
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALINE YUKARI KURIHAYASHI 

 

 

 

 

 

 

Regulamentação da comercialização de alimentos no 

ambiente escolar e consumo de ultraprocessados por 

adolescentes brasileiros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2020 

 
  



 

 

ALINE YUKARI KURIHAYASHI 

 

 

 

 

 

Regulamentação da comercialização de alimentos no 

ambiente escolar e consumo de ultraprocessados por 

adolescentes brasileiros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO CORRIGIDA A versão original encontra-se disponível na Biblioteca da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da 

Universidade de São Paulo. 

 

 

São Paulo 

2020  

Versão corrigida da tese apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Escola de Enfermagem da Universidade de São 

Paulo para obtenção do título de Doutora em 

Ciências. 

Área de concentração: Enfermagem em Saúde 

Coletiva 

Orientadora: Profa. Dra. Elizabeth Fujimori 



 

 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR 

QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E 

PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

 

Assinatura: _________________________________ Data___/___/___  

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Brasil (Capes) – Código de Financiamento 001 

 

 

 

  



 

 

Nome: Aline Yukari Kurihayashi  

Título: Regulamentação da comercialização de alimentos no ambiente escolar e consumo de 

ultraprocessados por adolescentes brasileiros 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGE) da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP) para obtenção do título de Doutora em 

Ciências. 

 

Aprovada em: _____/_____/_____ 

 

Banca Examinadora 

Orientador: Profa. Dra. 

_________________________________________________________________________ 

Instituição:__________________________ Assinatura:___________________________ 

 

Prof. Dr. ____________________________ Instituição:___________________________ 

Julgamento: _________________________ Assinatura:___________________________ 

 

Prof. Dr. ____________________________ Instituição:___________________________ 

Julgamento: _________________________ Assinatura:___________________________ 

 

Prof. Dr. ____________________________ Instituição:___________________________ 

Julgamento: _________________________ Assinatura:___________________________ 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico à minha família  



 

 

Agradecimentos 

A gratidão ou o agradecimento é o ato de reconhecimento por um benefício recebido; em 

hebraico “todah” e do latim “gratia”, em um sentido mais amplo, pode ser explicada também 

como um reconhecimento abrangente pelas situações e dádivas que a vida proporcionou e 

ainda proporciona. 

É um sentimento puro que vem do coração, e com toda a pureza desse sentimento e com toda 

a força da palavra, quero agradecer a todas as pessoas que participaram de minha trajetória 

durante esses anos. Por todo o carinho, solidariedade, conselhos, broncas, abraços, silêncio, 

compreensão, lágrimas e orações, a minha eterna gratidão. 

A meus pais, Olga e Sérgio, meu porto seguro, por tudo que fizeram e fazem por mim, por todo 

o apoio, por serem mais do que avós quando estive ausente, por todos os carinhos nas pequenas 

atitudes e palavras de sabedoria e conforto. Vocês são meus exemplos de persistência e força; 

mesmo que eu tente, não vou conseguir expressar de maneira justa todo meu amor por vocês. 

Às minhas filhas, Clara e Giulia, por terem me escolhido para ser a mamãe de vocês e terem 

me dado o privilégio de sentir o amor incondicional. A meu amor, Luis Felipe, por ter me 

apoiado e ter cuidado tão bem de nossas filhas quando estive ausente. 

Às minhas queridas irmãs, por todo o apoio que me deram nessa jornada e por me ajudarem 

em tudo, amo muito vocês. 

A todos meus familiares, por tudo que fizeram e fazem por mim sempre. 

Minha querida amiga Claudia Nery Teixeira Palombo, não tenho palavras para agradecer por 

tudo que fez a fim de me ajudar nessa trajetória. Por todas as alegrias, tristezas, angústias e 

lágrimas, obrigada por fazer parte de minha vida. 

A meus colegas de pós-graduação, Giovanna, Belarmina, Katherine, Marcos e Denise, por me 

acompanharem nesta reta final com o grupo de escrita. 

À Aurea Tamami Minagawa Toriyama, por todos os ensinamentos e conselhos. Você é uma 

amiga muito querida. 

Aos membros da banca: Profª Drª Cristine Gabriel, que foi minha inspiração para a realização 

desta pesquisa; Profas Drª Ana Luiza e Drª Luciane Simões Duarte, por todas as reflexões e os 

auxílios muito valiosos durante esses anos. 

Aos funcionários da pós-graduação, por serem sempre tão gentis e atenciosos – em especial 

Edivan e Vanessa, por toda a preocupação e empatia. 

 

Muito obrigada 



 

 

Agradecimento especial 

 

À Profª Drª Elizabeth Fujimori, 

 

Agradeço o privilégio de ter sido sua aluna. Eu não teria chegado até aqui se não fosse 

por você. 

Agradeço por todas as oportunidades durante a pós-graduação, por todos os 

ensinamentos e por me apoiar em todas as dificuldades pelas quais passei durante esses anos, 

sempre me tratando com respeito e igualdade. 

Os aprendizados foram além do currículo acadêmico; para mim, você é uma inspiração 

e um grande exemplo. 

Agradeço por toda a dedicação, compreensão, carinho e paciência em me orientar. 

 

Obrigada por fazer parte da minha vida 

  



 

 

Kurihayashi AY. Regulamentação da comercialização de alimentos no ambiente escolar e consumo de ultraprocessados por 
adolescentes brasileiros. [Tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2020. 

RESUMO 

Introdução: O ambiente escolar constitui um celeiro para a promoção da educação alimentar e nutricional, porém o sobrepeso 
e a obesidade afetam mais de 50 milhões de meninas e 74 milhões de meninos em todo o mundo. Estudos apontam que, 
mesmo com a regulamentação da comercialização de alimentos no ambiente escolar, há comercialização de alimentos não 
saudáveis nas escolas e no entorno, o que pode contribuir para o aumento do excesso de peso nessa população. Constata-
se escassez no acompanhamento das políticas existentes, bem como na vigilância do cumprimento das regulamentações 
vigentes. Assim, justifica-se o delineamento do presente estudo. Objetivos: 1) Identificar e analisar os dispositivos legais que 
regulamentam a comercialização de alimentos em escolas, no nível de estados/capitais do Brasil. 2) Avaliar o consumo de 
alimentos ultraprocessados por adolescentes brasileiros e variáveis associadas, em especial a comercialização de alimentos 
no ambiente escolar 3) Avaliar a influência dos dispositivos legais na comercialização de alimentos em escolas e no consumo 
de ultraprocessados por adolescentes brasileiros. Métodos: Para o primeiro objetivo, realizou-se análise documental de 
dispositivos legais que regulamentam a comercialização de alimentos no ambiente escolar. A coleta dos dados foi realizada 
em 2019, nos sites oficiais das Assembleias Legislativas dos estados brasileiros, respectivas capitais e Distrito Federal, via 
e-mail e/ou contato telefônico. Os documentos foram analisados por local, ano de publicação, tipo de regulamentação, âmbito 
de vigência (escolas públicas e/ou privadas), alimentos proibidos e alimentos permitidos. Para os demais objetivos, utilizou-
se dados do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA), estudo transversal, de base escolar, realizado 
entre 2013 e 2014 em amostra complexa, representativa nos níveis nacional, regional e para as capitais brasileiras. Envolveu 
1.251 escolas e cerca de 75 mil estudantes com idade de 12 a 17 anos. Adolescentes auto preencheram questionário sobre 
aspectos sociodemográficos, estilo de vida, saúde, morbidade familiar, consumo alimentar (recordatório de 24h) e tiveram as 
medidas antropométricas verificadas. Diretores/coordenadores das escolas responderam questionário sobre características 
do ambiente escolar e venda de alimentos ultraprocessados (doces, balas, pirulitos, chocolates e outros confeitos, biscoitos 
doces ou salgados, refrigerantes, salgados fritos/assados, sanduíches e pizzas). O consumo alimentar foi classificado em três 
grupos de processamento (minimamente processados, processados e ultraprocessados). O consumo de ultraprocessados 
em quilocalorias (kcal) e variáveis associadas foi analisada por regressão multinomial. A influência dos dispositivos legais na 
comercialização de alimentos e no consumo de ultraprocessados foi avaliado com teste qui-quadrado de Pearson e análise 
de variância. Utilizou-se o programa Stata 14.0® para análise dos dados de amostra complexa e nível de significância de 5%. 
O estudo foi aprovado por Comitês de Ética em Pesquisa e Secretarias Estaduais de Educação. Resultados: 1) Obteve-se 
dados de 96% das unidades federativas (25 estados/capitais e Distrito Federal). Encontrou-se 62 dispositivos legais: 60% 
vigentes, 11% revogados e 29% projetos de lei. Três quartos dos estados/capitais incluindo Distrito Federal possuíam 
regulamentação vigente (18/27): regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (100%), Nordeste (56%) e Norte (43%). A maioria dos 
dispositivos legais proíbe a comercialização de alimentos ultraprocessados e incentiva a venda de frutas e alimentos in natura, 
na rede pública e privada. 2) Um terço do total da energia diária consumida pelos adolescentes era proveniente de 
ultraprocessados, e 68% dessa energia foi consumida na escola e entorno. Comercialização de alimentos na escola associou-
se com maior consumo de ultraprocessados por adolescentes das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, de escolas 
públicas, que ofereciam alimentação escolar, de ambos os sexos, de todas as faixas etárias, que faziam ou não refeições 
com os pais e que não tinham sobrepeso/obesidade. Análise de regressão multinomial mostrou associação ao maior tercil de 
consumo de ultraprocessados: residir em qualquer região do país, comparada ao Norte, estudar em escolas privadas, ter 
comercialização de alimentos na escola e ter mais idade. Almoçar/jantar com os pais e ter sobrepeso/obesidade comportaram-
se como fatores de proteção. 3) Dispositivos legais vigentes em 2013 (n=25) cobriam 59% dos estados/capitais brasileiros. 
Classificou-se como restritiva, 68% dessas legislações, cuja cobertura abrangia 45% das escolas privadas e 32% das públicas. 
A comercialização de ultraprocessados foi menor nas escolas públicas sob legislação restritiva, porém essa legislação não 
influenciou a presença de vendedores no entorno das escolas. Não se observou diferença no consumo de ultraprocessados 
por adolescentes de escolas localizadas em estados/capitais cobertos por legislações restritivas, exceto na região Sul. 
Considerações Finais: A comercialização de alimentos nas escolas associou-se ao maior consumo de ultraprocessados por 
adolescentes brasileiros e a vigência de regulamentação restritiva reduziu a comercialização desses alimentos nas escolas 
públicas, indicando que os dispositivos legais podem contribuir para a mudança do ambiente alimentar. Os resultados 
preenchem uma lacuna de conhecimento referente à avaliação de políticas implementadas para a melhoria da alimentação 
nas escolas. Espera-se que sejam úteis para monitorar sua implementação e tornar as políticas mais efetivas. 
 
Descritores: Adolescente. Saúde do adolescente. Alimentação escolar. Estado nutricional. Ambiente escolar. 
Regulamentação de organismos de política. Enfermagem em Saúde Pública. 



 

 

Kurihayashi AY. Regulation of competitive foods in the school environment and consumption of ultra-processed foods by 
Brazilian adolescents. [Thesis]. São Paulo: School of Nursing, University of São Paulo; 2020. 

