-SZTAINER et al., 2003b). 

Relação similar foi encontrada em um estudo com mães de adolescentes 

australianas, onde as que tinham menor nível de escolaridade, por sua 

vez também conferiam menor importância as RF (MAMUN et al., 2005).  

De fato, é um achado de difícil entendimento, principalmente, pelo 

fato que admitiu-se que o nível de escolaridade, é um prognóstico de 

renda. Por outro lado, pode-se aventar que como muitas adolescentes 

residiam em bairros mais periféricos e os deslocamentos dentro da cidade 

ou até fora de São Paulo demandam um tempo muito grande, o nível 

mais alto de escolaridade pode estar relacionado a diminuição do tempo 

que os pais ou responsáveis passam com a família, bem como pode 

contribuir também para longas jornadas de trabalho dos pais.  

Também há de se considerar que não foi avaliada, a situação de 

emprego dos pais ou dos responsáveis, pois se aqueles que tinham 

ensino fundamental, tinham também, maior proporção de desemprego, 

trabalho em meio período ou trabalho em casa, justificar-se-ia a maior 

proporção de RF. Corroborando com esta possibilidade no Eating Among 

Teens Project, a média de refeições compartilhadas pelas famílias cujas 

mães trabalhavam meio período eram superiores àquelas que 

trabalhavam período integral (NEUMARK-SZTAINER et al., 2003a). E, 

sabe-se que a proporção de RF realizadas na presença das mães é 

superior às realizadas com o pai (BERGE et al., 2013c; PRIOR e 

LIMBERT, 2013; BERGE et al., 2014).   

Ainda sobre a metodologia, tem sido recomendado que as 

intervenções sejam delineadas e avaliem os indivíduos mais vulneráveis 

como adolescentes de comunidades carentes oriundas de regiões com 

baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Além do mais, os 

programas de intervenções delineadas por sexo parecem ser mais 

aplicáveis e eficazes (LUBANS et al., 2008; LUBANS et al., 2010). 

Razões pelas quais, optou-se por um estudo apenas com meninas. 
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Também, procurando comtemplar a questão de baixa renda, e sabendo 

que a cidade de São Paulo não apresenta regiões com níveis de IDH 

baixo ou muito baixo, considerou-se escolas, na sua grande maioria, 

periféricas, apresentando um IDH médio (0.7-0.79) (SÃO PAULO, 2014).  

Inclusive, existe uma tendência na redução da frequência de RF 

associada a grupos específicos, como meninas, adolescentes do ensino 

médio e de baixa renda familiar (NEUMARK-SZTAINER et al., 2013), 

assim com a exceção da renda, os outros critérios se enquadram na 

nossa amostra.  

Um tema abordado por um conjunto de perguntas dos 

questionários se relacionavam com o ambiente onde as refeições eram 

realizadas. Constatou-se que existem fatores vinculando o ambiente das 

refeições, como a prioridade em se realizar RF, as regras familiares 

durante as refeições e a atmosfera das refeições, com o favorecimento de 

uma maior frequência de RF regulares. Assim, o ambiente percebido 

como favorável pelas adolescentes interferiu de forma positiva na 

frequência das RF, com a observação de várias associações 

estatisticamente significantes. Estas associações também foram 

observadas no estudo de 2006 com 902 adolescentes e respectivos pais 

americanos (FULKERSON et al., 2006). 

Os dois fatores que mais impactaram na realização das RF 

regulares, dizem respeito à categoria “prioridade”, o que é razoável, visto 

que prioridade pode ser entendida como a preferência conferida a um ato 

ou ação com preterição de outra, no caso, a não realização de RF. As 

adolescentes que priorizam, ou seja, que consideram importante as RF as 

fazem em maior frequência.  

Inclusive, tornar a refeição uma prioridade pela família foi o item 

mais citado em entrevista com os pais de adolescentes americanos, como 

uma estratégia para o aumento das RF (BERGE et al., 2013b). 

Corroborando com este resultado, Fulkerson e colaboradores em 

2006, no qual foi utilizaram para a mensuração da prioridade, metodologia 

similar a aplicada neste estudo, também encontraram correlação 
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estatisticamente significativa (p<0,001) para a priorização das RF. Outro 

estudo realizado com 236 adolescentes na sua maioria meninas da 

Califórnia, Nova York e Texas (EUA) também encontrou esta associação 

(ETO et al., 2011), que também foi um fator percebido para famílias de 

Houston (EUA), que foram questionadas sobre as barreiras e os 

benefícios associados às RF (MCINTOSH et al., 2010). Desta forma, a 

importância atribuída as RF aumentam as expectativas positivas em torno 

das refeições (FULKERSON et al., 2006). A adolescente considera 

importante fazer as RF porque o ato de se alimentar em família introjetou-

lhe expectativas interessantes.   

O outro fator de maior impacto na frequência de RF, diz respeito às 

adolescentes sentirem-se ocupadas. As alunas que referiam estarem 

ocupadas eram as que realizam RF com menor frequência. Está talvez 

seja uma das barreiras mais complicadas de serem transpostas porque as 

diferentes agendas de pais e de adolescentes e a falta de tempo efetiva 

faz com que, muitas vezes, os pais não se encontrem em casa no 

momento das refeições (NEUMARK-SZTAINER et al., 2000; 

FULKERSON et al., 2006; FULKERSON et al., 2010a; PRIOR e 

LIMBERT, 2013; UTTER et al., 2013). Vale ressaltar que, o tempo médio 

das RF é de 15 a 20 minutos (BERGE et al., 2013c; BERGE et al., 2014), 

tempo relativamente curto. Mas a falta de tempo e a prioridade caminham 

em lados opostos, desta forma, as adolescentes que priorizam as RF, 

também devem ter as suas agendas atribuladas, no entanto, conferem 

maior importância a esta ação.  

A presença de meios de distração, como televisor ligado, durante 

as refeições, apesar de não terem influenciado a frequência de RF neste 

estudo, pode interferir não apenas na sua frequência (FULKERSON et al., 

2006; BARR-ANDERSON et al., 2008; UTTER et al., 2008), mas, aventa-

se que pode impactar também na qualidade nutricional das refeições 

(FELDMAN et al., 2007; FULKERSON et al., 2014b), visto que a TV 

influencia diretamente o consumo alimentar de crianças e adolescentes 

por meio da publicidade ostensiva de alimentos de alta densidade 
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energética como refrigerantes e snacks (GIAMMATTEI et al., 2003; 

FELDMAN et al., 2007; BARR-ANDERSON et al., 2008). E, sabe-se que a 

presença de TV ligada durante as refeições diminui as interações 

familiares (EISENBERG et al., 2009; FULKERSON et al., 2014b).  

