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Crônica 

 

Drummond, CA.  Outro presente para a senhora. In: Drummond, CA. Os dias 

lindos. 9a ed. Rio de Janeiro. São Paulo: Editora Record; 2003. p.183-5. 

 

 

Outro presente para a senhora 

 

  — Mãe, taqui seus chocolates! 

   — Que chocolates, meu anjo? 

   — A senhora não sabe que, no Dia das Mães, dê chocolate pra ela? Comprei um 

pacotão divino-maravilhoso-fora-de-série, pra senhora. Tem bombons, tabletes, figurinhas, 

pastilhas, drágeas... Um negócio, mãe! 

   —  Filhinho, eu não posso comer chocolate. 

   —  Como não pode? É uma curtição. Todas as mães do Brasil, no Dia das Mães, vão 

saborear produtos achocolatados. Não precisa engolir tudo e duma vez, guarda pra semana 

toda, pro mês inteiro. 

   —  Alfredinho, o médico me proibiu de comer chocolate. 

   —  E daí? Esquece o médico. Não é Dia dos Médicos, é Dia das Mães, dia da senhora. 

Quando é que as mulheres vão se emancipar da tutela dos homens? 

   —  E você não é homem, criatura? Você quer que eu seja independente comendo o 

chocolate que você que você faz questão de me dar? 

   —  Fico triste com a senhora. 

   —  A Georgiana? A Georgiana não é casada nem mãe solteira, como é que eu vou dar 

presente a ela no Dia das Mães. Pega mal. 

   —  Toda namorada merece ganhar presentes em qualquer dia do ano. 

   —  Não posso dar chocolates a Georgiana. 

   —  Não pode por quê? 

   —  Engorda. 

   —  Ah, muito bonito. Então a Georgiana não pode engordar, e eu, que sou mãe do 

namorado dela, posso, né? 

   —  Não é nada disso, mãe. Também não quero que a senhora engorde, mas se 

engordar, problema do papai. 

   —  O problema é meu antes de mais ninguém, ouviu? Ou você não acha mais que a 

mulher deve resolver por si mesma o que lhe convém ou não convém? 

   —  Mas chocolate, uma coisa à toa... Que importância tem isso? 



 
 
 
 

 

 

   —  Tem importância pra Georgiana, tem importância pra você que não quer ver 

Georgiana barriguda por causa de chocolate, não tem importância pra mim, só porque no 

Dia das Mães usa oferecer chocolate à autora dos seus dias? 

   —  Autor de quê? A senhora ta falando difícil, mãe. Até parece linguagem de vestibular. 

Deixa, não tem importância. Quer dizer que a senhora está mandando meu presente 

praquela parte.  

   —  Alfredinho, não repita! 

   —  Não disse nada mal. 

   —  Disse sem dizer. Não admito que você use essas expressões falando comigo. 

   —  Que expressões? Desculpe. Não quis ofender a senhora, evidente. Estou só 

defendendo o chocolate, entende?  

   —  Está bem. 

   —  É muito alimentício. 

   —  Eu sei. 

   —  Numa dieta bem balanceada... 

   —  Chega, Alfredinho. Não precisa falar em calorias. Quem não sabe que chocolate é 

bom e gostoso? Eu adoro chocolate, mas... 

   —  Então pega o pacote. 

   —  É uma tentação. Mas eu resisto. 

   —  Eu ajudo a destruir o que ta aí dentro, mãe. 

   —  Não. 

   —  Prova só um chocolatezinho mais legal, com recheio de licor. 

   —  Não. 

   —  Unzinho só. Delícia. 

   —  Nããããão. Leve pra Georgiana, já disse. 

   —  Já vi tudo. A senhora quer ter uma nora de barrigona estufada de tanto comer 

chocolate, só pra ter o gosto de mostrar que a sogre é mais leve que manequim! 

   —  Bandido, some da minha frente com essa porcaria, que eu não sou mais sua mãe! 
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RESUMO 

 

Menegaz-Almeida, AA  Consumo de chocolate, estado nutricional e atividade 

física e de lazer na adolescência escolar [Dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2009,  63 paginas. 

 

A adolescência é uma fase de mudanças significativas que ocorrem 

nas dimensões biológica, fisiológica, social e psicológica dos jovens. A 

prática regular de atividades físicas e a nutrição adequada têm sido 

apontadas como dois dos principais comportamentos para a prevenção e a 

manutenção da saúde. Entre os alimentos de preferência dos adolescentes 

encontra-se o chocolate. 

O objetivo deste trabalho é conhecer os hábitos alimentares e de 

chocolate e de atividade física de adolescentes.  

Resultados: Dos 827 adolescentes participantes, 451 eram meninos (54,5%) 

e 376 meninas (45,5%). De acordo com o estado nutricional dos meninos 

havia 301 eutróficos e 297 meninas eutróficas (72,3%). Apresentaram 

sobrepeso 87 meninos e 55 meninas (17,2%). Os obesos somaram 63 

meninos e 24 meninas (10,5%). Meninos em quaisquer subgrupos de estado 

nutricional, percorrem distância em metros (m) significantemente maior que 

meninas no teste de corrida de 6 minutos. Considerado o desempenho 

segundo o estado nutricional, o dos meninos eutróficos (1028m) é 

significantemente maior que o dos com sobrepeso (891m) e obesos (840m). 

No grupo das meninas eutróficas (801m), a vantagem também é 

significantemente maior que das obesas (721m), mas não houve índice 

estatístico considerável em relação ao grupo das com sobrepeso (777m). 

Entre os gêneros, a frequência de consumo de carboidrato/mês ingeridas 

pelos meninos eutróficos é significantemente maior que o das meninas 

eutróficas. Quanto ao consumo de chocolate não houve diferença 

estatisticamente entre os gêneros, bem como entre os diferentes estados 

nutricionais. Meninos eutróficos consomem em média 502 gramas (g) 

enquanto que as meninas consomem 636g, para o grupo sobrepeso, 



 

XIII 

 

meninos consomem em média 463g e meninas 260g, no grupo obeso os 

meninos consomem 447g e meninas 364g. 

 

Conclusão: A baixa incidência de adolescentes com sobrepeso e obesos se 

deve ao incentivo da escola em prática de atividade física. Escola deve 

fomentar trabalhos de educação nutricional para prevenir e erradicar a 

obesidade. A subjetividade de instrumentos como questionários sugerem 

imprecisão quando confrontados com dados objetivos. Os resultados não 

mostraram diferenças de consumo para o chocolate, seja em parte pelos 

avaliados não responderam realmente o seu consumo, ou então, pela 

limitação do próprio instrumento quanto ao entendimento. 

 

Palavras chave: Chocolate, Estado Nutricional, Adolescência, Atividade 

Física 



 
 
 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Menegaz-Almeida, AA Chocolate consumption, nutritional status, physical 

activity and leisure physical activities in school adolescence [Dissertation]. 

Sao Paulo: Medicine School of the Sao Paulo State University; 2009.  63  

pages 

 

 Adolescence is a well known phase of significant changes that occur 

at the biological, physiological, social and psychological dimensions of 

youngsters. The regular practice of physical activities and an adequate 

nutrition pattern have been pointed out as two of the most important 

behaviors to contribute for a good health prevention and maintenance. 

Chocolate is undoubtedly known to be as one of adolescents’ most preferred 

foods.  

 The objective of this scientific research is to get knowledge of 

adolescents’ feeding habits and their physical activities.  

 Results: Out of the 827 participating adolescents, 451 were boys 

(54.5%) and 376 were girls (45.5%). According to their nutritional status, 

there were 301 eutrophic boys and 297 eutrophic girls (72.3%). Showed to 

be overweight 87 boys and 55 girls (17.2%). Obese subjects totaled 63 boys 

and 24 girls (10.5%). Boys in any of the nutritional status subgroups showed 

to run a distance in metros (m) significantly longer than the girls, in the 6-

minute running test. When the performance is considered according to the 

nutritional status, the performance of eutrophic boys (1,028m) is significantly 

higher than those showed by overweight (891m) and obese (840m) boys. In 

the eutrophic girls group (801m), the performance advantage is also 

significantly higher when compared to the obese girls (721m), however no 

significant statistic index difference was detected in relation to the overweight 

group (777m). The frequency of carbohydrate consumption is greater in the 

eutrophic boys than in the eutrophic girls. As for the consumption of 

chocolate, no significant statistical difference was found between the 

genders, as well as between the different nutritional statuses. Eutrophic boys 
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consume an average of 502 grams (g), while the girls consume 636g; as for 

the overweight group, boys consume an average of 463g and girls 260g, and 

in the obese group the boys consume 447g and the girls 364g.  

  

Conclusion: The low incidence of overweight and obese adolescents 

is strongly due to school incentive towards the practice of physical activity. 

The school shall also motivate and foment nutritional education works to 

prevent and help eradicate obesity. The subjectivity of instruments and tools 

such as questionnaires suggest some imprecision when faced with objective 

data. The results did not show significant chocolate consumption differences, 

maybe partly because the researched subjects did not inform their real 

consumption, or maybe due to the limitation of the own instrument regarding 

its reasonable understanding. 

 

Keywords: Chocolate, Nutritional Status, Adolescence, Physical Activity 
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 1. INTRODUÇÃO 

 

 

A adolescência é uma fase de mudanças significativas que ocorrem 

nas dimensões biológica, fisiológica, social e psicológica dos jovens. Trata-

se de um período da vida cujas características ultrapassam não apenas uma 

etapa cronológica intermediária entre a infância e a fase adulta. Nela, o 

indivíduo vive tendências contraditórias, experimenta mudança de papéis, de 

ideias, de atitudes, bem como contesta valores familiares e sociais. Trata-se 

de uma significativa fase de transição cuja influência do meio, da moda, da 

escola ou de amigos interfere na conduta entre comportamento infantil e 

adulto do sujeito. 

