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RESUMO 

Kutz, N. A. Estado nutricional e a percepção de merendeiras sobre aspectos da 

sua atuação profissional: um estudo de caso com merendeiras de Carapicuíba. 

2018. 125f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Faculdade de Saúde 

Pública da USP. Programa de Pós-Graduação Interunidades em Nutrição Humana 

Aplicada, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

Introdução: Atualmente, a promoção da alimentação adequada no ambiente escolar 

tem como personagem fundamental as cozinheiras, consideradas agentes de saúde 

na escola. A alimentação escolar é preparada por estas profissionais que tendem a 

repassar seus hábitos alimentares aos alunos. Hábitos alimentares inadequados e 

obesidade são fatores de risco que podem contribuir para o aparecimento de doenças 

crônicas não transmissíveis. Nesse contexto, cabe salientar não apenas as 

percepções que as cozinheiras escolares apresentam acerca dos princípios que 

norteiam uma alimentação saudável, mas também a condição nutricional das mesmas 

que reflete como essa percepção é adotada na vida diária e consequentemente 

aplicada em suas atividades profissionais; além da autopercepção que elas têm de 

seu papel na educação nutricional do alunado. Objetivos: Analisar o estado 

nutricional, o consumo alimentar, a qualidade de vida e a percepção de cozinheiras 

escolares sobre aspectos da sua atuação profissional. Métodos: Estudo transversal, 

de caráter descritivo, com a utilização conjunta do enfoque quantitativo e qualitativo, 

desenvolvido com cozinheiras escolares das escolas municipais de Carapicuíba - SP. 

Para a coleta de dados quantitativos foram aferidas as medidas de peso, estatura e 

circunferência da cintura. As participantes preencheram três questionários, sobre 

aspectos sociodemográficos, qualidade de vida e consumo alimentar. Para a 

caracterização socioeconômica foi utilizado questionário da Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa, utilizando o Critério de Classificação Econômica Brasil 2015; 

para avaliar a percepção de qualidade de vida das cozinheiras escolares foi utilizado 

o instrumento WHOQOL-bref e para a avaliação do consumo alimentar das mesmas 

foi utilizado o instrumento “Como está sua alimentação?”, do Ministério da Saúde. 

Para analisar as percepções das cozinheiras escolares sobre aspectos de sua 

atuação foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada na coleta de dados 

qualitativos. As transcrições das entrevistas individuais foram analisadas utilizando-se 

para tal a análise de conteúdo temática, para a compreensão crítica do assunto. 

Resultados: A idade média da amostra das 68 cozinheiras escolares estudadas era 

de 53,97 anos, sendo que a mais nova tinha 36 anos e a mais velha 65 anos, a maioria 

vivendo com companheiro, e pertencente à classe socioeconômica C. Para os dados 

antropométricos, foi calculado o peso médio de 78,3 kg e Índice de Massa Corporal 

médio de 30,85 kg/m2, com 45,5% das cozinheiras escolares com estado nutricional 

classificado como obesidade. O excesso de peso (sobrepeso+obesidade) foi 

verificado em 82,4% da amostra. Esse resultado foi confirmado pela aferição da 

circunferência da cintura (94,5111,65 cm), indicando risco aumentado 
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substancialmente para doença metabólica. No que tange à qualidade do consumo 

alimentar e outros hábitos de vida, a maioria da amostra enquadrou-se no indicador 

resumo “atenção”, além de apresentar percepção da qualidade de vida geral como 

boa e muito boa (50,0%) e regular (45,6%). Considerando cada domínio do indicador 

de qualidade de vida, verificou-se que a maior prevalência de classificação boa+muito 

boa foi obtida nos domínios físico e das relações sociais e a menor no domínio meio 

ambiente. A análise de conteúdo temática permitiu identificar oito temas emergentes 

das entrevistas, sendo eles Alimentação em casa versus alimentação na escola; 

Alterar o cardápio; Trocas de experiências culinárias; Alimentação saudável; 

Alimentação escolar; Alimentação e a saúde dos alunos; Papel da merendeira; e 

Insegurança alimentar e nutricional. Conclusão: O excesso de peso observado pelo 

Índice de Massa Corporal dessas cozinheiras ultrapassa os valores apresentados nos 

estudos nacionais, principalmente em relação à obesidade. O risco aumentado 

substancialmente para doença metabólica está presente em quase dois terços delas. 

Vários aspectos do consumo alimentar e outros hábitos de vida requerem atenção, 

principalmente pelo consumo insuficiente de frutas, verduras, legumes, peixes, leite e 

derivados e água, do consumo excessivo de cereais, da falta de prática de atividade 

física regular e do não costume de ler os rótulos de alimentos. As concepções sobre 

os diversos aspectos de sua atuação remontam à importância do seu papel na 

alimentação escolar, manifestado em cada tema encontrado.  

 

Palavras-chave: estado nutricional, alimentação escolar, hábitos alimentares, 

qualidade de vida, promoção da saúde. 
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ABSTRACT 

Kutz, N. A. Nutritional status and the perception of school cooks on aspects of 

their professional performance: a case study with school cooks from 

Carapicuiba. 2018. 125p. Dissertation (Master’s degree) – Faculty of Pharmaceuticals 

Sciences/USP. Faculty of Economics, Management and Accounting/USP. Faculty of 

Pyblic Health/USP. Interunit-s Course in Applied Human Nutrition, University of São 

Paulo. Sao Paulo, 2018. 

Introduction: Currently, the promotion of adequate food in the school environment 

has as a fundamental character the schools cooks, considered health agents in the 

school. School feeding is prepared by these professionals who tend to pass on their 

eating habits to the students. Inadequate eating habits and obesity are risk factors that 

may contribute to the onset of chronic noncommunicable diseases. In this context, it is 

important to emphasize not only the perceptions that the schools cooks present about 

the principles that guide a healthy diet, but also their nutritional condition which reflects 

how this perception is adopted in daily life and consequently applied in their 

professional activities; as well as their self-perception of their role in the nutritional 

education of the student. Objectives: To analyze the nutritional status, the food 

consumption, the quality of life and the perception of school cooks on aspects of their 

professional performance. Methods: Cross-sectional study, with a descriptive 

character, using the quantitative and qualitative approach, developed with lunch takers 

from the municipal schools of Carapicuiba, Sao Paulo, Brazil. For the collection of 

quantitative data the measures of weight, height and waist circumference were 

measured. Participants completed three questionnaires on socio-demographic 

aspects, quality of life and food consumption. For the socioeconomic characterization, 

a questionnaire was used by the Brazilian Association of Research Companies, using 

the Brazilian Economic Classification Criterion 2015; the WHOQOL-bref instrument 

was used to evaluate the perception of quality of life of the food service workers, and 

the Ministry of Health's instrument, "Como está sua alimentação?" was used to 

evaluate the food consumption of the food. In order to analyze the school cooks’ 

perceptions about aspects of their performance, the technique of in-depth semi-

structured interview in the collection of qualitative data was used. The transcripts of 

the individual interviews were analyzed using the thematic content analysis for the 

critical understanding of the subject. Results: The mean age of the sample of the 68 

schools cooks studied was 53.97 years, the youngest being 36 years old and the oldest 

65 years old, the majority living with a partner, and belonging to socioeconomic class 

C. For the anthropometric data, the mean weight of 78.3 kg and the mean Body Mass 

Index of 30.85 kg/m2 were calculated, with 45.5% of the women with nutritional status 

classified as obesity. Overweight (overweight+obesity) was found in 82.4% of the 

sample. This result was confirmed by waist circumference (94.5111.65 cm), indicating 

a substantially increased risk for metabolic disease. Regarding the quality of food 

consumption and other life habits, the majority of the sample was included in the 

summary indicator "attention", besides showing a perception of the general life quality 
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as good and very good (50.0%) and regular (45.6%). Considering each domain of the 

quality of life indicator, it was verified that the highest prevalence of good+very good 

classification was obtained in the physical and social domains while the lowest in the 

environmental domain. The analysis of thematic content allowed to identify eight 

emerging themes of the interviews, which are: Home feeding vs. school feeding; 

Changing the menu; Exchanges of culinary experiences; Healthy eating; School 

feeding; Food and student health; Role of the schools cooks; and Food and nutritional 

insecurity. Conclusion: The excess weight observed by Body Mass Index of these 

school cooks exceeds the values presented in the national studies, especially in 

relation to obesity. The substantially increased risk for metabolic disease is present in 

almost two-thirds of them. Various aspects of food consumption and other life habits 

require attention, mainly due to insufficient consumption of fruits, vegetables, fish, milk 

and dairy products and water, excessive consumption of cereals, lack of regular 

physical activity and non-usual practice of reading the food labels. The conceptions 

about the various aspects of their performance go back to the importance of their role 

in school feeding, manifested in each theme found. 

Key words: nutritional status, school feeding, eating habits, quality of life, health 

promotion.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a década de 1960, estudiosos da educação brasileira e latino-americana 

demonstram preocupação em formular os currículos escolares do ensino fundamental, 

chamado de primário e ginasial na época, com elementos de educação nutricional, 

com intuito de melhorar os hábitos alimentares de crianças e adolescentes. No 

entanto, essa responsabilidade cabia ao professor e, somente por meio de disciplina 

teórica, não havendo referências sobre a atuação da merendeira (BRASIL, 2004a).  

Atualmente, a promoção da alimentação adequada no ambiente escolar tem, 

entre outros atores, as cozinheiras escolares como elemento operacional central, 

sendo assim consideradas agentes de saúde na escola. A alimentação escolar é 

preparada por estas profissionais que, indiretamente, tendem a repassar seus hábitos 

alimentares aos alunos (XAVIER et al., 2011ab).  

Hábitos estes que se desenvolvem ao longo da vida, de forma dinâmica, mas 

o aprendizado adquirido na infância e adolescência permanece durante todo o ciclo 

vital, de modo que o tipo e qualidade da alimentação recebida nessas épocas tem 

forte influência na constituição de tais hábitos (MADRUGA et al., 2012).  

Nesse contexto, cabe salientar não apenas as percepções que as cozinheiras 

escolares apresentam acerca dos princípios que norteiam uma alimentação saudável, 

mas também a condição nutricional das mesmas que reflete como essa percepção é 

adotada na vida diária e consequentemente aplicada em suas atividades profissionais; 

além da autopercepção que elas têm de seu papel na educação nutricional do 

alunado. 

Na vida contemporânea, com a transição nutricional em curso, os problemas 

de desnutrição prevalentes em meados do século XX, hoje convivem com a epidemia 

da obesidade, importante fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) (BRASIL, 2011a).  

Em que medida a obesidade e as demais DCNT estão presentes entre as 

profissionais que preparam as refeições para crianças e jovens? Alguns estudos 
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relatam a prevalência de sobrepeso e obesidade entre essas profissionais, 

classificando a profissão como de risco nutricional (XAVIER et al., 2011b, LEAL, 

2011), outros que as cozinheiras escolares possuem uma dieta com qualidade 

nutricional inadequada em função do consumo excessivo de doces e frituras, práticas 

presentes em suas residências e repetidas muitas vezes no preparo da alimentação 

escolar (MIRON et al., 2010). Também foi observado em cozinheiras escolares alta 

prevalência de hipertensão arterial (MIRON et al., 2010) e elevada circunferência da 

cintura, fatores de risco para doenças cardiovasculares (LEAL, 2011). 

O consumo alimentar com tais características, somados a uma ingestão 

insuficiente de frutas, legumes e verduras (FLV), a inatividade física e o excesso de 

peso (sobrepeso e obesidade) estão associados à mortalidade por DCNT, mas são 

fatores de risco considerados modificáveis, o que torna possível sua prevenção 

(WHO, 2005, BRASIL, 2011a) 

No Brasil, as DCNT constituem o problema de saúde de maior magnitude e 

correspondem a cerca de 70% das causas de mortes, atingindo fortemente camadas 

pobres da população e grupos mais vulneráveis, como a população de baixa 

escolaridade e renda (BRASIL, 2011a). 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

O Brasil vem enfrentando mudanças no perfil nutricional da população, que 

tinha como principais problemas de nutrição e saúde pública as carências nutricionais 

e privação alimentar, que resultaram em desnutrição e passa a apresentar problemas 

relacionados ao consumo excessivo de alimentos, o principal fator contribuinte para o 

excesso de peso (LEÃO; CASTRO, 2007).  

Em 1989, a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), demonstrou 

esse cenário ao apresentar diminuição da desnutrição infantil para crianças menores 

de dez anos em todas as regiões do Brasil (INAN, 1990) e aumento no excesso de 

peso (sobrepeso e obesidade) da população adulta e idosa, principalmente 
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obesidade, atingindo 8% da população total, com prevalência de 5,8% para o sexo 

feminino (INAN, 1991) na comparação, em ambos os casos, com o Estudo Nacional 

de Despesas Familiares (ENDEF) 1974/75 (INAN, 1990; 1991). 

A mudança no perfil nutricional desencadeou uma transição epidemiológica na 

população brasileira (BRASIL, 2006), caracterizada pela diminuição das doenças 

infecciosas, predominantes até então, dando lugar às DCNT (BOWDEN; FOX-

RUSHBY, 2003, LOWY; BERNHARD, 2004).  

Da constatação da transição nutricional até o ano de 2010, o Brasil possuía 

diversas ações para o monitoramento das DCNT a fim de estruturar e operacionalizar 

um sistema de vigilância específico para essas doenças com base em um diagnóstico 

que permitisse apoiar as políticas públicas de promoção da saúde (BRASIL, 2011a). 

Neste contexto, destaca-se a Organização da Vigilância de DCNT que visa 

conhecer a distribuição, a magnitude e a tendência das doenças crônicas e agravos, 

e seus fatores de risco. Em 2003 foi realizado o primeiro inquérito domiciliar sobre 

comportamento de risco e morbidade referida de agravos não transmissíveis, que 

serviu de linha de base para a criação do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco 

e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – Vigitel1, que realiza 54 

mil entrevistas anuais, investigando a frequência de fatores de risco e proteção para 

doenças crônicas e morbidade referida em adultos (≥ 18 anos) residentes em 

domicílios com linha fixa de telefone nas 26 capitais do Brasil e no Distrito Federal 

(BRASIL, 2011a). 

Outra ação importante é o monitoramento de fatores de risco e de proteção à 

saúde de adolescentes, como acontece na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE), com alunos do 9º ano das escolas públicas e privadas das capitais do Brasil 

e do Distrito Federal, e que tem acontecido a cada três anos. Sua primeira edição em 

2009, apresentou dados de aproximadamente 63 mil alunos, abrangendo as 

características básicas da população; escolaridade materna; contexto social e familiar; 

alimentação; prática de atividade física; uso de cigarro, álcool e outras drogas; saúde 

                                                           
1 O Vigitel subsidia o monitoramento das metas estabelecidas para o decênio de 2011-2022 do Plano de Ações 
Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil (BRASIL, 2011a), do Plano 
Regional (OPAS, 2014) e do Plano de Ação Global para a Prevenção e Controle das DCNT da Organização Mundial 
da Saúde (WHO, 2013). 
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sexual e reprodutiva; acidentes, violências e segurança; saúde bucal e; percepção da 

imagem corporal (IBGE, 2009). 

Com o diagnóstico obtido pela Organização da Vigilância de DCNT e por outros 

instrumentos sobre os fatores de risco, tal situação exigiu mudanças de estratégias 

nas políticas públicas para enfrentar essa nova problemática (LEÃO; CASTRO, 2007, 

BATISTA-FILHO; RISSIN, 2003). 

O Ministério da Saúde tem implementado as formulações de diversas políticas 

para atenderem os objetivos do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento 

das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil 2011-2022, que inicialmente 

visava enfrentar e deter as DCNT até o final do decênio (BRASIL, 2011a). 

Este Plano fundamenta-se no delineamento de diretrizes e ações pautadas em 

três eixos: a) vigilância, informação, avaliação e monitoramento; b) promoção da 

saúde; c) cuidado integral (BRASIL, 2011a). 

No segundo eixo, de promoção da saúde, as principais ações são voltadas à 

atividade física, alimentação saudável, tabagismo e álcool e ao envelhecimento ativo. 

Na esfera da alimentação saudável, as escolas se destacam pela promoção de ações 

de alimentação saudável por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) (BRASIL, 2011a). 

O PNAE é a mais antiga política pública de segurança alimentar e nutricional 

(SAN)2 do Brasil, completando 63 anos, em 2018, desde sua criação (BRASIL, 2018a). 

Com isso, o Programa perpassa a transição nutricional do país, tendo seus objetivos 

e recomendações alterados de acordo com a mudança do cenário ao longo dos anos.  

Uma das mudanças foi a incorporação de restrições sobre a utilização de até 

30% dos recursos financeiros destinados à aquisição de gêneros alimentícios como 

bebidas de baixo valor nutricional, enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos, 

preparações semiprontas ou prontas para o consumo, ou alimentos concentrados e 

                                                           
2 Segurança alimentar e nutricional compreende à realização do direito de todos ao acesso regular e permanente 
a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e 
que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis (BRASIL, 2004b). 
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70% dos recursos com alimentos in natura, priorizando a agricultura familiar, citados 

primeiramente na Resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) nº 38, de 19 de agosto de 2008 (BRASIL, 2009), permanecendo até a 

Resolução atual (BRASIL, 2013a).  

Desta forma, a escola é o ambiente propício para o desenvolvimento pleno da 

promoção da alimentação adequada e saudável, por reunir recursos físicos que 

facilitam o processo, entre eles, os alimentos, que por si só se constituem em uma 

ferramenta pedagógica nas atividades de educação alimentar e nutricional (EAN)3, 

iniciando com sua utilização no cardápio escolar (BRASIL, 2012a), podendo ser uma 

estratégia lúdica para o aprendizado (SALGUEIRO; KUTZ; CERVATO-MANCUSO, 

2017) e ser usado em oficinas culinárias e hortas escolares pedagógicas (BRASIL, 

2009). 

Também possui os recursos humanos necessários: nutricionistas responsáveis 

pelo PNAE; gestores e professores que devem incluir o tema alimentação saudável e 

adequada no plano pedagógico (BRASIL, 2013a); cozinheiras escolares capacitadas 

para fornecer refeições nutricionalmente equilibradas; pais que atuam ativamente no 

Conselho de Alimentação Escolar e; alunos que participam no aperfeiçoamento das 

práticas alimentares exercidas na escola (BRASIL, 2009). 

Outras ações que buscam a realização da SAN envolvem a EAN, valendo-se 

dos vários atores da comunidade escolar (gestores, professores, cozinheiras 

escolares, pais, responsáveis, produtores de alimentos e da agricultura familiar e 

alunos) (BRASIL, 2012b) a fim de promover a adoção de práticas e escolhas 

alimentares saudáveis, que contribuam positivamente para a saúde, a qualidade de 

vida e a melhoria da aprendizagem do aluno e a formação contínua de todos os atores 

envolvidos direta ou indiretamente com a alimentação escolar (BRASIL, 2013a). 

                                                           
3 Educação Alimentar e Nutricional, no contexto da realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e da 
garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, é um campo de conhecimento e de prática contínua e 
permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária 
de hábitos alimentares saudáveis. A prática da EAN deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais 
problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, considerando 
todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e significados que compõem o 
comportamento alimentar (BRASIL, 2012a). 
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As cozinheiras escolares, envolvidas diretamente na alimentação escolar, 

conseguem transformar as regras e leis que o Governo Federal estabelece, em 

refeições saborosas. Seu papel é essencial para o sucesso das políticas públicas de 

EAN e SAN (BRASIL, 2018b). A alimentação escolar é preparada por estes 

profissionais que, indiretamente, tendem a repassar seus hábitos alimentares aos 

alunos (XAVIER et al., 2011b) influenciando o consumo alimentar dos mesmos 

(ACCIOLY, 2009). 

Os hábitos alimentares se desenvolvem ao longo da vida, de forma dinâmica, 

e podem mudar durante o crescimento. Assim, hábitos alimentares saudáveis devem 

ser estimulados precocemente, pois o aprendizado adquirido na infância e 

adolescência permanece durante todo o ciclo vital (MADRUGA et al., 2012). A família 

tem papel primordial nessa construção, por ser o primeiro núcleo de integração social 

do ser humano (ACCIOLY, 2009) porém, tendo em consideração que o período de 

formação de hábitos alimentares coincide com a inserção da criança no ambiente 

escolar, ações que valorizem e implementem as práticas de alimentação saudável que 

envolvam pais, alunos e a escola são fundamentais para a promoção da saúde. 

A escola como local de promoção de saúde, por meio do PNAE, deverá fazer 

a introdução de novos alimentos (ABERC, 2008), em quantidade e qualidade 

adequados a cada fase do desenvolvimento (BRASIL, 2012a), a partir de um cardápio 

adequado, elaborado pelo nutricionista responsável técnico, consultando os outros 

atores envolvidos na alimentação escolar, como cozinheiras escolares, gestores e os 

próprios alunos (BRASIL, 2013a). 

A participação das cozinheiras escolares na escolha dos alimentos pode 

determinar mudanças no cardápio oferecido, com base na percepção das mesmas 

acerca das preferências alimentares e a aceitação dos alunos ou por seu 

conhecimento sobre os estoques disponíveis nas escolas (CARVALHO et al., 2008), 

visando minimizar desperdícios e a utilização racional dos gêneros. 

A alimentação escolar pode ser decisiva na melhoria da saúde dos alunos, 

contribuindo para redução das carências nutricionais e outras doenças relacionadas 

à alimentação e nutrição. A escola é um local privilegiado para a formação de valores, 
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hábitos e estilos de vida saudáveis, gerando bem-estar, desenvolvimento social e 

qualidade de vida a toda a comunidade escolar (ACCIOLY, 2009). 

A promoção da alimentação adequada no ambiente escolar envolve toda a 

comunidade escolar, mas tem as cozinheiras escolares como elemento operacional 

central, consideradas como agentes de saúde na escola. (XAVIER et al., 2011a). 

A merendeira sofre pressões constantes no ambiente de trabalho, devido à alta 

responsabilidade que lhe é incumbida (CARVALHO et al., 2008), o que afeta sua 

qualidade de vida (COLARES, 2005). Em muitas situações, é desvalorizada tanto 

social como economicamente, pertencendo em sua grande maioria às classes B2 e 

C1, (MIRON et al., 2009; TEO; SABEDOT; SCHAFER, 2010), o que acarreta em maior 

risco para as DCNT, tendo em vista que as desigualdades sociais compõem o quadro 

de determinantes sociais dessas doenças (BRASIL, 2011a). 