 Aliás, as interações decorrentes das refeições são tidas como uma 

oportunidade de conversa, contudo, não foram capazes de influenciar na 

frequência das refeições regulares, assim como observado nos estudos 

de Fulkerson e colaboradores de 2006, que contou com a participação de 

adolescentes e seus respectivos pais e também em seu estudo 

longitudinal com 3 anos de seguimentos (2010). Os adolescentes 

americanos consideraram o momento das refeições propícios para as 

interações mas isto, também não repercutiu na mudança efetiva na 

frequência de RF (FULKERSON et al., 2010a). Talvez,  pelo fato de 

que a conversa, na forma de bate papo é intrínseca a prática dos 

adolescentes brasileiros, não sendo, necessariamente, destinada a 

acontecer apenas durante as refeições.  Outra hipótese possível seja de 

que outros fatores sejam mais preponderantes que a interação. 

As RF foram associadas aos locais das refeições (cozinha ou sala 

de jantar). Isto denota que a família suspende a realização de outras 

atividades para se alimentar, o que seria considerado positivo e poderia 

minimizar a presença de televisores ligados durante a refeição. O local da 

realização das refeições relaciona-se à rotina familiar, que por sua vez 

pode propiciar uma maior interação familiar (NEUMARK-SZTAINER, D. et 

al., 2000; BERGE et al., 2013c).  

Em relação à prioridade, observa-se que os jovens que 

experimentam da obrigatoriedade de fazer RF imposta pelos pais, as 

fazem com maior frequência. Este fato parece ser lógico, pois as famílias, 

principalmente as mais rígidas, detém certo domínio sobre os 

adolescentes. Corroborando com este dado, um estudo realizado com 

adolescentes americanos sobre o estilo de educação dos pais, observou 

que famílias com pais mais autoritários detinham uma maior frequência de 

RF (BERGE et al., 2010). 
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Surpreendentemente, a necessidade de comer todos os alimentos 

servidos, independente de gostar ou não, se relacionou a uma maior 

frequência de refeições em família. Inicialmente acreditava-se que diante 

desta obrigação os adolescentes refutariam em fazer refeições com a sua 

família. Talvez, isto não ocorra, justamente, porque as famílias que impõe 

isto são as mais inflexíveis e apresentam mais regras, assim, além de 

demostrarem a necessidade de comerem juntos, precisam também para 

comer tudo o que é servido.  

Concomitantemente, outro fator que se relacionou a prática das RF 

é o fato de as famílias seguirem regras durante as refeições, desta forma, 

ter regras claras contribuiu para as RF regulares, fato também constatado 

por Prior e Limbert (2013), visto que as regras durante as refeições são 

importantes marcadores da rotina familiar (BERGE et al., 2013c), logo 

constata-se que para os adolescentes, as regras parecem ser positivas e 

coaduna com a obrigatoriedade de comer todos os alimentos e de fazer 

RF. 

Embora regras e bons modos confiram uma significado similar para 

a estrutura das refeições, bons modos não se associou a uma maior 

frequência de RF regulares, assim como no estudo de Fulkerson e 

colaboradores em 2006. Talvez, porque as adolescentes deste estudo, 

considerem bons modos uma ação inerente ao momento das refeições, 

pois praticamente todas as adolescentes concordaram que bons modos 

sejam importantes.  

Neste sentido, parece que as adolescentes consideram comer em 

família algo prazeroso, pois a frequência das refeições relacionou-se com 

“gostar de comer junto” e “comer agradável”, além de considerarem 

importante essa prática. Em consonância com este resultado, um estudo 

realizado no Reino Unido, em 2012, com adolescentes de 13 a 14 anos, 

na sua maioria meninas, também observou esta relação positiva entre a 

percepção de um ambiente agradável para as refeições familiares e a sua 

frequência (PRIOR e LIMBERT, 2013). Também, outro estudo de Berge e 

colaboradores, de 2013, com 59 pais de adolescentes americanos, 
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constataram que fazer das refeições familiares um momento divertido 

contribui para aumentar a frequência das RF. 

Desta forma, o ambiente das refeições é entendido pelos 

adolescentes como um mecanismo de união familiar e de comunicação 

entre os membros assim como para os autores Fulkerson e colaboradores 

(2006) e Prior e Limbert (2013).  

Além do ambiente das refeições, o apoio familiar também se 

relaciona a maior frequência de RF. De forma similar ao encontrado em 

adolescentes da Nova Zelândia que percebiam apoio familiar, seja pelo 

pai ou pela mãe, realizam com mais frequência RF (UTTER et al., 2008).  

Ademais, encontrou-se que compartilhar o momento do preparo 

das refeições com os pais, propicia que se realize mais RF, o que de 

certa maneira parece razoável. Se as adolescentes preparam as refeições 

com os pais, porque não comer junto. Em um estudo qualitativo com pais 

de adolescentes americanos, foi relatado que dividir com os filhos o 

momento da preparação das refeições era uma das alternativas 

encontradas por eles para aumentar a frequência de RF (BERGE et al., 

2013b).  

No entanto, embora tenhamos encontrado significância estatística 

para esta variável, chama a atenção o fato de que mais da metade das 

adolescentes que auxiliava os pais no preparo das refeições, não faziam 

RF regulares. Mas, não se avaliou qual era esta refeição preparada em 

conjunto, talvez pudesse ser o jantar ou mesmo uma refeição de final de 

semana, que foi uma das refeições mais compartilhadas em família. 

Outro fator, que contribuiu para a prática das RF regulares foi a 

prática de atividade física. As adolescentes que faziam atividade física 

vigorosa de modo ativo, faziam mais RF. Pode-se inferir que quem faz 

mais atividade física, também possa ter mais preocupação com questões 

alimentares e de saúde, por isso optassem por comer com os pais a 

comida servida em casa, visto que, frequentemente, as refeições 

realizadas ou planejadas com os pais costumam ser mais saudáveis 

(NEUMARK-SZTAINER et al., 1998; GILLMAN et al., 2000; NEUMARK-
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SZTAINER et al., 2003a; VIDEON e MANNING, 2003; EISENBERG et al., 

2008; UTTER et al., 2008; BURGESS-CHAMPOUX et al., 2009; 

NEUMARK-SZTAINER, D. et al., 2010; HAMMONS; FIESE, 2011; PRIOR 

e LIMBERT, 2013; UTTER et al., 2013; FULKERSON et al., 2014c). 

