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RESUMO 

 

As grandes mudanças nos hábitos alimentares da população estão alterando o perfil nutricional das últimas gerações, 

antigamente as condições eram favoráveis ao aumento da ocorrência de desnutrição e doenças infecciosas, e  agora o 

panorama é propício à ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis. O aumento dos casos de obesidade, em 

especial na infância tem preocupado especialistas, pois isso aumenta muito a chance de se tornarem obesos no futuro, e 

consequentemente desenvolvimento de doenças crônicas associadas à obesidade. O estudo foi realizado em duas escolas 

de Cascavel- PR com a intenção de determinar o estado nutricional de crianças em idade escolar e avaliar seus hábitos 

alimentares, correlacionando-os. Foram avaliadas 47 crianças e adolescentes entre 7 e 13 anos de idade, através de IMC 

e segundo a classificação da OMS, 2007. Os hábitos alimentares foram investigados através de questionário enviado aos 

pais. foram avaliados 19 meninos (40,4%) e 28 meninas (59,6%), 57,5% estão com IMC adequado para a idade, 17% 

foram classificadas com obesidade e 25,5% estão com sobrepeso. Apenas 10,7% realizam três refeições e três lanches 

no dia, 23,4% realizam três refeições e dois lanches 29,7% realizam três refeições e um lanche. 36,2% consomem 

refrigerantes de 1 a 3 vezes na semana, 42,5% consomem balas e chicletes de 1 a 3 vezes por semana, mais de 70% 

realizam “beliscos” e em torno de 21% se alimentam em frente à televisão. Conclusão: é possível observar que há 

relação direta entre o estado nutricional e os hábitos alimentares, visto que 42,5% das crianças estão com excesso de 

peso e seus hábitos alimentares errôneos são diversos e mais frequentes, reiterando que há necessidade de empregar 

estratégias educacionais que promovam adoção de hábitos alimentares mais saudáveis desde a primeira infância.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

O comportamento alimentar da população Brasileira, assim como em boa parte do mundo, 

têm sofrido grandes mudanças: antigamente as condições eram favoráveis ao aumento da ocorrência 

de desnutrição e doenças infecciosas, e desde a segunda metade do Século XX têm sido 

gradativamente substituídas por um panorama propício à ocorrência de doenças crônicas não 

transmissíveis relacionadas ao consumo excessivo e desbalanceado de nutrientes e ao sedentarismo.  
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O aumento significante de casos de obesidade tem gerado muitas discussões a respeito desta 

doença metabólica, principalmente porque nos últimos anos não é mais tratada como uma doença 

exclusiva de adultos, pelo contrário, pesquisas comprovam que cada vez mais as crianças 

desenvolvem obesidade e isso aumenta muito a chance de se tornarem obesos no futuro. (VITOLO, 

2003). Além das alterações comportamentais principalmente após a revolução industrial, a mídia, 

bem como a ideologia capitalista, também interferem no consumo em geral e por consequência na 

escolha de produtos alimentícios, de acordo com pesquisa realizada, 85% das propagandas 

alimentícias veiculadas no Brasil anunciam produtos caracterizados por alto teor de açucares e 

gorduras, ou seja, baixo valor nutricional. Isso faz com que essa influência seja potencialmente 

negativa sobre a saúde dos telespectadores, principalmente o público infanto-juvenil. (SANTOS et 

al, 2012).  

A Sociedade Brasileira de Pediatria apresenta outros aspectos para o mesmo problema, 

afirmando que no Brasil, devido a melhoria das condições de moradia, escolaridade, saneamento 

básico, campanhas de vacinação bem sucedidas e aumento no tempo de aleitamento materno houve 

redução das injúrias nutricionais na infância, em especial a desnutrição, porém se verificou aumento 

da prevalência de sobrepeso e obesidade, sem redução da prevalência de carências de 

micronutrientes, como a deficiência de ferro. 