A fase da adolescência é um período de grande vulnerabilidade para 

os jovens. As mudanças corporais desencadeadas pela puberdade exigem 

uma série de adaptações físicas e psicológicas. A cultura ocidental impõe 

padrões estéticos e de consumo que são influenciados e difundidos pela 

mídia e, na prática, passam a valer como normas entre os adolescentes. 

Programas de lazer voltados para o uso do computador, jogos 

eletrônicos, televisão etc. favorecem o sedentarismo e diminuem o 

envolvimento dos adolescentes em atividades físicas. A falta delas e os 

distúrbios nutricionais, sobretudo a obesidade, são associados a problemas 

de saúde que vêm crescendo nos últimos anos.  

A influência e o suporte da família nessa conturbada fase da 

adolescência são significativos também para que o adolescente adquira 

padrões de alimentação e hábitos de lazer. Concomitantemente e a seu 

modo, a escola também desempenha papel fundamental nessa transição de 

idade. Responsável pela educação global, é nela que o jovem exercita seu 

futuro comportamento adulto durante quase todas as duas primeiras 

décadas de sua vida em que passa nela. 

A propósito, dentre seus hábitos alimentares mais arraigados, é a 

própria família quem patrocina regularmente a ingestão de chocolate, seja 

como lanche, seja como presente ou compensação afetivos. Estudos sobre 
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hábitos nutricionais e atividade física de escolares mencionam o chocolate 

como alimento de fácil aquisição, um dos responsáveis, portanto, pelo 

conjunto nutricional e pela reposição de energias pós-atividade física destes 

escolares. 

 

 



 
Alexandre Augusto Menegaz-Almeida 

 
 

 

 

3 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. Conceitos de adolescência 

 

A palavra adolescente vem do latim ad (a, para) e olescente (crescer) e 

significa condição para ou processo de crescimento. Adolescência também 

deriva de adolescer, por sua vez, derivado de adoecer. Essa dupla origem 

etimológica tanto indica a aptidão para o crescimento quanto para o 

sofrimento emocional, resultado das transformações biológicas e mentais 

por que passa o jovem nessa fase de crescimento (Outeiral, 1994). 

Para a Organização Mundial de Saúde (1995), a adolescência é o 

período entre 10 e 19 anos, durante o qual o sujeito passa por diferenças 

biológicas e psicossociais em relação aos demais grupos etários. Trata-se 

de um período de transição entre a infância e a idade adulta, que dá 

seguimento a um processo dinâmico de evolução da vida iniciado no 

nascimento (Maakaroun e Souza, 1991). 

A adolescência é um período de longa duração cujo transcurso traz ao 

adolescente alterações que necessária e rapidamente mudam seu 

comportamento (Parra-Visoso 1992). Uma primeira fase dessa etapa 

corresponde à idade de 10 a 13 anos, que a autora chama de adolescência 

inicial; de 13 a 16 anos, a adolescência média; e de 16 os 19 anos, a 

adolescência final. Na primeira delas aparecem os caracteres sexuais 

secundários, seguidos dos psicológicos e sociais, fenômenos 

universalmente comuns a todos os adolescentes do mundo (Moraes, 2001). 

Há quem diferencie puberdade de adolescência (Tiba, 1985; 

Maakaroun e Souza, 1991; Pagnoncelli, 1999). Puberdade, do latim 

pubertate, significa sinal de pêlos, barba e penugem (Osório, 1992) e está 

relacionada a um fenômeno biológico cujo ápice do desenvolvimento das 

mudanças corporais alcança a maturidade da capacidade reprodutiva, a 

menarca nas meninas e a produção espermática nos meninos (Pagnoncelli, 

1999). Se bem possa haver intensidade e velocidade distintas dessas 
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manifestações, a sequência dos eventos morfológicos compreende ambos 

os sexos (Maakaroun, 1991). 

A puberdade é uma etapa filogeneticamente programada cujas 

mudanças ocorrem à revelia da vontade do sujeito. 

 

 

2.2. Transformações corporais e expressões comportamentais 

 

A significativa alteração fisiológica dos caracteres sexuais secundários 

por que passa o adolescente traz consigo também importante mudança de 

seu posicionamento psicológico, uma vez que determina definitivamente seu 

sexo. 

É nessa oportunidade que ele procura um grupo, que não é o de seus 

pais ou o dos irmãos mais novos nem mais velhos, mas no qual possa se 

inserir e se proteger na busca de sua nova identidade (Aberastury e Knobel, 

1992). Não é incomum que, paralelamente a outros tantos hábitos sociais, 

adquira hábitos alimentares próprios, sejam eles saudáveis ou não. Hábitos 

que passam a obedecer aos padrões de seu grupo de referência e 

convertem-se mais em recreação e socialização do que propriamente 

refeição (Tojo et al., 1996). 

 

 

2.3. Comportamento alimentar na adolescência  

 

Não é por acaso que o resultado do incalculável número de ofertas de 

alimentos industrializados e calóricos, do estímulo ao sedentarismo exigido 

pelas muitas horas de internet, TV, videogame, da falta de estímulo às 

atividades físicas vem levando crianças e adolescentes a engrossar as 

estatísticas de obesidade (Dietz e Gortmaker, 1985). Segundo Damiani 

(2000), a probabilidade de adolescentes obesos, entre 10 e 13 anos, 

tornarem-se adultos obesos é 6,5 vezes maior do que a de adolescentes 

não-obesos com essa mesma idade. 
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Mesmo em situações em que há aumento da necessidade energética, 

como aceleração do crescimento e aumento da atividade física, as 

guloseimas podem exacerbar o total de calorias diárias exigidas. Associada 

ao sedentarismo, a ingestão não criteriosa delas pode refletir na saúde 

futura, seja elevando os riscos de obesidade e dislipidemias, seja incidindo 

em doenças crônico-degenerativas (Gama, 1999; Sichieri e Souza, 2008; 

Hallal et al., 2006). 

Os adolescentes caracterizam-se pela falta de tempo, omissão de 

refeições, seletividade alimentar, consumo de lanches, de alimentos com 

alto teor calórico – particularmente de gordura saturada – açúcar, colesterol, 

sal, pouca quantidade de micronutrientes, conhecidos como junk food 

(Gama, 1999; Tojo et al., 1996). Associadas a essas características, as 

variáveis gênero, faixa etária, influências culturais, estilo de vida, satisfação 

ou não com o peso também interferem no comportamento alimentar deles. 

Adolescentes que tentam perder peso comportam-se distintamente em 

relação à sua alimentação. Os meninos tendem a uma alimentação menos 

calórica – frutas, iogurte ou o que consideram com menor densidade 

calórica. As meninas, por sua vez, apenas reduzem o consumo do que 

comem, incluindo aí o chocolate (Nowak, 1998). 

Ao estudarem os hábitos alimentares de adolescentes noruegueses, 

Andersen et al. (1995) detectaram alto consumo de alimentos gordurosos e 

de açúcar, dentre eles o chocolate, e baixo consumo de micronutrientes, 

sobretudo pelas jovens sedentárias. Os adolescentes belgas, por sua vez, 

preferem alto consumo de chocolate e de batatas fritas (Paulus et al., 2001). 

Ambas as pesquisas apontam as influências culturais como responsáveis 

pelo comportamento alimentar adotadas por esses jovens. 

Os estudos de Barker et al. (2000) sobre padrões de comportamento, 

composição corporal e dieta em 328 meninas com idade entre 14 e 16 anos 

constatam que a propensão aos hábitos de fumar, consumir lanches, 

chocolates, bebidas leves estão diretamente relacionados ao grau de 

independência social do jovem adolescente. As insatisfeitas com o peso 

assistem menos TV, gastam menos dinheiro com comida e fazem mais 
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exercícios físicos. Portanto, hábitos alimentares nas adolescentes podem ser 

determinados pela vida social e pelo sentimento de satisfação com o peso. 

 

 

2.4. Comportamento alimentar e chocolate  

 

Apresentado com suas características organolépticas – palatabilidade, 

aroma, textura e aspecto visual –, o chocolate torna-se uma guloseima 

atraente e facilmente incorporada aos hábitos alimentares, como lanche, por 

exemplo, da maioria das pessoas (Beckett, 2006).  

Mas afinal, em se tratando de uma guloseima de alto valor energético, 

qual é o verdadeiro papel nutricional do chocolate? Ele não reúne proteína, 

carboidrato, açúcar, gordura de cacau e outras, alguns minerais essenciais, 

que o tornam um alimento com elevada densidade calórica e fonte de 

energia de rápida absorção? Sim, mas tudo isso junto traz consigo 

potenciais efeitos deletérios ao aumentar os riscos de dislipidemias. 

Em contrapartida, graças aos nutrientes próprios do cacau, o chocolate 

também traz benefícios à saúde. Estudos comprovam sua atuação como 

alimento funcional dotado de antirradicais livres e antioxidantes (Beckett, 

2006; Borchers et al., 2000). 

Há quem se proponha a estudá-lo como um alimento que causa 

dependência (Roger e Smit, 2000; MacDiarmid e Hetherington, 1995; 

Drewnowski et al., 1992) ou mesmo craving –fissura-, desejo intenso e 

crônico de consumo de um determinado alimento (Yanovski, 2003; Bruinsma 

e Taren, 1999; Pelchat, 1997). 

De fato, graças a seus dois ácidos graxos – palmítico e esteárico –, o 

cacau traz menos implicações para a progressão de distúrbios da artéria 

coronária do que os ácidos graxos saturados. Além deles, seus flavonoides 

e polifenois agem como antioxidantes e moduladores dos processos 

metabólicos e enzimáticos, que protegem parcialmente o sujeito contra 



 
Alexandre Augusto Menegaz-Almeida 

 
 

 

 

7 

 

doenças cardiovasculares, modulam o sistema imunológico e atuam contra 

as neoplasias (Borchers et al, 2000). 