Em consonância, observou-se que quem faz RF tem maior 

disponibilidade de frutas e legumes em casa, e que também, os pais 

costumam preparar mais refeições saudáveis, com oferta de alimentos 

como legumes ou verduras. Na Nova Zelândia, pesquisas com 3245 e 

9107 adolescentes, constataram que fazer RF também foi associado 

positivamente a uma maior disponibilidade de frutas em casa (UTTER et 

al., 2008; UTTER et al., 2013). Talvez os pais, por saberem que irão 

compartilhar as refeições com seus filhos, preocupem-se mais em dispor 

de alimentos saudáveis em casa. Além do mais, as RF configuram-se 

como uma oportunidade de exprimir o modelo familiar de comportamentos 

alimentares saudáveis (DAVIS, 1995; BERGE, 2009; BERGE et al., 

2013a).  

Desta forma, se os pais almejam um consumo alimentar adequado 

para os seus filhos, precisam apoderar-se destes alimentos em casa e 

incentivar seu consumo. E, sabe-se que, geralmente, são os pais, os 

responsáveis pela aquisição dos alimentos servidos durantes as grandes 

refeições (BOUTELLE et al., 2007). 

O que vem ao encontro do maior consumo do grupo de legumes e 

verduras para aquelas adolescentes que realizavam RF regulares no 

presente estudo. Benefício este já bem consolidado na literatura 

(NEUMARK-SZTAINER, et al., 2003; LARSON et al., 2007; VIDEON e 

MANNING, 2003; UTTER et al., 2013; BURGESS-CHAMPOUX et al., 

2009; WELSH et al., , 2011; COLLINS et al., 2014).  

Mesmo havendo um consumo maior de frutas para as 

adolescentes que realizavam RF regulares, esta diferença não foi 

significativa. Em oposição, Larson e colaboradores, em amostra com 

2793 adolescentes, observou que adolescentes que realizavam pelo 

menos 7 cafés da manhã em família, tinham um consumo superior de 
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0,37 porção de frutas, com relação aos que não faziam RF (LARSON et 

al., 2013). Outros trabalhos também atribuem às RF uma considerável 

relação com maior consumo alimentar deste grupo (GILLMAN et al., 2000; 

NEUMARK-SZTAINER et al., 2003a; VIDEON e MANNING, 2003; 

LARSON et al., 2007; UTTER et al., 2008; BURGESS-CHAMPOUX et al., 

2009; NEUMARK-SZTAINER et al., 2010; WELSH et al., 2011; UTTER et 

al., 2013).  No entanto, fazer RF regulares, se associou com a oferta de 

frutas em casa, então as adolescentes dispunham de frutas em casa mas 

não efetivavam o seu consumo. 

Diferente do encontrado em estudo no Reino Unido (PRIOR e 

LIMBERT, 2013), fazer RF regulares não se relacionou a disponibilidade 

de lanches saudáveis em casa. Esta diferença talvez possa ser explicada 

pelo fato das adolescentes fazerem estas refeições nas ETECs, que 

inclusive ofertavam os lanches nos intervalos das aulas.  

Mas houve associação com melhores escolhas alimentares 

realizadas pelas adolescentes, visto que estas escolheram alimentos ou 

preparações com baixo teor de óleo. Não se sabe se as refeições 

preparadas em casa, geralmente, tem baixo teor de óleo. Mas, foi certo 

que as adolescentes deste estudo quando fazem RF regulares fazem 

escolhas inteligentes quanto ao teor de óleo de adição.  Corroborando 

com isso, Gillman e colaboradores (2000), em um estudo com mais de 

16.000 pré-escolares e adolescentes americanos, observaram que 

aqueles que faziam RF mais frequentemente, tinham menor consumo de 

gordura saturada.  

 A frequência regular de RF não se associou a uma menor 

disponibilidade ou consumo de bebidas açucaradas e refrigerantes, da 

mesma forma que autores da Nova Zelândia com uma amostra de 3245 

adolescentes (UTTER et al., 2008) e americanos com 677 adolescentes, 

também não encontraram tal associação (BURGESS-CHAMPOUX et al., 

2009). Por outro lado, este seria um dos benefícios vinculado as RF, 

conforme defendido por outros autores (GILLMAN et al., 2000; 

NEUMARK-SZTAINER et al., 2003a; LARSON et al., 2007; BARR-
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ANDERSON et al., 2008; BURGESS-CHAMPOUX et al., 2009; 

NEUMARK-SZTAINER et al., 2010; WELSH et al., , 2011).   

Ao analisar a mudança do ambiente em que as refeições eram 

realizadas após a intervenção do Projeto HSMS, houve apenas 4 itens 

que evoluíram positivamente de forma significativa. No entanto, há de se 

considerar, que a maioria destas variáveis, perpassam por questões da 

dinâmica familiar, questões estas, que a intervenção não foi capaz de 

gerar impacto, pelo menos em curto prazo, pois o ator central da 

intervenção foram as adolescentes e não os pais.  

Mas algumas questões são mais factíveis às mudanças, por 

relacionar-se a alterações estruturais, como é o caso de assistir TV 

enquanto se realiza as refeições e o local de realização das mesmas. 

Neste sentido, a intervenção favoreceu o grupo HSMS quanto ao 

local para a realização das refeições, pois elas passaram a fazer mais 

refeições à mesa da cozinha ou na sala de jantar, denotando terem se 

apropriado de um dos fatores do comportamento alimentar, que prioriza 

que o momento das refeições é uma hora em que se deve concentrar as 

atenções ao ato de se alimentar (PHILIPPI, 2008). 

O que vai ao encontro também, a uma melhor evolução do grupo 

HSMS no item assistir TV enquanto se realizava as RF, as quais 

passaram a fazer as refeições sem a presença de televisores ligados.  

Outro fator relacionado ao ambiente das refeições foi o sentir-se 

ocupado para fazer as RF, que evoluiu de forma mais positiva em favor 

do grupo controle. Sendo assim, poderia ser que as adolescentes do 

grupo HSMS não tenham sentido tanto a pressão do tempo sobre as 

refeições familiares, dada a importância atribuída às RF. Tema este, 

abordado nos encontros com as adolescentes e também por meio de 

mensagens via WhatsApp®, ou seja, tenham ganhado consciência da 

importância das RF e assim não tenham colocado outras atividades como 

prioritárias acima das RF, ao menos nas razões para sua não realização. 