ABSTRACT 

Introduction: School environment consists in several possibilities for the promotion of food and nutritional education, however, 
overweight and obesity affect more than 50 million girls and 74 million boys worldwide. Studies show that, even with the 
regulation of competitive foods in the school environment, there is commercialization of unhealthy food in schools and 
surroundings that can contribute to increase overweight in this population. There are few studies monitoring policies, as well 
as monitoring compliance with current regulations. Thus, it is justified the design of this study. Objectives: 1) To identify and 
to analyse the presence of regulation for competitive foods in schools in Brazilian states and in Brazilian capitals. 2) To evaluate 
the consumption of ultra-processed foods by adolescents and associate factors, especially in competitive foods. 3) To identify 
influence of regulations in competitive foods in schools and consumption of ultra-processed foods by adolescents and evaluate 
influence between the presence of competitive foods and the consumption of ultra-processed foods by adolescents. Methods: 
For the first objective was carried out a documentary analysis of legal provisions that regulate competitive foods venue outside 
the school environment. The data were collected in 2019, from official websites of each state, respective capitals, and the 
Federal District, via e-mail, and/or telephone contact. The documents were analysed according to place, year of institution, 
type of regulation, scope (public and/or private schools), prohibited foods and permitted foods. For the other objectives, data 
from the “Cardiovascular risk study in adolescents” (ERICA) was used. A cross sectional study, scholar base, carried out 
between 2013-2014 in a complex sample, representative in national, regional levels and for Brazilian capitals. The sample 
involved 1.251 schools and about 75 thousand students aged 12 to 17. Adolescents fill self-completed forms about 
sociodemographic aspects, lifestyle, health, familiar morbidity, food consumption (24h recall) and anthropometric measures 
were verified. School principals answered questionaries about the characteristics of the school environment and the sale of 
ultra-processed foods (sweets, candies, lollipops, chocolates and other confectionery, cookies, soft drinks, fried/baked snacks, 
sandwiches and pizzas). The dietary assessment was classified in three groups of processing (minimally processed, 
processed, and ultra-processed). The consumption of ultra-processed foods in kilocalories (kcal) and associated variables 
were analysed using multinomial regression. Pearson's chi-square test for categorical variables and analysis of variance for 
continuous variables were used to analyse the influence of legal provisions on food commercialization and ultra-processed 
food consumption. Data analysis of complex sample was processed using the Stata 14.0® Software and adopted 5% of 
significance. The study was approved by Research Ethics Committees and State Education Departments. Results: 1) Data 
from 96% of the federative units (25 states and the Federal District) was obtained. 62 legal provisions were found: 60% in 
force, 11% revoked and 29% bills. Three quarters of the Brazilian states had regulations in force (18/27): states in the South, 
Southeast and Midwest regions (100%), Northeast (56%) and North (43%). Most of the legal provisions prohibit the sale of 
ultra-processed foods and encourage the sale of fruits and fresh foods in the public and private network. 2) One third of the 
total energy consumed by adolescents came from ultra-processed foods, and 68% of the energy (kcal) was consumed in 
school and around school. Competitive foods at school was associated with higher consumption of ultra-processed foods by 
adolescents in the Northeast, Southeast and Midwest regions; of public schools, of those school’s meals, of both sexes, of all 
age groups, whether or not they ate with their parents and among those without overweight/obesity. Multiple multinomial 
regression analysis showed an association with the highest tercile of consumption of ultra-processed foods: belong to any 
region of the country, compared to the North; study in private schools; presence of competitive foods at school and older 
adolescents. Having lunch/dinner with parents and overweight/obese were protective factors. 3) Legal provision in 2013 was 
identified (n=25), covering 59% of Brazilian states/capitals. 68% of legal provision was classified as restrictive, whose include 
45% of private schools and 32% of public schools. Competitive ultra-processed foods was less frequent in public schools 
covered by restrictive legal provisions, but this legislation did not influence the presence of street vendors around schools. 
There was no difference in the consumption of ultra-processed foods by adolescents from schools located in states/capitals 
covered by restrictive legislation, except in the South region. Conclusion: Competitive foods in schools, was associated with 
the major ultra-processed food consumption by Brazilian adolescents and presence of restrictive legal provision reduced the 
presence of competitive ultra-processed foods in public schools, showing what legal devices can contribute to change the food 
environment in schools. The results contribute to fulfil a gap of knowledge relative to policy evaluation for the improvement of 
school feeding. These results are expected to be useful in monitoring the implementation of the policies and to become them 
more effective. 
 
Descriptors: Adolescent. Adolescent health. School feeding. Nutritional status. School environment. Regulations for policy 
organizations. Public Health Nursing. 
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APRESENTAÇÃO  

Graduada em Nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(FSP/USP) em 2009, sempre me interessei por pesquisa. Participei de estágios em diferentes 

áreas e levava a pesquisa para minhas atividades, mesmo não sendo esse o foco principal do 

estágio. 

Em busca de amadurecer meu lado profissional, fui para o mercado de trabalho como 

nutricionista do projeto do governo do estado de São Paulo “Vivaleite”. Nesse projeto, me inseri 

em uma equipe que fazia visitas a vários pontos de distribuição e entrevistas com os 

beneficiários. Aplicávamos um questionário que avaliava alguns parâmetros de saúde, e um dos 

resultados revelou que a maior parte da população não consumia água tratada, o que nos 

motivou a fazer um trabalho de orientação à população sobre o uso do hipoclorito de sódio. 

Infelizmente, com as mudanças de governo e a transferência do projeto para outra 

secretaria, esses trabalhos com a população não puderam continuar. Porém, como o ambiente 

era favorável à pesquisa, aproveitei essa oportunidade para desenvolver um projeto e ingressar 

no curso de mestrado na FSP/USP, sob orientação da Profa. Drª. Ligia Araújo Martini. O estudo 

intitulado “Avaliação das concentrações séricas de vitaminas A e D em crianças participantes 

de programa estadual de distribuição de leite fortificado” levou-me ao conhecimento do 

trabalho desenvolvido pela Profa. Drª. Elizabeth Fujimori, do Departamento de Enfermagem 

em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da USP, e convidei-a para compor minha banca 

de defesa da dissertação. 

A partir desse contato, interessei-me em participar de seu grupo de pesquisa na Escola 

de Enfermagem: Núcleo de Estudos Epidemiológicos na Perspectiva da Enfermagem na Saúde 

Coletiva (NEPESC). 

Envolvida com o grupo de estudos, em 2013 integrei o projeto “Efeito do 

aconselhamento nutricional em AIDPI sobre práticas alimentares, estado de nutrição e 

desenvolvimento infantil”, participando da coleta de dados no município de Itupeva, bem como 

na digitação e na organização do banco de dados. Também tive a oportunidade de participar 

como coautora de artigos científicos e colaborar na orientação de alunas de iniciação científica 

ligadas ao projeto. 

Em 2014, fui convidada a participar do projeto “Estudo de riscos cardiovasculares em 

adolescentes” (ERICA), coordenado no estado de São Paulo pela profa. dra. Elizabeth Fujimori 

e pela Profa. Drª. Ana Luiza Vilela Borges. Fui contemplada com uma bolsa de pesquisador 
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CNPq e atuei como supervisora de campo. Com o envolvimento na pesquisa e como mãe 

inconformada com a qualidade da alimentação comercializada nas escolas que visitei, fui 

motivada para o desenvolvimento de minha tese de doutorado, iniciada em 2016. 

A tese está estruturada em uma introdução com um panorama geral sobre os 

adolescentes e fatores associados ao consumo de ultraprocessados, além de uma revisão da 

literatura sobre a avaliação do processo de regulamentação. Na sequência, apresentam-se os 

objetivos da tese e os procedimentos metodológicos. Os resultados e a discussão são 

apresentados na forma de manuscritos que respondem aos objetivos: Manuscrito 1: 

Comercialização de alimentos em escolas: análise do processo de regulamentação no Brasil; 

Manuscrito 2: Consumo de ultraprocessados associa-se à comercialização de alimentos na 

escola; Manuscrito 3: Influência dos dispositivos legais na comercialização de alimentos nas 

escolas e no consumo de ultraprocessados por adolescentes brasileiros. Por fim, as 

considerações finais articulam todos os resultados obtidos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A literatura aponta consistentemente que o ambiente escolar é um dos influenciadores 

dos hábitos alimentares e, portanto, local estratégico ao desenvolvimento de ações de educação 

alimentar e nutricional para a promoção da saúde (Fox et al., 2009; Mancuso et al., 2013; Ramos 

et al., 2013; Jørgensen et al., 2015; Pitt Barnes et al., 2017). 

Programas de intervenção que aumentam a disponibilidade e variedade de frutas, 

verduras e legumes e reduzem a disponibilidade de alimentos ultraprocessados nas escolas têm 

se mostrado efetivos, principalmente quando trabalhados de maneira contínua (Haerens et al., 

2007; Schmitz et al., 2008; Siega-Riz et al., 2011; Turnin et al., 2016; Scherr et al., 2017). 

Desde meados da década de 1990, estudos mostram que a comercialização de alimentos 

não saudáveis nas escolas é um dos fatores que mais influenciam o consumo desses alimentos 

pelos adolescentes (Mozaffarian et al., 2016; Micha et al., 2018; McIsaac et al., 2019). 

Com vistas a orientar os países no combate às doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), desde a década de 2000, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem estabelecido 

parâmetros para um consumo alimentar saudável, com destaque para a importância da 

implementação de políticas direcionadas à mudança no ambiente alimentar, inclusive políticas 

específicas para as escolas (WHO, 2003, 2008). Em 2013, a OMS reiterou as recomendações, 

com plano de ação para prevenção das DCNT no período 2013-2020 e em 2019 promoveu um 

encontro que visou acelerar o processo de desenvolvimento sustentável, com foco nas DCNT e 

saúde mental (WHO, 2013, 2020). 

Seguindo as orientações da OMS, países, principalmente de alta renda, iniciaram o 

processo de regulamentação, direcionando a atenção para a comercialização de alimentos 

dentro das escolas. Apesar de mostrarem, inicialmente, um resultado positivo na aderência das 

escolas, muitos locais ainda se revelavam resistentes à implementação das legislações por 

temerem um prejuízo financeiro para as escolas (Mâsse et al., 2007). 

Com o avanço do processo regulatório, a preocupação dos estudos foi a ampliação do 

comércio no entorno das escolas e sua implicação para o consumo dos adolescentes nos países 

de alta renda (Story et al., 2008; French et al., 2010; Losasso et al., 2015). 

Revisão sistemática que avaliou a eficácia das políticas de alimentação e nutrição na 

melhoria do ambiente alimentar nas escolas, na ingestão alimentar dos alunos e na redução do 

sobrepeso e da obesidade constatou que o consumo de alimentos não saudáveis aumentava 
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também nos países de média e baixa renda, mostrando a necessidade de acompanhar a evolução 

desse consumo e dar continuidade à avaliação das políticas de alimentação escolar (Jaime e 

Lock, 2009). 

No Brasil, apesar de o processo regulatório ter se iniciado em 2001, a literatura sobre 

implementação e acompanhamento das políticas existentes é escassa e aponta falta de 

fiscalização para avaliar o cumprimento da legislação vigente (Jaime e Lock, 2009; Gabriel et 

al., 2011; 2012; Azeredo et al., 2020). Ademais, ainda não se conhece a situação dessa 

regulamentação nas escolas brasileiras e se há associação dessa regulamentação com o consumo 

de alimentos ultraprocessados por adolescentes. 

Considerando que a adolescência apresenta maior vulnerabilidade para a estruturação de 

comportamentos relacionados à saúde, o estabelecimento de uma alimentação saudável pode 

representar um desafio dentre os aspectos comportamentais, considerando-se a exposição a 

diversos fatores ambientais que não contribuem para uma nutrição adequada (WHO, 2003, 

2017).  

Como o ambiente escolar constitui um celeiro para a promoção da alimentação saudável 

e combate ao sobrepeso e à obesidade que afetam mais de 50 milhões de meninas e 74 milhões 

de meninos em todo o mundo (NCD, 2017), faz-se necessária a avaliação da comercialização 

de alimentos no ambiente escolar. Dessa forma, justifica-se o delineamento do presente estudo, 

que tem como objeto, a regulamentação da comercialização de alimentos no ambiente escolar 

e seu efeito na comercialização e no consumo de alimentos ultraprocessados por adolescentes 

brasileiros. 

 

Adolescentes 

A população de adolescentes representa, hoje, 1,2 bilhões de pessoas em todo o mundo 

(WHO, 2016). 

O termo “adolescente” foi definido pela OMS em 1986, o que incluiu pessoas com idade 

entre 10 e 19 anos. No Brasil, além da definição da OMS, também se considera o grupo de 

jovens com idade entre 10 e 24 anos (Brasil, 2010a). 

A adolescência é conhecida como uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, 

na qual ocorrem várias mudanças fisiológicas, como a maturação sexual e um acelerado 

crescimento físico e mudanças neurológicas (WHO, 2016). 

É uma fase marcada por diversas transformações sociais e emocionais, além de um 

desenvolvimento da identidade, com um estímulo constante e uma grande disposição para 
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correr riscos decorrentes da busca de novas sensações e experiências, sendo fortemente 

influenciadas pelo grupo de pares (Sawyer et al., 2012). 

Como os hábitos e comportamentos encontram-se em processo de formação, há uma 

preocupação com o surgimento de alguns comportamentos que podem expor os jovens a uma 

série de riscos para a saúde com relação à manifestação de DCNT (Sawyer et al., 2012; WHO, 

2014; Patton et al., 2016). 

No entanto, é o momento ideal para direcioná-los a programas de promoção à saúde, para 

auxiliar no processo de estabelecimento de responsabilidade por seus hábitos relacionados à 

saúde em geral, aproveitando a fase de formação de comportamentos (WHO, 2005). 

Esclarecer o adolescente sobre sua responsabilidade com a própria saúde e repercussões 

futuras é um modo de auxiliá-lo a desenvolver hábitos de saúde que contribuam para evitar o 

surgimento de DCNT. Para isso, ter clareza sobre os determinantes que afetam e moldam os 

comportamentos relacionados à saúde nessa fase, como os contextos social e econômico, pode 

auxiliar no direcionamento de intervenções mais eficazes (WHO, 2005, 2017). 

A nutrição é um dos aspectos do comportamento de saúde e, a depender da forma como 

se molda, pode ter uma contribuição tanto positiva como negativa no desenvolvimento de 

DCNT. Dessa forma, a fase adolescente pode ser um grande desafio, levando-se em 

consideração a exposição aos diversos fatores que não contribuem para uma nutrição adequada 

(WHO, 2003, 2017). 

Entre esses cenários, o rápido crescimento das prevalências de sobrepeso e obesidade se 

mantém em destaque, sendo alvo de várias pesquisas e políticas públicas (Freitas et al., 2014; 

Hawkes et al., 2015; Kelly et al., 2015; Swinburn et al., 2015). Entre os fatores que são 

abordados, está o ambiente obesogênico, mostrando o ambiente com um influenciador dos 

comportamentos alimentares e nos níveis de atividade física (Fisberg et al., 2016, 2019; 

Townshend e Lake, 2017). 

As mudanças no ambiente escolar com relação à alimentação também são apontadas 

como uma das alternativas na redução do sobrepeso e da obesidade (Fisberg et al., 2016, 2019; 

Townshend e Lake, 2017). 