Graças também à ativação psicofarmacológica, as metilxantinas do 

cacau, mais precisamente a combinação de teobromina e cafeína, 

estimulam o bom humor (Epstein et al., 2003; Dallard et al., 2001; Ottley, 

2000; Benton e Donohoe, 1999), os comportamentos compulsivos e o 

desempenho cognitivo. Estudos já comprovaram que, graças à ação da 

teobromina, o pó de cacau e uma barra com 50g de chocolate amargo 

favorecem o desempenho cognitivo e o bom humor (Smit, et al, 2004). 

Em razão mesmo da atividade psicofarmacológica do chocolate, é 

possível explicar razoavelmente a variação de seu consumo. Homens e 

mulheres – em período pré-menstrual – consomem-no compulsivamente 

após as refeições, ao estudar ou ao trabalhar (Zellner et al., 2004). A 

proximidade e a visibilidade da guloseima a meio metro de distância de 40 

funcionárias administrativas levaram-nas a aumentar o  

consumo em 2,2 unidades e a 1,8 unidade a mais, se afastadas dela a dois 

metros. Portanto, a depender da maior ou menos proximidade do sujeito à 

guloseima, a tendência é que ele subestime ou superestime o consumo dela 

(Wansink et al., 2006).  

 

 

2.5. Conceitos de atividade física  

 

Atividade física é qualquer movimento corporal realizado pelos 

músculos esqueléticos cujo gasto de energia esteja acima do gasto 

energético de repouso (Caspersen et al., 1985). 

Essa definição implica alguns conceitos e permite observar que por 

atividade física entende-se atividades físicas voluntárias, como as de lazer, 

de tarefas domésticas e de deslocamento (Caspersen et al., 1985). Dentro 

elas, considerem-se também os exercícios físicos, que demandam forma 

organizada, duração, intensidade, frequência e ritmo, e os esportes, que 

demandam desempenho. (Caspersen et al., 1985; Matsudo et al. 2005). 
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Ao conceito de atividade física está vinculado o de aptidão física, que 

compreende variáveis associadas à genética, atributos pessoais adquiridos, 

nutrição e meio-ambiente, condições para que o indivíduo alcance seu 

potencial máximo de crescimento e desenvolvimento biológico, psicológico e 

social (Malina e Bouchard 1991; Matsudo et al., 2005). 

Em razão disso e de acordo com as variáveis que a distinguem, 

atividade física não necessariamente se confunde com aptidão física. 

Atividade física relaciona-se a aspectos comportamentais, ao passo que 

aptidão física “caracteriza-se como produto voltado ao dimensionamento das 

capacidades para a realização de trabalho muscular” (Guedes et al., 2002). 

As características individuais e cotidianas, a preferência, a prática, a 

rotina, o período – tempo despendido –, a modalidade, as unidades e o 

número de repetições, a finalidade – ocupacional, de lazer, contínua, 

intermitente ou de força – da atividade física afetam diretamente o gasto 

energético total despendido pelo sujeito (Valanou et al., 2006). De acordo 

com essas variáveis é possível manipular o aumento ou a diminuição do 

gasto energético do indivíduo, uma vez que ele implica bastante e intensa 

interação com o meio ambiente e influência de seus fatores volitivos. 

O desafio de medir a atividade física de crianças e adolescentes 

pressupõe, como o próprio conceito de medida exige, objetividade (Melby et 

al., 2002). Por mais sofisticados que possam ser, os instrumentos e métodos 

disponíveis refletem um continuum de precisão e objetividade das quais 

resultam sempre estimativas, com graus mais ou menos objetivos e 

precisos. Dentre os métodos de estimativa da atividade física, os mais 

comuns são a água duplamente marcada, a calorimetria, os questionários, o 

registro e a frequência cardíaca, os pedômetros e acelerômetros.  

Embora com estimativas mais precisas, a água duplamente marcada e 

a calorimetria têm custo elevado, exigem recursos físicos e humanos 

especializados e não traduzem as condições reais em que a atividade física 

se desenvolve, razões pelas quais não são empregadas em grandes 

amostras populacionais (Melby et al., 2002; Murgatroyd, 1993). 
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O registro da frequência cardíaca, embora mais barato e mais 

amplamente empregado, baseia-se na relação da frequência cardíaca com o 

gasto energético, se bem que a alteração de frequência cardíaca possa 

ocorrer independentemente da atividade física realizada (Melby et al., 2002). 

Os acelerômetros, sensores de movimentos realizados pelo corpo, 

fornecem informações sobre frequência cardíaca, intensidade e duração dos 

movimentos cotidianos realizados pela atividade física, bem como estimam o 

gasto energético correspondente (Ilha, 2004). Mas também são muito caros, 

razão pela qual não é aconselhável que eles sejam empregados em estudos 

com grandes amostras populacionais. 

Os questionários são recursos de baixo custo, são os mais usados 

para monitorar o grau de atividade física em grandes amostras 

populacionais. O questionário de Baecke (1982), validado no Brasil por 

Sampei (2001), voltado para adolescentes, é curto e bastante objetivo, o que 

permite avaliar mais categoricamente a atividade física habitual do sujeito. 

Subdividida em atividades físicas ocupacional, de lazer, diletante e esportiva, 

apresenta modificações que “caracterizam melhor as atividades de 

adolescentes” (Sampei, 2001), bem como prospecta as horas de sono. 

 

 

2.6. Atividade física e de lazer na adolescência 

 

A Organização Mundial de Saúde recomenda que adolescentes devam 

praticar atividade física moderada diária durante uma hora ou mais, pelo 

menos cinco dias por semana, totalizando, assim, pelo menos cerca de 300 

minutos de atividade física por semana (WHO, 2004). Por atividade física 

moderada entende-se a que implica gasto energético de 3MET a 6MET – 

equivalente metabólico. 1 MET corresponde ao consumo de 3,5ml de O2 por 

quilograma de peso corpóreo por minuto (Pate et al., 1995) ou, como define 

a própria OMS, o equivalente a uma caminhada rápida, que “deixa o 

indivíduo ligeiramente ofegante e com um pouco mais de calor”, ou, ainda, 
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cuja intensidade corresponda entre 60% e 79% de frequência cardíaca 

máxima. (Matsudo, 2005). 

Em relação à população, a atividade física entre adolescentes é mais 

diminuta, seja pela pouca importância que atribuem a essa prática, seja 

pelas diferentes variáveis que ela exige deles: características demográfico-

biológicas – idade, sexo, status socioeconômico –, psicológicas – motivação 

– e socioculturais – família e pares (Seabra et al., 2008). 

A verdadeira epidemia de sedentarismo que acomete a sociedade atual 

não poupa os adolescentes. Pesquisa realizada pela Organização Mundial 

de Saúde (WHO, 2004) constatou que dois terços deles com menos de 15 

anos não realizavam sequer uma hora ou mais de atividade física moderada 

diária em pelo menos cinco dias por semana, o que permite classificá-los 

como sedentários. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2002), cerca de 

60% a 85% das populações dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento são sedentários. Dos indivíduos com mais de 15 anos, a 

média de sedentários é de 17%, variando entre 11% e 24% consoante as 

regiões. No Brasil, esses índices alcançam 26,7% a 78,2%, dependendo da 

região e da faixa etária estudada (Hallal et al., 2007). 

Dentre as causas que respondem pela progressiva diminuição da 

atividade física entre adolescentes, estão o ambiente, a falta de segurança 

nos grandes centros urbanos, a falta de instalações públicas adequadas, a 

falta de tempo, a desaprovação da família, de parceiros e amigos, o grau de 

instrução, que os levam a substituí-la pela assistência à TV, jogos de 

vídeogame e de computadores, internet e quejandos (Sallis et al., 1997; 

Sallis e Owen, 1999; Nelson e Gordon-Larsen, 2006). 

Nas aulas de educação física escolar, pesem o ambiente favorável com 

potencial favorecimento à aquisição de hábitos saudáveis de atividade física, 

promoção da saúde e melhoria no estilo de vida, a participação de 

adolescentes em atividades físicas, sejam recreativas, esportivas, 

curriculares ou extra-curriculares, vem caindo (Heath et al., 1994). Em 

comparação aos meninos, as meninas vêm se mostrando mais sedentárias 
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ainda (Bracco et al., 2002; Mota e Esculcas 2002; Nuzzo, 1998; Guedes et 

al., 2001). 

No Brasil, a queda na frequência de atividade física espontânea 

alcança 50% entre adolescentes de 12 a 18 anos. Registram-se menos 

caminhadas e atividades vigorosas (Verschuur e Kemper 1985). 

Na adolescência, as atividades físicas de lazer e de transporte, que 

pressupõem deslocamento, são indispensáveis, seja porque vão influenciar 

a capacidade da atividade física na fase adulta, quando, haverá provável 

necessidade de alterações no comportamento e adoção de hábitos de vida 

saudáveis. Segundo, pelos comprovados benefícios biológicos, psicológicos 

e mesmo acadêmicos que oferecem, como redução da adiposidade corporal, 

saúde cardiovascular, óssea e muscular, diminuição de ansiedade e de 

estados depressivos. Esses são fatores potenciais favoráveis para 

prevenção de doenças crônicas em geral manifestas na vida adulta (Strong 

et al., 2005; Telema et al., 2005; Gustafson e Rhodes, 2006). 

 

 

2.7. Avaliação do estado nutricional 

 

A avaliação do estado nutricional fundamenta-se no conhecimento das 

reservas energéticas do avaliado determinadas mediante estudo de 

composição corpórea. Em grandes grupos populacionais, determina-se 

apenas a composição corporal dos componentes massa magra, que 

compreende os tecidos metabolicamente ativos tidos como músculos, ossos 

e vísceras, e massa gorda, a de tecidos adiposos. 

Para estimar o estado nutricional é necessário mensurar o peso 

corpóreo do sujeito em comparação ao das tabelas de peso, situando-o no 

grupo estudado e nas categorias pré-existentes. 