Cabe salientar que as adolescentes do grupo HSMS eram mais 

velhas do que as do grupo controle. E, sabe-se que, quanto maior a 
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idade, menos se realiza RF (GILLMAN et al., 2000; NEUMARK-

SZTAINER et al., 2003a; VIDEON e MANNING, 2003; FULKERSON  et 

al., 2006; UTTER et al., 2008). Um estudo com adolescentes da Nova 

Zelândia observou que entre os 15 e 16 anos a diferença da prática de RF 

frequentes cai quase 9% (UTTER et al., 2008). Além disto, muitas 

adolescentes estavam se preparando para prestar vestibular, momento 

este permeado por expectativas, tensões e dedicação aos estudos, fato 

que poderia contribuir para a sensação de falta de tempo, de sentirem-se 

ocupadas, o que reforça a tese do benéfico da intervenção.  

Após a intervenção, para o grupo HSMS, houve uma evolução 

significativa com relação aos familiares prepararem outros alimentos em 

substituição àqueles que a adolescente rejeitava. Sabe-se que não gostar 

dos alimentos servidos na refeição é uma das barreiras para que ocorram 

as refeições familiares (NEUMARK-SZTAINER et al., 2000; BERGE et al., 

2013b). Inclusive, Berge e colaboradores (2013) citam que muitos pais 

optam por não comer com seus filhos para evitar o excesso de 

reclamações em relação à comida servida durante as refeições. E, a 

alternativa encontrada por muitos destes pais, foi justamente planejar 

preparações que agradem aos paladares de seus filhos.  

Imagina-se que o motivo pelo qual as famílias do grupo HSMS 

passaram a preparar mais alimentos substitutos seja porque, por meio da 

intervenção, as adolescentes tenham sido expostas, repetidas vezes, a 

informações sobre a importância do consumo de todos os grupos 

alimentares, tema abordado nos seminários, workshops, aulas semanais 

e via WhasApp®. Além disto, os pais também, por meio das cartas, 

receberam esta informação. Desta forma, pode-se conjecturar que a 

adolescente, entendendo da importância para a sua saúde do consumo 

de todos os grupos alimentares, passou a solicitar a seus pais que 

preparassem alimentos que lhes agradasse. Por exemplo, não gostar de 

salada de berinjela e ser servida também uma salada de tomate. 

A intervenção propiciou um aumento na média de consumo do 

grupo legumes e verduras para o grupo HSMS. O aumento de 0,3 
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porções diárias deste grupo pode parecer pouco, mas representou 

aumento, em média, de quase 1/3 do consumo de legumes e verduras e 

deve-se considerar que os adolescentes costumam ser bem pouco 

receptivos ao consumo deste grupo alimentar (LORSON et al., 2009; 

LEAL, et al., 2010; PHILIPPI et al., 2010; MORENO et al., 2014). 

Neste mesmo sentido, após a intervenção ocorreu um aumento no 

consumo de frutas em favor do grupo HSMS de aproximadamente 0,4 

porções, o que configurou como um aumento de cerca de 40% na 

quantidade de porções consumidas por dia. Mesmo com este aumento, 

observou-se que o consumo não foi adequado, ao se comparar com a 

recomendação de 5 porções por dia (PHILIPPI, et al., 2010).  

Embora no pós-intervenção, a oferta de frutas em casa tenha 

apresentado apenas uma tendência de aumento, o consumo de frutas, 

efetivamente foi aumentado, o que pode ser discutido é que as 

adolescentes já deveriam ter a oferta de frutas em casa, só que não 

tinham o hábito de comer, o que foi melhorado por meio da intervenção. 

No estudo HOME, após a intervenção, também houve uma tendência de 

aumentar o consumo de legumes, verduras e frutas a favor do grupo 

intervenção (FULKERSON et al., 2010b). Em uma revisão sobre os 

determinantes para o consumo de FLV por adolescentes, Rasmussen e 

colaboradores, em 2006, consideram que, ter a disponibilidade em casa, 

assim como ter o exemplo dos pais de consumo, além de fazer refeições 

em família são alguns fatores que influenciam no consumo alimentar 

destes grupos de alimentos (RASMUSSEN et al., 2006). 

Sendo assim, pode-se afirmar que, apesar do consumo de frutas, 

verduras e legumes continuar abaixo do recomendado, a participação no 

projeto “Hábitos Saudáveis, Meninas Saudáveis” contribuiu para uma 

melhora nos hábitos alimentares. 

A importância do consumo dos grupos alimentares de frutas e 

legumes e verduras foram repetidas vezes abordadas na intervenção, em 

seus múltiplos componentes: livro do aluno (que na primeira semana 

trazia como meta consumir diariamente frutas, verduras e legumes), carta 
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aos pais, seminários, mensagens via WhatsApp®,  aulas semanais e 

principalmente nos workshops, nos quais as alunas puderam desenvolver 

habilidades culinárias para o preparo de receitas, que tiveram como 

ingredientes principais as FLV. Desta forma, é possível supor baseados 

na repetição destes valores e nos resultados pós intervenção que  esta 

mensagem, da importância do consumo das FLV, tenha sido recebida e 

colocada em prática pelas adolescentes.  

Metodologia similar foi utilizada no Programa NEAT Girls, da 

Austrália, e que, após 12 meses de intervenção, conseguiu aumentar a 

porcentagem de energia diária oriunda de vegetais (LUBANS et al., 2010; 

COLLINS et al., 2014). Outro programa, que também conseguiu aumentar 

o consumo de FLV, foi o New Moves, com duração de 9 meses e que 

utilizou múltiplos recursos a fim de melhorar os padrões alimentares e 

aumentar a prática de atividade física entre adolescentes americanas  

(NEUMARK-SZTAINER et al., 2003b).  

Na avaliação do consumo alimentar no momento pre intervenção, 

independente das RF regulares, o consumo do grupo do arroz pão, 

massa, batata e mandioca mostrou-se menor a favor do grupo controle, 

mas esta diferença foi corrigida estatisticamente, logo pode-se comparar 

o consumo deste grupo alimentar. O consumo deste grupo sofreu 

alteração na mensuração após a intervenção, no qual o grupo controle 

continuou a ter o menor consumo de alimentos deste grupo. No entanto, 

cabe salientar que ambos os grupos (HSMS e controle) apresentaram 

consumo alimentar bem abaixo da recomendação para adolescentes, 

cerca de 40%, onde se preconiza o consumo de 9 porções por dia 

(PHILIPPI et al, 2010). Corroborando com estes dados, Leal e 

colaboradores (2010) em pesquisa com adolescentes brasileiros, 

residentes de Ilhabela, também verificou que o consumo deste grupo 

alimentar foi de apenas 39%.  