Diante deste problema de saúde pública que é o aumento do índice de obesidade, o 

acompanhamento nutricional, aliado à educação nutricional desde a primeira infância tornam-se 

fundamentais para reverter este quadro, sendo esta realidade já comprovada em países 

desenvolvidos onde o alto nível de educação é inversamente proporcional aos casos de obesidade 

(SOARES E PETROSKI, 2003). Para Boog (2004), o profissional nutricionista deve assumir seu 

papel de educador, pois somente ele possui conhecimento específico para tal. Para uma educação 

nutricional eficaz é preciso desenvolver estratégias sistematizadas para impulsionar a cultura e a 

valorização da boa alimentação, englobando a necessidade de respeitar, mas também modificar 

crenças, valores, atitudes, representações, práticas indevidas que se estabelecem em torno da 

alimentação.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 OBESIDADE INFANTIL 
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No Brasil, assim como em muitos outros países, as taxas de obesidade infantil tem 

preocupado os profissionais da saúde, pois diversos estudos mostram que crianças e adolescentes 

obesos tem mais fatores de risco para outras doenças como cardiovasculares, alterações de pressão 

arterial, dislipidemias, intolerâncias alimentares, diabetes, entre outras (OLIVEIRA e FISBERG, 

2003).  Certamente cada caso deve ser analisado de maneira individual, afinal, vários são os fatores 

que podem influenciar no desenvolvimento esta doença, por exemplo, fatores genéticos, hábitos 

alimentares e de atividades físicas ou até mesmo problemas psicológicos e hormonais, porém 

mudanças no estilo de vida da sociedade em geral estão intimamente relacionadas ao aumento de 

peso dos indivíduos, Santos et al. (2012) afirma que o aumento da oferta de alimentos calóricos 

aliado ao aumento de atividades que envolvem pouco gasto energético favorece essa epidemia de 

obesidade em todas as faixas etárias. Isto demonstra que a realidade que estamos vivendo, com 

tantos avanços tecnológicos, ocupam muito o tempo das pessoas e, consequentemente, reduzem a 

qualidade de vida. As crianças e adolescentes sofrem diretamente as consequências destas 

mudanças sociais, uma vez que, passam menos tempo com suas famílias ou em atividades com 

gasto de energia e mais tempo envolvidos com jogos eletrônicos ou televisão.  Segundo Vitolo 

(2003), a quantidade de horas que se gasta vendo televisão está diretamente relacionada com o 

aumento de peso, pois além da inatividade se tornam mais suscetíveis aos apelos das estratégias de 

marketing da indústria alimentícia.  

O Guia Alimentar Para População Brasileira tem intuito de promover a saúde através de 

informação sobre alimentação saudável, a fim de diminuir doenças relacionadas à alimentação 

como a obesidade, e segundo este mesmo documento o excesso de peso acomete um em cada dois 

adultos e uma em cada três crianças brasileiras. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014) 

 

2.2 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL PEDIÁTRICA 

 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria a avaliação do estado nutricional se faz 

muito importante tanto no estabelecimento de situações de risco à saúde quanto para o diagnóstico 

nutricional, bem como no planejamento de ações de promoção à saúde e prevenção de doenças. 

Sendo muito útil na atenção primária, para acompanhar o crescimento e a saúde da criança e do 

adolescente, e na detecção precoce de distúrbios nutricionais como a obesidade ou a desnutrição, ou 

seja, a identificação do risco nutricional e o acompanhamento contínuo do crescimento fazem da 

avaliação nutricional uma ferramenta eficaz para que os profissionais conheçam as condições de 
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saúde dos pacientes pediátricos. Com as taxas de obesidade infantil e de adolescente subindo, o 

acompanhamento do IMC Infantil a partir de uma idade precoce ajuda os médicos a intervirem a 

tempo de fazer um impacto positivo sobre a saúde de crianças e adolescentes. 

A avaliação de crianças a partir de 5 anos pode ser realizada mediante diversos parâmetros 

como estatura para a idade, IMC para idade e peso para a idade, de acordo com as curvas de 

crescimento da Organização Mundial da Saúde, também utilizadas pelo SISVAN, como uma 

ferramenta padrão internacional adequada para avaliar o crescimento e estado nutricional de 

crianças e adolescentes. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Durante o estágio curricular obrigatório de nutrição social, foram realizadas diversas 

atividades de educação nutricional em quatro escolas, sendo duas particulares e duas da rede 

pública de ensino. Em duas dessas escolas foi realizada avaliação nutricional de crianças 

matriculadas no 4º e 5º ano de ensino fundamental. A avaliação foi feita nos dias 02 e 04 de maio de 

2017 no período da manhã. Os responsáveis pelas crianças preencheram um questionário 

padronizado de hábitos alimentares dos participantes, enviado para casa junto com o termo de 

autorização para participar da pesquisa, e na escola foi realizada a avaliação antropométrica através 

das medidas de peso e altura,  

Para a avaliação nutricional foi utilizado apenas o parâmetro de IMC/idade das crianças, 

considerando as curvas de crescimento e a classificação do IMC segundo a OMS de 2007.  