Um estudo observou que, apesar de efetuarem o número adequado de 

refeições ao dia, as cozinheiras escolares possuem uma dieta com qualidade 

nutricional inadequada em função do consumo excessivo de doces e frituras, práticas 

presentes em suas residências e repetidas muitas vezes no preparo da alimentação 

escolar (MIRON et al., 2010). Outros achados apontam prevalência de sobrepeso e 

obesidade nessas profissionais, classificando a profissão como de risco nutricional, 

pois muitas afirmam que ganharam peso após serem admitidas no emprego (XAVIER 

et al., 2011b, LEAL, 2011). 

Conhecimentos insatisfatórios sobre nutrição influenciam de forma negativa 

não apenas a promoção e manutenção da saúde dessas profissionais (LEAL, 2011) 

mas também o preparo e a composição das refeições ofertadas, fato este que pode 

exercer influência sobre o estado nutricional dos alunos.  

Assim, faz-se necessário caracterizar o estado nutricional e a percepção dos 

aspectos relacionados a atuação profissional dessas cozinheiras escolares, uma vez 

que influenciam os hábitos alimentares dos alunos, para o delineamento de futuras 

ações de educação alimentar e nutricional e para o monitoramento das políticas 

públicas de promoção da saúde. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Analisar o estado nutricional e a percepção de cozinheiras escolares sobre 

aspectos da sua atuação profissional. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Avaliar o perfil sociodemográfico, antropométrico, do consumo alimentar e de 

qualidade de vida de cozinheiras escolares; 

• Analisar a associação entre estado nutricional, consumo alimentar e qualidade 

de vida. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

Foi um estudo transversal, de caráter descritivo, com a utilização conjunta do 

enfoque quantitativo e qualitativo, a ser desenvolvido com cozinheiras escolares das 

escolas municipais de Carapicuíba – SP.  

 

4.2 Local e população de estudo 

 

O município de Carapicuíba está localizado na região metropolitana de São 

Paulo com área de 34.546 km². De acordo com o Censo de 2010, o município 

apresentava 369.584 habitantes (estimativa de 396.587 habitantes em 2017), com 

densidade demográfica de 10.698,32 hab/km². Possui Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) de 0,749, sendo a longevidade a dimensão que mais 

contribui para o elevado IDHM do município (IBGE, 2018a). 

A história de Carapicuíba remonta a uma antiga aldeia de índios, sendo uma 

das doze aldeias fundadas pelo Padre José de Anchieta, por volta de 1580. Existem 

várias versões para o significado do nome Carapicuíba, mas o mais utilizado é “peixe 

cará comprido”, que não pode servir para ser comido, por ser venenoso como o baiacu 

(CARAPICUÍBA, 2017).  

Carapicuíba não apresentou grande desenvolvimento até a chegada dos trilhos 

da velha Estrada de Ferro Sorocabana. Pertencia ao Município de São Paulo até 1856, 

quando passou a pertencer ao Município de Cotia, até ser desanexada do mesmo em 

1948, quando foi elevada à categoria de Distrito de Paz. Em 1949, integrou-se ao 

Município de Barueri, como um de seus distritos e, em 26 de março de 1965, após um 

período de batalha pela emancipação, tornou-se município (CARAPICUÍBA, 2017). 
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A cidade contava, em 2017, com 44 escolas públicas municipais, divididas em 

creches (berçário e maternal), educação infantil (pré I e pré II) e ensino fundamental 

anos iniciais, sendo 15 escolas que atendiam alunos na modalidade creche, 23 que 

atendiam somente na modalidade educação infantil e seis que atendiam na 

modalidade ensino fundamental anos iniciais (Quadro 1).  

Para atender a alimentação escolar, o município contava, em 2017, com 145 

cozinheiras escolares que preparavam e serviam refeições e lanches conforme 

cardápio definido pelas nutricionistas, segundo informações obtidas diretamente na 

Secretaria Municipal de Educação, pois não estão disponíveis em portais públicos do 

município. A modalidade creche contava com 31,03% das cozinheiras escolares da 

rede municipal, a educação infantil com 52,41% e o ensino fundamental anos iniciais 

com 16,56% (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Caracterização da população de cozinheiras escolares segundo 

modalidade e matrículas por escola. Carapicuíba, 2017. 

 CRECHE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

ANOS INICIAIS 

TOTAL 

NÚMERO DE 

ESCOLAS 
15 23 6 44 

MATRÍCULAS 5.505 7.966 5.476 18.947 

COZINHEIRAS 

ESCOLARES 
45 76 24 145 

 

4.3 Coleta de dados 

 

Todas as cozinheiras escolares foram convidadas a participar da pesquisa por 

meio de convite realizado oralmente na reunião anual de capacitação em julho de 

2017, informando que a pesquisa se iniciaria após aprovação do Comitê de Ética em 
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Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e 

pela Secretaria Municipal de Educação de Carapicuíba. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram considerados os princípios éticos 

que norteiam a pesquisa envolvendo seres humanos, conforme a Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde nº 466, de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2013b). 

O projeto foi aceito pela Secretaria Municipal de Educação de Carapicuíba 

(ANEXO 1), em julho de 2017 e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo sob o CAAE 

69597617.0.0000.0067 (ANEXO 2), em dezembro de 2017. 

Após a aprovação, foram enviados os Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (ANEXO 3) via Secretaria Municipal de Educação e a coleta de 

dados foi realizada em cada escola após o retorno do recesso escolar e devolutiva do 

TCLE assinado entre janeiro e março de 2018. Foram coletados dados 

antropométricos de todas as participantes, respondidos três questionários e, algumas 

cozinheiras escolares, por conveniência, foram entrevistadas para a coleta de dados 

qualitativos. 

 

4.3.1 Antropometria 

 

Para avaliação do estado nutricional foram aferidas as medidas de peso, 

estatura e circunferência da cintura, utilizando para tal balança digital, estadiômetro 

de parede e fita métrica inelástica. As participantes estavam descalças, com o mínimo 

de roupas, eretas, olhando para o horizonte, com o dorso, cabeça e glúteos 

encostados ao estadiômetro, calcanhares unidos e com os braços estendidos ao 

longo do corpo (BRASIL, 2011b). A coleta dos dados foi feita individualmente, em 

duplicata, em local reservado, por pesquisadores previamente treinados que deram 

devolutiva por escrito da avaliação realizada à participante da pesquisa, no mesmo 

dia da coleta de dados (ANEXO 4). 
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O Índice de Massa Corporal (IMC) foi determinado pela razão do peso (kg) pela 

altura elevada ao quadrado (m²), e o estado nutricional foi classificado seguindo as 

especificações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a população adulta em 

magreza: IMC < 18,5 kg/m2; eutrofia: IMC 18,5 a 24,9 kg/m2; sobrepeso: IMC 25 a 

29,9 kg/m2; obesidade grau I: 30 a 34,9 kg/m2; obesidade grau II: 35 a 39,9 kg/m2 e 

obesidade grau III: ≥ 40 kg/m2 (WHO, 1995). Para participantes com 60 anos ou mais 

utilizou-se as recomendações da The Nutrition Screening Initiative para idosos, com 

classificação em baixo peso: IMC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

<22 kg/m2; eutrofia: IMC 22 a 27 kg/m2 e excesso de peso: IMC ≥ 27 kg/m2 (THE 

NUTRITION SCREENING INITIATIVE, 1994). 

O risco para doença metabólica foi aferido por meio da circunferência da cintura 

(CC) e classificada de acordo com as recomendações da OMS, considerando-se risco 

aumentado para doença metabólica, quando CC igual ou superior a 80 cm; e risco 

aumentado substancialmente para CC igual ou superior a 88 cm, sendo estes pontos 

de corte para mulheres (WHO, 2000). 

 

4.3.2 Aspectos sociodemográficos 

 

Um questionário sobre aspectos sociodemográficos (ANEXO 5) contendo 

questões sobre idade, estado civil e aspectos socioeconômicos foi entregue a cada 

participante. Para aclassificação socioeconômica das respondentes foi utilizado o 

Critério de Classificação Econômica Brasil, da Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa, que avalia a escolaridade do chefe da família, a presença, quantidade e 

variedade de bens de consumo no domicilio, a presença de água encanada e rua 

pavimentada, atribuindo pontos para cada item. De acordo com o total de pontos, o 

respondente é classificado em uma das sete classes econômicas definidas pela 

organização a saber: A, B1, B2, C1, C2, D-E (ABEP, 2015). 
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4.3.3 Qualidade de vida 

 

A percepção da qualidade de vida (QV) das cozinheiras escolares foi avaliada 

pelo questionário WHOQOL-bref (World Health Organization Quality on Life, bref 

version), instrumento utilizado para aferir quantitativamente a QV (ANEXO 6). A QV é 

uma variável de natureza subjetiva, visto que se baseia na percepção das pessoas 

quanto a diversos aspectos de sua vida. O WHOQOL foi desenvolvido por uma 

pesquisa multicêntrica organizada pelo Grupo de QV da WHO, que resultou na versão 

longa do instrumento (WHOQOL-100), adaptada e validada no Brasil por 

pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (FLECK et 

al., 2000). 

Para a construção do WHOQOL-bref, a versão breve do inquérito maior, os 

itens da versão longa foram selecionados de acordo com a abrangência e 

desempenho psicométrico que, posteriormente, foram examinados por um painel de 

peritos quanto à sua capacidade de representação e relevância conceitual e 

psicométrica (FLECK et al., 2000). 

A versão breve possui 26 perguntas, com cinco opções de resposta: 24 facetas 

(uma pergunta para cada faceta) a respeito de quatro domínios da vida:  1. Físico, 2. 

Psicológico, 3. Relações sociais e 4. Meio ambiente; e duas questões separadas de 

caráter mais geral, que questionam diretamente a avaliação de QV e a satisfação 

pessoal com o estado de saúde. Outro componente de aferição de QV é a medida de 

QV geral, obtida pela média dos escores nos quatro primeiros domínios. O 

questionário é autoexplicativo e solicita respostas referentes às duas últimas semanas 

(FLECK et al., 2000).  

A análise da qualidade de vida foi realizada seguindo as orientações dos 

autores, a partir da transcrição textual da sintaxe do WHOQOL-bref (ANEXO 7). 

Inicialmente foi verificado se todas as 26 questões foram preenchidas com valores 

entre 1 e 5. Em seguida, invertem-se todas as questões cuja escala de respostas é 
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invertida. Os escores dos domínios são calculados por meio da soma dos escores da 

média de questões que compõem cada domínio. 

Nos domínios compostos por até sete questões, este é calculado somente se 

o número de facetas não calculadas não for igual ou superior a dois e nos domínios 

compostos por mais de sete questões, este é calculado somente se o número de 

facetas não calculadas não for igual ou superior a três (THE WHOQOL GROUP, 

1998). 

Os respondentes que deixaram de preencher ou preencherem incorretamente 

mais do que seis questões (80% do total de questões do instrumento) foram excluídos 

da amostra (WHO, 1998).  

Por fim, o resultado é multiplicado por quatro, sendo representado em uma 

escala de 4 a 20 e os escores dos domínios são convertidos para uma escala de zero 

a 100. Considerando-se esta escala, classificou-se a qualidade de vida geral e nos 

domínios em cinco categorias inicialmente, sendo muito baixa:  20, baixa:  40, 

regular:  60, boa:  80 e muito boa > 80 (THE WHOQOL GROUP, 1998). Para a 

análise dos dados agrupou-se, neste estudo, as categorias periféricas, formando três 

categorias principais: muito baixa + baixa; regular e boa + muito boa. 

 

4.3.4 Consumo alimentar 

 

O consumo alimentar das cozinheiras escolares foi avaliado por meio do 

questionário “Como está sua alimentação?”, do Ministério da Saúde, composto por 18 

questões de múltipla escolha que contemplam aspectos do consumo alimentar 

(ANEXO 8), contido no documento Guia Alimentar: Como ter uma alimentação 

saudável, que é formado pelo questionário e os dez passos para uma alimentação 

saudável (BRASIL, [s.d.]). As questões apresentam de duas a quatro alternativas, com 

pontuações que variam de 0 a 4. Baseando-se nas recomendações contidas no 

próprio documento, classificou-se o consumo alimentar das cozinheiras escolares em 

adequado e inadequado (BRASIL, [s.d.]). Respostas com pontuação 0, 1 ou 2 foram 
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classificadas como comportamentos inadequados e respostas com pontuações 3 ou 

4 classificadas como comportamentos adequados, com exceção das questões 5 e 15, 

referentes ao consumo diário de carnes e de água, cujas respostas com pontuação 0 

ou 1 foram classificadas como comportamentos inadequados e respostas com 

pontuações 2 ou 3 classificadas como comportamentos adequados. 

A pontuação final é o resultado do somatório das questões, que podem variar 

de um a 58, considerando até 28 pontos os indivíduos que precisam tornar sua 

alimentação e hábitos de vida mais saudáveis; entre 29-42 pontos aqueles que devem 

ter mais atenção com a alimentação e hábitos de vida e os que tiverem 43 pontos ou 

mais, estão no caminho para o modo de vida saudável (BRASIL, [s.d.]). Para a análise 

das três categorias relativas à qualidade do consumo alimentar e outros hábitos de 

vida, adotou-se os seguintes indicadores resumo: “Precisa melhorar”, “Atenção” e 

“Parabéns”, respectivamente. 

 

4.3.5 Entrevista semiestruturada 

 

Para a coleta de dados qualitativos, por meio de entrevista semiestruturada, foi 

utilizada metodologia de amostragem por conveniência, considerando a modalidade 

da escola (creche, educação infantil e ensino fundamental anos iniciais) e sua 

representatividade dentro da amostra. 

Segundo Minayo (2010), as entrevistas semiestruturadas são orientadas por 

um roteiro, mas com abertura a outras questões que a aprofundam.  

Visando investigar a percepção das cozinheiras escolares sobre aspectos da 

sua atuação profissional, buscou-se formular um roteiro de perguntas que abrangesse 

concepções da alimentação das participantes, da alimentação escolar, do trabalho e 

da responsabilidade das mesmas. 

O roteiro de perguntas utilizado nesta pesquisa é apresentado abaixo: 

1- Como é a sua alimentação quando não está na escola? 
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2- As preparações que você faz na escola são semelhantes às que faz em casa? 

3- Existe uma troca de experiência na formulação das preparações? 

4- O que você entende por alimentação saudável? 

5- Você considera a alimentação escolar como saudável? Se não, o que precisaria 

ser alterado para mudar esse quadro? 

6- Você acha que a merenda escolar influencia a saúde dos alunos? 

7- Como você descreveria o seu papel como merendeira? 

Este roteiro passou por um pré-teste, sendo aplicado com duas cozinheiras 

escolares que participaram da coleta de dados quantitativa, mas foram excluídas do 

levantamento final das entrevistas a fim de avaliar o entendimento das questões e a 

qualidade das respostas obtidas. As entrevistas foram gravadas, em local reservado, 

individualmente. 

 

4.4 Amostragem 

 

Do total das 44 escolas, 14 apresentaram recusa de todas as cozinheiras 

escolares atuantes para participarem da pesquisa, por meio de carta assinada e 

enviada pela diretoria de cada escola em resposta à pesquisadora responsável.  

As 30 escolas participantes (68,18% do total de escolas) tinham em seu quadro 

de colaboradores 94 cozinheiras escolares (64,82% do total de cozinheiras escolares), 

das quais 28,72% atuavam em creches, 54,26% na educação infantil e 17,02% no 

ensino fundamental anos iniciais. Destas, 68 participaram da pesquisa (72,34%), 

sendo que 29,41% atuavam em creches, 50% em educação infantil e 20,59% no 

ensino fundamental anos iniciais (Quadro 2).  

Para a entrevista de coleta de dados qualitativos foram selecionadas 32 

cozinheiras escolares por conveniência, tentando manter a distribuição da amostra de 

acordo com a proporção de cozinheiras escolares por modalidade da escola, 

totalizando 25% na modalidade creche, 59,38% em educação infantil e 15,63% no 

ensino fundamental anos iniciais (Quadro 2). 
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As cozinheiras escolares participantes correspondem a 46,89% do total da 

população (n = 145) e as entrevistadas correspondem a 47,06% do total de 

participantes (n = 68) (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Caracterização da amostra segundo modalidade, matrículas, 

participantes da pesquisa e das entrevistadas por escola. Carapicuíba, 2018. 

 CRECHE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

ANOS INICIAIS 

TOTAL 

NÚMERO DE 

ESCOLAS 
11 15 4 30 

MATRÍCULAS 2.083 4.682 3.596 10.361 

TOTAL DE 

COZINHEIRAS 

ESCOLARES 

27 51 16 94 

COZINHEIRAS 

ESCOLARES 

PARTICIPANTES 

20 34 14 68 

COZINHEIRAS 

ESCOLARES 

ENTREVISTADAS 

8 19 5 32 

 

 

4.5 Análise de dados 

 

4.5.1 Estado Nutricional, Consumo Alimentar e Qualidade de Vida 
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Os dados quantitativos relacionados à caracterização da amostra, consumo 

alimentar, estado nutricional e qualidade de vida foram organizados e analisados 

utilizando-se Excel, do pacote Microsoft Office e SPSS versão 22.0, ambos para 

Windows. A normalidade dos dados foi testada pelo método de D'Agostino-Pearson. 

A análise descritiva das variáveis contínuas foi expressa em média ± desvio-

padrão, valores mínimos e máximos e das variáveis categóricas em frequência 

simples e relativa, as quais foram analisadas por meio do teste do qui-quadrado (2). 

As associações dicotômicas foram determinadas por meio dos coeficientes de 

correlação de Spearman. Os coeficientes de correlação (r) foram interpretados 

segundo proposto por Cohen (1988, apud BATTERHAM; HOPKINS, 2006) e adaptado 

por (MUKAKA, 2012): r  0,20 muito fraca, r  0,40 fraca,  0,60 moderada,  0,80 

forte e > 0,80 muito forte. 

Os escores de percepção de qualidade de vida em cada um dos quatro 

domínios e o escore geral, mais as três categorias do consumo alimentar, foram 

analisados por meio do teste de Kruskal-Wallis, seguidos do teste para múltiplas 

comparações de Dunn. Adicionalmente, realizou-se análise multivariada tendo como 

variável dependente o escore geral do WHOQOL-bref. Em todos os casos, adotou-se 

o nível de significância de 5% (p < 0,05) em todos os testes estatísticos. 

 

4.5.2 Autopercepção sobre a atuação profissional 

 

A análise da percepção das cozinheiras escolares sobre aspectos da sua 

atuação profissional foi realizada a partir de entrevistas baseadas em roteiro de 

perguntas semiestruturado. As transcrições das entrevistas individuais foram 

analisadas utilizando-se para tal a Análise de Conteúdo Temática proposta por Bardin 

(2009) e Bernard, Wutich e Ryan (2017), para a compreensão crítica do assunto.  

Na pré-análise foi realizada leitura flutuante de todas as entrevistas, que 

constituíram o corpus do estudo, objetivando-se definir os temas, utilizando como 
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indicador a repetição e relevância dos mesmos. Tanto a construção dos temas quanto 

das hipóteses foram realizada a posteriori, de forma indutiva.  

Optou-se por utilizar abordagem êmica ao invés de abordagem ética na 

interpretação das falas. A abordagem ética é baseada na visão dos investigadores, 

geralmente de forma externa, quando se adota uma postura transcultural, comparativa 

e descritiva, enquanto a abordagem êmica é a visão dos observados, de forma interna, 

adotando uma postura particular, única e analítica (ROSA; OREY, 2012). 

Na etapa exploratória do material utilizou-se a técnica manipulativa de cutting 

and sorting (RYAN; BERNARD, 2003), que envolve a identificação das citações ou 

expressões que de alguma forma parecem importantes e depois organização delas 

em seções de sentido comum, agrupando os trechos. Foi tomado o cuidado, ao grifar 

o material, de manter o sentido/contexto de modo que, após realçar, o trecho 

permanecesse inteligível. Não foi estabelecida uma unidade de registro (número de 

palavras ou quantidade de linhas), utilizando-se apenas a unidade de contexto, 

definida como frase (BARDIN, 2009).  

Os trechos foram agrupados, por cores, de acordo com a repetição de ideias 

nas falas e pelas semelhanças nos sentidos e, em seguida, a pesquisadora 

responsável analisou os discursos, a fim de formar as categorias de análise (temas) 

(BARDIN, 2009).  

Após essas etapas, deu-se início à análise, primeiramente por meio da 

construção de um codebook (guia de codificação) (ANEXO 9), a fim de apresentar os 

temas, suas definições e como deveriam ser aplicados (BARDIN, 2009, MACQUEEN; 

MCLELLAN; MILSTEIN, 1998, BERNARD; WUTICH; RYAN, 2017) e sua aplicação 

pela pesquisadora responsável. 

A estrutura do codebook inclui seis componentes básicos: o código (tema), 

abreviatura do código, descrição detalhada, critérios de inclusão (para quando aplicar 

o código), critérios de exclusão (para quando não aplicar o código) e exemplos, que 

são divididos em exemplos típicos e atípicos (que se enquadram nos critérios de 

inclusão) e os exemplos close but no (que não se enquadram nos critérios de inclusão) 

(MACQUEEN; MCLELLAN; MILSTEIN, 1998). 
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A segunda etapa da análise se deu pela aplicação do codebook por uma 

segunda codificadora, com auxílio dos softwares Word e Excel, ambos do pacote 

Microsoft Office para Windows, ano 2013, dando a liberdade para criar novos temas 

e/ou agrupar temas existentes. 

A pesquisadora convidada para a codificação foi a coorientadora desta 

pesquisa, por ter contato com a pesquisa e estar familiarizada com o tema, a 

metodologia e a aplicação do codebook.  

Em seguida, avaliou-se a concordância entre as codificadoras quanto às 

categorizações, discutindo cada tema até obter um consenso. Feito isso, somou-se, 

para cada tema: (1) o número de unidades de análise que as codificadoras 

categorizaram de maneira igual, (2) o número de unidades de análise que somente a 

codificadora 1 categorizou, (3) o número de unidades de análise que somente a 

codificadora 2 categorizou e, após discussão para consenso, (4) o número de 

unidades de análise que não foram categorizadas. Desta forma, torna-se possível o 

cálculo do coeficiente Kappa de Cohen (BERNARD; WUTICH; RYAN, 2017). 

O cálculo do Kappa aponta o grau de concordância entre os codificadores, 

considerando a concordância na categorização das mesmas unidades de análise e 

na aplicação dos mesmos códigos a essas unidades de análise. Para o cálculo, foi 

utilizado o software online Graph Pad Quick-Calcs, e a classificação do coeficiente de 

Landis e Koch (1977). 