Outro recurso é relacionar peso e estatura, uma vez que a dimensão 

do esqueleto e o comprimento dos ossos determinam a dimensão do corpo 

(Astrand e Rodahl, 1980; Gordon et al., 1988). No entanto, o índice de 

massa corpórea (IMC) ou índice de Quételet (relação peso (kg)/altura (m)2) é 



 
Consumo de chocolate, estado nutricional e atividade física e de lazer na adolescência escolar 

 
 

 

12 

 

mais amplamente empregado nas avaliações de estado nutricional de 

populações, uma vez que mantém forte correlação com a gordura corporal. 

Para determinação de estado nutricional, o IMC é alvo de algumas 

críticas. A primeira delas reduz o IMC a não mais que um índice de relação 

classificatória, que vai situar o indivíduo adulto apenas nas categorias baixo 

peso (IMC < 20), eutrófico ou normal (20 > IMC < 25), com sobrepeso (25 > 

IMC < 30) e obeso (IMC >30). É difícil, portanto, a determinação dos pontos 

de corte pela falta de conhecimento da composição corporal. Outra forma de 

se determinar pontos de corte é através da determinação de percentis, 

“estabelecendo-se limites de corte específicos para a população em estudo” 

(Anjos, 1992). Em caso de adolescentes, relacionar o IMC à idade e gênero 

(Must et al., 1991).  

Adolescentes com baixo peso ou déficit ponderal são os que 

apresentam percentil de IMC menor que 5 (<P5); eutróficos, cujos valores de 

referência estão entre 5 e < 85; com sobrepeso (WHO, 1995), entre 85 e < 

95; e obesos, iguais ou acima de 95 (Must et al., 1991). 

Mesmo que a avaliação do estado nutricional de adolescentes seja 

feita mediante o IMC, mais barato e de fácil aplicação, cujas restrições são a 

não-avaliação objetiva da gordura corporal, a não-consideração dos demais 

componentes corporais – massa muscular e água –, esse recurso não 

permite relacionar gordura corporal total e gordura subcutânea a pressão 

arterial e a lipídios séricos em adolescentes e adultos (Himes e Dietz, 1994; 

Krebs et al., 2007). 

Outra limitação de que padece o IMC diz respeito à falta de pontos de 

corte estabelecidos com base na predição de morbidades ou mortalidade em 

adolescentes, que são diferentes em adultos. Naqueles, comparam-se os 

percentis do IMC com a distribuição de referência por gênero e faixa etária. 

(Krebs et al., 2007). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A prática regular de atividades físicas e a nutrição ideal têm sido 

apontadas como dois dos principais comportamentos para a prevenção e a 

manutenção da saúde. Entre os alimentos de preferência dos adolescentes 

encontra-se o chocolate, que, ao mesmo tempo em que seu consumo é 

aceito e estimulado pela sociedade, também ganha caráter restritivo no seu 

consumo, uma vez que dá prazer, causa dependência e é muito calórico. 

Este trabalho foi submetido ao comitê de ética e aprovado em 16 de 

dezembro de 2005 sob o número 1263/05.  
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4. OBJETIVOS  

 

Pesquisar estado nutricional, condições físicas, atividades física de 

lazer, consumo de carboidrato e consumo de chocolate em adolescentes de 

uma escola paulistana. 

Associar atividade física e estado nutricional e diferenciar por gênero. 
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5. CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

 

5.1. Seleção da população 

 

O colégio Albert Sabin situa-se dentro de um condomínio semi-aberto 

em bairro de classe média alta da zona oeste de São Paulo. Foi solicitada à 

coordenação de educação física a listagem completa dos alunos 

matriculados da quinta série do ensino fundamental ao terceiro ano do 

ensino médio que somou 996 adolescentes, entre 10 e 19 anos.  

Sob a orientação da disciplina de Estatística, do Departamento de 

Medicina Preventiva da Unifesp, ficou estabelecido que o número ideal para 

composição da amostra seria de 200 alunos, 20% do total. Por decisão da 

coordenação da escola e da disciplina de Educação física, no entanto, foram 

contemplados 951 alunos, entre 10 e 19 anos, daquele universo total. Deles, 

55 alunos ausentes para preenchimento dos dados antropométricos, 24 não 

participaram do teste de corrida e 51 estavam ausentes no dia do teste e 

preenchimento de questionários, totalizando 827 alunos participantes, que 

preencheram corretamente os questionários e realizaram os testes. (Figura  
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1) Essas etapas foram realizadas em fevereiro de 2006.  

 
                                Figura 1 – Organograma da população estudada 

 

5.2. Treinamento da equipe 

 

Este trabalho foi desenvolvido pelo pesquisador executante deste 

projeto, por um professor de educação física convidado pelo pesquisador e 

pela equipe do colégio Albert Sabin, sendo um coordenador de educação 

física e um professor responsável pela sala de aula. Estiveram todos sob a 

coordenação do autor deste projeto. Reunidos, os professores discutiram as 

propostas da pesquisa e os instrumentos utilizados para ela. Os 

procedimentos foram testados entre a própria equipe de professores, dentre 

eles o procedimento para o teste de condição física – corrida -, e aplicados 

os questionários. 

n total = 996 

n disponível = 951 

n = 827 participantes 

n = 51 

Ausentes 

n = 55 

Não preencheram os 
dados antropométricos 

n = 24 

Não participaram do teste de 

corrida 
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5.3. Avaliação do estado nutricional 

 

Durante as aulas de Educação física, foi feita a avaliação 

antropométrica mecânica de peso e altura dos alunos, que trajavam 

uniforme bermuda e camiseta, cujo peso, no entanto, foi padronizado e 

descontado do total. Feita em balança Filizola®, cedida pela escola, cuja 

medida-padrão foi avalizada pelos professores, tinha capacidade para 150 

quilos subdivididos de 100g em 100g, devidamente aferida e tarada. 

A mensuração da estatura foi calculada pelo estadiômetro da balança, 

com extensão de dois metros subdivididos em centímetros, e observou a 

técnica descrita por Gordon et al., (1988). 

Uma semana depois foram aplicados os questionários e o teste físico, 

de acordo com procedimentos-padrão da escola, supervisionados pelo 

pesquisador responsável e pelo professor de Educação física responsável. 

 

5.4. Classificação do estado nutricional 

 

O recurso utilizado foi o de índice de massa corporal, IMC, cujo cálculo 

consiste no peso do sujeito, em quilogramas, dividido por sua estatura em 

metros ao quadrado (P/E²). Para encontrar os valores de gênero e idade, foi 

empregada a tabela de Must et al., (1991) dividida pela idade do sujeito. 

Uma vez que essa tabela classifica a idade em números inteiros, foi 

considerada a idade mais alta do sujeito que ultrapassasse seis meses da 

idade atual. 

Os que apresentaram percentil de IMC menor que 5 (P<5) foram 

classificados com baixo peso ou com déficit ponderal; os que apresentaram 

valores de referência entre 5 e 85, eutróficos; os que estavam entre 85 e 95, 

com sobrepeso (WHO, 1995); e os que acusaram valores iguais ou acima de 

95, obesos (Must et al., 1991). 
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5.5. Avaliação da frequência alimentar 

 

Para determinar o consumo alimentar do carboidrato, uma das 

principais fontes de energia na alimentação dos adolescentes, foi aplicado 

um questionário de frequência alimentar (Anexo 1) desenvolvido por Gama, 

não validado (1999) cujo o objetivo foi verificar a freqüência de porções de 

carboidrato mencionadas no questionário. Por carboidrato consideramos 

arroz, macarrão e massas, sanduíche, pizza, pão, bolo, bolacha, biscoito, 

salgadinhos, sorvete e doces. 

 

 

 

5.6. Avaliação do consumo de chocolate 

 

À luz de extenso levantamento bibliográfico foram encontrados poucos 

trabalhos de pesquisa sobre consumo de chocolate por adolescentes, 

sobretudo, que apresentassem instrumentos de quantificação desse 

consumo (Andrade et al., 2003; Carvalho et al., 2001; Hassapidou et al., 

2006; Baker et al., 2000; Cartwright et al., 2007). Em razão disso, optamos 

pela elaboração de um redigido pela nutricionista Cristiane Ruiz Durante, 

pela médica endocrinologista Anete Hannud Abdo, membros do PRATO, 

Programa de Atendimento ao Obeso do Instituto de Psiquiatria do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e 

pelo mesmo pesquisador. Não se consideraram para o consumo de 

chocolate outras formas de chocolate como caldas, bolos, coberturas, 

achocolatados e outros. Os alunos receberam explicações ilustrativas de 

tipos de chocolates referentes ao tamanho. 

 

A primeira questão (Anexo 2) indaga diretamente a quantidade em 

gramas de chocolate consumida pelo entrevistado, com a seguinte pergunta: 
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1. Você come? 

( ) bombom(ns) ____________ x     por dia ( )         semana ( )      mês ( ) 

( ) barra(s) pequena(s) ______ x     por dia ( )         semana ( )      mês ( ) 

( ) barra(s) média(s) _________ x     por dia ( )         semana ( )      mês ( ) 

( ) barra(s) grande(s) ________ x     por dia ( )         semana ( )      mês ( ) 

Peso em gramas (g)      

bombom = 21,5g     barra pequena = 25g         barra média =50g     barra grande = 170g 

 

 

A aplicação do questionário pelo professor de Educação física durou 

aproximadamente dez minutos. 

 

5.7. Avaliação da atividade física de lazer 

 

Para mensurar a duração e a modalidade das atividades físicas de 

lazer, foi aplicado o questionário de Baecke (1982), direcionado e validado 

para adolescentes por Sampei (2001), do qual se consideraram apenas 

estas questões (Anexo 3). É subdividido em atividades físicas de lazer, 

ocupacionais, esportivas, bem como prospecta horas de sono. 