Consumo de ultraprocessados 

No presente estudo, os alimentos foram classificados adotando-se os critérios da NOVA 

classificação dos alimentos, que leva em consideração o grau de processamento dos alimentos 

(quadro 1) (Monteiro e Levy, 2010; Monteiro et al., 2012, 2016, 2019). 
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Quadro 1. Classificação dos alimentos de acordo com o processamento 

Tipo de Processamento Descrição 

Minimamente Processados 

Alimentos obtidos diretamente de plantas ou de animais sem sofrerem qualquer 
alteração após deixarem a natureza ou que foram submetidos a processos de limpeza, 
remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, 
secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos 
similares sem adição de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias. 

Processados 
São fabricados pela indústria adicionando-se sal, açúcar e óleos para aumentar sua 
durabilidade ou torná-los mais palatáveis. São reconhecidos como versões dos 
alimentos originais.  

Ultraprocessados 

São formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias 
extraídas de alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas), derivadas de 
constituintes de alimentos (gorduras hidrogenadas, amido modificado) ou sintetizadas 
em laboratório (corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos 
usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes). 

Fonte: Adaptado de Monteiro e Levy, 2010; Brasil, 2014 

 

A definição proposta pela “NOVA classificação dos alimentos”, proporcionou a 

realização de estudos que relacionaram o crescente consumo de alimentos ultraprocessados 

(Louzada et al., 2015b; Baraldi, 2017) e seu relacionamento com a prevalência de sobrepeso e 

obesidade (French et al., 2010; Louzada et al., 2015a; Ferreira et al., 2017).  

A preocupação com a qualidade do consumo alimentar visando a redução das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) faz parte das recomendações da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), desde 2003, quando estabeleceu parâmetros para o consumo de alguns 

nutrientes – dentre eles gorduras totais, saturadas, colesterol, açúcar livre e sódio – e 

quantidades mínimas para o consumo de alimentos protetores para as DCNT – frutas, verduras 

e legumes e fibras totais. Adicionalmente, o documento destaca algumas recomendações 

específicas para cada fase da vida, para as crianças e os adolescentes, por exemplo, a 

recomendação inclui evitar o consumo de alimentos não saudáveis, com alto valor energético e 

pobres em nutrientes, como fast foods, salgadinhos/lanches de pacote e bebidas açucaradas, 

para a prevenção da obesidade (WHO, 2003).  

De fato, vários estudos mostram um aumento alarmante no consumo de bebidas 

açucaradas e alimentos com alta densidade energética, com quantidades elevadas de açúcar, 

gordura e sódio entre os adolescentes nos últimos anos (Miller et al., 2016; Welker et al., 2016; 

Popkin et al., 2017). 

Assim, dentro do grupo das DCNT, o sobrepeso e a obesidade, representam um 

importante problema de saúde pública por conta da associação com vários problemas de saúde, 

destacando-se condições clínicas como síndrome metabólica, dislipidemia, aterosclerose, 



I n t r o d u ç ã o  | 20 

 

 

diabetes tipo 2, hipertensão, doenças coronarianas, asma, maior risco de câncer e depressão 

(Halpern et al., 2010; Park et al., 2012; Weiss et al., 2013; Quek et al., 2017). 

Além disso, há evidências de que o sobrepeso e a obesidade na infância e na 

adolescência se mantêm na vida adulta (Guo et al., 2002; Singh et al., 2008; Kelsey et al., 2014; 

Callo et al., 2016), aumentando, a longo prazo, o risco de complicações cardiovasculares, 

metabólicas, respiratórias – inclusive ortopédicas, psiquiátricas e câncer (Park et al., 2013; 

Kelsey et al., 2014). 

Estudos de seguimento mostraram que, para crianças com sobrepeso e obesidade após 

os 5 anos de idade, os custos com medicamentos e cuidados médicos eram muito maiores do 

que para crianças e adolescentes com o peso adequado, sendo esse custo muito maior que os 

gastos com programas de prevenção ao sobrepeso e à obesidade (John et al., 2012; Gortmaker 

et al., 2015; Sonntag et al., 2016). 

Esse quadro é muito preocupante, considerando a elevação substancial na prevalência 

de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes, que, mesmo nos países de baixa e média 

renda, aumentou de 8% para 13% no período de 1980 a 2013 (Ng et al., 2014). A estimativa é 

de que, em 2016, havia 50 milhões de meninas e 74 milhões de meninos obesos em todo o 

mundo (NCD, 2017). 

Dessa forma, o consumo de alimentos altamente calóricos tem sido um dos principais 

fatores relacionados ao aumento do sobrepeso e obesidade, devido a ampla disponibilidade e 

acesso a esses produtos,  que também está associado ao maior tempo de exposição das crianças 

e adolescentes a telas e, consequentemente, à inatividade física e a propagandas de alimentos, 

além das influências familiar e social (Fox et al., 2009; Borges et al., 2012; Millar et al., 2014; 

Kleinert e Horton, 2015; Smith et al., 2015; Aceves-Martins et al., 2016).  

Nesse sentido, as indústrias e o comércio têm sido apontados como grandes 

incentivadores dessa prática, com o desenvolvimento de sabores, imagens e técnicas de 

persuasão capazes de estimular o consumo de açúcar, sal e gordura (Sawaya e Filgueiras, 2013). 

 

Fatores associados ao consumo alimentar de adolescentes 

A avaliação do consumo alimentar de adolescentes, desde meados da década de 1990, 

tem verificado um baixo consumo de frutas, verduras e legumes. Os estudos naquele momento 

tinham foco na avaliação da adequação da alimentação com relação à quantidade de nutrientes 

necessária para o dia, mas os pesquisadores sentiram necessidade de entender os fatores 
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associados a essa inadequação do consumo. Então, começaram a relacionar o baixo consumo 

de frutas, verduras e legumes com as características comportamentais dos adolescentes 

(Neumark-Sztainer et al., 1996, 1998). 

Com o avanço dos estudos, verificou-se que o consumo alimentar estava além dos 

fatores comportamentais; fatores socioeconômicos, a influência dos pais e a alimentação 

servida na escola foram relacionados com a qualidade do consumo alimentar dos adolescentes 

(Pérez-Rodrigo e Aranceta, 2001; Serra-Majem et al., 2002; Story et al., 2002). 

Mary Story, em 1999, mostrou que, além das alterações na alimentação oferecida pela 

escola, seriam necessárias modificações em outras vertentes do ambiente alimentar escolar, 

incluindo a comercialização de alimentos, por conta do amplo consumo de produtos 

industrializados que são adquiridos dentro das escolas (Story, 1999). 

Dessa forma, Story classificou os aspectos que influenciam as escolhas alimentares dos 

adolescentes em fatores ambientais e individuais. Os fatores ambientais foram divididos em 

três contextos: o nível macroambiental, que desempenha um papel mais distal e indireto e está 

relacionado aos setores de agricultura, economia, governo e indústria, levando em consideração 

o marketing de alimentos, políticas de regulamentação de alimentos, produção de alimentos e 

sistemas de distribuição, políticas agrícolas e de preços; ambiente físico, que é influenciado 

pelo nível macroambiental e leva em consideração o local onde as pessoas comem ou adquirem 

o alimento (escolas, locais de trabalho, restaurantes, supermercados); e ambiente social, ou 

network, que engloba a família, amigos e os pares (Story, 1999; Story et al., 2008). 

Entre os fatores individuais, considerados fatores proximais, estão as atitudes e as 

preferências alimentares, o conhecimento, o estilo de vida, os fatores sociodemográficos e 

biológicos (Story, 1999; Story et al., 2002, 2008). 

Assim, com o avanço das DCNT e sua associação com a alimentação e alimentos 

altamente energéticos, pesquisadores que avaliam o consumo alimentar identificaram, no 

comportamento dos adolescentes, que alguns grupos de alimentos se relacionavam mais com o 

aumento da quantidade de calorias totais. Os estudos de acompanhamento detectaram um 

aumento alarmante no consumo de bebidas açucaradas e alimentos com alta densidade 

energética, com quantidades elevadas de açúcar, gordura e sódio entre os adolescentes (Miller 

et al., 2016; Popkin et al., 2017; Welker et al., 2016). 

Essa tendência do aumento de consumo de produtos açucarados, que antes estava 

concentrada apenas em países de alta renda, começou a ser observada de maneira global, 

principalmente na América do Norte, na Ásia e na América Latina (Miller et al., 2016; Popkin 

et al., 2017; Watts et al., 2018). 
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Dessa forma, os estudos apontam os fatores ambientais, como a disponibilidade de 

venda de alimentos não saudáveis nas escolas e no comércio no entorno, como grandes 

influenciadores desse consumo (Miller et al., 2016; Popkin et al., 2017; Watts et al., 2018). 

Com relação ao ambiente social, os estudos apontam a influência familiar e dos pares 

nos hábitos alimentares. A presença dos pais no preparo das refeições e as refeições em família 

proporcionam um maior prazer em realizá-las, trazendo um bem-estar emocional tanto para os 

pais quanto para as crianças e os adolescentes. Dessa forma, as refeições viram momentos mais 

calmos e a relação com o alimento se torna diferente, o que reduz a alimentação emocional e, 

consequentemente, desordens alimentares (Hammons e Fiese, 2011; Verhage et al., 2018). 

Além disso, a presença dos pais nas refeições com uma maior frequência promove uma 

ingestão rica em nutrientes, derivados de um maior consumo de frutas e vegetais e um menor 

consumo de alimentos ultraprocessados (Azeredo et al., 2015; Utter et al., 2018; Verhage et al., 

2018). 

Com relação aos pares, verifica-se uma grande influência no hábito alimentar, pois 

existe uma questão de formação de identidade e pertencimento social muito forte, e a influência 

dos pares pode ir a favor ou contra a alimentação saudável, a depender da opinião do grupo a 

que o adolescente pertence (Silva et al., 2018). 

Assim, referir gostar de frutas, verduras e legumes, ou mesmo gostar da alimentação 

fornecida pela escola, pode ser considerado inadequado pelos colegas e vergonhoso para o 

adolescente (Silva et al., 2018; Ragelienė e Grønhøj, 2020). 

A importância de comer com companhia e a influência desse hábito foram inseridas 

como uma das recomendações do novo Guia Alimentar da População Brasileira: “Comer com 

regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que possível, com companhia”, 

destacando a importância de ter refeições tranquilas e em companhia para fortalecer os laços 

em família e construir hábitos alimentares mais saudáveis, trazendo uma discussão dos 

obstáculos que podem dificultar a adoção das recomendações, bem como das orientações de 

como proceder (Brasil, 2014). 

Ações com vistas a melhorar a qualidade da alimentação, quando realizadas de maneira 

contínua, têm demonstrado uma melhora no consumo alimentar (Hawkes et al., 2015; Elsbernd 

et al., 2016). 

Dessa forma, o ambiente escolar se torna um local estratégico ao desenvolvimento de 

ações para a promoção da saúde e para a educação alimentar e nutricional, visando à prevenção 

do sobrepeso e da obesidade (Fox et al., 2009; Mancuso et al., 2013; Ramos et al., 2013; 

Jørgensen et al., 2015; Pitt Barnes et al., 2017). 
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Programas de intervenção com aumento da disponibilidade e da variedade de frutas, 

verduras e legumes e redução da disponibilidade de alimentos não saudáveis nas escolas têm se 

mostrado efetivos, principalmente quando trabalhados de maneira contínua (Haerens et al., 

2007; Schmitz et al., 2008; Siega-Riz et al., 2011; Ramos et al., 2013; Turnin et al., 2016; Scherr 

et al., 2017). 

Estudos de intervenção envolvendo educação alimentar e nutricional na escola como 

parte do currículo escolar, combinados com mudanças na alimentação servida na escola, 

resultam em uma redução da ingestão de alimentos não saudáveis (Verstraeten e Roberfroid, 

2012). 

Comercialização de alimentos no ambiente escolar 

O ambiente escolar é considerado um dos principais elementos do ambiente social da 

criança e do adolescente, definido por um conjunto de espaços em que ocorre interação com o 

ambiente, contribuindo para a formação da identidade pessoal, de aptidões e de competências 

individuais (Elali, 2003). 

Desde o início da década de 2000, autores discutem a influência da qualidade da 

alimentação comercializada nas cantinas com o sobrepeso e a obesidade (Story, 1999; Story et 

al., 2006). Dessa forma, estudos têm mostrado que a comercialização de alimentos não 

saudáveis nas escolas associa-se com um maior consumo deles por adolescentes (Mozaffarian 

et al., 2016; Micha et al., 2018; McIsaac et al., 2019). 

A disponibilidade de máquinas de autosserviço que vendiam alimentos pobres em 

nutrientes e com grandes quantidades de energia, gordura, sódio e açúcar dentro ou perto do 

refeitório das escolas era responsável por cerca de 20% das calorias consumidas pelos 

adolescentes durante o período escolar nos Estados Unidos (Fox et al., 2009). 

No Brasil, o consumo regular de alimentos açucarados e fritos também vem crescendo, 

concomitantemente com a queda do consumo de frutas, verduras e legumes, sendo esse 

comportamento cada vez mais recorrente também entre adolescentes (Martins et al., 2013; 

Azeredo et al., 2016; Ferreira et al., 2017).  