As unidades de análise não categorizadas foram excluídas após acordo entre 

as codificadoras, que consideraram a relevância dos trechos para o tema proposto, 

trechos sobre experiências vividas por outras pessoas e trechos com sentido dúbio ou 

ambíguo, concluindo assim, a etapa de aplicação do codebook. 

Os temas encontrados, identificados por seu mnemônico serão descritos na 

seção seguinte e apresentados segundo seus aspectos centrais e periféricos, ou seja, 

os aspectos que mais representam o tema, mais apareceram nas falas dos 

entrevistados e os que surgiram com menor frequência (BERNARD; WUTICH; RYAN, 

2017). Ao longo da descrição, as falas serão distinguidas utilizando “M” e um número 

(M1, M2, M3...), referentes a cada merendeira, assim sendo, números diferentes 
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indicam pessoas diferentes e os aspectos centrais e periféricos são apresentados em 

sublinhado. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados são descritos e discutidos em duas seções. Na primeira são 

apresentados os dados socioeconômicos e demográficos, o consumo alimentar e 

outros hábitos de vida das cozinheiras escolares estudadas e as correlações entre o 

estado nutricional e o consumo alimentar e com a qualidade de vida. Na segunda, é 

apresentada a autopercepção das cozinheiras escolares acerca de sua atuação 

profissional obtida da análise de conteúdo temática. 

5.1 Caracterização socioeconômica e demográfica, consumo alimentar e 

outros hábitos de vida, estado nutricional e qualidade de vida 

  

A idade média das 68 cozinheiras escolares estudadas era de 53,97 anos, 

sendo que a mais nova tinha 36 anos e a mais velha 65 anos, a maioria vivendo com 

companheiro, e pertencente à classe socioeconômica C.  

Estudo realizado com 16 cozinheiras escolares de seis escolas municipais em 

Santa Maria-RS, observou características semelhantes: idade média de 50,94 anos, 

com 81,25% vivendo com companheiro e 56% pertencentes à classe socioeconômica 

C (MIRON et al, 2010; MIRON et al., 2009). Outro estudo com 25 cozinheiras 

escolares de escolas estaduais de Chapecó-SC encontrou valores ligeiramente 

menores, 45,5 anos em média de idade, 72% vivendo com companheiro e apenas 

48% eram da classe econômica C (TEO, SABEDOT, SCHAFER, 2010), 

demonstrando que o grupo estudado possui características socioeconômicas e 

demográficas semelhantes às cozinheiras escolares de outras regiões. 

Quanto aos dados antropométricos, foi calculado o peso médio de 78,3 kg e 

IMC médio de 30,85 kg/m2, indicativo de obesidade, com 45,5% das cozinheiras 

escolares tendo seu estado nutricional classificado como obesidade. O excesso de 
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peso (sobrepeso+obesidade) foi verificado em 82,4% da amostra. Esse resultado foi 

confirmado pela aferição da circunferência da cintura (94,5111,65 cm), indicando 

risco aumentado substancialmente para doença metabólica (Tabela 1). 

Em estudo realizado em 2007 com 95 cozinheiras escolares de 20 escolas 

municipais de Niterói-RJ, divididas em grupo intervenção (GI) (n=47) e grupo controle 

(GC) (n=48), verificou-se idade média de 45,8 anos em ambos os grupos, peso médio 

de 68,7 kg no GI e 69,1 kg no GC, com 65,9% e 60,4% de excesso de peso, 

respectivamente (SOUZA et al., 2013).  

Xavier et al. (2011a) avaliaram o perfil nutricional de 166 cozinheiras escolares 

de escolas estaduais de seis municípios da Região Metropolitana do Recife em 2010 

e encontraram 76,41% delas com excesso de peso, com média de idade de 44 anos. 

Além do IMC, foi utilizada neste estudo a CC, que avalia o risco para doença 

metabólica (doença cardiovascular e diabetes mellitus tipo 2). A média da CC obtida 

na amostra representa risco aumentado substancialmente para essas doenças, pois 

a adiposidade localizada na região abdominal é o tipo de gordura que oferece maior 

risco a saúde dos indivíduos (GRUNDY, 1998). Este tipo de adiposidade é composto 

por gordura subcutânea e gordura visceral (SAMPAIO et al., 2007), esta última 

apresenta características funcionais e metabólicas que a diferencia das que estão 

distribuídas em outros locais do corpo (NAVARRO et al., 2001). 

Dados de prevalência de CC com risco aumentado substancialmente para 

doença metabólica semelhantes ao presente estudo foram encontrados por Xavier et 

al. (2011a) (7,9%). Os autores afirmam que a profissão merendeira pode ser, por si 

só, um fator de risco para o ganho de peso e suas consequências, visto que as 

cozinheiras escolares por eles estudadas referiram o aumento do peso após iniciarem 

na profissão. 

 

Tabela 1. Características das cozinheiras escolares de Carapicuíba, 2018. 

Variáveis  n % 

Estado civil 
Com companheiro 38 55,9 
Sem companheiro 30 44,1 
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Classe socioeconômica 
B 20 29,4 
C 45 66,2 
D-E 03 4,4 
Estado nutricional – IMC 
Baixo peso 1 1,5 
Eutrofia 11 16,2 
Sobrepeso 24 35,3 
Obesidade 32 47,0 
Circunferência da cintura 
Sem risco 06 8,8 
Risco aumentado 13 19,1 
Risco aumentado substancialmente 49 72,1 
Consumo alimentar 
Precisa melhorar 05 7,4 
Atenção  49 72,1 
Parabéns 14 20,6 
Qualidade de vida geral 
Muito baixa+Baixa 03 4,4 
Regular 31 45,6 
Boa+Muito boa 34 50,0 
Domínio físico 
Muito baixa+Baixa 03 4,4 
Regular 23 33,8 
Boa+Muito boa 42 61,8 
Domínio psicológico 
Muito baixa+Baixa 02 2,9 
Regular 28 41,2 
Boa+Muito boa 38 55,9 
Domínio relações sociais 
Muito baixa+Baixa 04 5,8 
Regular 22 32,4 
Boa+Muito boa 42 61,8 
Domínio meio ambiente 
Muito baixa+Baixa 15 22,1 
Regular 44 64,7 
Boa+Muito boa 09 13,2 

 

No que tange à qualidade do consumo alimentar e outros hábitos de vida, a 

maioria da amostra enquadrou-se no indicador resumo “atenção”, além de apresentar 

percepção da QV geral como boa e muito boa (50,0%) e regular (45,6%). 

Considerando cada domínio do indicador de Qualidade de Vida, verificou-se que a 

maior prevalência de classificação boa+muito boa foi obtida nos domínios físico e das 

relações sociais e a menor no domínio meio ambiente (Tabela 1). 

Miron et al. (2010) avaliaram o consumo alimentar de cozinheiras escolares por 

meio de questionário desenvolvido pelos autores e concluíram que a qualidade 

nutricional da dieta estava inadequada pelo excesso do consumo de doces e frituras.  
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A população brasileira tem experimentado alterações em seu estado nutricional 

e perfil de saúde. Entre os fatores relacionados a essas mudanças, principalmente no 

que se diz respeito ao excesso de peso, está o consumo alimentar (BRASIL, 2012a).  

A avaliação do consumo alimentar é complexa pela existência de diversos 

instrumentos que medem de formas diferentes seus aspectos e apresentam, 

sabidamente, limitações em seus métodos, o que dificulta a comparação entre os 

achados (FISBERG; MARCHIONI; COLUCCI, 2009). Ademais, há escassez de 

estudos que avaliem o consumo alimentar de cozinheiras escolares. 

Embora existam limitações nestes instrumentos, avaliar aspectos do consumo 

alimentar possibilita identificar inadequações e assim propor ações para a promoção 

e a proteção da saúde, contribuindo para o desenvolvimento humano com qualidade 

de vida (BRASIL, 2012a). 

As discussões acerca da QV começaram a ganhar importância a partir da 

década de 1980, com o aumento da expectativa de vida e a alteração do cenário 

epidemiológico (RIBEIRO, 1994, NAUGHTON; SHUMAKER, 2003, LOWY; 

BERNHARD, 2004).  

As cozinheiras escolares estudadas apresentaram ótima percepção de sua QV 

nos domínios físico e das relações sociais. O domínio físico diz respeito à percepção 

dos indivíduos frente a sua dor, a necessidade de tratamento médico, a disposição 

para exercer as atividades corriqueiras, capacidade para o trabalho e o descanso 

adequado. O domínio das relações sociais abrange a satisfação com as relações 

pessoais, familiares e de amizade, além da vida sexual (THE WHOQOL GROUP, 

1998). 

O domínio psicológico avalia dimensões como sentimentos positivos, 

espiritualidade, autoestima, aparência e capacidade de concentração nas atividades 

diárias (THE WHOQOL GROUP, 1998). Mais da metade das cozinheiras escolares 

demonstraram ótima percepção neste domínio. 

No que tange ao domínio meio ambiente, a percepção da maioria das 

cozinheiras escolares foi regular considerando os aspectos de segurança, clima, 



36 

 

transporte, oportunidades para adquirir novos conhecimentos, lazer e recursos 

financeiros (THE WHOQOL GROUP, 1998).  

Segundo dados dos indicadores da criminalidade do Estado de São Paulo 

fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 

Carapicuíba apresentou, em 2017, 11.865 casos de violências diversas (23 tipos, que 

variam de tentativas de furto a latrocínio) registrados em todas as delegacias do 

município (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2018), com proporções 

maiores do que a de municípios da mesma Região da Grande São Paulo, com 

estimativas de populações semelhantes, como Barueri, Itapevi e Taboão da Serra 

(IBGE, 2018b). Tal situação pode ser responsável pelos resultados obtidos para o 

domínio meio ambiente, ressaltando a necessidade de políticas públicas, com 

investimentos em infraestrutura urbana, que melhorem a QV da população em áreas 

de risco (ALMEIDA-BRASIL et al., 2017). 

A Tabela 2 apresenta a avaliação de vários aspectos do consumo alimentar e 

outros hábitos de vida das cozinheiras escolares. Nessa Tabela observa-se que o 

consumo de FLV, peixes, consumo e o tipo de leite e seus derivados, quantidade de 

refeições diárias, ingestão de água, prática de atividade física regular e a leitura de 

rótulo dos alimentos apresentavam-se inadequados para mais da metade das 

cozinheiras escolares estudadas. 

Xavier et al. (2011b) avaliando o consumo alimentar de 200 cozinheiras 

escolares em 105 escolas estaduais de Pernambuco, por meio de questionário de 

frequência alimentar, verificaram que a dieta de 79,5% das cozinheiras escolares era 

monótona, com consumo frequente dos mesmos tipos de alimentos, 75% consumiam 

legumes e 88%, frutas ao menos uma vez por semana. Embora os instrumentos 

utilizados sejam diferentes, o resultado de inadequação no consumo de FLV são 

semelhantes aos do presente estudo. 

Por outro lado, esse resultado para as cozinheiras escolares de Carapicuíba de 

certo modo surpreende, uma vez que o Município possui programa de distribuição de 

“vale-sacolão” que dá direito aos funcionários públicos que ganham até R$3.000,00 

(salário-base de 2018) de retirarem 10 kg desses itens, semanalmente, em um 

sacolão da cidade. Este programa acontece há mais de 20 anos, visando a segurança 
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alimentar e nutricional e a promoção da saúde dos seus colaboradores, conforme 

informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação de Carapicuíba. 

Alimentos de baixa densidade energética, como FLV, são considerados 

fundamentais para uma dieta saudável (PIERNAS; POOKIN, 2011, PREVIDELLI et 

al., 2011) e associam-se à redução de fatores de risco para DCNT, como a obesidade 

(ODDHP, 2014). A elevada proporção de cozinheiras escolares com excesso de peso 

(82,3%), obesidade (47%) e consumo inadequado de FLV sugere a necessidade de 

uma avaliação e o monitoramento desse programa para identificar as causas dessas 

divergências entre o que é oferecido pelo programa e o que verdadeiramente tem sido 

consumido, uma vez que se observou baixo consumo de FLV e altos índices de 

excesso de peso. 

A inadequação do consumo de peixes entre as cozinheiras escolares é um 

resultado consistente com o observado em nível populacional com base na Pesquisa 

de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009 sobre o consumo alimentar da população 

brasileira (IBGE, 2011), embora o país apresente vasta costa litorânea e bacias 

hidrográficas. 

Do mesmo modo, o consumo de leite e seus derivados das cozinheiras 

escolares estava, majoritariamente, inadequado e 19,1% da amostra referiu não 

consumir estes alimentos. Este resultado é consistente com os da POF 2008-2009, 

que observou que o consumo deste grupo alimentar na população brasileira está muito 

aquém do recomendado, o que se traduz em elevadas prevalências de inadequação 

de consumo de vitaminas e cálcio (IBGE, 2011). No mais, o tipo de leite consumido 

também encontrava-se inadequado, com 82,4% das cozinheiras escolares optando 

pelo leite com teor integral de gordura, proporção em muito superior à observada pelo 

estudo do Vigitel 2016 para a população feminina (51,2%) (BRASIL, 2017). 

A ingestão de proteína presente nesse grupo alimentar pode contribuir para o 

aumento da saciedade, atuando no controle hormonal da digestão, nos níveis de 

GLP1 (glucagon-like-peptide-1) e colecistoquinina, levando a redução do consumo 

alimentar e podendo assim, auxiliar no controle do peso (FUHRMAN et al., 2010; 

WESTERTERP-PLANTENGA et al., 2012). A inclusão de produtos lácteos em dietas 

para perda de peso com restrição de energia é bastante eficaz em relação à massa 
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de gordura corporal, massa magra e circunferência da cintura em comparação com 

as dietas usuais de perda de peso. (ABARGOUEI et al., 2012). Ante o baixo consumo 

desses alimentos entre as cozinheiras escolares e na população em geral, considera-

se importante o reforço de medidas que valorizem e incentivem essa prática alimentar 

em todos os grupos etários. 

No estudo de Miron et al. (2010), foi observado que 63% das cozinheiras 

escolares estudadas realizavam 5 a 6 refeições ao dia. No presente estudo, foi 

observado que apenas 17,6% das cozinheiras escolares realizavam esse número de 

refeições por dia, o que é considerado adequado pelo instrumento aqui utilizado 

(BRASIL, [s.d.]). 

O consumo hídrico das cozinheiras escolares encontrava-se em sua maioria 

inadequado, muito abaixo de dois litros por dia, quantidade considerada fundamental 

para o desempenho de diversas funções vitais do organismo, como recomendado pelo 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2008). 

Sobre a prática de atividade física regular, dados do Vigitel 2016 apontam que 

14,9% da população feminina adulta das 26 capitais e do Distrito Federal 

encontravam-se fisicamente inativas, considerando para esta classificação indivíduos 

que não praticaram qualquer atividade física no tempo livre nos últimos três meses, 

não se deslocaram caminhando ou de bicicleta por, no mínimo, 20 minutos no 

percurso de ida e volta e não foram responsáveis pela limpeza pesada de suas casas 

(BRASIL, 2017). 

Neste estudo, o documento utilizado (BRASIL, [s.d.]) considera adequada a 

prática de atividade física regular por pelo menos 30 minutos diários, todos os dias da 

semana, durante o tempo livre. A partir deste critério, 72,1% das cozinheiras escolares 

estudadas apresentaram prática de atividade física inadequada, percentual quase 

cinco vezes maior que o encontrado pelo Vigitel 2016 (BRASIL, 2017).  

Lindemann et al. (2016) estudaram 1.246 adultos e idosos usuários da atenção 

básica de Pelotas-RS, investigando a frequência de leitura de rótulos alimentares 

destes usuários e seus fatores associados. Os resultados indicaram que 70,9% da 

amostra possuíam o hábito de ler os rótulos de produtos adquiridos, tendo 
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probabilidade aumentada para esse desfecho quando se tratava de mulheres, idosas 

e com cônjuge. Resultado bastante diferente do presente estudo em que apenas 

26,5% da amostra de cozinheiras escolares costumavam ler os rótulos dos alimentos. 

Na Tabela 2 observa-se a prevalência de comportamentos saudáveis em 

relação ao consumo de leguminosas, cereais, carnes, retirada da gordura aparente 

das carnes e utilização de óleo vegetal para cozinhar.  

O consumo diário de leguminosas de forma adequada foi observado em 58,8% 

da amostra estudada, percentual semelhante ao encontrado pelo Vigitel 2016 para a 

população feminina (55,7%). Embora estas frequências sejam expressivas, o estudo 

do Vigitel (2016) vem observando a queda dessa frequência desde 2011, em média 

1,46 ponto percentual ao ano (BRASIL, 2017). 

No que tange ao consumo de cereais, o Guia Alimentar para a População 

Brasileira (2008) recomenda um consumo de seis porções (arroz, pães, massas, 

tubérculos e raízes) diariamente, com preferência aos integrais, pois, quando 

somadas às porções recomendadas para o consumo de frutas, legumes, verduras e 

leguminosas, seria alcançado o consumo de 25 g de fibras necessárias para uma boa 

função intestinal (BRASIL, 2008). 

Na análise crítica realizada após a avaliação do consumo alimentar das 

cozinheiras escolares, percebeu-se que o próprio documento utilizado para tal 

(BRASIL, [s.d.]) recomenda, nos dez passos para uma alimentação saudável, o 

consumo de seis porções de cereais ao dia. Embora exista essa recomendação, na 

pontuação do questionário é atribuído, nesta questão, valor maior para quem 

apresente consumo maior que seis porções (3 pontos para o consumo de 4,5 – 7,5 

porções e 4 pontos para o consumo de > 7,5 porções). 

Com isso, embora pela pontuação do questionário as cozinheiras escolares 

apresentem consumo adequado, optou-se por apresentar os dados do consumo 

acima do recomendado para cereais (> 7,5 porções) relacionando-o ao estado 

nutricional obtido pela classificação do IMC.  
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Da amostra de cozinheiras escolares, constatou-se que 44,1% (n = 30) 

referiram consumir > 7,5 porções de cereais ao dia, destas 20% (n = 6) apresentavam 

baixo peso+eutrofia e 80% (n = 24) sobrepeso+obesidade.  

O Guia Alimentar: como ter uma alimentação saudável, recomenda o consumo 

de cereais, de preferência grãos integrais e alimentos na sua forma mais natural. No 

questionário contido no documento, as opções de alimentos disponíveis para o cálculo 

das porções consumidas não diferenciam alimentos integrais e não integrais (BRASIL, 

[s.d.]). 

Segundo Kim, Kim e Lim (2018), que analisaram o índice de qualidade de 

carboidratos consumidos a partir da ingestão de fibra bruta, do índice glicêmico da 

dieta, da relação entre grãos integrais e grãos totais, e entre carboidratos sólidos e 

carboidratos totais de 12.027 adultos, concluíram que a qualidade dos carboidratos 

consumidos está associada ao risco de obesidade e ao aparecimento de doenças 

crônicas, como a hipertensão. 

Com isso, faz-se necessário salientar que o consumo de cereais acima do 

recomendado, aliado ao baixo consumo de FLV (alimentação inadequada) e à 

inatividade física, podem estar contribuindo para o excesso de peso observado na 

amostra estudada, sendo estes, fatores de risco para DCNT (BRASIL, 2011a). 

O consumo de carnes e ovos estava adequado na maioria das cozinheiras 

escolares, sendo que nenhuma delas relatou não consumir carne vermelha ou frango. 

Em relação à gordura aparente das carnes, a grande maioria (82,4%) das 

cozinheiras escolares apresentou o comportamento saudável de retirada dessa 

gordura para consumo das carnes, resultado condizente com o do Vigitel 2016, que 

aponta para o não consumo de carnes com excesso de gordura por 77,5% da 

população feminina, com tendência para diminuição na frequência do consumo com 

o aumento da faixa etária, em ambos os sexos. Considerando a idade média da 

população estudada (53,97 anos), a população feminina e a faixa etária de 45 a 54 

anos do Vigitel, o percentual obtido nos dois estudos se assemelha ainda mais 

(80,2%) (BRASIL, 2017). 
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Uma informação relevante sobre este aspecto é que o comportamento não 

saudável (17,6%) foi observado justamente entre cozinheiras escolares classificadas 

em excesso de peso de acordo com o IMC, sendo 41,6% destas em sobrepeso e 

58,3% em obesidade. 

O questionário para avaliação do consumo alimentar utilizado neste estudo 

(BRASIL, [s.d.]) avalia não somente comportamentos saudáveis da alimentação, mas 

também a frequência de comportamentos não saudáveis, como o consumo de frituras, 

salgadinhos e embutidos, consumo de doces, adição de sal aos alimentos prontos e 

o consumo de bebida alcoólica. A avaliação desses aspectos merece destaque neste 

estudo pela baixa frequência observada. 

No estudo já citado de Miron et al. (2010), o consumo de doces foi reportado 

por 75% da amostra, enquanto o consumo de frituras foi referido por 63% dos sujeitos 

estudados. 

O consumo de doces, frituras, salgadinhos e embutidos das cozinheiras 

escolares aqui estudadas estava adequado, diferentemente do estudo supracitado. 

Embora o consumo de doces relatado tenha sido adequado, neste não foi 

contemplado o consumo de açúcar implícito à ingestão de vários “cafezinhos” durante 

a jornada de trabalho que foram referidos durante as entrevistas qualitativas, 

indicando uma provável subestimação do consumo. 

  No que diz respeito à adição de sal em refeições já prontas, constatou-se 

proporção abaixo dos achados nacionais, marcando 4,4% nesse estudo. Dados do 

Vigitel 2013, que analisaram a frequência de indivíduos que consideravam seu 

consumo de sal alto ou muito alto constataram que 14,3% das mulheres entrevistadas 

o consideravam assim, com tendência à diminuição conforme aumento da faixa etária, 

sendo a frequência observada para a faixa etária de 45 a 54 de 10,7% (BRASIL, 

2014a).  

A adoção de comportamentos saudáveis demonstrados pelas cozinheiras 

escolares pode, entre outros fatores, ter sofrido influência das capacitações anuais 

promovidas pela Secretaria Municipal de Educação de Carapicuíba, que aborda em 

cada ano temas atuais e que fogem do básico controle higiênico-sanitário na produção 
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de refeições. A questão que se coloca é se as cozinheiras escolares incorporaram 

essa ideia apenas ao seu discurso ou de fato à sua prática culinária e hábitos de vida. 