 

13. Durante o tempo livre você assiste a televisão, joga videogame, usa o computador: 

( ) nunca              ( ) raramente          ( ) algumas vezes              ( ) frequentemente  

( ) muito frequentemente” 

Escore: 1, 2, 3, 4 e 5 

 

14. Durante o tempo livre você caminha: 

( ) nunca               ( ) raramente          ( ) algumas vezes              ( ) frequentemente  

( ) muito frequentemente 

Escore: 1, 2, 3, 4 e 5 

 

15. Durante o tempo livre você anda de bicicleta: 

( ) nunca               ( ) raramente           ( ) algumas vezes              ( ) frequentemente  

( ) muito frequentemente 

Escore: 1, 2, 3, 4, e 5 
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16. Quantos minutos por dia você caminha ou anda de bicicleta para ir e vir da escola? (Se 

vem e vai à escola de carro, marque a resposta ‘menos de 5 minutos’.) 

( ) menos de 5 minutos            ( ) de 5 a 15 minutos                 ( ) de 15 a 30minutos 

( ) de 30 a 45minutos               ( ) mais de 45minutos 

Escore: 1, 2, 3, 4 e 5 

 

17. Quantas horas em média você dorme por dia? 

( ) menos de 5 horas           ( ) 6 horas                ( ) 7 horas               ( ) 8 horas 

( ) mais de 9 horas” 

Escore: 5, 4, 3, 2, e 1 

 

A aplicação do questionário pelo professor de Educação Física durou 

aproximadamente dez minutos. 

 

5.8. Avaliação das condições físicas 

 

Para avaliar as condições físicas do participante foi utilizado o “Teste 

de corrida de seis minutos como indicador da resistência geral aeróbia” 

(Anexo 4) (Böhme, 2003; Lorenzi, 2007). 

Os participantes foram testados em quadra poliesportiva demarcada 

por cones de 20,5 em 20,5 metros e medidos por cronômetro. O teste foi 

realizado da seguinte maneira: 

 

Posição inicial – Os participantes postam-se atrás da linha de partida. 

Procedimento – Ao sinal do testador, os participantes iniciam a corrida 

em ritmo próprio e individual e mantêm-na por seis minutos. Se cansados, 

podem continuar caminhando mesmo. No último minuto, o testador dá um 

primeiro sinal e, ao final dos seis minutos, um segundo, para indicar o 

término da prova. A este sinal, os participantes mantêm-se posicionados no 

mesmo local até que o testador registre a distância percorrida. 
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Contagem – Distância em metros percorrida pelo participante durante 

os seis minutos de prova. 

 

 
                                                     P2 
 
 
                           P3                                             P1 
 
 
 
                                                   P0 
                                                   P4 
 
P   = posição demarcada por cone 
P0 = 0 metros (saída) 
P1 = 20,5 metros 
P2 = 41 metros 
P3 = 61,5 metros 
P4 = 82 metros 

 

 

5.9. Método estatístico 

 

Foram utilizados os seguintes testes estatísticos: 

1. Teste do quiquadrado (Siegel, 2006), com a finalidade de verificar 

uma possível associação entre gênero e estado nutricional; 

2. Teste de Mann-Whitney (Siegel, 2006), com a finalidade de verificar 

se o consumo de chocolate, o consumo de carboidrato e o rendimento na 

corrida de seis minutos é, em média, diferente em homens e mulheres; e 

3. Análise de variância de Kruskal-Wallis (Siegel, 2006), com a 

finalidade é comparar separadamente eutróficos, com sobrepeso e obesos 

de ambos os gêneros de acordo com as variáveis mencionadas. 

Utilizou-se sempre um nível de significância de 5%. 

 

Os resultados obtidos foram submetidos aos cálculos propostos por: 
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1. Teste do quiquadrado (Siegel, 2006) cuja finalidade é associar 

gênero e estado nutricional; 

2. Teste de Mann-Whitney (Siegel, 2006) cuja finalidade é medir 

consumo de chocolate e de carboidrato e rendimento na corrida de seis 

minutos e na atividade física no lazer (questionário de Baecke) entre 

gêneros; e 

 

3. Análise de variância de Kruskal-Wallis (Siegel, 2006) cuja finalidade 

é comparar separadamente eutróficos, com sobrepeso e obesos de ambos 

os gêneros de acordo com as variáveis mencionadas. 

Da hipótese de nulidade, o índice de rejeição foi fixado em 0,05 ou 5%. 

 

 

5.10. Análise dos dados 

 

Antes da digitação, o pesquisador checou a consistência interna dos 

dados obtidos nos questionários e na avaliação das condições físicas pela 

corrida de seis minutos e categorizou-os. Com vistas à correção de 

prováveis erros, esses registros foram transcritos em bancos de dados com 

dupla digitação e posterior validação. 

 

 

6 .  RESULTADOS 

Dos 827 adolescentes participantes, 451 eram meninos (54,5%) e 376 

meninas (45,5%). Deste total, apresentaram estado nutricional eutrófico 301 

meninos (36,4% do total da amostra), 297 meninas (35,9% do total da 

amostra), totalizando 598 adolescentes - 72,3% do total da amostra. 

Apresentaram estado nutricional sobrepeso 87 meninos (10,5% do total da 

amostra) e 55 meninas (6,7% do total da amostra), totalizando 142 

adolescentes - 17,2% do total da amostra. Apresentaram estado nutricional 
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de obesidade 63 meninos (7,6% do total da amostra) e 24 meninas (2,9% do 

total da amostra), totalizando 87 adolescentes - 10,5% do total a amostra. 

Não foi registrado nenhum adolescente com baixo peso. (Tabela 1) 

 

 

Tabela 1 – Estado nutricional e gênero dos alunos do ensino fundamental e 

médio do Colégio Albert Sabin. 

 
 
Estado nutricional  Masculino Feminino Total 

     

 N 301 297 598 
Eutróficos % do total 36,4% 35,9% 72,3% 

     

 N 87 55 142 
Sobrepeso % do total 10,5% 6,7% 17,2% 

     

 N 63 24 87 
Obesos % do total 7,6% 2,9% 10,5% 

     

 N 451 376 827 
Total % do total 54,5% 45,5% 100,0% 

     

Teste do quiquadrado X2 calc. = 18,07 (p<0,01) 
 

 

Com relação às respostas aos questionários oferecidos aos alunos, 

analisamos as respostas às questões de 13 a 17 do questionário de Baecke, 

que tentavam analisar condições de atividade física no lazer, como prática 

de caminhadas, andar de bicicleta ou hábito de uso de computador/TV. 

As respostas que variavam entre “nunca” a “muito frequentemente” não 

ofereceram respostas que permitissem separar os vários grupos (eutróficos, 

sobrepeso e obesos). As análises estatísticas não mostraram diferenças, a 

não ser em alguns poucos itens, que nada contribuem à interpretação geral 

das questões: a questão 14- “Durante o tempo livre, você caminha” – no 
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grupo obeso, a resposta “raramente” foi apenas maior entre os meninos do 

que nas meninas. Para a questão 15 – “Durante o tempo livre você anda de 

bicicleta” - o grupo eutróficos, as respostas “nunca” e “raramente” foram 

maior nas meninas do que nos meninos. Para o grupo sobrepeso, as 

respostas “algumas vezes” e “frequentemente” foram maior nos meninos do 

que nas meninas. 

Por outro lado, poderíamos supor se realmente não há diferenças entre 

esses vários itens nos vários grupos de estado nutricional (eutrófico, 

sobrepeso e obeso) e que as respostas realmente refletem a verdade. 

O fato de os questionários não terem sido esclarecedores pode ter sido 

devido ao receio que os adolescentes têm de dar determinadas respostas. 

Por exemplo, ao se perguntar quanto tempo caminham até a escola, não 

houve diferenças entre os grupos, ou ao perguntar se assistem TV, usam 

computador ou jogam videogame, também não houve diferenças. No 

entanto, ao se analisarem esses mesmos grupos com um teste objetivo que 

era prática de atividade física – corrida de seis minutos – as diferenças 

foram todas significativas. Este teste suspeita sobre a eficácia do 

instrumento “questionário” neste tipo de estudo. (Anexo 6) 

 

 

A tabela 2 apresenta as médias e medianas, bem como os resultados 

da análise de variância de Kruskall-Wallis (eutrófico x sobrepeso x obeso) e 

do teste de Mann Whitney (FxM) que avaliam a distância percorrida com a 

corrida de seis minutos. 

 

A tabela 2 mostra que meninos, em quaisquer subgrupos de estado 

nutricional, percorrem distância em metros significantemente maior que 

meninas. Considerado o desempenho segundo o gênero e o estado 

nutricional, o dos meninos eutróficos é significantemente maior que o dos 

com sobrepeso e obesos. 

 



 
Alexandre Augusto Menegaz-Almeida 

 
 

 

 

25 

 

No grupo das meninas eutróficas, a vantagem também é 

significantemente maior que das obesas, mas não houve índice estatístico 

considerável em relação ao grupo das com sobrepeso. 

 

 

Tabela 2 – Avaliação da distância percorrida em teste de corrida durante 

seis minutos por gênero e estado nutricional dos alunos do ensino 

fundamental e médio do Colégio Albert Sabin 

 
 
 

Distância percorrida em 6 minutos 
 

Estado 
nutricional/ 
Gênero 

 Eutrófico Sobrepeso Obeso Kruskall-Wallis 
(eut. x sob. x 
ob.) 