O menor consumo desse grupo alimentar se associou a prática de 

RF regulares. O que não quer dizer necessariamente, que durante as 

refeições familiares houve menor consumo de arroz ou pão. Isto poderia 
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até ter ocorrido, mas implica em ter consumido menos alimentos deste 

grupo em geral, tendo contribuido para o somatório do consumo total do 

grupo a redução de: biscoitos, salgados, pipoca, macarrão instantâneo, 

cereal matinal, bolo, entre outros alimentos.  

Inclusive, o consumo de macarrão instantâneo também foi 

relacionado à baixa frequência de refeições em família. Sabe-se que é 

uma preparação de conveniência, que não requer muita habilidade 

culinária para ser preparada, e de rápido preparo, por isso acaba sendo 

uma opção, tanto, para aqueles que estão sem tempo para o preparo, 

bem como, para aqueles que não sabem ou não querem cozinhar.  Mas 

destaca-se seu conteúdo pouco nutritivo, composto por apenas 

carboidratos e lipídios, excesso de sódio e sem vitaminas e minerais. 

Contudo, o consumo deste alimento, foi reduzido no grupo HSMS 

após a intervenção, sendo considerado um ponto positivo. Inclusive, uma 

opção de preparação mais completa com macarrão, legumes e atum foi 

desenvolvida para o terceiro workshop, no qual foi discutida  a 

importância de se fazer escolhas inteligentes, ou seja, escolher 

preparações ou alimentos com teor reduzido de gordura, açúcar e 

aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, grãos integrais, leite, 

queijo e iogurtes desnatados (PHILIPPI, 2008). 

A intervenção se mostrou capaz de gerar algumas mudanças com 

relação ao consumo alimentar, bem como, ao ambiente das refeições em 

família. No entanto, não promoveu um aumento na frequência de 

refeições em família. Fato que também foi observado nos estudos HOME, 

que objetivou além do aumento na frequência de RF, a redução de 

comportamentos sedentários e melhor consumo alimentar em casa. A 

média de frequência de RF (5 RF/sem) foi exatamente a mesma entre os 

dois grupos após a intervenção (FULKERSON et al., 2010b). E no Healthy 

Habits, Happy Homes, estudo randomizado controlado, desenvolvido com 

famílias de crianças americanas, que objetivou mudanças na rotina 

familiar, dentre elas a frequência de RF. E também, após 6 meses de 

seguimento, não promoveu alteração positiva na frequência, pelo 
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contrario apresentou redução (mas não estatisticamente significante) 

(HAINES et al., 2013). 

Alguns motivos podem ser sugeridos para que não tenha ocorrido 

esta mudança na frequência de RF. Primeiro, ao se constatar que o 

ambiente das refeições, tem forte impacto na prática das RF regulares, 

pode-se predizer que para que haja um aumento da frequência das RF, 

muitas vezes seria necessário, melhorar a dinâmica familiar, para que as 

adolescentes tenham vontade de comer com seus pais por ser um 

momento aprazível. 

E embora, a intervenção tenha procurado envolver os pais, o alvo 

principal foram as adolescentes. Assim, pode-se observar que as famílias 

não foram atingidas pelo projeto como se esperava, visto que, duas 

questões, que muito possivelmente se complementam, não sofreram 

alterações com a intervenção. Elas são, o compartilhamento de atividade 

física com algum familiar, além, da frequência de RF, relacionadas ao 

apoio familiar. Esperava-se que a família que apoiasse a prática de RF 

apoiasse também a prática de atividade física e vice versa. Contudo, para 

uma real modificação positiva para estas questões, há de se considerar, 

que podem requerer mudanças estruturais das famílias.   

E que, muitas vezes, podem não ser possíveis, principalmente, a 

curto prazo, como por exemplo, longas jornadas de trabalho,  questões de 

conflitos familiares e até mesmo desejo tanto de pais, como de filhos de 

comerem em família.  

Outro fator pode ser justamente o tempo conferido à intervenção, 

embora não tenha sido efetivamente curto, pode ser que não tenha sido 

suficiente para se aplicar os conhecimentos adquiridos com a participação 

na intervenção.  

Visando aumentar a participação efetiva dos pais / responsáveis na 

intervenção, poder-se-ia, de fato, ter envolvido os pais, com encontros 

presenciais em grupo ou individuais, o que devido a logística, não foi 

factível. No entanto, outras ações poderiam ter sido implantadas, como a 

criação de um grupo no WhatsApp® para os pais se comunicarem com as 
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pesquisadoras ou desenvolvimento de um website para alocação dos 

conteúdos desenvolvidos com as suas filhas. Esta última ação, é 

recomendada por pesquisadores do NEAT Girls, para minimizar esta 

lacuna, que é a baixa adesão dos pais no processo de mudanças 

comportamentais de adolescentes (COLLINS et al., 2014).     

É inegável, que tenha havido para muitas adolescentes um 

envolvimento físico, pela participação nas atividades da intervenção, e 

emocional, dado o comportamento das adolescentes frente a proposta da 

intervenção, em seus diferentes componentes. O que vem ao encontro da 

TSC. Para que ocorra uma possibilidade de mudança, esta deve ser 

motivada por aspectos emocionais (BANDURA, 1986).  Desta forma, 

acredita-se que muitos outros desfechos poderiam ser modificados, caso 

a intervenção, fosse por um período maior.  

Embora seja difícil mensurar a contribuição individual de cada 

componente da intervenção, de uma maneira geral, observou-se uma alta 

aceitação dos múltiplos componentes. Assim, a experiência da 

participação na intervenção contribuiu para um aprendizado dinâmico, 

com trocas de experiências e vivências.  

Deste modo, em todas as escolas, os workshops foram bem 

aceitos, visto que, mais de 95% das adolescentes aprovaram a atividade. 

E, na avaliação do programa, foi a atividade que mais as adolescentes 

gostaram. Inclusive algumas delas nas sugestões, expuseram que 

poderiam ter ocorrido mais workshops. Esta atividade além de ter sido 

bem aprovada, também propiciou boa taxa de participação (cerca de 

80%), o mesmo não ocorreu no NEAT Girls, onde encontraram uma taxa 

de participação moderada, cerca de 65% (COLLINS et al., 2014). 