Assim, autores enfatizam que a redução na disponibilidade de venda de produtos não 

saudáveis com a educação alimentar e nutricional pode ser uma das estratégias para a melhoria 

da qualidade dos alimentos consumidos nas escolas (Mâsse et al., 2007; Cullen e Watson, 2009; 

Snelling e Kennard, 2009; Cradock et al., 2011; Han-Markey et al., 2012; Taber et al., 2012b; 

Terry-McElrath et al., 2012; Hood et al., 2013). 
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Os estudos de revisão com intervenções mostram que as mudanças no ambiente 

alimentar, a longo prazo, podem reduzir as taxas de crescimento do sobrepeso e da obesidade, 

apesar de mostrarem resultados controversos (Riis et al., 2012; Chriqui et al., 2014; Welker et 

al., 2016). 

Terry-Mcelrath et al. (2012), ao avaliarem a disponibilidade de bebidas nas escolas 

americanas, mostraram que houve uma redução na disponibilidade de refrigerantes durante os 

três anos de acompanhamento, porém essa redução não foi observada para outras bebidas 

açucaradas. 

A experiência de mudanças no ambiente escolar, com a inserção de produtos mais 

saudáveis em máquinas de autosserviço e horário de funcionamento diferenciado com o 

desligamento das máquinas durante o período em que as refeições eram servidas, resultou em 

redução na venda de refrigerantes, biscoitos e chocolates (Han-Markey et al., 2012). 

Essas ações mostram a importância da implementação de ações incentivadas pela OMS 

(2013), que defende a implementação de políticas e programas nas escolas para a adoção de 

alimentação saudável e atividade física diária no combate às DCNT (WHO, 2013). 

A estrutura para a implementação das políticas nas escolas propõe que as refeições 

servidas tenham um padrão baseado em diretrizes alimentares regionais ou nacionais, incluindo 

orientações sobre a qualidade de alimentos preparados em relação à quantidade de sal, gorduras 

e açúcar, oferta de frutas, verduras e legumes, segurança alimentar e boas práticas no preparo 

das refeições (WHO, 2008, 2013, 2020). 

O documento sugere, ainda, que as políticas, além de adequarem a qualidade da 

alimentação servida, também levem em consideração a educação, com a inclusão do tema de 

alimentação saudável no currículo escolar, a adequação da qualidade da alimentação 

comercializada nas escolas com a limitação de disponibilidade de alimentos calóricos e pobres 

em nutrientes e a exclusão de máquinas de venda automática com alimentos não saudáveis 

(WHO, 2008,2013,2020). 

 

Regulamentação de alimentos no ambiente escolar 

O termo regulamentação vem da ação de regulamentar ou, de acordo com o dicionário 

Aurélio: “estabelecer um regulamento ou norma em; fazer regulamento a”. 

Os regulamentos, de uma forma mais ampla, são regras ou orientações com a finalidade 

de estruturar ou organizar a prática de uma atividade ou fixar padrões de conduta. No âmbito 
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das leis, os regulamentos são atos normativos do poder Executivo, que têm como objetivo 

especificar uma lei (Messa, 2010; Di Pietro, 2011; Mello, 2016). 

A lei é a norma jurídica de caráter geral, abstrato, permanente, de cunho obrigatório a 

todos. Por ser dotada de maneira ampla, muitas vezes há a necessidade de edição de outros 

detalhamentos para estabelecer a forma como será exercida uma regra determinada pela lei. Já 

os decretos e as portarias são atos administrativos que detalham a forma como a lei deve ser 

executada, sendo as portarias destinadas exclusivamente a setores públicos (Messa, 2010; Di 

Pietro, 2011; Mello, 2016). 

Alimentação escolar  

A alimentação escolar beneficia crianças e adolescentes, assegurando o fornecimento 

de refeições que promovam melhor nutrição e desempenho escolar e a formação de hábitos 

alimentares saudáveis, o que contribui para minimizar a evasão escolar e favorecer o 

desenvolvimento social. No mundo, mais de 160 países oferecem alimentação escolar, e o 

Brasil é o segundo país com maior número de beneficiados (Mancuso et al., 2013; Cesar et al., 

2018). 

Inicialmente, as políticas de alimentação escolar visavam à redução de prevalência de 

desnutrição e baixo peso. No entanto, com o passar dos anos, o conceito sobre segurança 

alimentar e nutricional foi evoluindo, sendo criado o Sistema Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (SISAN), que assegura o direito humano à alimentação adequada, modificando 

as políticas e englobando, além da oferta do alimento, todos os parâmetros, como quantidade 

mínima de oferta, qualidade do alimento a ser oferecido e boas práticas de preparo (Brasil, 

2006a). 

No Brasil, a alimentação escolar vem se tornando uma importante estratégia de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), adquirindo um caráter mais relacionado com o 

ensino e a aprendizagem, com vistas à promoção da saúde, à proteção social e ao 

desenvolvimento sustentável (Libermann e Bertolini, 2015; Cesar et al., 2018). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi criado em 1979, mas somente 

a Constituição Federal, em 1988, assegurou o direito à alimentação escolar a todos os alunos 

do Ensino Fundamental, oferecida pelos governos federal, estadual e municipal (Brasil, 2013). 

Em 1994, houve a descentralização dos recursos do PNAE, mediante convênios com os 

municípios. Desde então, muitos avanços foram vistos, como a obrigatoriedade da compra de 

produtos básicos, a presença de um nutricionista como responsável técnico e a extensão do 
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programa para todos os alunos do Ensino Médio, técnico, jovens e adultos (Brasil, 2013; 

Libermann e Bertolini, 2015). 

Com o aumento da prevalência de obesidade e consequente aumento de DCNT, foram 

instituídas diretrizes para a promoção de alimentação saudável nas escolas de educação infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio das redes pública e privada em âmbito nacional, como um 

dos eixos do PNAE através da Portaria Interministerial n. 1.010, em 2006 (Brasil, 2006b; 

Mancuso et al., 2013; Cesar et al., 2018). 

Em 2009, destacou-se a obrigatoriedade de que 30% do valor repassado aos estados seja 

utilizado na aquisição de alimentos diretamente da agricultura familiar, do empreendedor 

familiar rural ou de suas organizações, possibilitando uma maior estabilidade dos agricultores 

e melhorias técnicas e de organização de suas atividades, além de diversificação dos produtos 

oferecidos (Saraiva et al., 2013; Machado et al., 2018). 

Em 2011, através da Portaria n. 2.715, o Ministério da Saúde atualizou a Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), englobando a vigilância, a promoção, a 

prevenção e o cuidado integral de agravos relacionados à alimentação e à nutrição (Brasil, 

2013). 

Regulamentação da comercialização de alimentos nas escolas  

Com a finalidade de reduzir as elevadas taxas de sobrepeso e obesidade, inúmeras 

legislações e ações têm sido implementadas para melhorar o consumo de alimentos no ambiente 

escolar. Estudos mostram que escolas que desenvolvem alguma estratégia para a promoção da 

alimentação saudável ou que possuem alguma regulamentação para a comercialização de 

alimentos apresentam menor consumo de produtos com baixo valor nutricional entre os 

adolescentes, com redução na média do índice de massa corporal e menor taxa de aumento do 

sobrepeso e da obesidade, porém os resultados ainda são controversos (Cullen et al., 2008; Fox 

et al., 2009; Johnson et al., 2009; Mendoza et al., 2010; Han-Markey et al., 2012; Ng et al., 

2012; Chriqui et al., 2014; Brownell e Roberto, 2015; Jørgensen et al., 2015; Welker et al., 

2016; Pitt Barnes et al., 2017; Schwartz et al., 2017; Datar e Nicosia, 2017). 

Revisão sistemática de estudos que avaliaram três categorias de políticas de nutrição 

implementadas para a melhoria da alimentação no ambiente escolar – orientações nutricionais, 

regulação da disponibilidade de alimentos e/ou bebidas e intervenção no preço de alimentos – 

constatou eficácia na maioria dos estudos que envolveram orientação nutricional e intervenção 

no preço de alimentos, com pesquisas menos conclusivas em relação à regulação da 
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disponibilidade dos alimentos. Isso indica que, apesar da introdução de políticas de alimentação 

escolar em todo o mundo, poucas políticas nacionais ou de grande escala tinham sido avaliadas 

na década passada, com estudos realizados somente nos EUA e na Europa (Jaime e Lock, 2009). 

Considerando a comercialização de alimentos nas escolas e o processo de 

implementação de regulamentação, uma revisão da literatura, com foco no objeto deste estudo, 

foi conduzida com as seguintes questões norteadoras: A existência de legislação modifica a 

qualidade dos alimentos comercializados em cantinas? A existência de legislação influencia a 

qualidade dos alimentos consumidos no ambiente escolar e o estado nutricional dos 

adolescentes?  

Observa-se que os estudos dessa natureza se iniciaram a partir de 1999, com maior 

concentração entre 2009 a 2014, em especial nos Estados Unidos – possivelmente pelo maior 

interesse em avaliar as políticas implementadas no período. 

Em consonância com as diretrizes da OMS lançadas em 2003 e 2008, diversos países 

têm implementado regulamentações em diversas instâncias que possuem diferentes níveis de 

exigência (WHO, 2003, 2004, 2008). 

Por exemplo, em 2010, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) 

atualizou os padrões de alimentação das escolas, aumentando a oferta de frutas, vegetais e grãos 

integrais e reduzindo a quantidade de gordura, sal e açúcar das preparações (Chriqui et al., 2014; 

Welker et al., 2016). 

Ainda nos Estados Unidos, em 2014 foi implementado o “Smart Snack”, que impõe uma 

série de exigências como utilização de grãos integrais, vegetais ou frutas, restringindo também 

a quantidade de gorduras, sal e açúcar que podem ser adicionados nos alimentos (Asada et al., 

2016). 

Nos Estados Unidos, em 2007, foi realizado um levantamento sobre políticas de 

alimentação escolar no Distrito de Columbia. O estudo desenvolveu um sistema de classificação 

de políticas por meio de uma escala de pontuação que avaliava os dispositivos legais de acordo 

com sua potencialidade em afetar o ambiente alimentar. Essa classificação considerava como 

mais restritivas as legislações mais robustas que englobavam horário permitido de 

funcionamento de máquinas de autosserviço e estabelecimento de limites máximos e mínimos 

de ingredientes e nutrientes nos alimentos comercializados nas escolas (Mâsse et al., 2007). 

Assim, verificou que, em 2003, cerca de 60% das escolas em Columbia possuíam 

legislação para a comercialização de alimentos, de modo que as legislações voltadas à 

comercialização de alimentos eram mais restritivas em escolas de ensino primário (Mâsse et 

al., 2007). 
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Estudos realizados nos Estados Unidos, que avaliaram o impacto das legislações que 

regulamentam a comercialização e a alimentação escolar, considerando o grau de restrição, têm 

mostrado resultados positivos quanto à redução na disponibilidade de alimentos não saudáveis 

nas escolas (Johnson et al., 2009; Taber et al., 2012a; Mozaffarian et al., 2016; Boehm et al., 

2020; Sanjeevi et al., 2020). Os estudos mostram também que, além da redução na oferta desses 

alimentos, em longo prazo observou-se redução no consumo de bebidas açucaradas e alimentos 

não saudáveis (Cullen et al., 2008; Terry-Mcelrath et al., 2015; Miller et al., 2016; Boehm et 

al., 2020). 

Além disso, estudo de pós-implementação realizado em Massachusetts observou uma 

maior adesão à alimentação escolar. Apesar de não ter sido vista uma redução no consumo de 

produtos comercializados, foi possível verificar uma redução no consumo de alimentos não 

saudáveis fora da escola, com uma redução no consumo diário total de açúcar (Cohen et al., 

2018). 

Por outro lado, em Ontário, no Canadá, não foi verificado um resultado positivo com 

relação ao consumo. Um estudo realizado após três anos da publicação da legislação verificou 

que o aumento no número de pontos de venda no entorno das escolas fez que o consumo dos 

alunos fosse maior de energia, sódio e açúcar, quando costumavam comprar alimentos no 

comércio local ou realizavam as refeições em restaurantes no entorno, se comparado com os 

alunos que consumiam apenas a refeição servida na escola (Hanning et al., 2019). 

Na Arábia Saudita, um estudo avaliou a adequação dos alimentos servidos nas escolas 

com os padrões propostos pelo Institute of Medicine (IOM) (Aldubayan e Murimi, 2019). Dessa 

forma, verificou-se que as escolas servem, em sua maioria, alimentos que exigem pouca 

manipulação no local. Embora estejam de acordo com a legislação local, quando em 

comparação com os padrões de nutrientes propostos pelo IOM, todas as escolas selecionadas 

ultrapassaram as recomendações para energia total, gordura e gordura saturada nos alimentos 

oferecidos nas cantinas, mostrando que, apesar de a legislação ser muito clara quanto aos itens 

que devem ser comercializados, existe uma necessidade de adequação na qualidade dos 

alimentos previstos por legislação (Aldubayan e Murimi, 2019). 

Na Austrália, a legislação prevê a categorização dos alimentos em três grupos de cores: 

verde (itens saudáveis), âmbar (itens que devem ser selecionados com cuidado) e vermelho 

(itens não saudáveis) (Dick et al., 2012; Myers et al., 2019). Assim, os estudos de avaliação 

foram realizados com o intuito de observar as mudanças no contexto alimentar e a adesão nas 

escolas quanto à visão dos diretores, das associações de pais e mestres e dos administradores 

dos locais de venda de alimentos. Dessa forma, os resultados mostraram que a maior parte das 
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escolas aderiu à legislação, com uma maior oferta dos alimentos saudáveis (cor verde) e nível 

elevado de entendimento pelos atores envolvidos com relação à legislação, indicando a 

importância de uma educação a respeito da legislação (Dick et al., 2012).  