      
 Média 1.028,7m 891,2m 840,0m H = 34,65 
Masculino (DP) (366,06) (347,00) (358,42) P < 0,001 
 Mediana 1.092,0m 924,0m 840,0m  
      
 Média 801,3m 777,4m 721,1m H = 6,72 
Feminino (DP) (303,79) (276,59) (206,21) P = 0,035 
 Mediana 840,0m 840,0m 756,0m  
      

Total Teste de Mann Whitney Z = 10,57 Z = 2,96 Z = 2,68  
(MxF) P < 0,001 P = 0,003 P = 0,007  

      

 
 
 
 

A tabela 3 apresenta as médias e medianas, bem como os resultados 

da análise de variância de Kruskall-Wallis (eutrófico x sobrepeso x 

obesidade) e do teste de Mann Whitney (F x M) para a freqüência do 

consumo de carboidrato /mês. 

A tabela 3 mostra a frequência de ingestão que os meninos eutróficos 

ingerem em média de porções de carboidrato/mês significantemente maiores 

que os meninos com sobrepeso e obesos. No entanto, a mediana do número 

de vezes de ingestão dessas porções entre os mesmos participantes desses 

mesmos estados nutricionais não alcança significância estatística. 
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Entre os gêneros, a frequência de consumo de carboidrato/mês 

ingeridas pelos meninos eutróficos é significantemente maior que o das 

meninas eutróficas. 

 

 

Tabela 3 – Freqüência do consumo de carboidrato/mês por gênero e estado 

nutricional dos alunos de ensino fundamental e médio do Colégio Albert Sabin 

 

 

Consumo de carboidrato (porção/mês) 
 

Estado 
nutricional/ 
Gênero 

 Eutrófico Sobrepeso Obeso Kruskall-Wallis 
(eut. x sob. x ob.) 

      
 Média 170,6 158,8 159,2 H = 6,26 
Masculino (DP) (109,10) (131,58) (86.66) P = 0,044 
 Mediana 152,0 130,0 148,0  
      
 Média 154,4 131,5 130,3 H = 3,76 
Feminino (DP) (89,95) (64,03) (68,73) P = 0,152 
 Mediana 140,0 128,0 116,5  
      

Total Teste de Mann Whitney Z = 2,1 Z = 0,62 Z = 1,36  
(MxF) P = 0,085 P = 0,54 P = 0,173  

      

 

 

 

A tabela 4 mostra as médias e medianas, bem como os resultados da 

análise de variância de Kruskall-Wallis (eutrófico x sobrepeso x obesidade) e 

do teste de Mann Whitney (FxM) para consumo de chocolate (gramas/mês). 

De acordo com os resultados da tabela 4, não houve diferença 

estatisticamente significante de consumo de chocolate entre os gêneros, 

bem como entre os diferentes estados nutricionais, o que sugere preferência 

indiscriminada dos adolescentes por este alimento. 
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Tabela 4 – Consumo de chocolate (gramas/mês) por gênero e estado 

nutriciona dos alunos do ensino fundamental e médio do Colégio Albert 

Sabin 

 
 
 

Consumo de chocolate (gramas/mês) 
 

Estado 
nutricional/ 
Gênero 

 Eutrófico Sobrepeso Obeso Kruskall-Wallis 
(eut. x sob. x ob.) 

      
 Média 502,5 463,6 447,2 H = 1,63 
Masculino (DP) (249,75) (242,76) (488,12) P = 0,442 
 Mediana 200,0 200,0 100,0  
      
 Média 636,9 260,6 364,9 H = 1,63 
Feminino (DP) (347,55) (256,27) (522,95) P = 0,441 
 Mediana 182,5 107,5 168,2 Pela media sim, mas 

mediana não. 
      

Total Teste de Mann Whitney Z = 0,656 Z = 1,631 Z = 0,386  
(MxF) P = 0,512 P = 0,103 P = 0,700  
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7.  DISCUSSÃO 

 

 

Notadamente, os índices de estado nutricional desta população se 

mostraram melhores na prevalência de obesidade e sobrepeso menor que a 

da população nacional. As categorias de estado nutricional sobrepeso e, 

sobretudo, obesidade que alcançaram índices de 17,2% e 10,5% 

respectivamente, ficaram aquém dos estudos de Campos et al., 2007; Silva 

e Malina, 2003; Anjos et al., 2003; Dutra, et al, 2006, que mostraram índices 

entre 19,3% e 14,6% respectivamente. 

Mais uma vez, cabe aos alunos do colégio Albert Sabin, resultados 

abaixo quando comparados com seus pares escolares de Fortaleza 

(Campos et al., 2007), Niterói (Silva e Malina, 2003; Anjos et al., 2003), 

Pelotas, RS (Dutra, et al, 2006) e da Zona Oeste da cidade de São Paulo 

(Dalabona, 2008), com amostras que variam de 18 a 25,3%. 

A título de confirmação, entre 1975 e 1997, no Brasil, o sobrepeso e a 

obesidade de população com as mesmas características aumentaram de 

4,1% para 13,9%, enquanto nos Estados Unidos elas foram de 15,4 para 

25,6% – aumento médio de 0,5% ao ano na prevalência (Wang et al., 2002). 

Evidentemente, os dados deste estudo, uma década depois, revelam índices 

inferiores aos previstos. 

No entanto, os resultados apresentados por estudantes de escolas 

privadas do município de Presidente Prudente, SP (Fernandes et al., 2007), 

e da escola técnica da Unicamp, em Campinas, SP (Neumann, 2007), 

apresentam índices inferiores aos previstos para a categoria sobrepeso, 

14%. Uma possível explicação para essa prevalência de baixa obesidade e 

baixo sobrepeso graças ao fomento e ao incentivo em que essas escolas 

investem para a prática de esportes e de atividades físicas. 

Este estudo recorreu ao questionário para avaliar hábitos alimentares e 

de atividade física em tempo de lazer. Verificou-se que esse recurso 

apresentou deficiências para analisar atividades em tempo de lazer e 

consumo alimentar de adolescentes. Quando comparados e confrontados os 
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dados considerados subjetivos – questionários - com os dados objetivos – 

corrida de seis minutos –, as amostras revelam discordância. Tal discrepância 

é característica dos estudos populacionais, em razão da falta de métodos 

diretos e padronizados que permitam avaliar freqüência alimentar, estado 

nutricional e tempo habitual de atividade física. 

Os dados apresentados pelos questionários em relação à atividade 

física em tempo de lazer, nesta população, não responderam 

adequadamente acerca da questão pretendida, ou seja, conhecer os hábitos 

fiscos destes adolescentes no seu tempo de lazer. Em parte, isto se deve ao 

fato da falta de entendimento ou mesmo por não responderem corretamente 

as questões. 

A subjetividade também aparece como crítica principal neste recurso 

de investigação.  Para Sampei, 2001, os questionários, embora alvo de 

críticas – enfocam apenas um aspecto da atividade física, a validade e 

precisão de suas respostas são comprometidas, bem como a subjetividade 

de seus participantes, trata-se de um recurso barato, de fácil aplicação e 

comprometedor da cooperação dos participantes. 

Quando de sua aplicação em crianças, é bem verdade que, em razão 

de suas limitações cognitivas, elas têm dificuldades de compreensão e 

interpretação das questões, bem como da lembrança da intensidade, 

frequência e duração de suas atividades físicas (Pinho, 1999). O mesmo 

ocorre com a aplicação dele em adolescentes, cujos resultados devem 

sempre ser avaliados com cautela. Em adolescentes mais velhos, no 

entanto, esses resultados podem ser apreciados com mais fidedignidade 

(Sampei, 2001; Guedes et al., 2005). 

Talvez o fato de a escola que freqüentem estar situada dentro do 

condomínio onde moram boa parcela dos estudantes, favoreça o transporte 

de carro mais rápido e mais seguro até a escola. Hallal et al., (2006) 

observaram o mesmo fenômeno entre escolares adolescentes das escolas 

privadas de Pelotas, RS, confirmando assim o crescimento de tendência ao 

sedentarismo, na última década. 
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Nas regiões do Butantã e áreas da Região Sudoeste da cidade de São 

Paulo, no entanto, os adolescentes escolares, cujas características 

populacionais são distintas da amostra, manifestaram menos tendência ao 

sedentarismo. Eles gastam menos tempo diante da TV, do DVD, do PC etc. 

e mais com atividades recreativas, seja nas escolas que frequentam, seja 

nas horas de lazer e de convivência com os amigos (Galvanese, 2007; 

Fernadez, 2007). 

A favor dos alunos do Colégio Albert Sabin, é considerável salientar a 

obrigatoriedade de eles frequentarem as aulas de Educação Físicas e de 

participar de pelos menos duas modalidades esportivas a sua escolha, para 

completar a grade curricular. Isso pode explicar, em parte, a baixa prevalência 

do sobrepeso e obesidade destes escolares em relação à média encontrada 

em outros estudos.   

Embora as condições de atividade física e de lazer desses 

adolescentes não apresentem diferenças significantes, no teste de corrida 

de seis minutos, no entanto, os meninos eutróficos revelam condições físicas 

melhores do que seus pares com sobrepeso e obesos, bem como sobre as 

meninas em todas as categorias nutricionais. 

Os adolescentes em fase escolar, de Apucarana, PR (Guedes et al., 

2006), e de Londrina, PR (Guedes et al., 2001) revelaram esses mesmos 

resultados. Os meninos mostram-se mais disponíveis para as atividades 

físicas que meninas, em razão talvez das alterações hormonais por que 

passam na puberdade (Malina e Bouchard, 1991; Guedes et al., 2006). 

Uma das vantagens do método dietético, que é o mais empregado, é o 

questionário de frequência alimentar: é retrospectivo, relaciona dieta e 

doença, compreende grandes grupos populacionais, é de baixo custo e de 

rápida aplicação, é facilmente padronizado, coleta informações tanto do tipo 

quanto da frequência do alimento ingerido. Em contrapartida, porque requer 

memória de hábito alimentar e pormenores a respeito da ingestão de 

alimentos, implica a subjetividade do entrevistado e dificulta a quantificação 

do consumo total de alimentos (Salles et al., 2004). 
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Se a adolescência é a fase em se despende mais energia física, o 

carboidrato torna-se o principal nutriente e combustível para esses 

adolescentes. Basta confirmar isso na diferença mediana insignificante entre 

indivíduos de quaisquer categorias de estado nutricional. A média, no 

entanto, revela que os meninos eutróficos consomem mais carboidrato que 

seus pares com sobrepeso e obesos. E juntos consomem mais que as 

meninas. 