As nutricionistas responsáveis pela alimentação escolar do município 

incentivam a participação das profissionais trazendo palestrantes de diversas áreas 

de atuação, promovendo oficinas culinárias em parceria com um Centro Universitário 

e criando um concurso culinário em 2017, chamado “Aromas e Sabores da 

Alimentação Escolar”, no qual os alunos são os jurados, elegem e premiam as cinco 

melhores receitas originais que posteriormente podem compor o cardápio escolar. 

O Vigitel 2016 traz dados de consumo abusivo de bebidas alcoólicas 

considerando cinco ou mais doses para homem e quatro ou mais doses para mulher, 

em uma única ocasião, pelo menos uma vez nos últimos 30 dias (BRASIL, 2017), 

enquanto neste estudo considerou-se que adequado seria o não consumo de bebidas 

alcoólicas, baseando-se na recomendação contida no documento (BRASIL, [s.d.]). 

Considerou-se assim inadequado qualquer consumo de bebida alcoólica, no entanto, 

sem quantificação deste consumo. 

Em relação a esse aspecto, verificou-se que 32,6% das cozinheiras escolares 

referiram consumir bebidas alcoólicas, sendo que 95,45% delas o faziam eventual ou 

raramente (menos de quatro vezes ao mês), 4,55% de uma a seis vezes na semana 

e nenhuma diariamente. De acordo com o Vigitel 12,1% relataram consumo abusivo 

(BRASIL, 2017), proporção inferior à obtida no presente estudo. 

  

Tabela 2. Consumo alimentar e hábitos de vida de cozinheiras escolares, 

Carapicuíba, 2018. 

Variáveis n (%) 

Consumo de frutas/dia  
Adequado 18   26,5 
Inadequado 50 73,5 

Consumo de legumes e verduras/dia 
Adequado 09 13,2 
Inadequado 59 86,8 

Consumo de leguminosas/dia 
Adequado 40 58,8 
Inadequado 28 41,2 

Consumo médio de cereais/dia 
Adequado 50 73,5 
Inadequado 18 26,5 

Consumo de carne (boi, aves, porco, peixes e outros)/dia 
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Adequado 54 79,4 
Inadequado 14 20,6 

Retira gordura aparente da carne 
Adequada 56 82,4 
Inadequada 12 17,6 

Frequência de consumo de peixes 
Adequada 12 17,6 
Inadequada 56 82,4 

Consumo de leite e derivados/dia 
Adequado 9 13,2 
Inadequado 59 82,8 

Tipo de leite consumido 
Adequado 12 17,6 
Inadequado 56 82,4 

Consumo de frituras, salgadinhos e embutidos 
Adequado 55 80,9 
Inadequado 13 19,1 

Frequência de consumo de doces 
Adequada 56 82,4 
Inadequada 12 17,6 

Tipo de gordura usada para cozinhar 
Adequado 64 94,1 
Inadequado 04 5,9 

Acréscimo de sal aos alimentos prontos 
Adequado 65 95,6 
Inadequado 03 4,4 

Quantidade de refeições/dia 
Adequada 12 17,6 
Inadequada 56 82,4 

Quantidade de água/dia 
Adequada 30 44,1 
Inadequada 38 55,9 

Consumo de bebida alcoólica 
Adequado 46 67,4 
Inadequado 22 32,6 

Prática de atividade física regular 
Adequada 19 27,9 
Inadequada 49 72,1 

Leitura de rótulos dos alimentos 
Adequada 18 26,5 
Inadequada 50 73,5 

 

Como apontado por Accioly (2009), a escola é um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento social, aquisição de conhecimentos e valores e a alimentação 

escolar pode valer-se destes atributos a partir do estímulo a uma alimentação mais 

saudável, com ações de promoção da saúde que podem contribuir para a reversão da 

tendência de aumento de DCNT que têm sua origem na infância e repercute por toda 

vida. 

O comportamento alimentar de cozinheiras escolares pode influenciar o 

consumo dos alunos. Delas deve partir o bom exemplo, por seu convívio íntimo com 
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as crianças e seu papel de destaque e referência de alimentação na escola, porém 

este tema deve englobar todos os atores da comunidade escolar, e não apenas as 

cozinheiras escolares, pois apresenta caráter interdisciplinar e intersetorial. O 

envolvimento de todos no processo de construção de hábitos alimentares saudáveis 

pode modificar o atual cenário de agravos à saúde relacionados à alimentação 

inadequada, interferindo positivamente nas práticas alimentares dos alunos 

(ACCIOLY, 2009). 

Na Tabela 3, que apresenta a correlação entre os escores relacionados ao 

estado nutricional (CC e IMC), a idade, consumo alimentar e de qualidade de vida, 

observa-se correlação positiva, muito forte e significante entre o IMC e a CC, 

sugerindo que o excesso de peso está efetivamente relacionado à doença metabólica. 

Outras correlações estatisticamente significantes foram constatadas entre idade e QV 

geral mostrando uma percepção mais positiva acerca da qualidade de vida quanto 

mais alta a idade; e também uma correlação positiva entre consumo alimentar 

adequado e QV geral das cozinheiras escolares. 

 

Tabela 3. Matriz de correlações entre as variáveis estudadas na amostra de 

cozinheiras escolares, Carapicuíba, 2018. 

 Idade CC IMC QV geral 

CC 
,022 
,861 

   

IMC 
-,121 
,324 

,844 
,000 

  

QV geral 
,269 
,027 

,131 
,288 

,047 
,704 

 

Consumo 
Alimentar 

,050 
,684 

-,059 
,633 

-,041 
,738 

,336 
,005 

 

 

5.2 Autopercepção das cozinheiras escolares acerca de sua atuação 

profissional 

A análise de conteúdo temática das entrevistas permitiu identificar oito temas 

emergentes, sendo eles Alimentação em casa versus alimentação na escola (ACE), 
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Alterar o cardápio (ALT), Trocas de experiências culinárias (TEC), Alimentação 

saudável (ALS), Alimentação escolar (AES), Alimentação e a saúde dos alunos (ASA), 

Papel da merendeira (PAM) e Insegurança alimentar e nutricional (IAN). A 

confiabilidade de cada tema por meio do coeficiente Kappa é apresentada na Tabela 

4. 

 

Tabela 4. Confiabilidade inter-codificadores dos temas emergentes das entrevistas 

segundo o coeficiente Kappa. São Paulo, 2018. 

Tema Coeficiente Kappa Classificação¹ 

ACE 0,61 Substancial 

ALT 0,87 Quase perfeita 

TEC 0,61 Substancial 

ALS 1,00 Quase perfeita 

AES 1,00 Quase perfeita 

ASA 0,61 Substancial 

PAM 1,00 Quase perfeita 

IAN 0,87 Quase perfeita 

¹Interpretação: 0,41-0,60 Moderada; 0,61-0,80 Substancial; 0,81-1,00 

Quase perfeita (LANDIS; KOCH, 1977). 

 

O primeiro tema tem enfoque na alimentação da própria merendeira e traz 

nuances da alimentação em casa versus alimentação na escola. Este tema traz as 

diferentes formas de cozinhar no contexto familiar e para os alunos. Tem como 

aspecto central o uso de temperos diferenciados quando se cozinha em casa, 

indicando que em casa elas utilizam temperos naturais e industrializados, atendendo 

às preferências da família. Na escola utilizam os temperos disponibilizados pela 

Prefeitura, definidos pelas nutricionistas responsáveis pela alimentação escolar, que 

são exclusivamente temperos frescos e naturais (alho, cebola, coentro, salsinha e 

cebolinha), como é possível ser observado em4: 

M5 - “Em casa você põe sazon, né! Na escola não pode. Então em casa você 

põe o orégano, um cominho, e na escola já não pode. Na escola é cebola, alho e sal.”  

                                                           
4 Como explicitado na seção de métodos, cada merendeira é identificada por um mnemônico (M1, M2, M3...). 
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M17 - “Na nossa casa tem mais temperos né! Aqui a gente não usa muito 

tempero, aqui é só sal, alho e óleo, em casa a gente sempre complementa mais 

alguma coisa né, sempre complementa com um temperinho a mais.” 

M19 - “Na minha casa eu coloco mais tempero, aqui não. Tem essa diferença, 

então como a gente prepara pra criança o que eu aprendi foi assim: criança não come 

salgado, criança não come muito tempero...” 

M21 - “Na minha casa eu uso sazon, eu uso tempero baiano... Aqui não pode. 

Aqui é alho, óleo e só.” 

M23 - “Só que em casa o tempero é mais... Né, avançado, e o tempero da 

escola ele é mais light, né.” 

M29 - “Só altera um pouquinho no tempero, porque eu coloco uma pimenta do 

reino, que é industrializado em casa.” 

 

Neste tema, observaram-se dois aspectos periféricos, sendo um o cardápio da 

escola, que impede uma variedade maior de preparações, ao passo que em casa 

existe essa liberdade: 

M8 - “Porque aqui tem uma regra né! Você tem que seguir aquele cardápio, em 

casa não, essa é a diferença.”  

M11 – “Na minha casa é diferente porque eu vou fazer pra mim né? Então é 

diferente do que aqui eu sigo regras, o cardápio, eu tenho que segui o cardápio.” 

 

O outro aspecto, a utilização de gordura em maior quantidade quando se 

cozinha em casa, como visto em: 

M26 - “Eu cozinho como eu cozinho em casa. Só que em casa eu ponho um 

pouquinho mais de óleo no arroz.” 

 

O segundo tema diz respeito a alterar o cardápio, que apresenta casos em 

que a merendeira precisa alterar o cardápio pela ocorrência de imprevistos para a 

execução do mesmo. Este tema apresenta um aspecto central baseado na alteração 

do modo de preparo, onde esclarecem não possuírem autonomia para modificar o 

cardápio a menos que alterem as preparações planejadas utilizando os mesmos 

ingredientes programados para o dia, verificado em: 
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M10 - “Às vezes no cardápio vem assim escrito vamos supor, é vagem né e 

carne. Automaticamente se a gente faz uma leitura do cardápio, dá a impressão, que 

a carne é de um jeito, separado da vagem, e na minha casa, o meu filho ama carne 

com batatinha, carne com vagem, então eu ponho no meio, é um exemplo rápido 

assim de coisa, que eu trouxe pra cá. A Joana5 já é diferente, ela já gosta de faze 

meio que separado, e eu acho que eles aceitam bem melhor quando tá junto.” 

M12 - “Não porque a gente tem que seguir um cardápio né?! A gente precisa 

seguir o cardápio que é mandado pra gente mensal. Então a gente não pode trocar 

nada aqui, a não ser que falte aí a gente substitui o que está faltando, mas caso 

contrário tem que seguir o cardápio.” 

M13 - “Que nem o molho de tomate que eles mandam eu acho muito 

concentrado e acho um molho muito ácido, aí eu não posso colocar açúcar. Eu 

descobri que se você colocar o leite ele fica tipo um molho rosê, tipo um strogonoff 

entendeu? Então cê tem que tá sempre inventando umas coisinhas né?!” 

M22 - “Às vezes eu posso acrescentar alguma coisa que tenha aqui mais 

dificilmente que seja fora do cardápio, por exemplo, se é um dia de macarrão aí eu vô 

faze um arroz, aí eu num posso fazer isso, eu tenho que cumpri o cardápio que é 

daquele dia, que se for macarrão é macarrão.”  

M26 - “Então, aqui sempre vai omelete eu taco cenoura dentro dele.” 

Apesar de apontarem não poder alterar o cardápio, elas conseguem criar 

“brechas” para modificar e incrementar preparações que melhorem tanto a aceitação 

quanto a qualidade nutricional do cardápio, agrupando saberes e percepções 

pessoais a conhecimentos técnicos, visando a promoção da saúde dos alunos. 

 

O terceiro tema traz as trocas de experiências culinárias que as cozinheiras 

escolares fazem entre si, com a comunidade escolar e que levam ou trazem de casa. 

O aspecto central deste tema é a busca pela melhor aceitação do cardápio, possível 

de se observar em: 

M13 - “Que eu fiz aqui, as crianças gostaram, eu experimentei em casa e meu 

filho gostou, é.... o peixe, né?!” 

M18 - “O que eu faço em casa que eu vejo que vai render aqui, aí eu faço aqui.” 

                                                           
5 Nome fictício. 
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M27 - “Uma preparação que a gente faz aqui que eu levei pra casa é a cenoura, 

porque aqui se a gente corta a cenoura em pedaços eles não são muito fã né, então 

a gente costuma muito ralar a cenoura, aí foi que eu achei uma técnica interessante, 

eu gostei e eu faço isso em casa também.” 

M28 - “Pra que eles comam eu aprendi a ralar as coisas, pô no meio, colocar 

uma beterraba no feijão.” 

M26 - “Então, eu acostumei a fazer aqui na escola a omelete já há muito tempo 

que eu fazia em casa, a omelete com cenoura, né.”  

M26 - “Eu levei pra casa... um bolo de chocolate, eu tinha um problema pra faze 

bolo de chocolate, e seguia a receita e num dava certo, ai mandaram que era pra nois 

fazê bolo pras criança ano passado e a nutricionista mandô, acho que foi até a Maria6 

que mandou a receita, eu até peguei a receita e mandei pra casa e deixei anexada 

aqui no nosso livro, preciso? Tá ali, mandei a menina tirar xerox, mandei xerox pra 

quem queria e eu uso esse bolo em casa.” 

Destaca-se, entre as trocas de experiências culinárias, as realizadas por 

cozinheiras escolares de escolas diferentes, como é o caso da receita do peixe, 

famosa numa das escolas e que por esse motivo foi compartilhada com todas as 

cozinheiras escolares, visto que receitas com peixe apresentam pouca aceitação 

pelos alunos, mas na preparação citada a aceitação foi excelente, tanto nas escolas 

quanto com as famílias das cozinheiras escolares. 

Outro destaque é o bolo de chocolate, que a receita foi apresentada no cardápio 

escolar, pelas nutricionistas, foi testada em uma escola com boa aceitação pelos 

alunos e por isso foi compartilhada não só entre as cozinheiras escolares, mas 

também com a comunidade escolar e seu entorno. 

 Isso reforça que trocas de experiências culinárias facilitam o serviço, 

promovem melhorias nos cardápios e minimizam desperdícios. Esse processo 

educativo aproxima todos os atores envolvidos na alimentação escolar na busca de 

um cardápio saudável e atrativo para os alunos. 

 

O quarto tema traz os conceitos sobre alimentação saudável na percepção 

das cozinheiras escolares. As frutas, verduras e legumes aparecem como aspecto 

                                                           
6 Nome fictício. 
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central do tema, juntamente a outros grupos alimentares como cereais, leguminosas 

e carnes, mas sempre com ênfase aos primeiros itens, como é evidenciado em: 

M3 - “Ah... é comê variado né?! Comê bastante fruta, verdura, legumes... é, 

comê um pouco assim de tudo moderado né?!” 

M6 - “O que eu entendo é isso, tem que ter uma variedade na alimentação 

saudável, uma boa salada, um arroz e feijão, muda de vez em quando, que é o 

repetitivo também não é muito bom.” 

M10 - “Então, alimentação saudável começa pelos legumes, as verduras né 

que a gente tem sempre que colocar em primeiro lugar e depois a parte de carne.” 

M12 - “As crianças precisam do arroz, do feijão, de uma carne por causa das 

proteínas né?! Uma verdura, uns legumes. Eu acho que a alimentação saudável é 

isso, sim o arroz, o feijão e a carne mais complementos, verduras, legumes, frutas, e 

é uma coisa que aqui a gente tem bastante...“ 

M13 - “Tem que ser assim, bastante salada, né? Um arroizinho integral, né? O 

feijão também, né?” 

M22 - “Ah é a alimentação normal da gente do dia a dia, o arroz o feijão né, 

uma, uma carne que é a proteína, é uma salada né, as vezes uma fruta de 

sobremesa.” 

M26 - “Alimentação saudável, você come verdura, você come legumes cozidos, 

a salada...” 

M30 - “A salada, uns legumes, eu acho que é uma comida saudável.” 

M31 - “É uma alimentação saudável tem que ter uma salada.” 

 

Para as cozinheiras escolares, alimentos com pouco sal, pouco açúcar e pouca 

gordura devem compor uma alimentação saudável, sendo este outro aspecto central 

do tema. As falas ainda citam alimentos embutidos e carnes processadas como 

marcadores de uma dieta não saudável: 

M4 - “Não muito açúcar, não muita gordura...” 

M8 - “Uma comidinha assim com menos óleo.” 

M12 - “Uma alimentação sem muita gordura, sem sal.” 

M13 - “Os empanados eu até comia bastante antes assado, aí quando eu soube 

do sódio que vai naquela massinha lá, eu aboli! Não gosto de embutidos tipo salsicha. 

Na minha casa, faço grelhados, fritura eu não faço nem em casa nem aqui na escola 

né. É... Açúcar eu procuro usar açúcar mascavo, não uso esse açúcar cristal. Já me 
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acostumei com o gosto e tudo. Se a carne vem com um pouquinho mais de gordura, 

eu coloco na câmara fria, de um dia pro outro, ela vai tá descongelada quando eu 

chegar aqui, aí eu tiro ela e faço uma pré-seleção, se tiver um pouquinho mais de sebo 

eu já tiro, e jogo fora, é se o frango vem com um pouquinho mais daquela gordura que 

ele tem naturalmente eu também tiro, porque além de ficar mais saudável para as 

crianças, eu também vou me alimentar daquela refeição, então eu não posso fazer de 

qualquer jeito.” 

M14 - “Alimentação saudável é assim, nada de muito óleo, nada de muito sal, 

aquela alimentação balanceada.” 

M15 - “É uma alimentação não usando frituras. Esses hambúrgueres da vida 

aí, isso é horrível. Aqui eu já faço o hambúrguer com a carne moída deles, asso e faço 

a almôndega.” 

M17 - “Ah eu acho que é uma alimentação não tão gordurosa, não muito 

salgada, tem que ser bem balanceada.” 

 M20 “Assim, eu acho que uma alimentação saudável é com pouco sal, pouca 

gordura...” 

M22 - “Não consumindo muita coisa gordurosa, né? isso que eu tenho 

aprendido.” 

 

Ainda neste tema, observa-se como aspecto periférico a higiene na 

manipulação dos alimentos, sendo este comportamento fundamental para uma 

alimentação saudável: 

 M10 - “Alimentação saudável é tê uma higienização adequada, porque também 

não adianta você comer uma verdura mal organizada, e mal feita.” 

M13 - “Tem que ser limpinha, com higiene, a gente tem duas pias aqui, então 

aonde eu trabalho com os legumes eu não trabalho com carne, eu coloco um em cada 

lado, porque eu posso contaminar lá e contaminar aqui, eu falei Deus me livre sair 

num jornal nacional merendeira de Carapicuíba (risos) as crianças são contaminadas 

por comida. Nem pensar...” 

M19 - “É, comidas frescas... sempre comida do dia.... nada de comida 

amanhecida...evito pra saúde das crianças... higiene em primeiro lugar.” 

As falas sobre alimentação saudável das cozinheiras escolares estão de acordo 

com as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 
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2014b), que valoriza o consumo de alimentos frescos, minimamente processados, 

descascando mais e desembalando menos. Esses conhecimentos demonstram que 

as profissionais já incorporaram a temática alimentação saudável, refletindo os 

investimentos públicos no Município. Embora as cozinheiras escolares destaquem os 

grupos alimentares de açúcares e doces; óleos e gorduras; feijões; carnes e ovos; 

frutas; legumes e verduras e; cereais pães e massas (BRASIL, 2008), o grupo do leite 

e seus derivados não aparece no conceito de alimentação saudável manifestado por 

elas. 

 

Com base no tema anterior, o quinto tema traz a classificação da alimentação 

escolar em adequada e inadequada, dando continuidade ao que elas consideravam 

ser uma alimentação saudável, avaliando os gêneros recebidos e a alimentação 

preparada na escola, que são expressos em: 

M1 - “Considero saudável sim, agora tá bem boa mesmo! Tá bem equilibrada.” 

M4 - “A carne tem muita gordura, não é bem saudável.. Mas a carne é muita 

gordurosa, muita gordura, a gente tem que tirar muita gordura da carne.” 

M5 - “Muda de fornecedor, muda a qualidade da carne, se eles mandassem 

uma carne melhor, eu acho que seria o ideal, porque o restante é ótimo o que manda, 

o chocolate, arroz, tudo que eles mandam é bom, o que não é bom é a carne.” 

M6 - “Pelo menos a alimentação, e o cardápio tá ótimo. Tem suas falhas, mas 

é saudável.” 

M9 - “Sempre tem fruta, sempre, toda a semana as crianças têm, só na sexta 

que já acabou né?! Mas toda semana vem fruta, vem coisa boa pras crianças.” 

M10 - “Hoje não, hoje vem tudo natural... A carne é natural, a gente vê, não é 

nem desidratada, ela é natural mesmo, e eu acho que isso é muito válido, muito 

importante, eu gosto né, eu acho que é natural, saudável.” 

M11 - “A alimentação é perfeita... Ela mantém a criança saudável.” 

M15 - “Quando eu cheguei pra trabalhar eu vi que é saudável... É a comida 

saudável.” 

M17 - “Eu considero saudável, porque eles aqui não comem nada fora do 

cardápio, então não é uma comida assim cheia de muita coisa, então é saudável!” 

M21 - “Porque tem frutas, tem verduras, legumes, tudo o que é bom pra saúde 

né!” 
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M22 - “Mais ou menos, porque tem coisa que vem muito gordurosa, [tipo] as 

carnes.” 

M23 - “A merenda escolar realmente é saudável pras criança.” 

M24 - “Ah, é saudável, porque não tem frituras, só tem coisa cozida, tudo 

saudável.” 

M26 - “Eu acho que aqui na escola a nossa carne tá muito gordurosa, acaba 

não sendo saudável, mudou de carne, as primeiras veio sem gordura, mas agora já 

veio com a gordura imensa.” 

M26 - “Ô, tem o arroz, tem o feijão, tem a carne ou peixe ou o frango, tem 

salada né?! Tem salada! Tem as verduras cozidas... eu acho que em uma escola tá 

tendo tudo que as crianças precisam.” 

M27 - “Mas aqui pelo menos na municipal eu acho que sim, porque vem tudo 

pra você preparar na hora, arroz feijão, cê prepara tudo na hora, tudo fresquinho né? 

Então eu, considero sim, uma boa alimentação.” 