O questionário alimentar visou investigar os principais hábitos das crianças com relação ao 

consumo de refrigerante, salgadinhos, balas e guloseimas, bem como a quantidade de refeições 

realizadas no dia e ainda a frequência de consumo de lanches como pastel, x-salada, cachorro 

quente, etc.  

Para análise dos dados, elaborou-se um banco de dados em planilha eletrônica, utilizando o 

programa Excel 2007. 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

O total de participantes foi de 47 com idade entre 7 e 13 anos, e predomínio de idade entre 8 

e 10 anos (91,5%), sendo 19 meninos (40,4%) e 28 meninas (59,6%). Com relação ao perfil 
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nutricional das crianças avaliadas, 57,5% estão com IMC adequado para a idade, 17% foram 

classificadas com obesidade e 25,5% estão com sobrepeso, segundo a classificação das curvas de 

IMC/Idade da OMS (2007) para crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos de idade, os resultados 

ratificam informações divulgadas pela Abeso, através da pesquisa Vigitel de 2014, referente ao 

período de 2006 a 2014, mostrando que cresceu o número de pessoas com excesso de peso no país, 

sendo 52,5% dos brasileiros acima do peso e a população obesa totalizava 17,9%. De acordo com a 

fundação Fiocruz cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas de 

obesidade, e oito em cada dez adolescentes continuam obesos na fase adulta, por este motivo os 

resultados encontrados na presente pesquisa são preocupantes visto que os casos de obesidade 

crescem de forma alarmante nos últimos anos no Brasil.  

 

Tabela 1 – Estado nutricional pelo IMC/Idade segundo OMS, 2007 

 

Estado Nutricional N % 

Baixo peso para a idade 0 0 

Adequado para a idade 27 57,5 

Sobrepeso 12 25,5 

Obesidade 8 17 

Total 47 100 

Fonte: Dados coletados pelas autoras. 

 

De acordo com Soares e Petroski (2003), o excesso de peso na infância acontece por uma 

combinação de fatores, como hábitos alimentares incorretos, propensão genética, hábitos de vida 

familiar, condição sócioeconômica, fatores psicológicos e étnicos, porém é importante ressaltar que 

dentro das causas da obesidade a que mais aparece ainda é devido a fatores nutricionais e de hábitos 

alimentares, sendo responsável por aproximadamente de 95% os restantes 5% são atribuídos aos 

demais fatores. Neste sentido os resultados aqui encontrados são novamente preocupantes, pois 

evidenciam que os hábitos alimentares errôneos são mais frequentes que hábitos saudáveis entre as 

crianças, conforme os resultados expostos na sequência.  

Com relação ao número de refeições realizadas durante o dia, apenas 5 crianças (10,7%) 

realizam três refeições e três lanches no dia, considerado o número adequado para suprir as 

necessidades energéticas da população, segundo Cotta et al (2009) fracionar refeições ao longo do 
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dia é uma importante medida de prevenção e controle da dislipidemia e prevenção para doenças 

cardiovasculares. O fracionamento da dieta contribui para a manutenção do ritmo metabólico, 

contribui também para a saciedade e também estimula o organismo a utilizar a energia reservada e 

controlar o apetite. O ideal é fazer cerca de 6 à 8 refeições diárias, com intervalos máximos de duas 

à três horas entre cada refeição. (COZZOLINO, 2013). Ainda sobre este mesmo quesito, 11 

crianças (23,4%) realizam três refeições e dois lanches e 14 (29,7%) realizam três refeições e um 

lanche, 14 (29,7%) realizam duas refeições, dentre estas duas realizam mais três lanches, sete 

realizam mais dois lanches, quatro realizam mais um lanche e uma criança realiza apenas duas 

refeições no dia. Três crianças (6,3%) realizam apenas uma refeição e três lanches e uma criança 

realiza apenas duas refeições no dia, considerando o lanche ofertado na escola.  