O estudo de Kazapi et al., (2001), que verifica o consumo energético de 

adolescentes, observa que não há diferença entre os gêneros nem para o 

adequado consumo de carboidratos, nem para o inadequado de lipídios. 

Entre os alunos do Colégio Técnico da Unicamp, em Campinas, SP, no 

entanto, aparece diferença no consumo energético das meninas (Neumann, 

2007). 

Em âmbito nacional, meninos e meninas consomem quantidades de 

carboidratos deficientes sob o ponto de vista nutricional. Mondini e Monteiro 

(1994) fazem referência a três estudos nacionais sobre consumo de 

alimentos: Pesquisas de Orçamento Familiar, POF, de 1962 e de 1988 e 

Estudo Nacional de Despesa Familiar, Endef, de 1975. Entre as populações 

das áreas metropolitanas do Sudeste e do Nordeste do Brasil, a participação 

dos carboidratos na alimentação vem cedendo espaço para as gorduras, o 

que pode explicar por que o sobrepeso e a obesidade vêm aumentando na 

população de adolescentes brasileiros. Com dados analisados do POF de 

1974 a 2003, posiciona o crescente aumento (mais de 400%) no consumo 

de produtos industrializados nas regiões de maior poder aquisitivo – Sul e 

Sudeste. O consumo de gordura aumentou, sobretudo, gordura saturada e 

açúcar, além da diminuição do consumo de carboidrato, frutas e hortaliças. 

(Levi-Costa, et al.,  2005) 

Este estudo mostra que não é significativo o consumo de chocolate 

entre adolescentes homens e mulheres em fase escolar, em quaisquer 

categorias de estado nutricional em que se encontrem. Sugere, portanto, 

que o consumo de chocolate não interfere na variação desse estado 

nutricional, como comprova o estudo de Andrade et al., (2003) com 
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adolescentes do Rio de Janeiro, RJ. O chocolate é parte do consumo 

alimentar e corresponde a menos de 1% dos hábitos alimentares de 

adolescentes com e sem sobrepeso. Ele é parte da troca de alimentos 

tradicionais, como arroz, feijão, bife, por produtos industrializados cujo valor 

nutricional é baixo e com alto conteúdo calórico. 

Os adolescentes alemães de 11 a 17 anos, por sua vez, bem como os 

pais de crianças de 1 a 10 sobrecarregam em 16% seus hábitos nutricionais 

com chocolate (Mensink et al., 2007).  

Valeck et al., (2004) pesquisaram o consumo de cafeína no café e no 

chocolate em 571 adolescentes croatas de ambos os sexos. Resultados: 

apenas 10% deles não consomem cafeína e 13% consomem chocolate em 

quantidade superior à recomendada. Os autores obrigaram-se a recomendar 

medidas preventivas contra os efeitos nocivos de consumo exagerado de 

cafeína daquela população. 

Cavadini et al., (2000) relacionam hábito alimentar a atividade 

esportiva de 3.540 jovens, entre 9 e 19 anos, dos quais 90% lancham 

chocolates. Os meninos tendem a se dedicar mais frequentemente às 

atividades esportivas do que as meninas. Os que praticam atividade física e 

esportiva com regularidade alimentam-se mais de frutas, legumes e cereais 

do que os não-atletas. Em razão disso, poderíamos perguntar se não seria 

mais adequado desenvolver programas que incentivassem as práticas 

esportivas também como fator de intervenção nos hábitos alimentares dos 

adolescentes. Assim pensam os pesquisadores. 

Dentre os 322 adolescentes e crianças espanholas de 3 a 16 anos das 

212 famílias estudadas, 81% deles lancham chocolate, dos quais 20% 

juntam a ele pão. A título de conclusão e à luz dos resultados deste estudo, 

Aranceta et al. (2004) sugerem que seria recomendável que as escolas 

ampliassem e diversificassem as sugestões de alimentos na dieta de seus 

alunos, a começar pelos oferecidos nas cantinas escolares.  
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8. CONCLUSÃO 

 

 

A porcentagem de obesos está abaixo de outros índices em 

comparação com outros estudos populacionais. Tal dado pode ser devido ao 

fato da escola proporcionar incentivo maior à prática de atividades físicas e 

esportivas. 

A confiabilidade de instrumento auto-avaliativo necessita cautela na 

sua interpretação. Quando confrontados os métodos direto (corrida) com 

subjetivo (questionário) mostrou claramente na corrida distinção entre os três 

grupos estudados. 

 Os resultados não mostraram diferenças de consumo para o 

chocolate, seja em parte pelos avaliados não responderam realmente o seu 

consumo, ou então, pela limitação do próprio instrumento quanto ao 

entendimento. 

A nosso ver, a subjetividade, os diferentes graus de compreensão dos 

entrevistados às questões propostas pelo questionário e a falta de 

padronização sociodemográfica da população estudada seriam responsáveis 

pela discordância entre os dados obtidos. 

É importante que haja estudos com adolescentes que investiguem 

estado nutricional, comportamentos alimentares e físicos para identificação e 

correção de hábitos inadequados que se possam repercutir na vida adulta.   
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Questionário de frequência alimentar 

Nome:      
Série:                                   Idade:      Data de aplicação: 

1. Frutas? 

______ x por dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

2. Legumes e/ou verduras? 

______x por dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

3. Arroz? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

4. Feijão? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

5. Macarronada e massas? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

6. Carnes de frango ou de boi? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

7. Ovos? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

8. Sanduíches? 

Na rua: 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

Em casa: 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

9. Refrigerante? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

10. Suco artificial? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

11. Pizza? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

12. Leite? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

13. Iogurte/ bebida Láctea? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

14. Pão? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

15. Bolo, bolacha ou biscoito? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

16. Salgadinho? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

17. Salgados (coxinha, empada, esfiha, pão de batata, pão de queijo, outros)? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 
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18. Hambúrguer (no prato)? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

19. Linguiça, salsicha? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

20. Batata frita? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

21. Queijo? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

22. Sorvete, doces? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

23. Café? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

24. Bebida alcólica? 

______x por: dia ( ) por semana ( ) por mês ( ) 

Quantidade: __________________________ Qual?________________________ 

25. Fuma? ( ) não ( ) sim 

Desde que idade? _____ Marca de cigarro:___________ Quantidade por dia?_______ 

Fuma escondido dos pais?               ( ) sim ( ) não 

26. Em que oportunidades destas você se alimenta? 

Café da manhã  ( ) Almoço     ( ) Jantar        ( ) 

Intervalo           ( ) Intervalo   ( ) Intervalo   ( ) 

Colação            ( ) Lanche     ( ) Ceia          ( ) 

Intervalo           ( ) Intervalo  ( ) 

27. Você toma estas refeições? 

Almoço: refeição ( ) lanche ( )    Se substitui: É habito da família? 

Jantar: refeição    ( ) lanche ( ) Sim ( )                   Não ( ) 
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Questionário alimentar chocolate 

1. Você come? 

( ) bombom(ns) ____________ x      por dia ( )        semana ( )       mês ( ) 

( ) barra(s) pequena(s) ______ x      por dia ( )        semana ( )       mês ( ) 

( ) barra(s) média(s) _________ x      por dia ( )        semana ( )       mês ( ) 

( ) barra(s) grande(s) _______x         por dia ( )        semana ( )       mês ( ) 

 

2. Você costuma dividir seu chocolate com alguém? 

( ) não ( ) sim 

 

3. Você come chocolate na escola? 

( ) não       ( ) sim      ( ) compro na escola     ( ) trago de casa     ( ) pego de amigos 

 

4. Você come chocolate em casa? 

( ) não     ( ) sim         ( ) eu compro        ( ) faz parte da lista de compras da família 

 

5.Alguém mais na sua casa come chocolate? 

( ) não     ( ) sim 

 

6. Você costuma comer chocolate? 

( ) antes da refeição   ( ) depois da refeição  

( ) no intervalo das refeições  ( ) à noite   ( ) a qualquer hora 

 

7. Você costuma substituir uma refeição por chocolate? 

( ) não ( ) sim:  ____ x por  dia ( ) semana ( ) mês ( ) 

 

8. Quando você faz esporte, atividade física? 

( ) consumo mais chocolate  ( ) consumo menos chocolate 

( ) não interfere   ( ) não notei diferença 

( ) não como chocolate  ( ) não faço esporte / atividade física  

 

9. Você come chocolate? 

( ) enquanto vejo TV   ( ) enquanto estou no computador 

( ) enquanto jogo videogame  ( ) no cinema 

( ) quando estou na sala de aula ( ) quando não tenho nada para fazer 

( ) outro. Qual?__________________________ 
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Questionário de atividade física (Baecke) 

Marque com um X a resposta que disser respeito a você: 
1. Qual é a sua ocupação principal? 