Outro estudo realizado na Austrália analisou uma auditoria de cardápio on-line feita 

após uma década da implementação da legislação e mostrou que a maior parte das cantinas 

incluiu mais de 80% de itens classificados com a cor verde, com uma maior frequência em 

escolas de ensino primário, se comparadas com escolas do Ensino Médio (Myers et al., 2019). 

Na Coreia do Sul, o estudo, além de avaliar a adequação à legislação diante da venda de 

produtos, realizou uma entrevista com os diversos atores envolvidos nesse processo 

(administradores de cantinas, funcionários de escola, funcionários públicos e políticos). Assim, 

ele mostrou a disponibilidade nas escolas de vários produtos proibidos por legislação, e, apesar 

do conhecimento sobre a legislação que vigora desde 2009, as entrevistas apontam uma 

divergência de opiniões. Apesar de todos entenderem a intenção da política, muitos não estavam 

interessados ou estavam insatisfeitos com o resultado dela com relação à queda dos lucros, 

sendo esses fatores associados com a implementação parcial da legislação (Choi et al., 2019). 

Essa vertente de estudos qualitativos com relação à opinião da comunidade a respeito 

das políticas implementadas também foi realizada nos Estados Unidos, mas possui resultados 

divergentes. Uma pesquisa completada com opiniões públicas quanto à implementação do 

programa “The Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010” mostrou que, apesar de ter o apoio da 

maior parte da população, muitas pessoas desconhecem a política como um todo. Por outro 

lado, a minoria que discordava da política alegou motivos financeiros, com a queda dos lucros 

da venda de alimentos nas escolas (Dinour e Pole, 2017). 

Outro estudo realizado com estudantes para saber a opinião deles sobre a política 

resultou em um apoio à política implementada. Os estudantes que participaram do estudo 

apoiam medidas de intervenção com foco na melhora da qualidade das refeições servidas nas 

escolas, com um forte trabalho de educação alimentar e nutricional para facilitar o processo de 

mudanças e ajudar os estudantes a fazer escolhas mais saudáveis (Asada et al., 2016b). 

Estudo realizado no Canadá com pais e alunos mostra que, entre as principais barreiras 

na implementação, está a falta de comunicação entre os objetivos da alimentação escolar 

saudável e a participação dos pais nesse processo (Maclellan et al., 2010). 

A implementação de dispositivos legais nas escolas promove também um incentivo à 

reformulação dos produtos comercializados para que se adequem à legislação, com embalagens 

parecidas com os produtos originais não saudáveis, evidenciando a necessidade de uma maior 

atenção pela fiscalização quanto à verificação da adequação dos produtos comercializados. 



I n t r o d u ç ã o  | 30 

 

 

Adicionalmente, o estudo coloca que um menor tamanho das embalagens facilitou a adequação 

dos produtos, o que, na verdade, não os torna mais saudáveis (Jahn et al., 2018). 

A adequação das máquinas de autosserviço mostra que a venda de alimentos mais 

saudáveis aumentou ao longo do tempo, não sendo observada uma alteração no número total 

de vendas (Pharis et al., 2017). 

Esses dados são importantes quando se leva em consideração que a implementação de 

políticas de restrição de venda de alimentos em escolas não altera o poder de compra dos 

estudantes com relação à alimentação (Cohen et al., 2018; Ramirez et al., 2018). 

No Brasil, a legislação que regulamenta a comercialização de alimentos em escolas teve 

início em 2001, porém, ainda se encontra em processo de implantação, e poucos estudos a 

avaliam (Jaime e Lock, 2009). 

Em 2007, o Ministério da Saúde, em um relatório de experiências de regulamentação da 

comercialização de alimentos em escolas no Brasil, publicou um levantamento de todos os 

regulamentos existentes no país, encontrando 10 legislações (Brasil, 2007). Posteriormente, um 

estudo de revisão investigou a existência de regulamentação da comercialização de alimentos, 

identificando 19 regulamentações existentes no país, atualizando o relatório do Ministério da 

Saúde e incluindo os dispositivos legais apresentados no Quadro 2 (Gabriel et al., 2012).  

Assim, apesar dos enfrentamentos referidos pelos gestores com relação à adesão às 

regulamentações, fica evidente que o processo regulatório ainda se encontra em construção. 

Os estudos têm como foco a avaliação da adesão de regulamentação de comercialização 

de alimentos nas escolas de algumas regiões. Na região Sul, verificou-se que, apesar da redução 

na comercialização de itens proibidos, alguns alimentos considerados inadequados, como sucos 

artificiais, guloseimas/chocolates, refrigerante e bolacha recheada, ainda são comercializados 

(Gabriel et al., 2010; Willhelm et al., 2010). 
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Quadro 2. Legislações brasileiras sobre a regulamentação da comercialização de alimentos no ambiente escolar apresentadas em publicações de 

2007 e 2012. 

Local Dispositivo legal Ementa 

Santa Catarina  
Lei estadual n. 12.061, de 
18 de dezembro de 2001 

Dispõe sobre critérios de concessão de serviços de lanches e bebidas nas unidades educacionais localizadas no estado de Santa 
Catarina. 

Florianópolis 
Lei n. 5. 853, de 4 de junho 
de 2001 

Dispõe sobre os critérios de concessão de serviços de lanches e bebidas nas unidades educacionais localizadas no município de 
Florianópolis. 

Paraná 
Lei estadual n. 14.423, de 2 
de junho de 2004 

Dispõe que os serviços de lanches nas unidades educacionais públicas e privadas que atendam a educação básica localizadas no 
estado deverão obedecer a padrões de qualidade nutricional e de vida, indispensáveis à saúde dos alunos. 

Paraná 
Lei n. 14.855, de 19 de 
outubro de 2005 

Dispõe sobre padrões técnicos de qualidade nutricional a serem seguidos pelas lanchonetes e similares instaladas nas escolas de 
Ensino Fundamental e Médio, particulares e da rede pública. 

Londrina 
Lei n. 9.714, de 6 de abril de 
2005 

Institui o Programa Londrinense de Nutrição e Saúde Estudantil, dispõe sobre as condições sanitárias dos alimentos consumidos e 
comercializados nas instituições de ensino localizadas no município de Londrina e dá outras providências. 

Rio Grande do Sul  
Lei n. 13.027, de 16 de 
agosto de 2008 

Dispõe sobre a comercialização de lanches e de bebidas em escolas no âmbito do estado do Rio Grande do Sul e dá outras 
providências. 

Porto Alegre 
Lei n. 10.167, de 24 de 
janeiro de 2007 

Estabelece, no município de Porto Alegre, normas para o controle da comercialização de produtos alimentícios e de bebidas nos 
bares e nas cantinas das escolas públicas e privadas e dá outras providências. 

Rio de Janeiro 
(município) 

Decreto municipal n. 21.217, 
de 1.º de abril de 2002 

Proíbe, no âmbito das unidades escolares da rede municipal de ensino adquirir, confeccionar, distribuir e consumir os produtos que 
menciona. 

Rio de Janeiro 
(estado) 

Portaria n. 02/2004, da I 
Vara da Infância e da 
Juventude 

Disciplina o consumo de alimentos nas escolas públicas e particulares no município do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro 
(estado) 

Lei estadual n. 4.508, de 11 
de janeiro de 2005 

Proíbe a comercialização, a aquisição, a confecção e a distribuição de produtos que colaborem para a obesidade infantil em bares, 
cantinas e similares instalados em escolas públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. 

São Paulo (estado) 
Portaria Conjunta 
COGSP/CEI/DSE, de 23 de 
março de 2005 

Normas para o funcionamento de cantinas escolares. 

Ribeirão Preto 
Resolução n. 16, de 29 de 
julho de 2002 

Normas de consumo nas unidades educacionais da rede municipal. 

Santos 
Lei n. 2.327, de 19 de julho 
de 2005  

Dispõe sobre o disciplinamento para a venda de lanches e bebidas nas cantinas dos estabelecimentos escolares no município de 
Santos e dá outras providências 

Itapetininga 
Lei n. 5.320, de 15 de junho 
de 2009 

Dispõe sobre a alimentação a ser oferecida nas unidades escolares públicas e privadas que atendam à educação infantil, ao Ensino 
Fundamental e ao Ensino Médio do município. 

Fonte: Brasil (2007) e Gabriel et al (2012)                      Continua 
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                 Continuação 

Local Dispositivo legal Ementa 

Minas Gerais 
Lei n. 18.372, de 4 de 
setembro de 2010 

Dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema de ensino. 

Minas Gerais 
Resolução n. 1.511, de 26 
de fevereiro de 2010 

Orienta a aplicação da Lei n. 18.372/2009 no âmbito das escolas do sistema estadual de ensino. Secretaria de Estado de Educação. 

Belo Horizonte 
Lei n. 8.650, de 25 de 
setembro de 2003  

Dispõe sobre a proibição, em escola da rede pública municipal de ensino, de adquirir, confeccionar, distribuir e comercializar os produtos 
que menciona e dá outras providências. Diário Oficial do Município, 26 set. 2003. 

Juiz de Fora 
Lei n. 12.121, de 17 de 
setembro de 2010 

Dispõe sobre a comercialização de alimentos nas cantinas, lanchonetes ou similares dos estabelecimentos da rede particular e pública 
do Sistema Municipal de Ensino. 

Distrito Federal 
Lei n. 3.695, 8 de 
novembro de 2005 

Dispõe sobre a promoção da alimentação saudável nas escolas da rede de ensino do Distrito Federal. 

Aracajú 
Lei n. 3.814, de 14 de 
janeiro de 2010 

Dispõe sobre a alimentação oferecida nas cantinas e lanchonetes localizadas nas instituições de ensino públicas e privadas dentro da 
circunscrição do município de Aracajú e dá outras providências. 

Natal 
Lei n. 245, de 16 de 
agosto de 2006 

Dispõe sobre padrões técnicos de qualidade nutricional a serem seguidos pelas lanchonetes e similares instaladas nas escolas de Ensino 
Fundamental e Médio, particulares e da rede pública, e dá outras providências. 

Fonte: Brasil (2007) e Gabriel et al (2012) 
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Mais duas revisões foram encontradas com a temática de cantinas escolares 

brasileiras abordando a investigação de existência de legislação – já citada anteriormente – e 

alimentos comercializados, além das estratégias para promover alimentação saudável nas 

escolas. Elas evidenciaram a escassez na implementação e no acompanhamento das políticas 

existentes, bem como a falta de fiscalização com a finalidade de avaliar o cumprimento das 

regulamentações vigentes (Gabriel et al., 2011; 2012). 

Ainda na região Sul, outros dois estudos avaliaram a execução da legislação no Paraná 

em escolas públicas e privadas. Os estudos foram realizados na cidade de Curitiba/PR e 

verificaram que a maior parte das escolas analisadas comercializava bebidas açucaradas, 

doces, pipocas e salgadinhos de pacote, itens proibidos na legislação estadual (Machado e 

Höfelmann, 2019; Wognski et al., 2019). 

No município de Belo Horizonte, em Minas Gerais, um estudo avaliou a infraestrutura 

e a comercialização de 87% das escolas estaduais do município. Dessa forma, ele verificou 

que, mesmo após a implementação da legislação no município, cerca de 51% das escolas 

contava com comercialização de alimentos proibidos como salgados, bebidas adoçadas, 

embutidos, doces e salgadinhos de pacote (Lopes Filho e Mendes, 2016). 

Vale destacar, ainda, outros estudos que, mesmo não tendo avaliado a adequação às 

legislações locais, mostram resultados importantes com relação à elevada disponibilidade de 

alimentos ultraprocessados comercializados nas escolas. Em Sergipe, uma pesquisa avaliou 

a adequação de acordo com os critérios estabelecidos na Portaria Interministerial 1.010/2006 

e verificou a disponibilidade de muitos alimentos em desacordo com a legislação, como: 

refrigerantes, balas, pirulitos, salgados fritos (Brasil, 2006; Santos et al., 2017). 

No Distrito Federal, estudos tiveram outro enfoque: um estudo avaliou as cantinas em 

relação à promoção de alimentação saudável e verificou que as dessa localidade não eram 

ambientes favoráveis a esse tipo de alimentação. Os proprietários de cantinas, em sua maior 

parte terceirizadas, não acreditavam em uma viabilidade econômica na implementação de 

cantinas saudáveis. Como eles não sofriam com muita interferência da comunidade escolar, 

contaram com uma grande autonomia para priorizar a venda de produtos lucrativos (Porto et 

al., 2015).  

Outro estudo também realizado no Distrito Federal desenvolveu uma metodologia 

para avaliar a implantação das cantinas saudáveis em escolas, com a realização de 

capacitação dos proprietários de cantina e o acompanhamento em três momentos (antes do 

curso, seis meses após a capacitação e dois anos após a capacitação). Foi verificado um 

aumento na oferta de lanches saudáveis entre a primeira e a segunda avaliação, porém houve 
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uma descontinuidade no terceiro momento, tornando-se necessário um acompanhamento 

sistemático para sustentar as ações (Amorim et al., 2012). 