M28 - “Algumas carnes vêm muita gordura. Mas eu acho as carnes daqui 

sebosa pra criança eu acho! Tanto é que não precisa pôr óleo de jeito nenhum... Tem 

coisa que vem que dá impressão que eles juntam toda a gordura e fazem uma massa 

homogênea e vem aqueles quadrados de gordura que vai se desfazendo.” 

M29 - “A merenda escolar é totalmente saudável! Não tem nada industrializado, 

tudo puro e fresco!” 

 

O sexto tema aparece em sequência aos temas sobre a alimentação saudável 

e a classificação da alimentação escolar, fazendo menção à relação entre a 

alimentação e a saúde dos alunos. O aspecto central deste tema foi o estado 

nutricional, evidenciando que a alimentação escolar traz benefícios, principalmente 

para os alunos “magrinhos” com o passar do tempo, apresentados em: 

M4 - “Eles comendo bem aqui, mesmo que seja meio período, já vai ajudar, 

mesmo se não se alimentar bem a tarde, alimentando bem pela manhã, eu acho que 

já tem bastante vitaminas, né?! Eu já cheguei a vê uma criança entrar no começo do 

ano com uma aparência e sair com outra, sabe?! Mais corada, mais gordinha, mais 

alegre... Se você vê que a barriguinha tá cheia, você vê um sorriso...você vê a 

diferença, é muito bom isso... é gratificante...” 

M13 - “Tinha uma menininha que chegou aqui bem magrinha, sabe?, e quando 

ela saiu daqui a gente chamava ela de buchinho, é porque ela ficou muito gordinha 
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(risos) muito fortinha mesmo, então você vê, eles entram bebês e você vê o 

desenvolvimento deles de um ano pro outro né, então cê vê que sua comida tá 

fazendo efeito, eu fico feliz e que eles tão crescendo, tão ficando fortes, entendeu?” 

M22 - “Tem umas criancinhas aí que eram bem magrinho e agora nesse ano a 

gente viu, né? passam os meses a gente vê que a criança pegou peso, né?!” 

M23 - “Tem criança que se desenvolve bastante... pega peso e tudo, 

dependendo do alimento ser bem saudável aí é bom pra criança né?!” 

 

Outro aspecto observado foi que a alimentação escolar auxilia no aprendizado 

dos alunos, melhorando seu rendimento escolar. Sendo este o aspecto periférico do 

tema: 

M27 - “A saúde física como a mental, tá? Uma criança bem alimentada ela 

consegue assimila melhor numa sala de aula, ela tendo uma boa alimentação, muitas 

vezes chega criança aqui, agora não mais antes chegava criança com tontura porque 

não se alimentado em casa, e aqui tem todo o preparo, cê tem o café da manhã que 

a criança não fica sem, cê tem o almoço, aí tem uma fruta, então eu acho que contribui 

muito sim por desenvolvimento tanto físico como emocional da criança.” 

M29 - “Não só a saúde, o aprendizado também! A criança fica mais esperta, 

mais viva né? Quando se alimenta melhor!! Com certeza!” 

 

O sétimo tema surge do papel da merendeira dentro da escola, em um sentido 

mais amplo que somente o preparo de refeições. O aspecto central aponta para o 

papel de educadora que as mesmas desenvolvem, nem sempre reconhecido, mas 

que é exercido com muito respeito, no campo da alimentação e nutrição bem como 

da moral e da ética, exemplos bem representados por: 

M1 - “Eu acho assim, criança não tem que ser obrigada a comer, que aqui tem 

uma história assim, faz o prato e come aqui, ninguém é obrigado a comer, se ele 

experimentou uma, duas vezes e ele não gostou, gente, não faz a criança comer 

aquilo! E tem dia que tem cardápio aqui que Deus que me livre, nem a gente que é 

adulto quer comer, não é? Se eles não querem feijão aquele dia não fica obrigando 

ele a comer, porque ele pega o feijão com o arroz, e dispensa o resto com o feijão, se 

eles comem só arroz com feijão, e aí põe o peixe assim que muita criança não gosta 

do peixe, e eles dispensa o prato inteiro de comida porque o peixe tá ali, não é? Não 

é pior ficar com o estômago vazio e ter comido só o arroz com feijão, eu acho que 
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tinha que ser assim, vê se eles gostam, e outra, as professoras como tem o cardápio 

chegar na sala e fala pra eles o que tem, quer que, não que, não fica obrigando, vai 

ter que comer não é assim, não é? Eu penso assim, se você não gosta de um lanche, 

você vai tomar aquele lanche? Que nem eu, não gosto de gema, vou comer ovo 

porque tenho que comer a gema? Não como, eu penso assim.” 

M4 - “Porque a gente serve, às vezes explica, tem criança que nem sabe o que 

é, as vezes confunde chama uma coisa de outra, a gente acaba explicando pra eles 

né?” 

M5 - “Chega aqui e às vezes vê uma beterraba ou vê alguma coisa assim que 

olha e acha feio, não quer, fala que não gosta. ‘Não! Você experimenta primeiro pra 

você vê!’ A criança experimenta e gosta, então quer dizer, a gente tem aquela 

reeducação alimentar com as crianças.” 

M6 - “Porque eu acho que eu não sou professora, não sou diretora, mas eu 

acho que eu tenho uma importância bem grande aqui dentro.” 

M7 - “A cozinheira também educa, porque o aluno às vezes corta fila, o inspetor 

e o professor não vê, mas ela tá ali na frente, quando chega na vez do aluno ela 

manda pro final da fila, aí o aluno aprende e a gente começou a usar isso aqui.” 

M7 - “Eles não gostavam de cenoura, a gente começou a bater ela no 

liquidificador, jogar na água do arroz pra eles aprender a comê, né? Então, isso você 

faz em casa, o arroz com cenoura, legumes, e aqui também e aí não tem como eles 

ficar separando pra joga fora... aí eles aprende, até no final daí eles já estavam 

acostumado a comer. Tem crianças que vem de casa e não sabe que tipo de verdura 

que é. Tem mães também que às vezes chega e fica olhando mas as crianças 

realmente aprendeu comer bastante.” 

M10 - “Quando eles viam beterraba ou kiwi ou alguma coisa que eles não 

conheciam, aí a professora pedia antes da gente descascar, mostrar e falar ‘ó, cês tão 

comendo isso, isso aqui é beterraba ou kiwi’.” 

M12 - “A gente explica, a gente fala pra eles comerem que é gostoso, 

experimentar que é muito bom! Sem dúvida [eu sou importante] porque, se eu não 

faço verduras, legumes, eles não vão acostumar a comer isso, o por quê eu não sei.” 

M13 - “Tem criança que chegou aqui e que não sabia nem o que era melão, 

né? Então cê vem, mostra pra eles, come, até pra eles saberem que é gostoso e tudo. 

Às vezes eu saio de lá, e eu venho aqui quando eles tão fazendo birra que não quer, 

aí eu mostro, eu como junto com eles, entendeu?” 
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M14 - “A gente incentiva eles a comer legumes, verduras e vão ter hábito em 

casa, porque às vezes eles pede pros pais fazê.” 

M18 - “Oferece o arroz o feijão, se tiver uma saladinha, fala ‘pega a salada!’ A 

gente vê as crianças que não é acostumada a comer certos tipos de coisas, a gente 

vai insistindo, vai insistindo até que eles acaba comendo, acostuma, aí chega aqui e 

fala ‘tia eu comi tal coisa em casa’. Eles vêm na hora da fruta, ‘ai tia, mas...’ aí eu falo 

‘não! Experimenta primeiro’, aí chega outro dia ‘tia, minha mãe foi lá e comprou aquela 

fruta de ontem’. Então a gente influencia sim e eles mesmo né? Chega na segunda-

feira aqui eles vêm ‘ai, comi macarrão igual o seu’, ‘igual o meu não, sua mãe que 

fez’.” 

M27 - “As próprias mães mesmo, fala ‘nossa, mais meu filho não comia isso, 

agora qué comer isso, todo dia qué comer'’, sabe? Então eu acho que a gente 

influencia muito.” 

Estão evidentes as ações de EAN realizadas pelas cozinheiras escolares em 

conjunto com a comunidade escolar nas escolas de Carapicuíba. Todos os exemplos 

acima atendem às considerações da Resolução FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, 

no que tange às especificações do Capítulo V do documento, “Das ações de educação 

alimentar e nutricional e de segurança alimentar e nutricional” (BRASIL, 2013a).  

A apropriação de conhecimentos as permite construir novas formas de olhar 

aqueles a quem servem, de maneiras respeitosas e criativas, valorizando cada 

indivíduo e sua individualidade. 

Chama atenção ainda, o fato de utilizarem o alimento como ferramenta 

pedagógica, de expressarem, como bem apontado na fala da M5, a realização de 

reeducação alimentar com os alunos e o envolvimento dos atores nas ações de prática 

contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional (BRASIL, 

2013a). 

 

Outras falas sugerem o papel de responsabilidade com a saúde dos alunos, em 

relação à higiene e também no cuidado com os alunos com necessidades alimentares 

especiais: 
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M15 - “Tem que vê a tábua, se aquela tábua não pode mistura, a de fruta é 

fruta, a de carne é carne, a peixe é peixe, a da Valentina7 eu não posso cortar na 

tábua de peixe da outra, a Valentina é outro tipo de tábua, então é aquilo, "Gente 

cuidado com a criança, pelo amor de Deus, tá do lado dela!". E o cuidado cozinha. 

Mas cê fica na preocupação de ter um erro, de usar uma tábua com peixe, e esquecer 

e pôr uma coisa ali pra Valentina que não pode comer, o peixe em cima daquela tábua, 

eu mato aquela criança. A faca, não posso, eu cortar ali um vamos supor um peixe e 

chega com a faca e esquecer na correria e ir lá cortar uma carne pra Valentina, eu 

mato, não dá pra dormir, a Valentina eu falo todo dia, eu chamo ela de lactose, 

‘Lactose pelo amor de Deus tu me mata’, e ela ri ainda! Ah mas é bom cuidar dela, ela 

é a única especialzinha que a gente tem aí, entendeu? A lactosinha, mas é o xodô da 

gente, né?! Tem que cuidar mesmo, e essa parece que a gente tem mais amo, sabia?” 

M24 - “Porque a gente que é responsável pela higiene, porque se você não 

manipula bem os alimentos pode causar alguma infecção numa criança. Porque tudo 

é na cozinha né, tudo vai na cozinha, então, depende da gente fazer as coisas bem 

feita.” 

O oitavo e último tema faz referência à insegurança alimentar e nutricional 

de alguns alunos, observada pelas cozinheiras escolares. Baseando-se no conceito 

de SAN apresentado no capítulo de revisão de literatura, indicadores relacionados ao 

acesso, consumo, das condições sociais, econômicas e de estado nutricional são 

utilizados para caracterização de situações de violação desse direito, ou seja, da 

insegurança alimentar e nutricional (ANDRÉ et al., 2018).  

O aspecto central do tema demonstra que, entre os indicadores, a falta de 

acesso aos alimentos pelas famílias, com variedade como a da alimentação escolar, 

é o que mais se percebe entre os alunos: 

M1 - “É que tem muitos que só tem aqui pra comer, né? Então eles vêm pra 

comer, eles não vêm pra estudar, tem criancinha aqui que tem a família bem assim, 

que só tem mãe, ou só tem pai, eles vêm aqui só pra comer, se eles não comerem 

aqui, eles não tem em casa, tem muitos que comem e não janta, eles mesmo conta 

que não jantou, que tá sem almoçar, então é bem melhor pra eles vir pra cá pra comer, 

né?”   

                                                           
7 Nome fictício adotado para uma aluna que apresenta alergia à vários alimentos e intolerância à lactose. 
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M3 - “Na casa deles não tem tudo que tem aqui, né? Igual fruta... variedade de 

fruta, né?! Então eu acho que na casa deles, eles não têm o que eles têm aqui, a 

alimentação é muito boa.” 

M5 - “Porque muitos alunos não têm o que comer em casa, eles vêm pra escola 

comer.” 

M7 - “Às vezes a gente tem depoimento de crianças aqui que a criança chega 

e fala " aí tia eu vou come bem, porque agora daqui até a segunda, é só lanche, minha 

mãe não faz comida em casa" então eles comem aqui.” 

M9 - “Aí a criança vai "ah, mas a noite eu não vou tê comida" aí eles pensa vou 

enche minha barriga agora porque a noite eu não tenho, porque tem muitas crianças 

aqui assim, de necessidade. É a necessidade na casa deles, eles passam 

necessidade na casa deles... só que aí você tem uma semana inteira pra enchê o 

bucho de comida.. Chega no sábado e domingo, tem criança que não tem o que comê. 

‘Ai, vô cumê hoje porque amanhã eu não tenho, vou comê agora porque de noite eu 

não tenho comida’, entendeu?” 

M12 - “Porque têm muitos que é o que tem pra comê, tendeu?! vem pra escola 

pra comê, tem muitos aqui.. que você percebe que vem pra comer. Muitos vêm aqui 

pra comê e num sei se eles vão ter em casa, então o alimento que eles recebem aqui. 

É que a gente vê tanta criança que só vem aqui pra cumê, que é tão difícil isso, sabe... 

Eu já cheguei a conversar com mãe, e ela dizia meu filho veio e eu falo pra ele cumê 

mesmo, porque o que sobrou em casa, é pros irmão que tá na rua, já ouvi isso 

também.” 

M19 - “E tem muita criança principalmente de creche que quando ela fica fora 

da creche ela passa necessidade na alimentação.” 

 

Outras situações de violação do direito também foram citadas pelas cozinheiras 

escolares como sendo indicadores de insegurança alimentar e nutricional, 

apresentados aqui como aspecto periférico do tema. O estado nutricional dos alunos 

observado pelas cozinheiras escolares, o contexto e a estrutura familiar são 

percebidos por essas profissionais e relatados em: 

M10 - “É muita criança carente, que vive de salgadinho de pacotinho, tem 

criança aqui que tem coisa que a gente serve que eles não conhecem, e é aqui que 
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tem uma parte da área mais inferior, como se falava antigamente das favelas hoje é 

comunidade, então eles são bem carentes.” 

M15 - “Uma criança que mora ali que a mãe é drogada, eu vejo, cê olha, essa 

criança tem alguma coisa pra comer em casa? Quem paga um aluguel, o pai que 

trabalha assalariado acho que é difícil sustentar uma criança que talvez não vê uma 

carne, né?” 

M19 - “Eu já tive criança, bebê, que chega na escola, na creche dele muito 

desnutrido e a nutricionista passou... conversou com as merendeiras e nós passamos 

a fazer uma alimentação diferenciada pra ele, né? E no final ele saiu da escola 

andando comendo de tudo...” 

Como resultado final das percepções das cozinheiras escolares obtidas neste 

trabalho, observa-se a realização da SAN durante a execução das diretrizes 

recomendadas pelo PNAE, de forma natural e espontânea no preparo e fornecimento 

da alimentação escolar. Embora não apresentem em suas falas terminologias técnicas 

a respeito desse assunto, suas práticas, aliadas a saberes populares e técnicos, são 

indispensáveis para a concretização do direito humano à alimentação adequada. 

Vale ressaltar que, ao observar o somatório de todos os resultados, 

encontramos contradições entre os achados quantitativos e qualitativos. Pontua-se, 

por exemplo, as diferenças entre o que consideram saudável (teoria) e o que 

consomem (prática). 

É possível observar que, na percepção delas, a alimentação escolar é por 

vezes o fator determinante para a permanência do aluno na escola, deixando o ensino 

em segundo plano, o que sinaliza o caráter assistencial da alimentação escolar. 

Este estudo é pioneiro no Município, que não apresentava até então nenhuma 

pesquisa com este público. Como dito anteriormente, o PNAE é uma das políticas 

públicas mais antigas de SAN no país, mas poucos estudos que envolvam os atores 

responsáveis por sua execução estão disponíveis na literatura. 
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6. CONCLUSÃO 

  

As cozinheiras escolares estudadas são em sua maioria mulheres adultas, 

vivem com companheiro e pertencem à classe socioeconômica C. O excesso de peso 

ultrapassa os valores apresentados nos estudos nacionais, principalmente em relação 

à obesidade. O risco aumentado substancialmente para doença metabólica está 

presente em quase dois terços delas.  

 Vários aspectos do consumo alimentar e outros hábitos de vida requerem 

atenção, principalmente pelo consumo insuficiente de frutas, verduras, legumes, 

peixes, leite e derivados e água, do consumo excessivo de cereais, da falta de prática 

de atividade física regular e do não costume de ler os rótulos de alimentos. 

Embora apresentem consumo inadequado para vários aspectos, elas 

percebem as necessidades dos alunos, e demonstram uma preocupação em preparar 

refeições adequadas, conforme as diretrizes fornecidas pelas nutricionistas, como 

evidenciado em diversas falas extraídas do levantamento qualitativo. 

A qualidade de vida geral autopercebida neste estudo oscilou entre regular, boa 

e muito boa. As melhores percepções (boa e muito boa) foram encontradas nos 

domínios físico, psicológico e das relações sociais e percepções mais desfavoráveis 

(regular) foram apontadas no domínio meio ambiente. 

As concepções sobre os diversos aspectos de sua atuação remontam à 

importância do seu papel na alimentação escolar, manifestado em cada tema 

encontrado. As diferenças apontadas na alimentação que elas realizam em casa e na 

escola são baseadas naquilo que é melhor para os alunos, como o tempero natural, 

pouco sal e a ausência de frituras na escola. Elas reconhecem que não se deve alterar 

o cardápio a menos que falte algum gênero alimentício ou que seja necessário 

incrementar alguma preparação. Percebem que as trocas de experiências culinárias 

melhoram a aceitação do cardápio.  

Consideram uma alimentação saudável aquela com variedade de frutas, 

legumes e verduras, com pouco sal, pouco óleo e pouco açúcar e mantendo a higiene 
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na manipulação dos mesmos. Com isso, consideram a alimentação escolar saudável 

e adequada, porém apontam alguns quesitos que podem melhorar, como o 

fornecimento de carnes com menos gordura e a eliminação de sucos industrializados 

do cardápio. Destacam que é visível a influência da alimentação escolar sobre a saúde 

dos alunos, principalmente com melhorias no estado nutricional e no aprendizado dos 

mesmos.  

Afirmam que seu papel na alimentação escolar vai além do preparo e 

fornecimento de refeições saudáveis e nutricionalmente adequadas, se considerando 

educadoras no âmbito da formação de hábitos alimentares saudáveis bem como para 

questões éticas e morais. Assumem que sua profissão requer grande 

responsabilidade, principalmente com os alunos que têm necessidades alimentares 

especiais e com aqueles que se encontram em insegurança alimentar e nutricional. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa ampliam as possibilidades de estudos, 

que supram as necessidades de respostas a outras hipóteses. Sugere-se o 

prosseguimento deste estudo, com enfoque ao consumo de óleo, açúcar e sal; 

relacionar o uso de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, com o estado 

nutricional de cozinheiras escolares e de alunos; avaliar o cardápio consumido em 

relação a macronutrientes, energia e sódio de acordo com as recomendações do 

PNAE para os diferentes períodos de permanência do aluno na escola. Com base 

neste diagnóstico torna-se possível ao Município a elaboração de indicadores que 

avaliem a eficácia das capacitações que são oferecidas anualmente, permitindo 

implementar melhorias no serviço e otimizar recursos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Autorização da Secretaria Municipal de Educação  
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Anexo 2. Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa  
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Anexo 3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

1. Informações do Participante da Pesquisa 
 

Nome: 

Documento de Identidade (tipo): Nº.:  Sexo: (  ) M   (  ) F 

Local de Nascimento: Data de Nascimento:    /    /      

Endereço: Nº.: 

Complementos: Bairro: 

Cidade: Estado: 

CEP: Telefones:  

 
2. Título do Projeto de Pesquisa 
 

Perfil alimentar e nutricional de merendeiras: diretrizes para uma proposta de intervenção educacional. 

 
3. Duração da Pesquisa 
 

1 (um) dia. 

 
4. Nome do Pesquisador Responsável 
 

Nyvian Alexandre Kutz 

Cargo/ Função: Nutricionista Nº de registro do Conselho Regional: 43601/P 

 
5. Instituição/Instituições 
 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas/Universidade de São Paulo 

 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa sobre “Perfil alimentar e nutricional de merendeiras: 

diretrizes para uma proposta de intervenção educacional”, de responsabilidade de Nyvian Alexandre Kutz, RG 

n° 1219030. O objetivo é delinear um modelo de intervenção educacional com merendeiras das escolas municipais 

de Carapicuíba-SP. Para isso será necessário aferir seu peso, estatura e circunferência da cintura. O Sr.(a) 

também precisará preencher um questionário contendo informações sobre caraterísticas e bens que o Sr.(a) possui 

em sua casa, nível de escolaridade, grau de satisfação nos diversos aspectos da sua vida e sobre sua alimentação 

habitual. Além disso, o Sr.(a) poderá ser convidado a dar sua opinião sobre alimentação saudável e seu papel na 

formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio de uma entrevista individual com o pesquisador, gravada 

(áudio), em local reservado, no seu local de trabalho, cedido pela direção da escola. Em todas as etapas da 

pesquisa, suas informações pessoais (nome e local de trabalho) serão mantidas em sigilo e apenas o pesquisador 

responsável terá acesso a elas, as informações coletadas serão divulgadas, porém tratadas como números e 

médias (Escola 1, Participante 1, etc.). A sua participação nessa pesquisa não é obrigatória e o Sr.(a) pode desistir 

a qualquer momento, retirando seu consentimento sem ser prejudicado por isso. A sua participação é gratuita e a 

pesquisa oferece riscos mínimos de desconfortos na coleta de dados, que serão reduzidos, utilizando local 

reservado para a conferência das medidas corporais. Os resultados da pesquisa ajudarão a elaborar uma 

intervenção educacional para melhorar a sua qualidade de vida e o conhecimento sobre alimentação saudável, 

necessidades nutricionais das crianças atendidas e higiene, visando a promoção da saúde para a comunidade 
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escolar. Para a sua segurança, este termo deve ser assinado em duas vias e apenas uma será entregue ao 

pesquisador responsável. 

 
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

Consentimento Pós-Esclarecido 
 
 
Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 
que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 
 

São Paulo, ______ de _________________ de ________. 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Participante de Pesquisa 

 

________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

 

Para qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre aspectos éticos relativos 

a este protocolo de pesquisa, favor entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo: Av. Prof. Lineu 

Prestes, 580, Bloco 13 A, Butantã, São Paulo, CEP 05508-000, Telefones 3091-3622 e 3091-

3677, e-mail: cepfcf@usp.br ou com o pesquisador responsável, Nyvian Alexandre Kutz: 

Rua Serra das Vertentes, 43, casa 1, Jardim Amália, São Paulo, CEP 05890-250, Telefone 

98218-4683, e-mail: nyviankutz@hotmail.com. 