Tamanha aceitação desta atividade pode ser explicada porque os 

encontros favoreceram o estabelecimento de vínculos sociais, entre as 

adolescentes, pesquisadoras, assistentes de pesquisa e professoras 

coordenadoras. Foram momentos de bastante descontração. Muitas fotos 

foram tiradas e compartilhadas. Desta forma, a interação contribuiu para 

aumentar o envolvimento no projeto.  
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Talvez, o principal motivo tenha sido a oportunidade das 

adolescentes desenvolverem habilidades culinárias. Assim, o ambiente do 

laboratório de Técnica Dietética, o envolvimento no preparo e as 

degustações promoveram uma alta taxa de aceitação da atividade. 

Durante os workshops, as adolescentes se predispunham a experimentar 

novas preparações e sabores, mesmo já tendo certo preconceito em 

relação a alguns alimentos. Por exemplo, muitas relataram não agradar o 

sabor do atum, ingrediente de uma das receitas, mas excluindo-se as 

intolerantes, praticamente todas aceitaram pelo menos experimentar. O 

que de certa maneira, contribuiu para aumentar o repertório alimentar das 

adolescentes.   

Com relação aos seminários, também foram atividades aprovadas 

pelas adolescentes. A dramatização, Uma das dinâmicas realizadas 

durante um dos seminários, propiciou muito debate e reflexão. 

Apresentada na forma de um vídeo, este instrumento foi adotado porque 

por meio dele pode-se atingir as adolescentes nos níveis cognitivos, 

afetivos e de ação (BOOG et al., 2003) e, pelo seu uso, existe a 

possibilidade de novas leituras e conclusões a fatos da realidade, graças 

a linguagem metafórica, analogias e significados subjetivos (RUIZ-

MORENO et al., 2005), sendo estes alguns dos resultados pretendidos 

com o seminário: ir além da transmissão do conhecimento buscando um 

maior envolvimento dos participantes. 

Alguns autores defendem que para ocorrer interações significativas 

não basta apenas a presença física, é necessário um envolvimento, 

psicológico ou emocional (ALMEIDA, 2003; OLIVEIRA, 2007). E o uso da 

dramatização “Comportamento Alimentar de Adolescentes” se mostrou 

apropriada ao conteúdo educativo e capaz de incentivar a reflexão e o 

debate sobre o tema, além de motivar todo o grupo de adolescentes 

envolvidas.  

A dramatização utilizada pode ser considerada uma ferramenta 

lúdica capaz de promover a educação de jovens devido às semelhanças 

das personagens com o cotidiano dos adolescentes. Esta similaridade faz 
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com que as jovens se transportem para as situações representadas, 

buscando um paralelo entre sua vida e suas atitudes com as das 

personagens. Observou-se que foi possível promover uma aproximação 

mais informal entre as adolescentes e as pesquisadoras permitindo que 

eles pudessem expressar com mais espontaneidade suas considerações 

acerca dos assuntos abordados.   

Resultados semelhantes colocando a dramatização como uma 

técnica motivadora, participativa e reflexiva foram descritos por TOASSA  

e colaboradores (2010) que utilizaram atividades lúdicas para 

disseminação do conhecimento sobre alimentação e nutrição, por 

AMORIN e colaboradores (2006) que objetivaram a promoção da saúde 

de adolescentes por meio de práticas educativas, por SOUZA e BOAS 

(2004) ao utilizar teatro de fantoche para motivar crianças e adolescentes 

quanto à importância da vitamina A e por BOOG e colaboradores., em 

2003, que utilizaram o vídeo como elemento de reflexão sobre a 

alimentação de adolescentes.  

Com relação à prática de atividade física sustentável, ou seja, que 

permitisse as adolescentes incluí-las no seu dia a dia, as aulas de 

educação física em duas escolas ficaram aquém das expectativas do 

projeto, pois os professores destas escolas não concordaram com a 

metodologia abordada, mas concordaram em promover algumas 

mudanças nas aulas, por exemplo, reduzir o tempo despendido com 

esportes (como vôlei, basquete, futebol, nos quais são necessários uma 

equipe, quadra, bola) e incentivar outras práticas de atividade física como 

caminhada. Mesmo porque, sabe-se que as meninas preferem atividades 

menos intensas quanto comparadas aos meninos (por exemplo, danças 

ao invés de futebol). E, em geral, as meninas realizam com menor 

frequência às aulas de educação física (LEME et al., 2011; LEME,  et al., 

2013).  

Por outro lado, a prática de atividade física sustentável, foi uma 

realidade em outras escolas. Em uma delas, inclusive, a professora 
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Educadora Física promovia caminhadas pelo bairro e em outra as alunas 

participavam de um festival de danças.  

Com relação ao tempo despendido nas atividades de tela, esta 

atividade não se associou às práticas de refeições em família regulares. 

No entanto, chama a atenção o número de horas consumidas nestas 

atividades por semana, em média, 11 horas e 50 minutos (dados não 

apresentados), o que de certa forma, relaciona-se ao fato de que 

adolescentes, gostam de estar envolvidos com eletrônicos e apresentam 

certa facilidade de uso das ferramentas digitais (BRÊTAS e SILVA, 2005; 

MINTO et al., 2006).  

Assim, o uso do aplicativo WhatsApp®, pareceu ser uma 

alternativa interessante para disseminação de conteúdos sobre Nutrição e 

de Atividade Física, visto que  os jovens já o dominam e utilizam com 

muita frequência para interações sociais. Ademais, TOASSA, em 2009, 

após desenvolvimento e aplicação de um modelo de educação nutricional 

informatizada, concluiu que para motivar adolescentes, dever-se-ia 

utilizar-se de ferramentas eletrônicas mais dinâmicas e de maior apelo a 

esta faixa etária, visto que o jovem atual apresenta grande anseio por 

gadgets e assim quer ter a possibilidade de escolher as ferramentas com 

as quais mais se identifica. 

 Contudo, apesar de ter contribuído para o conhecimento das 

adolescentes, de ter sido o segundo componente da intervenção que as 

adolescentes mais gostaram e ter propiciado em média, 4,6 interações, 

esperava-se que o emprego do WhatsApp®  fosse mais utilizado. Pois por 

ser uma ferramenta de interação de grupo instantânea, oferece mais 

alternativas de debate do que as trocas de e-mail. Poderia ainda fornecer 

às alunas um banco de dados com todas as discussões geradas, que 

poderiam ser esclarecedoras para outras adolescentes que 

compartilhassem a mesma dúvida. Por outro lado, se registra tudo o que 

é escrito, sem a opção da exclusão de trechos (exclui-se apenas no 

próprio dispositivo e não para o grupo todo). Assim, o que é tido como 

uma vantagem, o compartilhamento deste histórico, pode se configurar 
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como uma desvantagem, à medida que a jovem pode se sentir insegura 

em postar uma mensagem com registro permanente. 