De maneira geral, os estudos no Brasil com a temática de alimentação escolar estão 

mais focados na alimentação oferecida pela escola (alimentação escolar), que possui uma 

legislação mais abrangente, incluindo, porém, apenas as escolas da rede pública de ensino. 

A regulamentação da oferta de alimentos, que engloba todos os tipos de escola, ainda é um 

processo recente, e poucos estudos avaliam a adequação das cantinas à legislação e sua 

influência no consumo de ultraprocessados por escolares. 

Autores destacam a importância da inclusão de mecanismos de sensibilização para a 

melhora da qualidade da alimentação praticada nas cantinas das escolas, além da 

continuidade de novos estudos com vistas a acompanhar o processo de regulamentação no 

Brasil (Brasil, 2007; Gabriel et al., 2012). 

O exposto mostra a necessidade de evidências científicas que avaliem o processo 

regulatório no Brasil, com o levantamento dos dispositivos legais existentes e sua influência 

na comercialização de alimentos no ambiente escolar e no consumo de ultraprocessados por 

adolescentes brasileiros. 
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2 OBJETO DE ESTUDO E QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Constitui objeto do presente estudo, a Regulamentação da comercialização de 

alimentos no ambiente escolar e seu efeito na comercialização e no consumo de 

alimentos ultraprocessados por adolescentes brasileiros, pretendeu-se responder às 

seguintes questões de pesquisa: 

 

a)  Quais estados/capitais brasileiros possuem e como regulamentam a comercialização 

de alimentos no ambiente escolar? (Manuscrito 1) 

b)  Qual é o consumo de alimentos ultraprocessados por adolescentes brasileiros e a que 

variáveis se associa? A comercialização de alimentos no ambiente escolar influencia 

esse consumo? (Manuscrito 2) 

c) A vigência de dispositivos legais influencia a comercialização de alimentos no 

ambiente escolar e o consumo de alimentos ultraprocessados pelos adolescentes? 

(Manuscrito 3) 
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3 HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO  

 

Com base na literatura, formularam-se as seguintes hipóteses: 

a) Nem todos os estados/capitais brasileiros possuem dispositivos legais e a 

regulamentação existente restringe a comercialização de alimentos não saudáveis no 

ambiente escolar (Manuscrito1). 

b) O consumo de alimentos ultraprocessados por adolescentes é elevado e difere entre 

regiões do Brasil, escolas públicas e privadas e sofre influência da comercialização 

de alimentos no ambiente escolar (Manuscrito 2). 

c)  A vigência de dispositivos legais influencia a comercialização de alimentos no 

ambiente escolar e o consumo de ultraprocessados pelos adolescentes (Manuscrito 3). 
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4 OBJETIVOS  

 

a) Identificar e analisar os dispositivos legais que regulamentam a comercialização de 

alimentos em escolas, no nível de estados/capitais do Brasil (Manuscrito 1). 

b) Avaliar o consumo de alimentos ultraprocessados por adolescentes brasileiros e 

variáveis associadas, em especial a comercialização de alimentos no ambiente escolar 

(Manuscrito 2). 

c) Avaliar a influência dos dispositivos legais na comercialização de alimentos em 

escolas e no consumo de ultraprocessados por adolescentes brasileiros (Manuscrito 

3). 
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5  MÉTODO 

O presente estudo compreendeu uma análise documental de dispositivos legais que 

regulamentam a comercialização de alimentos no ambiente escolar e análise de dados do 

Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA). 

Regulamentação da comercialização de alimentos no ambiente escolar  

Para realizar a análise documental dos dispositivos legais que regulamentam a 

comercialização de alimentos no ambiente escolar, realizou-se um levantamento nos sites 

eletrônicos oficiais das Assembleias Legislativas dos Estados, Capitais e Distrito Federal, 

por envio de e-mails e/ou contato telefônico. A coleta de dados foi realizada de junho a 

dezembro de 2019 com atualização da legislação em março de 2020. Utilizou-se também, 

publicações existentes sobre a temática (Brasil, 2007; Gabriel et al., 2012; Carmo et al., 2018; 

Azeredo et al 2020).  

Nos sites, a busca foi realizada junto ao Sistema de Apoio ao Processo Legislativo 

(SAPL), utilizando-se as palavras: “escola”; “cantina”, “alimentação”, “alimentação 

escolar”, “alimentos calóricos” e “alimentos industrializados”. Para essa pesquisa não foram 

inseridos filtros de ano de publicação ou tipo de dispositivo legal, para que fosse a mais ampla 

possível. Na sequência, enviou-se um formulário eletrônico (Google Forms) via e-mail 

institucional da Universidade de São Paulo para as Assembleias Legislativas de todas as 

unidades federativas, considerando todas as possibilidades (setores específicos de biblioteca 

legislativa, escola do legislativo, assessoria técnica de legislações, fale conosco, informações 

e ouvidoria), com perguntas referentes à existência de dispositivos legais sobre a 

comercialização de alimentos no ambiente escolar e seu detalhamento, tipo (lei, resolução, 

decreto, portaria), número da legislação e link para acesso. Onde não se encontrou 

informações no site e os e-mails retornaram por endereço inválido ou não foram respondidos, 

os setores de apoio legislativo, banco de leis e biblioteca dos legislativos foram contatados 

por telefone.  

Os dispositivos legais foram categorizados segundo o grau de restrição, com base na 

Classification of Laws Associated with Schools Students (CLASS), cuja classificação original 

varia de 0 (sem legislação) a 6 (legislação muito restritiva) (National Cancer Institute, 2017), 

porém neste estudo classificou-se como restritivo (0 e 1) ou não restritivo (2 e 3) (Quadro 3).  
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Quadro 3. Classificação dos dispositivos legais que regulamentam a comercialização de 

alimentos em ambientes escolares. 

Classificação Descrição da regulamentação do dispositivo legal 

Restritivo 3 Estabelece limites para a quantidade de gorduras (totais, saturadas ou trans), açúcar ou 
sódio nos alimentos e proíbe a comercialização de alimentos que superam esses limites.  

2 Restringe a comercialização de alimentos com baixo valor nutritivo, inclui lista de 
alimentos, cuja comercialização é proibida, mas não estabelece limites para a 
quantidade de gorduras (totais, saturadas ou trans), açúcar ou sódio permitidos nos 
alimentos comercializados. 

Não restritivo 1 Faz exigências às escolas para que comercializem alimentos saudáveis, ficando a cargo 
das escolas estabelecerem os alimentos a serem comercializados. 
Incluem-se nesta categoria, dispositivos legais que preveem a proibição de propagandas 
de alimentos nas escolas, mas não estabelecem qualquer outra ação de adequação da 
alimentação na escola. 

Sem 
regulamentação 

0 
Sem regulamentação   

Fonte: Adaptado de CLASS: Classification of Laws Associated with Schools Students (National Cancer Institute, 2017). 

 

Os dispositivos legais foram agrupados por região geográfica (estados/capitais e 

Distrito Federal), em termos decrescente de hierarquia do dispositivo legal e em ordem 

crescente de ano de publicação. O conteúdo do material foi sintetizado, apresentado em 

Quadros e realizou-se análise descritiva, por meio de números absolutos e relativos.  

Estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes 

O Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA), coordenado pelo 

Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um 

estudo transversal multicêntrico de base escolar, com representatividade nacional, regional e 

de capitais que teve como objetivo principal estimar a prevalência de fatores de risco 

cardiovascular em adolescentes de 12 a 17 anos que frequentavam escolas públicas e privadas 

em cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes (Bloch et al., 2015). 

O ERICA permitiu investigar vários aspectos da saúde dos adolescentes e conta com 

diversas publicações (Vasconcellos et al., 2015; Bloch et al., 2015, 2016b, 2016a; Barufaldi 

et al., 2016a, 2016b; Kuschnir et al., 2016; Lopes et al., 2016; Souza et al., 2016a, 2016b; 

Borges et al., 2016; Coutinho et al., 2016; Cureau et al., 2016; Faria-Neto et al., 2016; Katille 

et al., 2018; Carmo et al., 2018)  

População de estudo e amostra 

Foram incluídas no presente estudo todas as escolas e estudantes de ambos os sexos, 

com idade de 12 a 17 anos que participaram do ERICA. Os critérios de exclusão foram os 

mesmos utilizados no estudo maior: adolescentes portadores de deficiência física que 
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impossibilite a avaliação antropométrica, adolescentes grávidas e adolescentes portadores de 

obesidade endógena ou secundária (Vasconcellos et al., 2015). 

O cálculo do plano amostral estratificou os estados de acordo com o número de 

municípios com mais de 100 mil habitantes (médio e grande porte), totalizando 273 

municípios elegíveis com base nos dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (Vasconcellos et al., 2015). 

Foram considerados os alunos sem defasagem escolar, que pertenciam aos turnos da 

manhã ou da tarde (Vasconcellos et al., 2015). Estes foram estratificados em 32 estratos 

geográficos, sendo 27 referentes aos municípios capitais de estado e distrito federal, além de 

cinco conjuntos de municípios com mais de 100 mil habitantes de cada uma das cinco 

macrorregiões do país. Portanto, trata-se de uma amostra representativa do conjunto de 

municípios de médio e grande porte no nível nacional, regional e para cada capital de estado 

(Vasconcellos et al., 2015). 

As escolas tiveram seleção probabilística sendo ponderadas pelo tamanho, assim foram 

selecionados alunos do 7° ano do ensino fundamental até o 3°ano do ensino médio. Em cada 

escola foram sorteadas três séries e três turmas, sendo convidados todos os alunos referentes 

às turmas selecionadas, totalizando 1251 escolas de 124 municípios brasileiros. No presente 

estudo foram considerados o conjunto de dados dos estados, capitais e Distrito Federal. 

Coleta dos dados  

A coleta de dados do projeto ERICA foi realizada de fevereiro de 2013 a novembro de 

2014 por pesquisadores da área da saúde, selecionados e treinados quanto a padronização do 

delineamento do estudo, instrumentos e técnicas para realização da coleta. O treinamento 

contou com a participação de equipe especializada e utilização de vídeos e um manual de 

procedimentos que abordou as diferentes fases da coleta, descritos detalhadamente em Bloch 

et al. (2015). 

A coleta de dados foi realizada em 3 etapas, em um primeiro momento, após o aceite 

da escola em participar do estudo, era realizado o primeiro contato com os adolescentes 

apresentando o Estudo ERICA esclarecendo sobre a sua finalidade, todas as fases da coleta 

e o retorno dos resultados dos parâmetros coletados. Em seguida, eram entregues aos alunos 

o termo de assentimento (para a coleta de informações do questionário e aferições 

antropométricas), termo de consentimento (autorização dos pais e adolescente para coleta de 

sangue) e o questionário do responsável, para avaliar o interesse em participar da pesquisa. 
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Após o recolhimento dos termos preenchidos e assinados foram agendadas as datas 

para a realização da coleta de dados na escola, assim no primeiro dia de coleta os alunos 

passavam por um circuito, em um primeiro momento respondiam um questionário auto 

preenchido em dispositivos eletrônicos, denominados Personal Digital Assistants (PDA), em 

seguida mensurados os dados antropométricos (peso, estatura e circunferência da cintura), a 

pressão arterial e por fim o recordatório de 24h.  

Posteriormente os pesquisadores entregaram os resultados aos adolescentes 

individualmente com as devidas orientações e encaminhamentos quando necessário. 

Os dirigentes das escolas também foram entrevistados pelos pesquisadores sobre as 

características do ambiente escolar. 

Variáveis utilizadas 

Foram aplicados dois questionários: para o adolescente (Anexo 1) e para os dirigentes 

escolares (Anexo 2).  

Neste estudo foram utilizados dados do questionário do adolescente e dos dirigentes 

escolares.  

No questionário do adolescente as questões foram divididas nos seguintes blocos: 1) 

Informações sobre a escola; 2) Aspectos sociodemográficos; 3) Trabalho; 4) Atividade física; 

5) Alimentação; 6) Tabagismo; 7) Uso de bebidas alcoólicas; 8) Saúde reprodutiva; 9) Saúde 

bucal; 10) Morbidade referida; 11) Sono; 12) Ânimo/disposição. O presente estudo avaliará 

somente questões dos blocos 1, 2 e 5, conforme descrito no Quadro 5.  

 

Quadro 4. Variáveis do questionário do adolescente. Estudos de Riscos Cardiovasculares em 

Adolescentes. Brasil, 2013-2014. 