 

 

 

 
 

 

 

  

mailto:cepfcf@usp.br
mailto:nyviankutz@hotmail.com
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Anexo 4. Devolutiva dos dados antropométricos 

 

Nome:___________________________________________________________ 

Peso:________(kg) Estatura:________(cm) 

IMC:________(kg/m²) Classificação:_____________ 

CC:________(cm) Classificação:_____________ 

  

  

Nome:___________________________________________________________ 

Peso:________(kg) Estatura:________(cm) 

IMC:________(kg/m²) Classificação:_____________ 

CC:________(cm) Classificação:_____________ 
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Anexo 5. Aspectos sociodemográficos 

Critério de Classificação Econômica Brasil (ABEP, 2015) 

Caracterização 

Nome:   

Sexo:   M (     ) F (     )               Idade: _____ (anos)  

Estado civil: (   ) solteiro   (   ) casado   (   ) amigado (   ) viúvo   (   ) separado   (   ) divorciado 

 

Classificação socioeconômica 

ITENS DE CONFORTO QUANTIDADES QUE POSSUI 

0 1 2 3 4 ou + 

Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para 
uso particular 

     

Quantidade de empregados mensalistas, considerando 
apenas os que trabalham pelo menos cinco dias por semana 

     

Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo 
tanquinho 

     

Quantidade de banheiros      

DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e 
desconsiderando DVD de automóvel 

     

Quantidade de geladeiras      

Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira 
duplex 

     

Quantidade de microcomputadores, considerando 
computadores de mesa, laptops, notebooks e netbooks e 
desconsiderando tablets, palms ou smartphones 

     

Quantidade de lavadora de louças      

Quantidade de fornos de micro-ondas      

Quantidade de motocicletas, desconsiderando as usadas 
exclusivamente para uso profissional 

     

Quantidade de máquinas secadoras de roupas, 
considerando lava e seca 

     

 

Serviços Públicos 

 NÃO SIM 

Água encanada   

Rua pavimentada   

 

Grau de Instrução do chefe de família 

Nomenclatura Anterior Nomenclatura Atual Resposta 

Analfabeto/Primário incompleto Analfabeto/ Fundamental I Incompleto  

Primário completo/ Ginasial 
incompleto 

Fundamental I completo/ Fundamental II 
Incompleto 

 

Ginasial completo/ Colegial 
incompleto 

Fundamental II completo/ Médio Incompleto  

Colegial completo/ Superior 
incompleto 

Médio completo/ Superior Incompleto  

Superior completo Superior Completo  
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Anexo 6. Qualidade de vida 

WHOQOL-bref (FLECK et al., 2000) 

INSTRUÇÕES 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua QV, saúde e outras áreas de sua vida. Por favor responda a todas as 
questões. Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece 
mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. 

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos perguntando o que você acha de sua 
vida, tomando como como referência as duas últimas semanas. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão 
poderia ser:  

Nada Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o apoio de que necessita? 1 2 3 4 5 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros o apoio de que necessita nestas últimas duas 
semanas.  
Portanto, você deve circular o número 4 se você recebeu "muito" apoio.  

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o apoio de que 
necessita? 

1 2 3 4 5 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. 

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor resposta.  
Muito 
ruim 

Ruim Nem ruim nem 
boa 

Boa Muito boa 

1 Como você avaliaria sua 
QV? 

1 2 3 4 5 

2 Quão satisfeito (a) você 
está com a sua saúde? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas. 

 Nada Muito 
pouco 

Mais ou menos Bastante Extremamente 

3 Em que medida você 
acha que sua dor (física) 
impede você de fazer o 

que você precisa? 

1 2 3 4 5 

4 O quanto você precisa de 
algum tratamento médico 

para levar sua vida 
diária? 

1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita 
a vida? 

1 2 3 4 5 

6 Em que medida você 
acha que a sua vida tem 

sentido? 

1 2 3 4 5 

7 O quanto você consegue 
se concentrar? 

1 2 3 4 5 

8 Quão seguro (a) você se 
sente em sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

9 Quão saudável é o seu 
ambiente físico (clima, 

barulho, poluição, 
atrativos)? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer certas coisas nestas 
últimas duas semanas. 

 Nada Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

10 Você tem energia 
suficiente para seu dia-a-

dia? 

1 2 3 4 5 

11 Você é capaz de aceitar 
sua aparência física? 

1 2 3 4 5 

12 Você tem dinheiro 
suficiente para satisfazer 

suas necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 Quão disponíveis para 
você estão as 

informações que precisa 
no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14 Em que medida você tem 
oportunidades de 

atividade de lazer? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários aspectos de sua vida nas 
últimas duas semanas. 
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 Muito 

ruim 
Ruim Nem ruim 

nem bom 
Bom Muito bom 

15 Quão bem você é capaz 
de se locomover? 

1 2 3 4 5 

16 Quão satisfeito (a) você 
está com o seu sono? 

1 2 3 4 5 

17 Quão satisfeito (a) você 
está com sua capacidade 

de desempenhar as 
atividades do seu dia-a-

dia? 

1 2 3 4 5 

18 Quão satisfeito (a) você 
está com sua capacidade 

para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 Quão satisfeito (a) você 
está consigo mesmo? 

1 2 3 4 5 

20 Quão satisfeito (a) você 
está com suas relações 

pessoais (amigos, 
parentes, conhecidos, 

colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 Quão satisfeito (a) você 
está com sua vida 

sexual? 

1 2 3 4 5 

22 Quão satisfeito (a) você 
está com  

o apoio que você recebe 
de seus amigos? 

1 2 3 4 5 

23 Quão satisfeito (a) você 
está com  

as condições do local 
onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 Quão satisfeito (a) você 
está com o seu acesso 
aos serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 Quão satisfeito (a) você 
está com 

o seu meio de 
transporte? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas coisas nas últimas duas 
semanas. 

  Nunca Algumas 
vezes 

Frequentemente Muito 
frequentemente 

Sempre 

26 Com que frequência você 
tem sentimentos 

negativos tais como mau 
humor, desespero, 

ansiedade, depressão? 

1 2 3 4 5 
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Anexo 7. Quadro sintaxe SPSS para cálculos dos escores do WHOQOL-bref 

ETAPAS SINTAXE SPSS PARA O CÁLCULO DOS ESCORES 

DO WHOQOL-BREF. 

Verificar se todos os 

26 itens foram 

preenchidos com 

respostas entre 1 e 5 

RECORD Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 

Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 

Q23 Q24 Q25 Q26 (1=1) (2=2) (3=3) (4=4) (5=5) 

(ELSE=SYSMIS). 

Converter as 

questões invertidas 

RECORDE Q3 Q4 Q26 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1). 

Calcular os escores 

dos domínios 

COMPUTER PHYS=MEAN.6 (Q3, Q4, Q10, Q15, 

Q16, Q17, Q18)*4. 

COMPUTER PSYCH=MEAN.5 (Q5, Q6, Q7, Q11, 

Q19, Q26)*4. 

COMPUTER SOCIAL = MEAN.2 (Q20, Q21, Q22)*4. 

COMPUTER ENVIR=MEAN.6 (Q8, Q9, Q12, Q13, 

Q14, Q23, Q24, Q25)*4. 

 

Transformar os 

escores para uma 

escala de 0 a 100 

COMPUTER PHYS= (PHYS-4)*(100/16). 

COMPUTER PSYCH= (PSYCH-4)*(100/16). 

COMPUTER SOCIAL=(SOCIAL-4)*(100/16). 

COMPUTER ENVIR= (ENVIR-4)*(100/16). 

Excluir os 

respondentes cujo 

número de itens não 

respondidos, excede 

20% do total de itens. 

CONUNT TOTAL= Q1 TO Q26 (1 THRU 5 ). 

SELECT IF (TOTAL>=21). 

EXECUTE. 

Fonte: THE WHOQOL GROUP (1998) 
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Anexo 8. Consumo alimentar 

Como está sua alimentação? (BRASIL, [s.d.]) 

1 – Qual é, em média, a quantidade de frutas (unidade/fatia/pedaço/copo de suco natural) 
que você come por dia? 

a. (   ) Não como frutas, nem tomo suco de frutas natural todos os dias 
b. (   ) 3 ou mais unidades/fatias/pedaços/copos de suco natural  
c.  (   ) 2 unidades/fatias/pedaços/copos de suco natural 
d. (   ) 1 unidade/fatia/pedaço/copo de suco natural 

2 – Qual é, em média, a quantidade de legumes e verduras que você come por dia? Atenção! 
Não considere nesse grupo os tubérculos e as raízes (veja pergunta 4).  

a. (   ) Não como legumes, nem verduras todos os dias 
b. (   ) 3 ou menos colheres de sopa  
c. (   ) 4 a 5 colheres de sopa 
d. (   ) 6 a 7 colheres de sopa  
e. (   ) 8 ou mais colheres de sopa 

3 – Qual é, em média, a quantidade que você come dos seguintes alimentos: feijão de 
qualquer tipo ou cor, lentilha, ervilha, grão-de-bico, soja, fava, sementes ou castanhas? 

a. (   ) Não consumo 
b. (   ) 2 ou mais colheres de sopa por dia  
c. (   ) Consumo menos de 5 vezes por semana  
d. (   ) 1 colher de sopa ou menos por dia 

4 – Qual a quantidade, em média, que você consome por dia dos alimentos listados abaixo? 

a. Arroz, milho e outros cereais (inclusive os matinais); mandioca/macaxeira/aipim, cará ou inhame; 
macarrão e outras massas; batata-inglesa, batata-doce, batata-baroa ou mandioquinha: 
_____________colheres de sopa 
b. Pães:_____________ unidades/fatias 
c. Bolos sem cobertura e/ou recheio: ____________fatias 
d. Biscoito ou bolacha sem recheio: ____________unidades 

 
5 – Qual é, em média, a quantidade de carnes (gado, porco, aves, peixes e outras) ou ovos 
que você come por dia? 

a. (   ) Não consumo nenhum tipo de carne  
b. (   ) 1 pedaço/fatia/colher de sopa ou 1 ovo  
c. (   ) 2 pedaços/fatias/colheres de sopa ou 2 ovos  
d. (   ) Mais de 2 pedaços/fatias/colheres de sopa ou mais de 2 ovos 

6 – Você costuma tirar a gordura aparente das carnes, a pele do frango ou outro tipo de 
ave?  
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a. (   ) Sim 
b. (   ) Não 
c. (   ) Não como carne vermelha ou frango 

7 – Você costuma comer peixes com qual frequência? 

a. (   ) Não consumo 
b. (   ) Somente algumas vezes no ano  
c. (   ) 2 ou mais vezes por semana  
d. (   ) De 1 a 4 vezes por mês 

8 – Qual é, em média, a quantidade de leite e seus derivados (iogurtes, bebidas lácteas, 
coalhada, requeijão, queijos e outros) que você come por dia?  

Pense na quantidade usual que você consome: pedaço, fatia ou porções em colheres de sopa ou 
copo grande (tamanho do copo de requeijão) ou xícara grande, quando for o caso.  
a. (   ) Não consumo leite, nem derivados (vá para a questão 10)  
b. (   ) 3 ou mais copos de leite ou pedaços/fatias/porções  
c. (   ) 2 copos de leite ou pedaços/fatias/porções  
d. (   ) 1 ou menos copos de leite ou pedaços/fatias/porções 

9 – Que tipo de leite e seus derivados você habitualmente consome? 

a. (   ) Integral  
b. (   ) Com baixo teor de gorduras (semidesnatado, desnatado ou light) 

10 – Pense nos seguintes alimentos: frituras, salgadinhos fritos ou em pacotes, carnes 
salgadas, hambúrgueres, presuntos e embutidos (salsicha, mortadela, salame, linguiça e 
outros). Você costuma comer qualquer um deles com que frequência?  

a. (   ) Raramente ou nunca 
b. (   ) Todos os dias 
c. (   ) De 2 a 3 vezes por semana 
d. (   ) De 4 a 5 vezes por semana 
e. (   ) Menos que 2 vezes por semana 

11 – Pense nos seguintes alimentos: doces de qualquer tipo, bolos recheados com cobertura, 
biscoitos doces, refrigerantes e sucos industrializados. Você costuma comer qualquer um 
deles com que frequência? 

a. (   ) Raramente ou nunca  
b. (   ) Menos que 2 vezes por semana 
c. (   ) De 2 a 3 vezes por semana 
d. (   ) De 4 a 5 vezes por semana 
e. (   ) Todos os dias 

12 – Qual tipo de gordura é mais usado na sua casa para cozinhar os alimentos? 

a. (   ) Banha animal ou manteiga 
b. (   ) Óleo vegetal como: soja, girassol, milho, algodão ou canola 
c. (   ) Margarina ou gordura vegetal 

13 – Você costuma colocar mais sal nos alimentos quando já servidos em seu prato? 

a. (   ) Sim  
b. (   ) Não 

14 – Pense na sua rotina semanal: quais as refeições você costuma fazer habitualmente no 
dia? 
Assinale no quadro abaixo as suas opções. Cada item vale um ponto, a pontuação final será 
a soma deles. 

 
Café da manhã  
Lanche da manhã  
Almoço  
Lanche ou café da tarde  
Jantar ou café da noite  
Lanche antes de dormir 

Pontuação  

(0 ponto) 
(    ) não 
(    ) não 
(    ) não 
(    ) não 
(    ) não 
(    ) não 

 

(1 ponto) 
(    ) sim 
(    ) sim 
(    ) sim 
(    ) sim 
(    ) sim 
(    ) sim 

15 – Quantos copos de água você bebe por dia? Inclua no seu cálculo sucos de frutas 
naturais ou chás (exceto café, chá preto e chá mate). 
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a. (   ) Menos de 4 copos 
b. (   ) 8 copos ou mais 
c. (   ) 4 a 5 copos 
d. (   ) 6 a 8 copos 

16 – Você costuma consumir bebidas alcoólicas (uísque, cachaça, vinho, cerveja, conhaque 
etc.) com qual frequência? 

a. (    ) Diariamente 
b. (    ) 1 a 6 vezes na semana 
c. (    ) Eventualmente ou raramente (menos de 4 vezes ao mês) 
d. (   ) Não consumo 

17 – Você faz atividade física REGULAR, isto é, pelo menos 30 minutos por dia, todos os dias 
da semana, durante o seu tempo livre? 
Considere aqui as atividades da sua rotina diária como o deslocamento a pé ou de bicicleta 
para o trabalho, subir escadas, atividades domésticas, atividades de lazer ativo e atividades 
praticadas em academias e clubes. Os 30 minutos podem ser divididos em 3 etapas de 10 
minutos. 

a. (   ) Não 
b. (   ) Sim 
c. (   ) 2 a 4 vezes por semana 

18 – Você costuma ler a informação nutricional que está presente no rótulo de alimentos 
industrializados antes de comprá-los? 

a. (   ) Nunca 
b. (   ) Quase nunca 
c. (   ) Algumas vezes, para alguns produtos 
d. (   ) Sempre ou quase sempre, para todos os produtos 

 



 

 

 

Anexo 9. Codebook (guia de codificação) 

CÓDIGO ABREV. DESC. 

DETAL. 

C. 

INCLUSÃO 

C. 

EXCLUSÃO 

EX. TÍPICOS EX. ATÍPICO CBN 

Alimentação em 

casa versus 

alimentação na 

escola 

ACE Quando existe 

alguma 

diferença na 

forma de 

preparo dos 

alimentos pela 

merendeira em 

sua casa em 

comparação ao 

que se prepara 

na escola. 

Quando a fala 

demonstrava 

alguma 

diferença na 

forma de 

preparar os 

alimentos em 

casa e/ou na 

escola. 

 

 

Quando a fala 

demonstrava 

não haver 

diferença na 

forma de 

preparo dos 

alimentos em 

casa e/ou na 

escola. 

 

“Na minha casa eu uso sazon, eu 

uso tempero baiano... Aqui não 

pode né. Aqui é alho, óleo e só.” 

(M21) 

“Só que em casa o tempero é 

mais... né, avançado, e o tempero 

da escola ele é mais light né.” 

(M23) 

 “Muda um pouco, porque em casa 

você põe Sazon né!? Na escola não 

pode. Então em casa você põe o 

orégano, um cominho, e na escola 

já não pode. Na escola é cebola, 

alho e sal.” (M5) 

“Na nossa casa tem mais temperos 

né! Aqui a gente não usa muito 

tempero, aqui é só sal, alho e óleo, 

em casa a gente sempre 

complementa mais alguma coisa 

né, sempre complementa com um 

temperinho a mais.” (M17) 

“Na minha casa eu coloco mais 

tempero, aqui não. Tem essa 

diferença, então como a gente 

prepara pra criança o que eu 

aprendi foi assim... criança não 

come salgado, criança não come 

muito tempero...” (M19) 

“Eu cozinho como eu cozinho em 

casa... e só que em casa eu ponho 

um pouquinho mais de óleo no 

arroz. (M26) 

“Só altera um pouquinho no 

tempero, porque eu coloco uma 

pimenta do reino, que é 

industrializada, em casa.” (M29) 

  

 

 “São 

iguaizinhas hoje 

em dia.” (M22) 

“Porque aqui 

tem uma regra 

né, você tem que 

seguir aquele 

cardápio, em 

casa não, essa é 

a diferença.”  

(M8) 

“Isso... na 

minha casa é 

diferente porque 

eu vou fazer pra 

mim, né? Então 

é diferente 

porque aqui eu 

sigo regras, o 

cardápio, eu 

tenho que seguir 

o cardápio. 

(M11) 
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CÓDIGO ABREV. DESC. 

DETAL. 

C. 

INCLUSÃO 

C. 

EXCLUSÃO 

EX. TÍPICOS EX. ATÍPICO CBN 
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Alterar o 

cardápio 

ALT Casos em 

que a 

merendeira 

altera o 

cardápio. 

   “Às vezes eu posso 

acrescentar alguma coisa 

que tenha aqui, mas 

dificilmente que seja fora do 

cardápio..., por exemplo, se é 

um dia de macarrão aí eu vô 

faze um arroz, aí eu não 

posso fazer isso, eu tenho... 

que cumprir o cardápio que é 

daquele dia, que se for 

macarrão é macarrão.” 

(M22)  

 “Não, porque a gente tem 

que seguir um cardápio né?! 

A gente precisa seguir o 

cardápio que é mandado pra 

gente mensal. Então a gente 

não pode trocar nada aqui, a 

não ser que falte, aí a gente 

substitui o que está faltando, 

mas caso contrário tem que 

seguir o cardápio...” (M12) 

 “Às vezes no cardápio vem 

assim escrito vamos supor, é 

vagem né e carne. 

Automaticamente se a gente 

faz uma leitura do cardápio, 

dá a impressão, que a carne é 

de um jeito, separado da 

vagem, e na minha casa, o 

meu filho ama carne com 

batatinha, carne com vagem, 

então eu ponho no meio, é um 

exemplo rápido assim de 

coisa que eu trouxe pra cá. A 

Zélia já é diferente, ela já 

gosta de fazer meio que 

separado, e eu acho que eles 

“Que nem o molho de tomate que 

eles mandam, eu acho muito 

concentrado e acho um molho 

muito ácido, aí eu não posso 

colocar açúcar, porque o açúcar. 

Eu descobri que se você colocar o 

leite ele fica tipo um molho rosê, 

tipo um strogonoff entendeu? 

Então cê tem que tá sempre 

inventando umas coisinhas né?!” 

(M13) 

“Então, aqui sempre vai omelete 

eu taco cenoura dentro dele.”  

(M26) 

“Do jeito que eu 

quiser”. (M11) 
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aceitam bem melhor quando 

tá junto.” (M10) 
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CÓDIGO ABREV. DESC. 

DETAL. 

C. 

INCLUSÃO 

C. 

EXCLUSÃO 

EX. TÍPICOS EX. ATÍPICO CBN 

Trocas de 

experiências 

culinárias 

TEC São trocas de 

experiências 

culinárias que 

as 

merendeiras 

fazem entre si, 

desenvolvem 

no convívio 

com a 

comunidade 

escolar e 

levam ou 

trazem de 

casa. 

Falas que 

evidenciavam a 

presença de 

trocas culinárias 

com qualquer 

colaborador da 

alimentação 

escolar, e 

realizadas em 

casa ou na 

escola. 

Falas que 

demonstravam 

não haver troca 

de experiências 

culinárias pelas 

merendeiras.  

 “Que eu fiz aqui (escola), as 

crianças gostaram, eu 

experimentei em casa e meu filho 

gostou, é.... o peixe, né?!” (M13) 

O que eu faço em casa que eu 

vejo que vai render aqui, aí eu 

faço aqui (escola). (M18) 

Então, eu acostumei a fazer aqui 

na escola a omelete já há muito 

tempo que eu fazia em casa, a 

omelete com cenoura, né. Então, 

aqui sempre que vai omelete eu 

taco cenoura dentro dele. (M26) 

“Uma preparação que a gente 

faz aqui que eu levei pra casa é a 

cenoura, porque aqui se a gente 

corta a cenoura em pedaços eles 

não são muito fã né, então a 

gente costuma muito ralar a 

cenoura, aí foi que eu achei uma 

técnica interessante, eu gostei e 

eu faço isso em casa também. 

(M27) 

“Pra que eles comam eu aprendi 

a ralar as coisas, pô no meio, 

colocar uma beterraba no 

feijão.” (M28) 

“Eu levei pra casa... um bolo de 

chocolate, eu tinha um problema 

pra faze bolo de chocolate, e 

seguia a receita e num dava 

certo, ai mandaro que era pra 

nois faze bolo pras criança ano 

passado e a nutricionista mando, 

acho que foi até a Vanda que 

mandou a receita, eu até peguei 

a receita e mandei pra casa e 

-- “Não, porque 

muitas vezes não 

tem todo o alimento 

que tem em casa né, 

então não tem assim 

uma troca...” (M24) 

A gente procura 

levar ideias daqui, 

trazer ideias de 

casa né, acaba 

ficando tudo igual. 

Você acaba 

misturando um 

pouquinho (risos) 

as preparações 

daqui com as de 

casa... (M4) 
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deixei anexada aqui no nosso 

livro, preciso? Ta ali, mandei a 

menina tirar xerox, mandei xerox 

pra quem queria e eu uso esse 

bolo em casa.” (M26) 

CÓDIGO ABREV. DESC. 