A internet, como apontam MELLO e WIGGERS (2008) é um 

ambiente virtual onde os internautas experimentam um mundo “livre”. 

Esta liberdade é vivenciada nas salas de bate-papo, através de uso de 

apelidos, nos perfis fictícios nos sites de relacionamentos e nos avatares 

dos mundos virtuais. Entretanto isso não ocorreu com a população 

estudada, pois todos se conheciam. Isto, devido ao receio de indivíduos 

que se conhecem de se expor uns aos outros e a respeito de um assunto 

sobre o qual não possuíam total domínio pode também ter, de certa 

maneira, limitado o acesso às trocas de mensagens. 

Visando aumentar a interação, fez-se o uso de questões 

“provocativas”. Como por exemplo: “O que você está fazendo agora? Ou 

“Quem conhece estas frutas?”. Este tipo de intervenção se mostrou eficaz 

pois estimulou uma intensa participação. Segundo BARBOSA e 

REZENDE (2006), cabe ao ”tutor / educador” incentivar a participação dos 

membros, utilizando-se de estratégias e recursos de motivação, como 

situações de interação com o grupo, discussões e propostas de 

envolvimento em tarefas. 

De forma similar, utilizou-se a inserção de recursos gráficos como 

os “smilies” na tentativa de aproximar a linguagem escrita da falada. 

Mesmo que COSTA (2006) defenda que qualquer modalidade de 

comunicação eletrônica permite um novo código discursivo, o falar-escrito 

(teclando), pelo uso de sinais de pontuação, abreviações, uso de letra 

maiúscula, que geram uma comunicação bastante informal. No entanto, 

estes recursos gráficos motivaram as adolescentes e tornaram a 

ferramenta menos “ortodoxa”. 

Justamente a escola que teve menor número de interações foi a 

que teve o maior número de desistência do recebimento das mensagens, 

o que demostra que para esta escola, o uso do WhatsApp® não  foi 

motivador.  
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 Uma limitação deste estudo foi não avaliar quais os tipos de 

alimentos que são servidos durantes as RF.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 A prática das refeições regulares em família sofre forte influência 

pelo ambiente. As razões para a realização de refeições em família 

são multifatoriais, perpassam por fatores que vão desde a estrutura 

física das refeições, da disponibilidade de agenda entre pais e 

filhos, bem como também se relaciona fortemente com a prioridade 

atribuída à ação, e igualmente a componentes comportamentais, 

como regras impostas pela família e a percepção de um ambiente 

agradável que propicia maior desejo dos adolescentes por 

realizarem as refeições com a sua família. 

 

 Fazer refeições em família regulares propiciou um melhor consumo 

alimentar de verduras e legumes e uma redução no consumo de 

macarrão instantâneo, bem como favoreceu as oportunidades para 

uma alimentação saudável, como a maior disponibilidade de FLV 

em casa, preparação pelos pais de refeições saudáveis, além da 

oferta nas refeições de verduras e legumes. Também, contribuíram 

para melhores escolhas alimentares por parte das adolescentes, 

no diz que diz respeito ao consumo de preparações com teor 

reduzido de gorduras.  

 

 Participar da intervenção não alterou a frequência de refeições em 

família, no entanto, contribuiu para que as adolescentes alterassem 

a dinâmica das refeições, como o local de realização das mesmas 

e reduzissem a presença de televisores ligados durante as 

refeições. Bem como, contribuiu para aumentar o repertório de 

alimentos servidos durante as refeições.  
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 A intervenção contribuiu para um aumento no consumo dos grupos 

alimentares de frutas e de legumes e verduras, além de ter 

propiciado redução no consumo do grupo do arroz, pão, massa, 

batata e mandioca e no consumo de macarrão instantâneo.  

 

 A intervenção, por meio de seus múltiplos componentes, foi 

positiva, devido aos resultados obtidos no momento pós 

intervenção.  Desta forma, demonstrou-se também que expor as 

adolescentes a diferentes metodologias (ou ferramentas) com 

abordagem social e cognitiva, conseguindo, assim, abordar os 10 

temas centrais repetidas vezes, foi importante, principalmente, para 

produzir a mudança de ação.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Muitas são as pesquisas acerca de alimentação e do estado 

nutricional de adolescentes, no entanto em menor escala são os trabalhos 

que se propõem a desenvolver ensaios clínicos randomizados para esta 

população, principalmente aqui no Brasil. Isso por diversas razões, tempo 

do estudo, receptividade das amostras, custo, falta de incentivo e recurso 

das agências financiadoras, tempo despendido, e, também, em geral, 

pela baixa evolução positiva dos desfechos mensurados.  

No entanto, há de se considerar que, por meio de uma intervenção, 

o que se espera é a modificação de hábitos, que vão repercutir em várias 

possibilidades de desfechos. E, os hábitos são particularidades individuais 

ou até mesmo coletivas, de repetição, de uma maneira usual de se 

comportar. E, muitas vezes, os indivíduos podem ser resistentes às 

mudanças frente a determinados estímulos.  

Diversas vezes, em estudos qualiquantitativos mudanças em 

menor escala, não são tão valorizadas, por não serem considerardas 

estatisticamente significante, no entanto, não deixaram de acontecer, para 

um, ou vários indivíduos. Assim, mudanças no campo da alimentação e 

da atividade física, muitas vezes se tornam um desafio, principalmente, 

para os adolescentes. Por que, com frequência, as mudanças perpassam 

por questões, não apenas individuais, mas do ambiente em que se 

encontram inseridos: família, grupo de amigos, e escola basicamente. 