Variáveis Descrição Respostas Tipo de resposta  

Estados/Capital Localização geográfica da escola UF  
Qualitativa nominal 
politômica 

Tipo de escola Rede escolar Pública / privada 
Qualitativa nominal 
dicotômica 

Sexo Sexo Masculino / feminino 
Qualitativa nominal 
dicotômica 

Idade  Idade Em anos Quantitativa contínua 

Escolaridade da mãe  Escolaridade da mãe  Em anos Quantitativa discreta 

Hábitos alimentares 

Frequência com que os pais ou o 
responsável(is) almoçam com o 
estudante  

Nunca ou quase nunca/  
Às vezes/  
Quase todos os dias/ 
Todos os dias 

Qualitativa ordinal 
politômica 

Frequência com que os pais ou 
o(s) responsável(is) jantam com 
o estudante  

Nunca ou quase nunca/  
Às vezes/  
Quase todos os dias/ 
Todos os dias 

Qualitativa ordinal 
politômica 

Fonte: Dicionário do banco ERICA, 2014 
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Para avaliação do estado nutricional, medidas de peso e estatura dos adolescentes 

foram verificadas por antropometristas treinados com técnicas preconizadas e a descrição dos 

procedimentos encontra-se publicada (Block et al 2015). Para a mensuração do peso, 

utilizou-se balança digital modelo P150m, capacidade de 200kg e 50g de precisão, da marca 

Lider® e a estatura foi mensurada utilizando-se estadiômetro calibrado com precisão de 1 

milímetro e altura até 213cm, da marca Alturexata®. As medidas de estatura foram realizadas 

em duplicata, sendo aceitas medidas que não excedessem 0,5cm. Os antropometristas foram 

avaliados durante toda a coleta dos dados, visando a qualidade, precisão e acurácia das 

medidas verificadas.  

Consumo alimentar 

Os dados sobre a alimentação foram obtidos por Recordatório alimentar de 24h, com 

uso de um software específico desenvolvido para o ERICA (ERICA-REC24h), que utilizou 

a técnica “Multiple Pass Method”. Essa técnica se baseia em cinco etapas que estimula o 

entrevistado a se lembrar dos alimentos consumidos no dia anterior: 1) O entrevistador coleta 

uma listagem rápida dos alimentos e bebidas consumidos; 2) Posteriormente são realizadas 

questões a respeito de alimentos que são usualmente omitidos; 3) Pergunta-se sobre o horário 

em que cada alimento foi consumido; 4) O entrevistador solicita a descrição detalhada dos 

alimentos e respectivas quantidades e revê as informações sobre horário e ocasião do 

consumo; 5) Na etapa final é realizada uma revisão das informações, com sondagem dos 

alimentos que tenham sido consumidos e que não foram relatados (Conway et al., 2003; 

Barufaldi et al., 2016a) 

A base de dados do ERICA-REC24h foi composta por 1626 itens alimentares que 

incluiu as formas de preparo e as unidades de medidas caseiras pré-definidas do software 

Brasil-Nutri, elaborado pelo Ministério da Saúde e utilizado na Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) 2008‑2009 (IBGE, 2011) e no Inquérito Nacional de Alimentação (INA) 

(Souza et al., 2013). 

O software inclui imagens de medidas caseiras para facilitar a coleta dos dados e 

melhorar a acurácia, e ao final da aplicação do Recordatório, o sistema mostra lembretes para 

o entrevistador sobre os alimentos usualmente consumidos e não relatados, omissão de 

alimentos/refeições (quando o sistema verifica que houve intervalos maiores do que três 

horas sem consumo de nenhum alimento ou bebida). Mesmo com os itens pré-definidos, o 

software permitiu a inclusão de novos alimentos que posteriormente foram agregados a um 
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alimento similar ou desmembrado em componentes já existentes no banco de dados 

(Barufaldi et al., 2016a). 

Os alimentos consumidos foram avaliados de acordo com a NOVA classificação dos 

alimentos (Monteiro e Levy, 2010; Monteiro et al., 2016). Para realizar essa análise, 

primeiramente os alimentos foram categorizados em grupos segundo o perfil de similaridade 

dos macronutrientes (Souza et al., 2016). 

A seguir, os alimentos foram classificados de acordo com a NOVA classificação dos 

alimentos (Monteiro e Levy, 2010) (Quadro 1).  

Utilizou-se também a árvore de decisão sugerida por Louzada, que auxilia na escolha 

dos grupos de processamento, de acordo com a composição de cada preparação (Louzada, 

2015; Louzada et al., 2015a). 

Os valores em quilocalorias de cada alimento foram obtidos pelo banco de dados da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008‑2009 (IBGE, 2011b).  

O questionário da escola, aplicado aos dirigentes (diretor, vice-diretor ou coordenador 

pedagógico), continha perguntas sobre o número de alunos, turmas, professores, horários de 

oferecimento de turmas e atividades extras oferecidas aos alunos, além de questões sobre o 

ambiente escolar (Quadro 5). Existência de propaganda de alimentos dentro da escola, de 

refeitório estruturado e de vendedores ambulantes em raio de cerca de 100m no entorno da 

escola foi avaliado por pesquisadores do ERICA, por meio de observação (Anexo 2). 

Quadro 5. Variáveis do questionário das escolas que foram utilizadas no presente estudo. 

ERICA, 2013-2014. 

Variáveis Descrição Respostas Tipo 

Alimentação escolar Escola oferece alimentação escolar? Sim / não 
Qualitativa nominal 
dicotômica 

Propaganda de 
alimentos 

Existe propaganda de alimentos 
industrializados na escola? 

Sim /não 
Qualitativa nominal 
dicotômica 

Venda de alimentos 
no entorno da escola 

Na porta ou entorno da escola, existe algum 
vendedor de rua vendendo alimentos ou 
bebidas não alcoólicas? 

Sim, vendendo alimentos;  
Sim, vendendo bebidas; 

Sim, alimentos e bebidas / Não 

Qualitativa nominal 
politômica 

Máquina de 
autosserviço 

Na escola, existem máquinas de autosserviço 
que funcionando para venda de alimentos? 

Sim/não 
Qualitativa nominal 
dicotômica 

Doces Venda de doces, balas, pirulitos, chocolates, Sim/não 
Qualitativa nominal 
dicotômica 

Biscoitos Venda de biscoito doce ou salgado Sim/não 
Qualitativa nominal 
dicotômica 

Refrigerantes/ 
guaraná natural 

Venda de refrigerantes Sim/não 
Qualitativa nominal 
dicotômica 

Salgados  Venda de salgados fritos e assados Sim/não 
Qualitativa nominal 
dicotômica 

Sanduíches 
Venda de sanduíches (queijo quente, 
hambúrguer) 

Sim/não 
Qualitativa nominal 
dicotômica 

Pizza Venda de pizzas Sim/não 
Qualitativa nominal 
dicotômica 

Fonte: Dicionário do Banco ERICA, 2014 
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Análise dos dados 

A análise dos dados foi realizada com uso do software STATA versão 14®, levando-

se em consideração o delineamento complexo da amostra. 

Avaliação do consumo de ultraprocessados  

O consumo alimentar foi descrito em valor energético (kcal) e percentual do valor 

energético total proveniente dos grupos de alimentos, segundo o processamento 

(minimamente processados, processados e ultraprocessados). Os dados de consumo 

energético (kcal) foram descritos em média e desvio-padrão (dp) e as variáveis categóricas 

foram expressas em frequências relativas e intervalos com 95% de confiança (IC95%). 

A variável dependente foi o consumo de energia (kcal) proveniente de alimentos 

ultraprocessados, que foi analisada segundo a presença de comercialização de alimentos. Para 

avaliar a diferença entre a média de energia proveniente de ultraprocessados, segundo a 

comercialização ou não de alimentos na escola, utilizou-se análise de variância (ANOVA). 

Para a análise dos aspectos associados ao consumo de alimentos ultraprocessados foi 

realizado regressão logística multinomial univariada e múltipla, tendo como base um modelo 

teórico-conceitual que apresenta de forma hierárquica, diferentes níveis de determinação que 

podem influenciar o desfecho. Nesse modelo, os níveis contextuais mais amplos exercem 

efeito sobre os níveis individuais (Victora et. al., 1997; Story 1999; Story et al. 2002; 2008). 

Dessa forma, a entrada das variáveis partiu do bloco distal para o proximal, respeitando-se a 

hierarquia existente (Figura 1).   
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Figura 1. Modelo teórico-conceitual hierárquico adaptado para avaliar os aspectos associados 

com consumo de ultraprocessados. 

 

                    Fonte: Adaptado de Victora et al 1997; Story 1999; Story et al., 2002; 2008 

 

Todas as variáveis exploratórias foram incluídas na análise univariada, de forma 

independente, sem ajuste para outras variáveis, sendo o 1º tercil do consumo de 

ultraprocessados (kcal), usado como referência. As variáveis associadas ao consumo de 

ultraprocessados com valor de p<0,10 foram incluídas no modelo de ajuste múltiplo final, 

inserindo-se primeiro as variáveis do nível distal, seguidas do nível intermediário e proximal. 

A magnitude das associações foi estimada pela razão de chances (odds ratio - OR) com 

intervalo de 95% de confiança (IC95%), sendo consideradas como associadas no modelo 

final, as variáveis com o nível de significância de p≤ 0,05. 

 

Avaliação da influência dos dispositivos legais na comercialização de alimentos e no 

consumo de alimentos ultraprocessados  

 

Variáveis referentes à comercialização de alimentos na escola, tipos de alimentos ou 

bebidas comercializados, existência de propaganda de alimentos na escola e presença de 

vendedores no entorno foram descritas em frequências relativas e correspondente intervalos 

de confiança de 95% (IC95%), sendo a diferença entre as proporções, analisada com o teste 

qui-quadrado de Pearson. 

O consumo de alimentos ultraprocessados foi descrito em média e desvio-padrão (dp) 

de energia (kcal) e submetido à análise de variância (ANOVA). Adotou-se nível de 

significância de 5% (p<0,05). 

 

 

Bloco Distal

Regiões do 
Brasil

Tipo de 
escola

Bloco Intermediário 

Comercialização 
de alimentos 

Oferta de 
alimentação 

escolar 
Bloco Proximal 

Idade Sexo
Sobrepeso/o

besidade

Almoça/
janta com 

pais
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 Considerações éticas 

 

O estudo maior foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Estudos em saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Processo 45/2008 de 

11/2/2009). Foram obtidas autorizações para realização do estudo nas secretarias de educação 

e nas escolas. Todos os alunos assinaram o termo de assentimento e o termo de consentimento 

livre e esclarecido assinado pelos pais. A privacidade do aluno e a confidencialidade das 

informações foram garantidas durante todo o estudo. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da EE-USP Número do Parecer: 

3.301.488 em 03 de maio de 2019. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados e discussão são apresentados na forma de três manuscritos. 

O primeiro manuscrito buscou identificar e analisar os dispositivos legais que regulamentam a 

comercialização de alimentos no ambiente escolar, nos estados brasileiros, capitais e Distrito 

Federal. O segundo manuscrito avaliou o consumo alimentar de ultraprocessados por adolescentes 

do ERICA e variáveis associadas, incluindo a comercialização de alimentos no ambiente escolar. 

O terceiro manuscrito avaliou a influência dos dispositivos legais na comercialização de alimentos 

e no consumo de alimentos ultraprocessados por adolescentes do ERICA. 

 

• Manuscrito 1 - Comercialização de alimentos em escolas: análise do processo de 

regulamentação no Brasil (submetido) 

• Manuscrito 2 – Consumo de ultraprocessados associa-se à comercialização de 

alimentos na escola 

• Manuscrito 3 - Influência dos dispositivos legais na comercialização de alimentos 

nas escolas e no consumo de ultraprocessados por adolescentes brasileiros 
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Manuscrito 1 

 

Comercialização de alimentos em escolas: análise do processo de regulamentação no 

Brasil 

Resumo 

Introdução: A regulamentação da comercialização de alimentos em escolas integra políticas e 

programas para a promoção da alimentação saudável, porém são escassos os estudos que 

investigam o processo dessa regulamentação no país. Objetivo: Identificar e analisar os 

dispositivos legais que regulamentam a comercialização de alimentos em escolas, no nível de 

estados/capitais do Brasil. Método: Análise documental de dispositivos legais que regulamentam 

a comercialização de alimentos em escolas no Brasil. A coleta de dados foi realizada em 2019, nos 

sites das Assembleias Legislativas dos estados, capitais e Distrito Federal, via e-mail, contato 

telefônico e publicações sobre o tema. Os dados foram agrupados por região geográfica e realizou-

se análise descritiva. Resultados: Obteve-se dados de 96% das unidades federativas (25 Estados 

e Distrito Federal). Foram encontrados 62 dispositivos legais: 60% vigentes (29 leis, 2 resoluções, 

3 decretos e 5 portarias), 11% revogados e 29% projetos de lei. Três quartos dos estados/capitais 

e Distrito Federal possuíam regulamentação vigente (18/27): regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

(100%), Nordeste (56%) e Norte (43%). A maioria dos dispositivos legais proíbe a 

comercialização de alimentos ultraprocessados e incentiva a venda de frutas e alimentos in natura, 

em instituições da rede pública e privada. Conclusão: Constata-se avanço do processo de 

regulamentação no país, considerando abrangência estadual e de instituições públicas e privadas, 

porém ainda restrito às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Embora fundamentais para a 

promoção da alimentação saudável no ambiente escolar, referem-se a iniciativas que demandam 

envolvimento da sociedade e processo de acompanhamento e avaliação. 

Descritores: Legislação de alimentos; Normas jurídicas; Políticas de saúde; Nutrição. 
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MANUSCRITO 2 

 

CONSUMO DE ULTRAPROCESSADOS ASSOCIA-SE À COMERCIALIZAÇÃO DE 

ALIMENTOS NA ESCOLA  

 

Resumo 

Introdução: A comercialização de alimentos no ambiente escolar tem sido alvo de muitos estudos por ser 

o local em que os alimentos ultraprocessados são amplamente disponíveis, contribuindo para seu maior 

consumo e aumento de peso entre os adolescentes, porém poucos classificam os alimentos segundo 

extensão do processamento. 