DETAL. 

C. 

INCLUSÃO 

C. 

EXCLUSÃO 

EX. TÍPICOS EX. ATÍPICO CBN 
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Alimentação 

saudável 
 

ALS Conceito de 

alimentação 

saudável de 

acordo com a 

percepção das 

merendeiras. 

Falas que 

descreviam o 

que era 

alimentação 

saudável. 

 “Acho que é muita coisa mais 

natural, nada assim 

congelado, essas coisas, pra 

mim tudo natural e nada 

congelado.” (M2) 

“Tem que ser assim, bastante 

salada, né? Um arroizinho 

integral, né? O feijão também 

né?” (M13) 

 “Então, alimentação 

saudável começa pelos 

legumes, as verduras né que a 

gente tem sempre que colocar 

em primeiro lugar e depois a 

parte de carne. “(M10) 

“As crianças precisam do 

arroz, do feijão, de uma carne 

por causa das proteínas né?! 

Uma verdura, uns legumes. 

Eu acho que a alimentação 

saudável é isso, sim o arroz, o 

feijão e a carne mais 

complementos, verduras, 

legumes, frutas, e é uma coisa 

que aqui a gente tem 

bastante...“ (M12) 

“É, comidas frescas... sempre 

comida do dia.... nada de 

comida amanhecida...evito 

pra saúde das crianças... 

higiene em primeiro lugar. “ 

(M19) 

”Ah é a alimentação normal 

da gente do dia a dia, o arroz 

o feijão né, uma, uma carne 

que é a proteína, é uma salada 

né, as vezes uma fruta de 

sobremesa. “ (M22) 

“Tem que ter os ingredientes 

que o corpo precisa né tipo 

carboidrato, proteína...“ 

(M25) 

 “Eu acho que a gente 

pode comer de tudo, 

mesmo massa ou qualquer 

outra coisa, eu acho que 

de vez em quando a gente 

pode comer, eu acho que 

não tem restrição a isso. 

“(M29) 

” Alimentação saudável é 

tê uma higienização 

adequada, porque também 

não adianta você comer 

uma verdura mal 

organizada, e mal feita. “ 

(M10) 

“Tem que ser limpinha, 

com higiene, a gente tem 

duas pias aqui, então 

aonde eu trabalho com os 

legumes eu não trabalho 

com carne, eu coloco um 

em cada lado, porque eu 

posso contaminar lá e 

contaminar aqui, eu falei 

Deus me livre sair num 

jornal nacional 

merendeira de 

Carapicuíba (risos) as 

crianças são 

contaminadas por comida. 

Nem pensar... “ (M13) 

 

 

 

 

“É uma alimentação 

bem feita né, cê fazer 

uma alimentação boa 

e com aquilo que é 

saudável, eu acho. 

Ser bem caprichoso 

no que faz, é isso. “ 

(M23) 

“E eu acho que 

alimentação hoje tem 

muita carne. “ (M6) 

“Ah, são legumes, 

verduras... Corantes, 

Sazon essas coisas 

não gosto não. É 

bastante cebola e 

alho. “ (M32) 
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 “Alimentação saudável, você 

come verdura, você come 

legumes cozidos, a salada... “ 

(M26) 

“O alimento pra ser saudável 

pra mim ele teria que sê 

produtos naturalmente 

extraídos da terra e 

preparados, a gente não tem 

essa alimentação, porque? 

Porque você tem muito 

agrotóxico, muito conservante 

na nas alimentações né, pra 

conserva o alimento, pra 

conserva tomate, uma banana 

eles colocam ela pra madura, 

num deixa ela madura 

naturalmente, ela amadura na 

força, né? ” (M27) 

“A salada, uns legumes, eu 

acho que é uma comida 

saudável. “ (M30) 

“É uma alimentação saudável 

tem que te uma salada. “ 

(M31) 

“Ah... é come variado né?! 

come bastante fruta, verdura, 

legumes... é... é come um 

pouco assim de tudo 

moderado né?! (M3) 

“O que eu entendo é isso, tem 

que ter uma variedade na 

alimentação saudável, uma 

boa salada, um arroz e feijão, 

muda de vez em quando, que é 

o repetitivo também não é 

muito bom. “ (M6) 

“Uma alimentação saudável, 

então seria cada dia da 

semana você comer um tipo de 

mistura diferente. Um dia uma 

carne, no outro um frango, no 

outro o peixe, é.... na outra 
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salada com atum...alguma 

coisa assim. “ (M13) 

“Não muito açúcar, não muita 

gordura...” (M4) 

“Uma comidinha assim com 

menos óleo.” (M8) 

“Uma alimentação sem muita 

gordura, sem sal.” (M12) 

“Os empanados eu até comia 

bastante antes assado, aí 

quando eu soube do sódio que 

vai naquela massinha lá, eu 

aboli! Não gosto de embutidos 

tipo salsicha. Eu dou 

preferência pros alimentos 

cozidos de preferência no 

vapor, isso é... Na minha casa, 

né?! São grelhados, então 

fritura eu não faço nem em 

casa nem aqui na escola né. 

É... Açúcar eu procuro usar 

açúcar mascavo, não uso esse 

açúcar cristal. Já me 

acostumei com o gosto e tudo. 

Se a carne vem com um 

pouquinho mais de gordura, 

eu coloco na câmara fria, de 

um dia pro outro, ela vai tá 

descongelada quando eu 

chegar aqui, aí eu tiro ela e 

faço uma pré-seleção, se tiver 

um pouquinho mais de sebo eu 

já tiro, e jogo fora, é se o 

frango vem com um 

pouquinho mais daquela 

gordura que ele tem 

naturalmente eu também tiro, 

porque além de ficar mais 

saudável para as crianças, eu 

também vou me alimentar 

daquela refeição, então eu 

não posso fazer de qualquer 

jeito.” (M13) 
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“Alimentação saudável é 

assim, nada de muito óleo, 

nada de muito sal, aquela 

alimentação balanceada.” 

(M14) 

“É uma alimentação não 

usando frituras. Esses 

hambúrgueres da vida aí, isso 

é horrível. Aqui eu já faço o 

hambúrguer com a carne 

moída deles, asso e faço a 

almôndega.” (M15) 

“Ah eu acho que é uma 

alimentação não tão 

gordurosa, não muito 

salgada, tem que ser bem 

balanceada.” (M17) 

 “Assim, eu acho que uma 

alimentação saudável é com 

pouco sal, pouca gordura...” 

(M20) 

“Não consumindo muita coisa 

gordurosa, né? isso que eu 

tenho aprendido.” (M22) 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO ABREVIATURA DESC. 

DETAL. 

C. 

INCLUSÃO 

C. 

EXCLUSÃO 

EX. TÍPICOS EX. ATÍPICO CBN 
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Alimentação 

escolar 

AES Classificação 

da alimentação 

escolar em 

saudável e não 

saudável. 

Todas as falas 

que 

afirmavam 

que a 

alimentação 

da escola era 

saudável ou 

não saudável  

Todas as falas que 

não classificavam 

a alimentação 

escolar. 

“Considero saudável sim, agora 

tá bem boa mesmo! Tá bem 

equilibrada.” (M1) 

 “Pelo menos a alimentação, e o 

cardápio tá ótimo. Tem suas 

falhas, mas é saudável. “ (M6) 

“Hoje não, hoje vem tudo 

natural.. A carne é natural, a 

gente vê, não é nem desidratada, 

ela é natural mesmo, e eu acho 

que isso é muito válido, muito 

importante, eu gosto né, eu acho 

que é natural, saudável. “ (M10) 

“A alimentação é perfeita... Ela 

mantém a criança saudável. “ 

(M11) 

“Quando eu cheguei pra 

trabalhar eu vi que é saudável... 

É a comida saudável. “ (M15) 

“Eu considero  saudável, porque 

eles aqui não comem nada fora 

do cardápio, então não é uma 

comida assim cheia de muita 

coisa, então é saudável!” (M17) 

“A merenda escolar realmente é 

saudável pras criança.”  (M23) 

“Ah, é saudável, porque não tem 

frituras, só tem coisa cozida, tudo 

saudável. “ (M24) 

“Mas aqui pelo menos na 

municipal eu acho que sim, 

porque vem tudo pra você 

preparar na hora, arroz feijão, cê 

prepara tudo na hora, tudo 

fresquinho né? Então eu, 

considero sim, uma boa 

alimentação. “ (M27) 

“A merenda escolar é totalmente 

saudável! Não tem nada 

industrializado, tudo puro e 

fresco! “ (M29) 

“A carne tem muita gordura, não 

é bem saudável.. Mas a carne é 

“Sempre tem fruta, 

sempre, toda a semana 

as crianças têm, só na 

sexta que já acabou 

né?! Mas toda semana 

vem fruta, vem coisa 

boa pras crianças. “ 

(M9) 

“Porque tem frutas, 

tem verduras, legumes, 

tudo o que é bom pra 

saúde né! “ (M21) 

“Ô, tem o arroz, tem o 

feijão, tem a carne ou 

peixe ou o frango, tem 

salada né?! Tem 

salada! Tem as 

verduras cozidas... eu 

acho que em uma 

escola tá tendo tudo 

que as crianças 

precisam.” (M26) 

 “Muda de fornecedor, 

muda a qualidade da 

carne, se eles 

mandassem uma carne 

melhor, eu acho que 

seria o ideal, porque o 

restante é ótimo o que 

manda, o chocolate, 

arroz, tudo que eles 

mandam é bom, o que 

não é bom é a carne. “ 

(M5) 

“Mais ou menos, 

porque tem coisa que 

vem muito gordurosa, 

[tipo] as carnes.” 

(M22) 

“Algumas carnes vem 

muita gordura. Mas eu 

acho as carnes daqui 

sebosa pra criança eu 

“Acho que 

deveria ter 

mais 

variedade de 

tempero.”  

(M13) 

“Não usamos 

nada de 

corantes, 

Sazon, Knnor 

não! É só o 

alho e a 

cebola! “ 

(M32) 

 

 

 



96 

 
muita gordurosa, muita gordura, 

a gente tem que tirar muita 

gordura da carne. “ (M4) 

“Eu acho que aqui na escola a 

nossa carne tá muito gordurosa, 

acaba não sendo saudável, 

mudou de carne, as primeiras 

veio sem gordura, mas agora já 

veio com a gordura imensa. “ 

(M26) 

acho! Tanto é que não 

precisa pôr óleo de 

jeito nenhum... Tem 

coisa que vem que dá 

impressão que eles 

juntam toda a gordura 

e fazem uma massa 

homogênea e vem 

aqueles quadrados de 

gordura que vai se 

desfazendo. “ (M28) 
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CÓDIGO ABREVIATURA DESC. 

DETAL. 

C. 

INCLUSÃO 

C. 

EXCLUSÃO 

EX. TÍPICOS EX. ATÍPICO CBN 

Alimentação 

e a saúde dos 

alunos 

ASA A merenda 

escolar 

influencia a 

saúde dos 

alunos. 

Todas as falas 

que 

demonstravam 

alguma 

influência da 

alimentação 

escolar na 

saúde dos 

alunos. 

-- “Eles comendo bem aqui, mesmo que 

seja meio período, já vai ajudar, 

mesmo se não se alimentar bem a 

tarde, alimentando bem pela manhã, 

eu acho que já tem bastante 

vitaminas, né?! Eu já cheguei a vê 

uma criança entrar no começo do ano 

com uma aparência e sair com outra, 

sabe?! Mais corada, mais gordinha, 

mais alegre... Se você vê que a 

barriguinha tá cheia, você vê um 

sorriso...você vê a diferença, é muito 

bom isso... é gratificante.. “(M4) 

“Tinha uma menininha que chegou 

aqui bem magrinha, sabe? e quando 

ela saiu daqui a gente chamava ela de 

buchinho, é porque ela ficou muito 

gordinha (risos) muito fortinha 

mesmo, então você vê, eles entram 

bebês e você vê o desenvolvimento 

deles de um ano pro outro né, então 

cê vê que sua comida tá fazendo 

efeito, eu fico feliz e que eles tão 

crescendo, tão ficando fortes, 

entendeu? “ (M13) 

“Tem criança que se desenvolve 

bastante... pega peso e tudo, 

dependendo do alimento ser bem 

saudável aí é bom pra criança né! “ 

(M23) 

“Tem umas criancinhas aí que era 

bem magrinho e agora nesse ano a 

gente viu né! Passam os meses a gente 

vê que a criança pegou peso né! “ 

(M22)  

“A saúde física como a mental, tá? 

Uma criança bem alimentada ela 

consegue assimila melhor numa sala 

de aula, ela tendo uma boa 

alimentação, muitas vezes chega 

criança aqui, agora não mais antes 

-- -- 
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chegava criança com tontura porque 

não se alimentado em casa, e aqui tem 

todo o preparo, cê tem o café da 

manhã que a criança não fica sem, cê 

tem o almoço, aí tem uma fruta, então 

eu acho que contribui muito sim por 

desenvolvimento tanto físico como 

emocional da criança.“ (M27) 

“Não só a saúde, o aprendizado 

também! A criança fica mais esperta, 

mais viva né? Quando se alimenta 

melhor!! Com certeza! “ (M29) 
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Papel da 

merendeira 

PAM Tem a tarefa de 

compreender todo 

o processo de 

produção da 

refeição e o caráter 

social do PNAE 

(COSTA; LIMA; 

RIBEIRO, 2002; 

COSTA et al., 

2001). 

Colaboradora na  

qualidade da 

alimentação 

escolar. 

Percepção da 

merendeira 

sobre suas 

funções, 

influência e 

importância 

para a 

alimentação 

escolar. 

 “Eles não gostavam de cenoura, 

a gente começou bater ela no 

liquidificador, jogar na água do 

arroz pra eles aprender comê né? 

então isso você faz em casa, o 

arroz com cenoura, legumes, e 

aqui também e aí não tem como 

eles fica separando pra joga 

fora.. e eles, ai eles aprende, até 

no final daí eles já estavam 

acostumado a comer Tem 

crianças que vem de casa e não 

sabe que tipo de verdura que é. 

Tem mães também que as vezes 

chega e fica olhando mas as 

crianças realmente aprendeu 

comer bastante “ (M7) 

 “Quando eles viam beterraba ou 

kiwi ou alguma coisa que eles não 

conheciam, aí a professora pedia 

antes de gente discascar, mostrar 

e falar "ó cês tão comendo isso, 

isso aqui é beterraba ou kiwi". 

(M10) 

 “Chega aqui e as vezes vê uma 

beterraba ou vê alguma coisa 

assim que olha e acha feio, não 

quer, fala que não gosta. Não! 

Você experimenta primeiro pra 

você vê! A criança experimenta e 

gosta, então quer dizer, a gente 

tem aquela reeducação alimentar 

com as crianças. “ (M5) 

“A gente incentiva ele a comer 

legumes, verduras e vão te 

hábitos em casa em casa, porque 

as vezes eles pede pros pais, sim. 

“ (M14) 

“Oferece o arroz o feijão, se tiver 

uma saladinha, fala pega a 

salada! A gente vê  as crianças 

que não é acostumada a comer 

certos tipos de coisas, a gente vai 
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insistindo, vai insistindo até que 

eles acaba comendo, acostuma, ai 

chega aqui ai fala "tia eu comi tal 

coisa em casa". Eles vêm na hora 

da fruta, "aí tia mai..." aí eu falo 

"não! Exprimenta'' aí chega outro 

dia "tia, minha mãe foi lá e 

comprou aquela fruta de ontem". 

Então a gente influencia sim, e 

eles mesmo né, chega na segunda 

feira aqui eles vêm " que que cê 

comeu?" "aí comi macarrão igual 

o seu" "igual o meu não, sua mãe 

que fez," mas é, então a gente 

influencia sim. “ (M18) 

“Falo de próprias mães mesmo, 

fala " nossa mais meu filho não 

comia isso, agora quê comer isso, 

todo dia quê comer'', sabe? Então 

eu acho que a gente influencia 

muito. “ (M27) 

“Porque a gente servi, as vezes 

explica, tem criança que nem 

sabe o que é, as vezes confunde 

chama uma coisa de outra, a 

gente acaba explicando pra eles 

né?! “ (M4) 

“A cozinheira também educa, 

porque o aluno as vezes corta fila, 

o inspetor e o professor não vê, 

mas ela tá ali na frente, quando 

chega na vez do aluno ela manda 

pro final da fila, aí o aluno 

aprende e a gente começou a usar 

isso aqui. “ (M7) 

“A gente explica, a gente fala pra 

eles comerem que é gostoso, 

experimentar que é muito bom! 

Sem dúvida [eu sou importante] 

porque, se eu não faço verduras, 

legumes, eles não vão acustumar 

a comer isso, o por quê eu não sei. 

“.(M12) 
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“Tem criança que chegou aqui 

que e não sabia nem o que era 

melão, né? Então cê vem, mostra 

pra eles, come,  até pra eles 

saberem que é gostoso e tudo. Ás 

vezes eu saio de lá, e eu venho 

aqui quando eles tão fazendo 

birra que não quer, aí eu mostro, 

eu como junto com eles, 

entendeu? “(M13) 

“Porque eu acho que eu não sou 

professora, não sou diretora, mas 

eu acho que eu tenho uma 

importância bem grande aqui 

dentro. “ (M6) 

“Tem que vê a tábua, se aquela 

tábua não pode mistura, a de 

fruta é fruta, a de carne é carne, 

a peixe é peixe, a da Eloah eu não 

posso cortar na tábua de peixe da 

outra, a Eloah é outro tipo de 

tábua, então é aquilo, "Gente 

cuidado com a criança, pelo amor 

de Deus, tá do lado dela!". E o 

cuidado cozinha. Mas cê fica na 

preocupação de ter um erro, de 

usar uma tábua com peixe, e 

esquecer e pôr uma coisa ali pra 

Eloah que não pode comer, o 

peixe em cima daquela tábua, eu 

mato aquela criança. A faca, não 

posso, eu cortar ali um vamos 

supor um peixe e chega com a 

faca e esquecer na correria e ir lá 

cortar uma carne pra Eloah, eu 

mato, não dá pra dormir, a Eloah 

eu falo todo dia, eu chamo ela de 

lactose, lactose pelo amor de 

Deus tu me mata, e ela ri ainda! 

Ah mas é bom cuidar dela, ela é a 

única especialzinha que a gente 

tem aí, entendeu? A lactosinha, 

mas é o xodô da gente né?! Tem 
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que cuidar memo, e essa parece 

que a gente tem mais amo, sabia? 

“ (M15) 

“Porque a gente que é 

responsável pela higiene, porque 

se você não manipula bem os 

alimentos pode causa alguma 

infecção numa criança. Porque 

tudo é na cozinha né, tudo vai na 

cozinha, então, depende da gente 

fazer as coisas bem feita. “(M24) 

“Eu acho assim, criança não tem 

que ser obrigada a comer, que 

aqui tem uma história assim, faz o 

prato e come aqui, ninguém é 

obrigado a comer, se ele 

experimentou uma, duas vezes e 

ele não gostou, gente, não faz a 

criança comer aquilo,! e tem dia 

que tem cardápio aqui que Deus 

que me livre, que nem a gente que 

é adulto quer comer, não é? se 
eles não querem feijão aquele dia 
não fica obrigando ele a comer, 
porque ele pega o feijão com o 
arroz, e dispensa o resto com o 
feijão, se eles comem só arroz 
com feijão, e aí põe o peixe assim 
que muita criança não gosta do 
peixe, e eles dispensa o prato 
inteiro de comida porque o peixe 
tá ali, não é? Não é pior ficar com 
o estômago e ter comido só o 
arroz com feijão, eu acho que 
tinha que ser assim, vê se eles 
gostam, e outra, as professoras 
como tem o cardápio chegar na 
sala e fala pra eles o que tem, 
quer que, não que, não fica 
obrigando, vai ter que comer não 
é assim, não é? Eu penso assim, 
se você não gosta de um lanche, 
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você vai tomar aquele lanche? 

Que nem eu, não gosto de gema, 

vou comer ovo porque tenho que 

comer a gema? Não como, eu 

penso assim.” (M1) 
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Insegurança 

alimentar e 

nutricional 

IAN Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) 

consiste na realização do 

direito de todos ao 

acesso regular e 

permanente a alimentos 

de qualidade, em 

quantidade suficiente, 

sem comprometer o 

acesso a outras 

necessidades essenciais, 

tendo como base 

práticas alimentares 

promotoras de saúde que 

respeitem a diversidade 

cultural e que sejam 

ambiental, cultural, 

econômica e 

socialmente 

sustentáveis. Sendo 

assim, indicadores 

relacionados ao acesso, 

consumo, das condições 

sociais, econômicas e de 

estado nutricional são 

utilizados para 

caracterização de 

situações de violação 

desse direito, ou seja, da 

insegurança alimentar e 

nutricional. 

Percepção das 

merendeiras de 

indicadores que 

demonstram a 

insegurança 

alimentar dos 

alunos. 

 “É que tem muitos que só tem aqui 

pra come né? Então eles vem pra 

comer, eles não vem pra estudar, 

tem criancinha aqui que tem a 

família bem assim, que só tem mãe, 

ou só tem pai, eles vem aqui só pra 

comer, se eles não comerem aqui, 

eles não tem em casa, tem muitos 

que comem e não janta, eles mesmo 

conta que não jantou, que tá sem 

almoçar, então é bem melhor pra 

eles vir pra cá pra comer, né?”  

(M1) 

“Eu já tive criança, bebê, que chega 

na escola, na creche dele muito 

desnutrido e a nutricionista 

passou... conversou com as 

merendeiras e nós passamos a fazer 

uma alimentação diferenciada pra 

ele, né? E no final ele saiu da escola 

andando comendo de tudo...  “ 

(M19) 

“Na casa deles [dos alunos] não tem 

tudo que tem aqui né? Igual fruta... 

variedade de fruta né?! Então eu 

acho que na casa deles, eles não têm 

o que eles têm aqui, a alimentação é 

muito boa. “ (M3) 

“Porque muitos alunos não têm o 

que comer em casa, eles vêm pra 

escola comer “ (M5) 

“As vezes a gente tem depoimento de 

crianças aqui que a criança chega e 

fala " aí tia eu vou come bem, 

porque agora daqui até a segunda, é 

só lanche, minha mãe não faz 

comida em casa" então eles comem 

aqui “ (M7) 

“Aí a criança vai "ah, mas a noite eu 

não vou tê comida" aí eles pensa vou 

enche minha barriga agora porque 

a noite eu não tenho, porque tem 

muitas crianças aqui assim..de 
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necessidade. É a necessidade na 

casa deles, eles passam necessidade 

na casa deles... só que aí você tem 

uma semana inteira pa enche o 

bucho de comida.. Chega no sábado 

e domingo, tem criança que não tem 

o que come. "Aí vou cumê hoje 

porque amanhã eu não tenho, vou 

comer agora porque a noite eu não 

tenho comida". Entendeu? “ (M9) 

“Porque têm muitos que é o que tem 

pra cumê, tendeu?! vêm pra escola 

pra cumê, tem muitos aqui.. que você 

percebe que vem pra comer. Muitos 

vêm aqui pra cumê e num sei se eles 

vão ter em casa então o alimento que 

eles recebem aqui. É que a gente vê 

tanta criança que só vem aqui pra 

cumê, que é tão difícil isso, sabe... 