Assim, é importante o papel das políticas públicas e a participação 

dos profissionais do campo da Saúde Pública, em programas de 

intervenção na área de educação nutricional, para o incentivo de hábitos 

alimentares saudáveis, de atividade física sustentável e de refeições em 

família.  
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Apêndice 6 – Questionário Refeições em Família 
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Apêndice 7 - QFA – PA 
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 Apêndice 8 – Capa do Livro de Nutrição e Atividade Física 
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Apêndice  9 – Capa do Livro” Tornando-se um Líder em Atividade 

Física” 
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Apêndice 10 – Questionário de Avaliação dos Seminários e 
Workshops  
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Apêndice 11 – Capa do Livro de Receitas 
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Apêndice 12 – Mensagens enviadas pelo WhatsApp® ou e-mail 
 
 
 

 
Mensagem 1 

 
“Olá Meninas do Projeto Hábitos Saudáveis 
Meninas Saudáveis estamos iniciando o 
envio de dicas e lembretes para ajudar 
vocês a alcançarem as metas semanais. 
Esperamos que vocês gostem. Bjs Erika e 
Ana Carolina” 

 
 
Mensagem 2 
 
“Hábitos Saudáveis Meninas Saudáveis: O tempo que você permanece sentada após 
a escola é uma ótima oportunidade para praticar alguma atividade Física ao invés de 
ficar sentada, deitada. O que você está fazendo agora?”  
 

 
Mensagem 3 
 
“Ficar muito tempo na frente da televisão 
ou brincar no computador / celular não faz 
bem para a sua saúde. Porque o torna 
sedentário. Que tal ter como meta a 
realização dessas atividade por menos de 
duas horas por dia?”  
O importante é não ficar parado... Que tal 
voltar a pé da escola, ou ir as compras 
(padaria, por exemplo) para a sua mãe? 
Assim você dá uma arejada na cabeça, e 
se movimenta! 
 

 

 
Mensagem 4 
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Mensagem 5 

Mensagem 5 

 
 
                               

 
Mensagem 6 

 
“Meninas hoje está um dia meio 
preguiçoso... Mas que tal aproveitar e fazer 
uma atividade física? Como dançar com 
uma amiga ou se não estiver chovendo 
fazer uma caminhada? Vai te dar mais 
disposição e ânimo para terminar a 
semana...Bjs Erika e Ana”. 

 
 
Mensagem 7 
 
“Bom dia, Meninas  

Seguem as receitas dos sanduíches” 
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Mensagem 8 

 
“Meninas, tínhamos falado do vídeo do café da manhã para vcs... Então, segue o link 
são apenas 5 minutinhos, vale muito a pena ver” 
http://globotv.globo.com/rede-globo/bem-estar/v/cafe-da-manha-deve-preencher-25-
dos-nutrientes-necessarios/2146627/ 

 
 
Mensagem 9 

 
Meninas é para uma incentivar a outra a 
praticar atividade física. Lembrem-se que 
são férias e vcs tem um tiquinho mais de 
tempo para praticar algum exercício físico!! 
Então, vamos chamar os amigos e 
familiares porque atividade física junto com 
quem vc gosta e quer bem se torna mais 
gostoso! Ao invés de ficar no computador... 
Facebook... Candy Crush.. E televisão, 
vamos nos exercitar!!!” 

 
 
Mensagem 10 

 
“Meninas Saudáveis, amanhã vai começar 
a Copa do Mundo, e geralmente é um 
momento que nos encontramos com 
amigos e familiares para assistir aos jogos 
e comer alguma coisinha... Por isso, 
elaboramos algumas receitas de petiscos 
mais saudáveis, são gostosos e fáceis de 
fazer. Nada de ficarem só no salgadinho 
de pacote e nos amendoins. Vamos torcer 
de forma saudável. Estamos 
encaminhando algumas sugestões de 
receitas, esperamos que gostem e que 
experimentem! Bom jogo! #torcer saudável 
Beijos Erika e Ana Carol” 

 

 
 
 
 

 
 

http://globotv.globo.com/rede-globo/bem-estar/v/cafe-da-manha-deve-preencher-25-dos-nutrientes-necessarios/2146627/
http://globotv.globo.com/rede-globo/bem-estar/v/cafe-da-manha-deve-preencher-25-dos-nutrientes-necessarios/2146627/
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Mensagem 11 

 
 
““#torcersaudavel. Mais algumas receitinhas de petiscos saudáveis. Bom jogo 

meninas!!! Vai Brasil!” 
 
Mensagem 12 
 
“Meninas Saudáveis, boa noite, amanhã é dia de torcer saudável! Por isso, estamos 
mandando outras opções de petiscos saudáveis. #torcersaudavel Bjs Erika e Ana 

Carol” 

 

 
Mensagem 13 

 
“Bom dia Meninas Saudáveis!! Hoje é o último jogo do Brasil antes do mata-mata que 
tal aquecermos antes do jogo com a coreografia tema da Copa: We’re one (ole ole) do 
Pitbull, Jennifer Lopez e Cláudia Leitte! Vamos dançar! É uma ótima maneira de se 
divertir com a família e como os amigos antes do jogo! Compartilhe conosco a 
coreografia se quiser!! Iremos adorar! Beijos Erika e Ana Carol” 
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Mensagem 14 

 

 

 

 
Mensagem 15 

 
“Meninas bom dia, hoje é dia de torcer 
saudável e torcer ativa. Porque não 
aproveitar um pouco antes do jogo ou até 
mesmo no intervalo para fazer coreografia 
com as músicas da Copa? Bjs Erika e 
Ana”. 

 
 
Mensagem 16 
 
“Amanhã é dia de jogo! Vamos torcer 
saudável. Bom jogo e força Brasil 
#torcersaudavel Bjs” 
 

 
 
Mensagem 17 

 
“Boa tarde Meninas Saudáveis! Tudo bem? Aproveitem bastante as férias! Semana 
que vem retornaremos as atividades com vocês na escola cheias de novidades! Um 
grande beijo Ana e Erika” 
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Mensagem 18 

 
“Olá Meninas Saudáveis, tudo bem? 
Passadas as férias e recarregadas as 
baterias vamos recomeçar com fôlego total, 
bjs” 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mensagem 19 

 
 
 

 
Mensagem 20 

 
“Porque você não faz alguma receita dos geladinhos de frutas, que fizemos no 
primeiro workshop para um delicioso café da manhã amanhã?  
 
 

 
Mensagem 21 
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Mensagem 22 

 
 
 
 

 
 
Mensagem 23 

 
 
 
 

 
 
Mensagem 24 
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Mensagem 25 

 

 
 
 

 
Mensagem 26 
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Apêndice 13 – Cartas Enviadas aos Pais 
 

 

Carta 1 
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Carta 2 
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Carta 3 
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Carta 4 
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Apêndice 14 – Fotos dos Workshops 
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Currículo Lattes  
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Currículo Lattes  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