Objetivo: Avaliar o consumo de alimentos ultraprocessados por adolescentes brasileiros e variáveis 

associadas, em especial a comercialização de alimentos no ambiente escolar. 

Método: Utilizou-se dados do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA), estudo 

transversal, nacional, de base escolar, realizado em amostra complexa, representativa nos níveis nacional, 

regional e para as capitais brasileiras. Foram analisados 71.740 adolescentes de 12 a 17 anos, que em 2013-

2014 frequentavam 1.247 escolas públicas ou privadas localizadas em 124 municípios brasileiros. O 

consumo alimentar foi obtido por Recordatório de 24h e os alimentos classificados em três grupos de 

processamento (minimamente processados, processados e ultraprocessados). Associação entre consumo de 

ultraprocessados (kcal) e possíveis determinantes foi analisada por regressão multinomial univariada e 

múltipla.  

Resultados: Um terço da energia consumida pelos adolescentes era proveniente de ultraprocessados, e 

desse total, 68% foi consumida na escola e entorno. Comercialização de alimentos na escola associou-se 

com maior consumo de ultraprocessados nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, nas escolas públicas 

e nas que ofereciam alimentação escolar, entre adolescentes de ambos os sexos, de todas as faixas etárias, 

independentemente de fazer ou não refeições com os pais e entre os que não tinham sobrepeso/obesidade. 

Análise de regressão multinomial múltipla mostrou associação ao maior tercil de consumo de 

ultraprocessados, ser de qualquer região do país, comparado ao Norte, estudar em escolas privadas, ter 

comercialização de alimentos na escola e ter mais idade. Almoçar/jantar com os pais e ter 

sobrepeso/obesidade comportaram-se como fatores de proteção. Conclusão: O consumo de 

ultraprocessados por adolescentes brasileiros é elevado e a comercialização de alimentos nas escolas é uma 

das variáveis que permaneceu associada na análise múltipla, indicando que as políticas de regulamentação 

devem ser priorizadas com vistas à redução do consumo desses alimentos pelos adolescentes. 

Descritores: Adolescentes; Nutrição; Políticas de Saúde; Epidemiologia. 
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MANUSCRITO 3 

 

INFLUÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS NA COMERCIALIZAÇÃO DE 

ALIMENTOS NAS ESCOLAS E NO CONSUMO DE ULTRAPROCESSADOS POR 

ADOLESCENTES BRASILEIROS 
 

 

Resumo 

Introdução: Estudos mostram que a ampla comercialização e a disponibilidade de alimentos 

ultraprocessados nas cantinas escolares têm contribuído para o aumento na prevalência de 

sobrepeso e obesidade em adolescentes. Apesar da introdução de políticas de alimentação escolar 

em todo o mundo, ainda são escassos os estudos de avaliação do processo de regulamentação no 

Brasil. Objetivo: Avaliar a influência dos dispositivos legais na comercialização de alimentos em 

escolas e no consumo de ultraprocessados por adolescentes brasileiros. Método: Estudo 

transversal, descritivo-analítico que analisou dados de regulamentação da comercialização de 

alimentos em escolas e do Estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes (ERICA). 

Dispositivos legais foram levantados em sites das Assembleias Legislativas dos estados/capitais, 

via e-mail, com formulário eletrônico, ou telefone e classificados em restritivos ou não. Consumo 

alimentar foi obtido por recordatório de 24h e os alimentos foram classificados segundo grau de 

processamento. Utilizou-se o programa Stata 14® para análise dos dados de amostra complexa. 

Resultados: Identificaram-se 25 dispositivos legais vigentes em 2013, que cobriam 59% dos 

estados/capitais brasileiros. Dois terços dos dispositivos legais classificaram-se como restritivos e 

cobriam 32% das escolas públicas e 45% das privadas. Em escolas públicas cobertas por 

legislações restritivas houve menor venda de ultraprocessados. A legislação não influenciou a 

presença de vendedores no entorno das escolas e não se observou diferença no consumo de 

ultraprocessados pelos adolescentes de escolas localizadas em estados/capitais cobertas por 

legislações restritivas, exceto na região Sul. Conclusão: Na presença de legislações restritivas 

constatou-se menor disponibilidade de alimentos ultraprocessados nas escolas da rede pública, 

porém verificou-se redução no consumo de ultraprocessados apenas nos adolescentes da região 

Sul. O estudo reforça a importância dos dispositivos legais de cunho restritivo em todo o território 

brasileiro para criar ambientes mais favoráveis à alimentação saudável.  

Descritores: Adolescentes; Alimentação escolar; Legislação de alimentos; Nutrição. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados desta tese foram obtidos por meio de um levantamento de dados sobre a 

regulamentação da comercialização de alimentos em escolas, realizado em todos os estados, 

capitais e Distrito Federal do Brasil, e análise dos dados do Estudo de Riscos Cardiovasculares em 

Adolescentes (ERICA), sendo apresentados em três manuscritos. 

O primeiro manuscrito, que teve como objetivo, identificar e analisar os dispositivos legais 

existentes nos estados/capitais e no Distrito Federal, resultou em uma atualização do processo de 

regulamentação e identificou cobertura em todos os estados/capitais das regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste, com menor proporção no Norte e Nordeste. Verificou-se que mais da metade das 

legislações estabelece uma lista de alimentos de comercialização proibida. Apenas um quarto 

estimula a oferta de frutas e alimentos in natura, e poucas estabelecem limites máximos para 

nutrientes como gorduras, sódio e açúcar. A proibição de propaganda de alimentos foi um dos 

itens abordados em 16% das legislações, embora seja um dos fatores destacados na literatura como 

associado ao maior consumo de alimentos ultraprocessados e importante determinante da 

obesidade. 

O segundo manuscrito avaliou o consumo de alimentos ultraprocessados por adolescentes 

e variáveis associadas, entre eles a comercialização desses alimentos. Os resultados mostraram 

que cerca de um terço do total da energia diária consumida pelos adolescentes era proveniente de 

alimentos ultraprocessados e que 68% dessa energia era consumida na escola e entorno. A 

comercialização de alimentos na escola associou-se com maior consumo de ultraprocessados por 

adolescentes das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, de escolas públicas, de escolas que 

ofereciam alimentação escolar, de ambos os sexos, de todas as faixas etárias, que faziam ou não 

refeições com os pais e que não tinham sobrepeso/obesidade. Na regressão logística multinomial, 

associaram-se ao maior tercil de consumo de alimentos ultraprocessados, residir em qualquer 

região do país, comparada ao Norte, estudar em escolas privadas, ter comercialização de alimentos 

na escola e ter mais idade. Ter os pais presentes nas grandes refeições (almoço/jantar) e ter 

sobrepeso/obesidade comportaram-se como fatores de proteção. 

Esse estudo contribui para avançar no conhecimento sobre o consumo alimentar de 

adolescentes, pois classificou-se os alimentos com base em seu processamento, enfoque inovador 

e mais abrangente, que proporciona aos profissionais de saúde, uma nova perspectiva de 

intervenção. Os resultados reiteraram o elevado consumo de ultraprocessados, destacando-se o 

fato da comercialização de alimentos nas escolas influenciar a qualidade da alimentação desse 

público e associar-se ao maior consumo de ultraprocessados. Além disso, como considerou o local 
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de consumo, corrobora com estudos sobre a influência da alimentação consumida no ambiente 

escolar para o consumo diário total de ultraprocessados. Também merece destaque, a influência 

da comercialização no maior consumo de ultraprocessados em escolas que oferecem alimentação 

escolar, resultado preocupante que indica a necessidade de acompanhamento. 

O terceiro manuscrito corrobora esses achados, uma vez avaliou a influência das 

legislações, classificadas quanto ao grau de restrição, na comercialização de alimentos nas escolas 

e no consumo de ultraprocessados. Incluiu-se apenas os dispositivos legais vigentes à época da 

coleta de dados do ERICA. Os resultados mostraram que os dispositivos legais restritivos 

contribuíram para a redução da disponibilidade de alimentos ultraprocessados, principalmente nas 

escolas públicas, porém, quando se avaliou sua influência no consumo de ultraprocessados, 

verificou-se redução apenas em adolescentes da região Sul. Esse manuscrito mostrou que os 

dispositivos legais mais restritivos contribuem para melhorar o ambiente alimentar escolar, porém 

não da rede privada, onde não se verificou redução na disponibilidade de alimentos 

ultraprocessados, indicando a necessidade de fiscalização para o cumprimento das legislações. 

Nessa perspectiva, os resultados obtidos têm implicações importantes para as políticas 

públicas de saúde e nutrição no país. Indicam a importância do envolvimento dos gestores 

estaduais e municipais para a efetiva implementação dos dispositivos legais, bem como o 

envolvimento de diretores, coordenadores de escolas, professores, proprietários de cantinas, pais 

e alunos em amplo processo educativo de alimentação e nutrição, com vistas a esclarecer e 

sensibilizar toda a comunidade quanto aos aspectos que regem os dispositivos legais. A 

compreensão da legislação e de sua importância poderá contribuir para aumentar a adesão, tanto 

no que se refere à adequação dos alimentos comercializados, quanto nos alimentos consumidos 

pelos adolescentes no ambiente escolar. O nutricionista é o profissional mais capacitado para fazer 

a conexão entre os processos de regulamentação e as ações de educação alimentar e nutricional, 

ou seja, para auxiliar nas adequações referentes aos alimentos comercializados nas escolas e 

também na realização de capacitações de profissionais das áreas de educação, saúde e gestão. 

Contudo, a implementação das políticas de regulamentação da comercialização de alimentos no 

ambiente escolar deve envolver profissionais das áreas de saúde e educação de forma geral, além 

da interação entre as áreas política e técnica (Brasil, 2007).  

Sendo o conhecimento, fundamental para a implementação do processo de regulamentação 

e obtenção de mudanças no ambiente alimentar e na alimentação, ações de educação alimentar e 

nutricional devem ser incorporadas nas diversas instâncias. Nessa perspectiva, reconhece-se a 

necessidade dos processos formais de ensino superior incluírem as políticas públicas de saúde e 

nutrição, para que os futuros profissionais da saúde, especialmente os nutricionistas, sejam capazes 

de participar ativamente na consolidação das políticas e exercer o papel de educador na 
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socialização dos conhecimentos de alimentação e nutrição, de forma a apoiar os indivíduos e a 

comunidade para a prática de ações promotoras da saúde (Brasil 2013). 

Os resultados apontam a necessidade de maior acompanhamento da implementação das 

legislações, que poderiam ser realizados particularmente no nível dos estados e municípios, com 

vistas a melhor avaliar esse processo. Além disso, considerando a baixa adesão das escolas 

privadas, estudos de abordagem qualitativa com todos os atores envolvidos no processo poderiam 

auxiliar na compreensão dos motivos que levam à baixa adesão, com vistas à adequação dos 

aspectos que prejudicam a implementação das legislações e a prática da alimentação saudável no 

ambiente escolar. Vale destacar também que a condução de pesquisa-ação com os envolvidos, 

inclusive com os cantineiros, pode contribuir para a melhoria da alimentação e do ambiente 

alimentar nas escolas, considerando tratar-se de um tipo de pesquisa que visa a resolução de 

problemas ou a transformação, com participação dos envolvidos e ação coletiva (Thiollent, 2011). 

Este estudo tem algumas limitações. A coleta de informações sobre as legislações foi 

dificultada pela diversidade dos sites das assembleias legislativas e pela forma como as legislações 

podem ser elaboradas e executadas nas diferentes secretarias estaduais e municipais, de forma que 

a pesquisa pode não ter abarcado todas as legislações existentes. Os alimentos comercializados 

nas cantinas foram obtidos por meio de uma lista de itens pré-estabelecidos, que não permitiu 

avaliar se havia disponibilidade de alimentos saudáveis, como frutas, sucos e sanduíches naturais. 

O processamento dos alimentos não foi considerado na coleta dos dados de consumo alimentar, 

dessa forma, embora tenha se empreendido todos os cuidados possíveis, alguns alimentos podem 

ter sido classificados equivocadamente como ultraprocessados.  

Apesar dessas limitações, o presente estudo atualiza o processo de regulamentação da 

comercialização de alimentos nas escolas brasileiras e avança nos aspectos relacionados à 

influência da legislação e da comercialização no consumo de alimentos ultraprocessados pelos 

adolescentes. Ademais, utilizou-se uma amostra com representatividade nacional, regional e para 

as 27 capitais brasileiras. Verificou-se que a comercialização de alimentos se associa ao maior 

consumo de ultraprocessados pelos adolescentes e que a vigência de regulamentação restritiva 

reduz a comercialização desses alimentos nas escolas públicas, indicando que os dispositivos 

legais podem colaborar para tornar mais saudável o ambiente alimentar nas escolas.  

Esses resultados preenchem uma lacuna de conhecimento referente à avaliação de políticas 

públicas de saúde destinadas a tornar o contexto alimentar das escolas mais saudável. Reforçam a 

importância de legislações nacionais e a necessidade de monitoramento para tornar essas políticas 

mais efetivas. 
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9 ANEXOS 

Anexos 1: Questionário dos adolescentes 
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Anexo 2: Questionário sobre os aspectos do ambiente escolar 
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Anexo 3: Termo de consentimento Live e esclarecido – coleta de legislações 
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Anexo 4: Aprovação do comitê de ética 

 