Eu já cheguei a conversar com mãe, 

e ela dizia meu filho veio e eu falo 

pra ele cumê mesmo, porque o que 

sobrou em casa, é pros irmão que tá 

na rua, já ouvi isso também. “(M12) 

“E tem muita criança 

principalmente de creche que 

quando ela fica fora da creche ela 

passa necessidade na alimentação.” 

(M19) 

“É muita criança carente, que vive 

de salgadinho de pacotinho, tem 

criança aqui que tem coisa que a 

gente serve que eles não conhecem, 

e é aqui que tem uma parte da área 

mais inferior, como se falava 

antigamente das favelas hoje é 

comunidade, então eles são bem 

carentes. “ (M10) 

“Uma criança que mora ali que a 

mãe é drogada, eu vejo, cê olha, 

essa criança tem alguma coisa pra 

comer em casa? Quem paga um 

aluguel, o pai que trabalha 
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assalariado acho que é difícil 

sustentar uma criança que talvez 

não vê uma carne, né “ (M15) 
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Título: Perfil alimentar e nutricional de merendeiras: 
diretrizes para uma proposta de intervenção nutricional 

Orientador: Denise Cavallini Cyrillo 
Co-orientador: Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro 

 

2011 - 2014 Graduação em Nutrição. 

Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, Engenheiro Coelho, Brasil 

Título: Padronização de dietas enterais artesanais para 
uso domiciliar na Atenção Básica Orientador: Marcia 
Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro 

 

Atuação profissional  

1. Universidade de São Paulo - USP 
 

 

 

Vínculo 
institucional 

 

2016 - 2018 Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: Bolsista CNPq, Regime: Dedicação exclusiva 

 

2. Centro Universitário Adventista de São Paulo - UNASP 
 

 

 

Vínculo 

institucional 

 

2016 - 2017 

 

 

Projetos 

Projetos de 

pesquisa 

 

2017 - Atual    Relação do estado nutricional dos alunos e dos pais de uma escola privada da zona sul de São Paulo 

 

Descrição: O sobrepeso e a obesidade infantil têm sido 
destacados em inúmeras pesquisas, por serem considerados 
epidemias que ameaçam a saúde da população, e junto com a 
inatividade física favorecerem o surgimento das doenças crônicas 
não transmissíveis, que podem ter grande repercussão na vida 
adulta. O estudo tem por objetivo relacionar o estado nutricional 
dos alunos do ensino fundamental I com a escolaridade, a classe 
socioeconômica, o consumo alimentar e do conhecimento em 
nutrição dos pais de uma escola privada na zona sul de São 
Paulo. Trata-se de um estudo transversal, 
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descritivo, que será realizado no segundo semestre de 2017. A 
pesquisa será realizada nas 29 turmas do primeiro ao quinto ano, 
sendo 16 no período da manhã e 13 no período da tarde, 
envolvendo aproximadamente 870 alunos. A coleta dos dados 
antropométricos dos alunos será realizada em dia e horário 
previamente agendados com a diretoria. A partir desses 
parâmetros devidamente coletados, o estado nutricional dos 
alunos será determinado por meio dos indicadores de Estatura 
para Idade (E/I), Peso para Idade (P/I), Peso para Estatura (P/E) 
e IMC para Idade (IMC/I) em percentil e em escore-Z de acordo 
com os padrões propostos pela Organização Mundial de Saúde. 
Os pais que manifestarem o consentimento receberão o 
questionário contendo informações socioeconômicas, dados 
antropométricos autorreferidos, consumo alimentar e 
conhecimento em nutrição. 

Situação: Em andamento Natureza: 
Projetos de pesquisa Alunos 
envolvidos: Graduação (3); Mestrado 
acadêmico (1); 

Integrantes: Nyvian Alexandre Kutz; Marcia Maria Hernandes de 
Abreu de Oliveira Salgueiro (Responsável); Leslie Andrews 
Portes; Natália Miranda da Silva; Antonio Fernando Teixeira 
Farias; Atila Rodrigues 

 

2017 - Atual Estado nutricional, características sociodemográficas, consumo 
alimentar e qualidade de vida de usuários de uma policlínica 
universitária 

 

Descrição: O sobrepeso e a obesidade são fatores de risco 
interligados a outras doenças crônicas não transmissíveis, como 
a hipertensão, o diabetes, câncer e osteoartrite, piorando a 
qualidade de vida e aumentando o risco de morte prematura. Para 
ações de promoção, prevenção, criação e adoção de políticas 
públicas que permitam interferir nesse quadro, o estado do peso 
do paciente precisa ser reconhecido. A informação em saúde é 
uma ferramenta importante para a proposição e a avaliação de 
políticas públicas em saúde. Este projeto se objetiva a 
caracterizar o estado nutricional, as características 
sociodemográficas, o consumo alimentar e a qualidade de vida de 
usuários de uma Policlínica Universitária da zonal sul de São 
Paulo. Trata-se de um estudo transversal que será realizado com 
indivíduos adultos, com excesso de peso, usuários de uma 
Policlínica Universitária da zonal sul de São Paulo. Serão 
coletados dados antropométricos (peso e estatura), 
socioeconômicos, do consumo alimentar e de qualidade de vida. 
Os dados utilizados nessa pesquisa serão coletados por meio de 
entrevista, em dia e horário previamente agendados. 

Situação: Em andamento Natureza: 
Projetos de pesquisa Alunos 
envolvidos: Graduação (4); Mestrado 
acadêmico (1); 

Integrantes: Nyvian Alexandre Kutz; Marcia Maria Hernandes de 
Abreu de Oliveira Salgueiro (Responsável); Leslie Andrews 
Portes; Natália Miranda da Silva; Denise Tatiana Mendes Vilagra; 
Gisleangela Santos D Lima; Thabata França da Silva 

 

2017 - Atual Percepção sobre segurança alimentar e nutricional de entidades 
cadastradas no Banco de Alimentos de Itapecerica da Serra 

 

Descrição: Alimentação adequada é um direito humano 
consagrado na Constituição Federal Brasileira de 1988, sendo 
assim cabe ao poder público a construção e implantação de leis, 
programas, e políticas que assegurem esse, assim como outros 
direitos humanos. O Banco de Alimentos é uma iniciativa do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, visando 
o abastecimento e segurança alimentar da população, e se 
desenvolve em parceria com Estado, Município, empresas e a 
sociedade civil. O Banco de Alimentos de Itapecerica da Serra é 
um órgão municipal vinculado com a prefeitura da cidade, foi 
inaugurado no ano de 2015 a fim de combater a insegurança 
alimentar no município. Este trabalho ter por objetivo verificar a 
percepção das instituições beneficiadas pelo Banco de Alimentos 
de Itapecerica da Serra sobre segurança alimentar e nutricional. 
Trata-se de um estudo quali-quantitativo que será realizado com 
o responsável das instituições que apresentarem cadastro e 
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documentação completos no Banco de Alimentos. Os dados 
quantitativos serão levantados pelos pesquisadores nas fichas de 
cadastro no próprio Banco de Alimentos e para coleta de dados 
qualitativos será feita entrevista individual gravada em local 
reservado com o responsável pela instituição sobre Segurança 
Alimentar e Nutrição com roteiro de perguntas elaborado pelos 
pesquisadores. A avaliação das entrevistas será realizada por 
meio da análise de conteúdo proposta por Bardin. 

Situação: Em andamento Natureza: 
Projetos de pesquisa Alunos 
envolvidos: Graduação (2); Mestrado 
acadêmico (1); 

Integrantes: Nyvian Alexandre Kutz; Marcia Maria 
Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro 
(Responsável); Elisabete Agrela de Andrade; Brenda 
Hehnke; Andreza da Silva Galera 

 

2017 - Atual Avaliação do conhecimento em nutrição e do consumo alimentar de professores do ensino básico 

 

Descrição: O docente é o moderador no processo ensino-
aprendizagem do aluno e isso ocorre através de diversas práticas. 
Sendo assim, um conhecimento satisfatório dos professores 
sobre alimentação saudável é imprescindível para o 
desenvolvimento de ações educativas no ambiente escolar. O 
objeto será avaliar o conhecimento em nutrição e o consumo 
alimentar de professores do ensino básico de duas escolas 
confessionais privadas da zona sul de São Paulo. Estudo 
transversal descritivo. Os participantes responderão a um 
questionário autoaplicável, fornecendo informações pessoais 
(idade, sexo e estado civil), antropométricas (peso e altura 
autorreferidos), sociodemográficas (classificação econômica e 
escolaridade) e respondendo a questões sobre o conhecimento 
nutricional, consumo alimentar e o índice de religiosidade. 

Situação: Em andamento Natureza: 
Projetos de pesquisa Alunos 
envolvidos: Graduação (4); Mestrado 
acadêmico (1); 

Integrantes: Nyvian Alexandre Kutz; Marcia Maria Hernandes de 
Abreu de Oliveira Salgueiro (Responsável); Narcisio Rios de 
oliveira; Natália Miranda da Silva; Samara Alves Jardim; 
Jaqueline Néry Carvalho 

2016 - Atual Associação entre força de preensão manual, composição 

corporal e estado nutricional de idosos Situação: Em 

andamento Natureza: Projetos de pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (3); Mestrado acadêmico (1); 

Integrantes: Nyvian Alexandre Kutz; Marcia Maria Hernandes 
de Abreu de Oliveira Salgueiro; Fabio Marcon Alfieri; Natália 
Cristina de Oliveira Vargas (Responsável) 
Número de produções C,T & A: 1/ 

 

2016 - Atual Impacto de intervenção nutricional no conhecimento e estado 
nutricional de escolares em uma escola em Aracaju 

 

Descrição: A escola tem papel fundamental na instrução dos 
futuros cidadãos através de mecanismos teóricos e lúdicos, que 
permitam a consolidação de um estilo de vida saudável desde a 
infância, destacando-se como um espaço adequado para a 
educação em saúde. Este trabalho tem por objetivo avaliar o 
impacto de uma intervenção nutricional no conhecimento e no 
estado nutricional de alunos de uma escola privada em Aracaju. 
Trata-se de um estudo descritivo-exploratório de intervenção com 
abordagem quantiqualitativa. Serão convidados os alunos do 
quarto e quinto anos de uma escola Adventista para avaliação do 
conhecimento em nutrição e estado nutricional por meio do peso 
e estatura. Os pais receberão 2 questionários autoaplicáveis para 
avaliação socioeconômica, escolaridade e consumo alimentar do 
mesmo. Será realizada intervenção nutricional para a promoção 
de uma alimentação saudável com os alunos em sala de aula. 
Após oito semanas do término da intervenção, os alunos serão 
novamente avaliados quanto ao conhecimento em nutrição e 
estado nutricional. Para conhecer os aspectos que dificultam a 
adoção de hábitos alimentares saudáveis, será realizado com os 
pais um grupo focal. 
Situação: Em andamento Natureza: Projetos de pesquisa 



02/08/2018 Currículo Lattes 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_impcv.trata 5/6 

 

 

Alunos envolvidos: Graduação (2); Mestrado acadêmico (1); 
Mestrado profissionalizante (1); Integrantes: Nyvian 
Alexandre Kutz; Marcia Maria Hernandes de Abreu de 
Oliveira Salgueiro (Responsável); Narcisio Rios de oliveira; 
Natália Miranda da Silva; Katherine Rios Almeida Pedreira 

 

2016 - 2017 Estado nutricional de pais e filhos de creches do município de Carapicuíba - SP. 

 

Descrição: Relacionar o estado nutricional de crianças que 
frequentam 3 creches no município de Carapicuíba com o 
estado nutricional e a escolaridade dos pais. 
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa 

Alunos envolvidos: Graduação (8); Mestrado acadêmico (1); 
Mestrado profissionalizante (1); Integrantes: Nyvian Alexandre 
Kutz; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro 
(Responsável); Nailton Isbaltar Aleves; Dayse Evellin Santiago 
Campos; Aline de Araújo Pereira; Camila Cristina Cruz Souza; 
Karina Juliana Triches 
Número de produções C,T & A: 1/ 

 

2016 - Atual Perfil de estilo e qualidade de vida versus adesão aos medicamentos em indivíduos hipertensos 

 

Descrição: Hipertensão Arterial Sistêmica é uma condição 
crônico-degenerativa multifatorial. É considerada um dos 
problemas mais graves de saúde pública no Brasil e no mundo e 
possui vários fatores de risco contribuintes, como idade, etnia, 
obesidade, sedentarismo, estresse, tabagismo, fatores 
socioeconômicos e dieta inadequada. Tanto para a prevenção 
quando para o tratamento de melhor controle da pressão arterial 
em diagnósticos de hipertensão arterial, há medidas não 
medicamentosas como medicamentosas. Estudos mostram que 
as mudanças no estilo de vida reduzem a pressão arterial bem 
como o risco de mortalidade cardiovascular. Sendo assim, o 
presente trabalho tem como objetivo relacionar o estilo e 
qualidade de vida com a adesão e quantidade de medicamentos 
anti-hipertensivos de usuários hipertensos da Policlínica 
Universitária do Centro Universitário Adventista de São Paulo 
(UNASP).Trata-se de um estudo transversal descritivo, de 
abordagem quantitativa, tendo como instrumento um questionário 
unificado para entrevista dos participantes contendo variáveis 
sociodemográficas, antropométricas, variáveis relacionadas a 
hipertensão arterial, estilo de vida e 
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percepção da qualidade de vida. Espera-se com o final da 
pesquisa, correlacionar o estilo de vida e a qualidade de vida 
dessa população com o uso de medicamentos anti-
hipertensivos. 
Situação: Em andamento Natureza: Projetos de pesquisa 

Alunos envolvidos: Graduação (5); Mestrado acadêmico (1); 
Mestrado profissionalizante (1); Integrantes: Nyvian Alexandre 
Kutz; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro 
(Responsável); Leslie Andrews Portes; Natália Miranda da 
Silva; Patrícia Moreno Pereira; Taís Miotto; Denise Tatiana 
Mendes Vilagra; Gisleangela Santos D Lima; Thabata França 
da Silva 

 

2016 - 2017 Envelhecimento, nível de atividade física, estado nutricional, força muscular, equilíbrio, medo de cair 

 

Descrição: Avaliar, comparar e correlacionar o equilíbrio, força 
muscular de membros inferiores, o nível de atividade física, o medo de 
cair e o estado nutricional de indivíduos idosos da comunidade. 
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (10); Especialização (1); Mestrado acadêmico (1); 

Integrantes: Nyvian Alexandre Kutz; Marcia Maria 
Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro (Responsável); 
Keliane Galdino da Silva; Romário Pessoa Santos; Ellen 
Clayce Alves da Silva 

 

2016 - 2017 Alimentação e acne 

 

Descrição: Relacionar o consumo de leite e derivados, doces 
(doces de qualquer tipo, bolos recheados com cobertura, 
biscoitos doces, refrigerantes, sucos industrializados e 
guloseimas) e o estado nutricional com a presença de acne 
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (2); Mestrado acadêmico (1); 

Integrantes: Nyvian Alexandre Kutz; Marcia Maria 
Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro 
(Responsável); Gabriela Grassmann Roschel; Annie 
Haydine Winkelstroter Silva 

 

2015 - 2017 Capacitação de merendeiras de escolas municipais de Carapicuíba – SP 

 

Descrição: Capacitar as merendeiras sobre as boas 
práticas na manipulação de alimentos e na elaboração de 
receitas criativas e atrativas de acordo com as 
recomendações do PNAE. Situação: Concluído Natureza: 
Projetos de pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (20); Mestrado acadêmico (1); 

Integrantes: Nyvian Alexandre Kutz; Marcia Maria Hernandes de 
Abreu de Oliveira Salgueiro (Responsável); Juliana Santos 
Torquato; Denise Cavallini Cyrillo; Wanderson Felipe Santos 
Costa Número de produções C,T & A: 1/ 

 

2014 - 2016 Dieta enteral prescrita x dieta enteral infundida 

 

Descrição: Avaliar o volume prescrito de dieta enteral versus o 
volume infundido, identificando as causas de interrupção da dieta 
e os gastos gerados por essas interrupções. 
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (4); Especialização (1); Mestrado acadêmico (1); 

Integrantes: Nyvian Alexandre Kutz; Marcia Maria Hernandes de 
Abreu de Oliveira Salgueiro (Responsável); Vanillda Amaral de 
Souza Bonfim; Ariane Lopes Assis; Ana Maria Gonçalves Dias; 
Elias Ferreira Porto; Silvana Aparecida Ribeiro Simões 
Número de produções C,T & A: 2/ 

 

2014 - 2017 Avaliação nutricional de alunos do ensino fundamental I de escolas públicas de Carapicuíba 

 

Descrição: Identificar o IMC de crianças das escolas públicas e 
relacionar com variáveis socioeconômicas das famílias. 
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Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa 

Alunos envolvidos: Graduação (90); Especialização (10); 
Mestrado acadêmico (1); Mestrado profissionalizante (1); 

Integrantes: Nyvian Alexandre Kutz; Thairine Perciliano Vieira; 
Ediane Ferreira Izabel; Marcia Maria Hernandes de Abreu de 
Oliveira Salgueiro (Responsável); Gleyciele Lima de Oliveira; 
Quétlin Soares Silva; Keliane Galdino da Silva; Daniela 
Queiroz Zinhani; Brenda Allen Costa; Iole Pereira Manfrim; 
Stefani Campos Sierra; Kenia Gomes Silva; Rosidalma 
Moreira Andrade; Bruna Cássia Macedo dos Santos 
Número de produções C,T & A: 4/ 

 

2014 - 2017 Avaliação da qualidade de vida de professores de um município da grande São Paulo 

 

Descrição: Avaliar os aspectos da qualidade de vida de 
professores do ensino fundamental da rede pública de um 
município da grande São Paulo. 
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa 

Alunos envolvidos: Graduação (3); Especialização (1); 
Mestrado acadêmico (1); Mestrado profissionalizante 
(1); 

Integrantes: Nyvian Alexandre Kutz; Marcia Maria 
Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro 
(Responsável); Cristiane Gomes da Silva; Narcisio Rios 
de oliveira; Keliane Galdino da Silva 

 

2014 - 2017 Avaliação nutricional de idosos institucionalizados na zona sul de São Paulo 

 

Descrição: A redução da autonomia física e a instabilidade 
econômica são fatores que podem tornar o idoso cada vez mais 
dependente. Sendo assim, faz-se necessário que uma pessoa 
assuma os cuidados desse idoso. Quando essa opção não é 
possível no núcleo familiar, a institucionalização aparece como 
opção. O estado nutricional dos idosos institucionalizados foram 
utilizadas variáveis antropométricas (IMC, CB, DCT, CC e CP) a 
Triagem e a MAN. 
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa 

Alunos envolvidos: Graduação (3); Especialização (4); 
Mestrado acadêmico (1); Mestrado profissionalizante 
(1); 

Integrantes: Nyvian Alexandre Kutz; Marcia Maria Hernandes de 
Abreu de Oliveira Salgueiro (Responsável); Samanta Kerolly 
Beck; Jane Katia Alves Silverio; Natália Miranda da Silva; Bruna 
Andrade de Freitas; Elias Ferreira Porto; Dalvineia Carvalho 
Santana; Daiane Soares Macedo; Taís Miotto; Katherine Rios 
Almeida Pedreira 

 

2014 - 2017 Relação entre a qualidade de vida e os aspectos 
sociodemográficos, de trabalho e de saúde de professores 
de uma rede privada da zona sul de São Paulo 

 

Descrição: Avaliar a qualidade da dieta de professores do ensino 
básico de uma rede privada da zona sul de São Paulo. 
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa 

Alunos envolvidos: Graduação (2); Especialização (2); 
Mestrado acadêmico (1); Mestrado profissionalizante 
(2); 

Integrantes: Nyvian Alexandre Kutz; Marcia Maria Hernandes 
de Abreu de Oliveira Salgueiro (Responsável); Leslie Andrews 
Portes; Gislene Kauffman Furgêncio; Narcisio Rios de oliveira; 
Keliane Galdino da Silva; Bruna Andrade de Freitas; Daniela 
Queiroz Zinhani; Cristina Zukowsky Tavares Número de 
produções C,T & A: 1/ 

 

2014 - Atual Avaliação da qualidade de vida de enfermeiros de um serviço público de saúde 

 

Descrição: A qualidade de vida é uma noção eminentemente 
humana que se aproxima ao grau de satisfação encontrado na 
vida familiar, amorosa, social, ambiental e à estética individual 



02/08/2018 Currículo Lattes 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_impcv.trata 8/6 

 

 

existencial. Delimita áreas de aspectos físicos, ocupacionais, 
psicológicos e sociais. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida de 
enfermeiros de um serviço público em Sinop-MT. Tratou-se de um 
estudo transversal de caráter descritivo com 33 enfermeiros. Para 
a coleta de dados foram utilizados quatro questionários 
autoaplicáveis: o primeiro abordando os aspectos 
sociodemográficos e as variáveis de trabalho, o segundo 
contemplando a qualidade de vida, o terceiro sobre o consumo 
alimentar e o quarto sobre dados antropométricos. O cortisol 
plasmático foi coletado e avaliado por laboratório privado da 
região seguindo o protocolo estabelecido pelo local. 
Situação: Em andamento Natureza: Projetos de pesquisa 

Alunos envolvidos: Graduação (3); Mestrado acadêmico (1); 
Mestrado profissionalizante (1); Integrantes: Nyvian Alexandre 
Kutz; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro 
(Responsável); Leslie Andrews Portes; Narcisio Rios de oliveira; 
Natália Miranda da Silva; Taís Miotto; Márcia Cristina Barbosa 

 

Áreas de atuação  

1. Nutrição 

2. Saúde Pública 
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