( ) estudo ou trabalho      ( ) trabalho industrial       ( ) trabalho com carregamento 
( ) em escritório                ( ) magistério                  ( ) carpintaria              ( ) marcenaria 
( ) construção civil            ( ) educador                    ( ) esportista 

 
2. Enquanto está na escola ou no trabalho, você fica sentado? 

( ) nunca ( ) raramente ( ) algumas vezes ( ) frequentemente ( ) sempre 
 
3. Enquanto está na escola ou no trabalho, você anda? 

( ) nunca ( ) raramente ( ) algumas vezes ( ) frequentemente ( )sempre 
 
4. Enquanto está na escola ou no trabalho, você fica de pé?  

( ) nunca ( ) raramente ( ) algumas vezes ( ) frequentemente ( ) sempre 
 
5. Depois que terminam as aulas ou o trabalho, você fica fisicamente muito cansado? 

( ) nunca ( ) raramente ( ) algumas vezes ( ) frequentemente ( ) sempre 
 
6. Você ajuda nas tarefas domésticas: cozinha, costura, passa roupa? 

( ) nunca ( ) raramente ( ) algumas vezes ( ) frequentemente ( ) sempre 
 
7. Você ajuda nas tarefas domésticas: varre, esfrega o chão, passa aspirador de pó, lava 

janelas, lava carro, vai ao supermercado? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) algumas vezes ( ) frequentemente ( ) sempre 

 
8. Em comparação com os adolescentes da sua idade, sua atividade física em geral é: 

( ) muito mais pesada  ( ) leve ( ) tão pesada quanto a deles 
( ) pesada ( ) muito mais leve 

 
9. Você pratica algum esporte? (Considere também a ginástica e os esportes praticados nas 

aulas de Educação física.) 
( ) sim  ( ) não 

Se você pratica algum esporte, então responda estas perguntas. 
Que esporte você pratica mais 
frequentemente?__________________________________________ 
Quantas horas por semana você pratica esse esporte? 

( ) menos de 1 hora por sem       ( ) de 1 a 2 horas por sem      ( ) de 2 a 3 horas por sem. 
( ) de 3 a 4 horas por semana     ( ) mais de 4horas por semana 

Quantos meses por ano você pratica esse esporte? 
( ) menos de 1 mês por ano         ( ) de 2 a 3 meses por ano     ( ) de 4 a 6 meses por ano 
( ) de 6 a 7 meses por ano           ( ) mais que 9 meses por ano 

Você pratica um segundo esporte? 
( ) sim ( ) não 

Qual é o segundo esporte que você pratica? 
____________________________________________ 
Quantas horas por semana você pratica esse segundo esporte? 

( ) menos de 1 hora por sem        ( ) de 1 a 2 horas por sem     ( ) de 2 a 3 horas por sem. 
( ) de 3 a 4 horas por semana      ( ) mais de 4 horas por semana 

Quantos meses por ano você pratica esse segundo esporte? 
( ) menos de 1 mês por ano          ( ) de 2 a 3meses por ano     ( ) de 4 a 6 meses por ano 
( ) de 6 a 7 meses por ano            ( ) mais de 9 meses por ano 

 
10. Em comparação com os adolescentes de sua idade, sua atividade física durante o 

tempo livre é: 
( ) muito mais leve            ( ) leve        ( ) tão pesada quanto a deles             ( ) pesada     
( ) muito mais pesada 
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11. Durante o seu tempo livre, você sai para dançar, patinar, jogar boliche, jogar pingue-
pongue, etc.? 

( ) nunca ( ) raramente ( ) algumas vezes ( ) frequentemente 
( ) muito frequentemente 

 
12. Durante o seu tempo livre, você pratica esporte? 

( ) nunca ( ) raramente ( ) algumas vezes ( ) frequentemente     
( ) muito frequentemente  

 
13. Durante o tempo livre você assiste a televisão, joga videogame, usa o computador: 

( ) nunca ( ) raramente ( ) algumas vezes ( ) frequentemente     
( ) muito frequentemente 
Escore: nunca (5)    raramente (4)    algumas vezes (3)    frequentemente (2)     muito frequentemente (1) 

 
14. Durante o tempo livre, você caminha: 

( ) nunca ( ) raramente ( ) algumas vezes ( ) frequentemente 
( ) muito frequentemente 
Escore: nunca (1)    raramente (2    algumas vezes (3)    frequentemente (4);      muito frequentemente (5) 

 
15. Durante o tempo livre você anda de bicicleta: 

( ) nunca ( ) raramente ( ) algumas vezes ( ) frequentemente 
( ) muito frequentemente” 
Escore: nunca (1)    raramente (2)    algumas vezes (3)    frequentemente (4)    muito frequentemente (5) 

 
16. Quantos minutos por dia você caminha ou anda de bicicleta para ir e vir à escola?    

(Se vai e vem à escola de carro, marque a resposta ‘menos de 5 minutos’) 
( ) menos de 5 minutos ( ) de 5 a 15 minutos ( ) de 15 a 30 minutos 
( ) de 30 a 45 minutos ( ) mais de 45minutos 
Escore: menos de 5 minutos (1)   de 5 a 15 (2)    de 15 a 30 (3)    de 30 a 45 (4)     mais 45 (5) 

 
17. Quantas horas em média você dorme por dia? 

( ) menos de 5 horas ( ) 6 horas ( ) 7 horas ( ) 8 horas ( ) mais de 9 
horas 

Escore: menos de 5 horas (5)    6 horas (4)    7 horas (3)    8 horas (2);      mais de 9 horas (1) 
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Ficha de avaliação física 

Colégio Albert Sabin 

Teste físico _____ série 

 

Nº Idade Peso Altura Corrida de  

seis min 
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CARTA AOS PAIS 

 

Colégio Albert Sabin -São Paulo 
Instituto de Psiquiatria – Faculdade de Medicina Universidade de São Paulo 
 
 
Senhores Pais, 
 
 O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São 
Paulo realizará uma pesquisa com adolescentes matriculados no Colégio Albert Sabin, com 
o conhecimento e autorização da Diretoria e Coordenação de Educação Física deste 
estabelecimento. 
 O trabalho constará da aplicação de um questionário, com questões associadas à 
alimentação, atividades físicas e esportivas. Os alunos também passarão por avaliação de 
peso e estatura, procedimento atual da escola. 
 O objetivo desse trabalho será conhecer a condição física, hábitos alimentares dos 
adolescentes e associá-los ao estado nutricional. 
 Essa pesquisa não se propõe a realizar nenhum tipo de intervenção durante o 
período da coleta de dados. Os adolescentes que apresentarem distúrbios nutricionais 
importantes serão orientados e encaminhados. De acordo com o compromisso assumido 
junto à Diretoria e Coordenação de Educação Física do Colégio Albert Sabin, os resultados 
obtidos serão divulgados e discutidos em reuniões com pais, alunos e professores. 
Orientações nutricionais e físicas poderão ser propostas. As avaliações serão realizadas 
nos horários das aulas de Educação Física, conforme determinação da Coordenação da 
Escola. As respostas obtidas serão mantidas em sigilo. 
 Caso os pais estejam de acordo com a participação de seu filho na pesquisa, 
solicitamos o preenchimento e devolução da ficha que se encontra em anexo. 
 Certos de contarmos com sua colaboração, agradecemos e nos colocamos à 
disposição. 
 
Atenciosamente, 
 
 
_________________________________                         ____________________________ 
Alexandre Augusto Menegaz de Almeida                         Prof. Drª Alexandrina Meleiro 
Prof. De Educação Física                                               Orientadora Faculdade Medicina 
Pesquisador Executante                                                 Universidade São Paulo    
  
Autorizo meu filho_______________________________________ a participar da pesquisa. 
 
 
Data: ______/_____/_______ 
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MASCULINO 
 
1)   Total:   451 

Eutróficos:    301 
Sobrepeso:     87 
Obesidade:     63 

 
Legenda: 
0= não responderam 
1= Nunca (para as questões 13, 14, 15); menos de 5 minutos para a questão 16; mais de 9 horas para a questão 
17 
2= Raramente (para as questões 13, 14, 15); de 5 a 15 minutos para questão 16; 8 horas para a questão 17 
3= Algumas vezes (para as questões 13, 14, 15); de 15 a 30 minutos para questão 16; 7 horas para questão 17 
4= Frequentemente (para as questões 13, 14, 15); de 30 a 45 minutos para questão 16; 6 horas para questão 17 
5= Muito frequentemente (para as questões 13, 14, 15); mais de 45 minutos para questão 16; menos 5horas para 
questão 17 

 
Eutróficos 1 (     ) Total: 301 

 Questão 13 Questão 14 Questão 15 Questão 16 Questão 17 

0 01 01 01 04 07 

1 55 42 38 233 37 

2 129 113 89 32 111 

3 90 99 104 12 92 

4 24 37 44 10 45 

5 02 09 25 10 9 

 
Sobrepeso (     ) Total: 87 

 Questão 13 Questão 14 Questão 15 Questão 16 Questão 17 

0 0 0 0 03 04 

1 20 06 11 67 07 

2 37 42 29 09 36 

3 24 30 21 01 27 

4 05 08 18 04 11 

5 01 01 08 03 02 

 
Obesidade 1 (     ) Total:63 

 Questão 13 Questão 14 Questão 15 Questão 16 Questão 17 

0 0 01 0 0 02 

1 19 08 12 50 07 

2 18 27 16 07 28 

3 16 17 17 04 16 

4 09 07 12 0 07 

5 01 03 06 02 03 
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FEMININO 
 
2)   Total:   376 

Eutróficos:    297 
Sobrepeso:     55 
Obesidade:     24 

 
 
 

Eutróficos 2 (     ) Total: 297 

 Questão 13 Questão 14 Questão 15 Questão 16 Questão 17 

0 01 01 01 05 08 

1 73 29 55 241 33 

2 114 103 103 27 129 

3 81 111 95 17 69 

4 24 46 37 03 48 

5 04 07 06 04 10 

 
 
 

Sobrepeso 2 (     ) Total: 55 

 Questão 13 Questão 14 Questão 15 Questão 16 Questão 17 

0 0 0 0 03 0 

1 16 05 14 46 08 

2 22 28 24 03 24 

3 12 16 11 01 15 

4 04 05 05 02 07 

5 01 01 01 0 01 

 
 
 

Obesidade 2 (     ) Total: 24 

 Questão 13 Questão 14 Questão 15 Questão 16 Questão 17 

0 0 0 0 0 0 

1 04 02 02 21 07 

2 10 05 05 01 07 

3 07 16 12 0 08 

4 03 01 04 02 02 

5 0 0 01 0 0 

 
 

Total Geral: 827 
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