 

Tabela 2 – Número de refeições e lanches realizados durante o dia 

 

Quantidade de refeições e lanches N % 

3 refeições e 3 lanches 5 10,7 

3 refeições e 2 lanches 11 23,4 

3 refeições e 1 lanche 14 29,8 

2 refeições e 3 lanches 2 4,2 

2 refeições e 2 lanches 7 14,9 

2 refeições e 1 lanche 4 8,5 

2 refeições 1 2,1 

1 refeição e 3 lanches 3 6,4 

Total 47 100 

Fonte: Dados coletados pelas autoras. 

 

Entre os participantes há predominância em consumir refrigerantes raramente (57,5%), 

outros 17 (36,2%) relatam consumir refrigerantes 1 a 3 vezes na semana, duas consomem de 4 a 6 

vezes por semana e uma consome todos os dias. Muitos autores associam o consumo de 

refrigerantes e bebidas açucaradas com o aumento da prevalência de obesidade e suas 

consequências, principalmente a diabetes. (ROMBALDI et al., 2011). A grande maioria (78,7%) 

relata frequentar raramente lanchonetes para o consumo de salgados fritos como pastel e coxinha, 8 

relatam consumir de 1 a 3 vezes na semana e duas afirmam não ter o hábito de consumir estes 
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alimentos. Cinco das 47 crianças consomem todos os dias balas e chicletes, 20 relatam consumir de 

1 a 3 vezes na semana e seis consomem de 4 a 6 vezes na semana, as demais relatam consumir 

raramente ou não consumir. Com relação ao consumo de doces como bolos, chocolate e sorvete, 

quatro consomem todos os dias, cinco consomem de 4 a 6 vezes na semana, 21 consomem de 1 a 3 

vezes na semana e 18 afirmam que as crianças consomem raramente estes produtos. O consumo de 

salgadinhos do tipo chips também foi relatado pela maioria dos pais que raramente as crianças 

consomem sendo 42,5%, das demais, 13 consomem de 1 a 3 vezes na semana, duas não consomem 

e uma consome todos os dias.  

Com relação ao apetite das crianças 65,9% dos pais consideraram muito bom ou bom, 

embora mais de 70% afirmem que seus filhos fazem “beliscos” entre as refeições com frequência e 

em torno de 21% realizam as refeições em frente à televisão. De acordo com Vitolo (2003) as dietas 

de crianças de baixo nível socioeconômico apresentam menor variedade de alimentos, mas em 

compensação, menor frequência de 'beliscos' do que seus colegas de melhor condição 

socioeconômica.  

 

Tabela 3 – Descrição dos resultados do questionário de frequência alimentar 

 Refrigerante Salgadinho Lanches Balas e chicletes Doces  

 N             % N           % N          % N          % N          % 

Todos os dias  1             2,1 1            2,1 0           0       5          10,7    4          8,5 

4 a 6 vezes por semana  2             4,3 0             0 0           0       6          12,8    5         10,7 

1 a 3 vezes por semana 17           36,2 13         27,7 8          17      20         42,5    21       44,6 

Raramente 27           57,4 31         65,9 37      78,7      15 31,9    17       36,2 

Não consome  0                0 2            4,3 2          4,3        1           2,1     0           0 

Fonte: Dados coletados pelas autoras. 

 

Para Naves (2009), o alto consumo de industrializados, e alimentos com alto teor de sódio 

desencadeia uma necessidade de consumir alimentos altamente açucarados e ácidos, se tornando 

então um risco para aumento do consumo calórico e por consequência da obesidade. Esse ciclo se 

torna vicioso e aumenta ainda mais os fatores de risco para obesidade, diabetes, gastrite e outras 

doenças relacionadas, pois trata-se de formação de hábito alimentar incorreto.  

Estilo de vida pouco saudável com alto consumo de bebidas e alimentos industrializados de 

baixo valor nutricional e alto valor calórico, sedentarismo e estresse físico e emocional são fatores 
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que contribuem para o desenvolvimento do fenótipo de obesidade. Além da falta de qualidade 

nutricional dos produtos consumidos, os mesmos tem cargas altíssimas de toxinas, poluentes, 

metais tóxicos e drogas químicas, que são os xenobióticos ou disruptores endócrinos: uma classe de 

toxinas que interferem na produção, liberação, transporte, metabolismo, ligação no receptor, ação 

ou eliminação de todos os hormônios naturais, essenciais para a homeostasia e desenvolvimento 

humano, promovendo a adipogênese e o acúmulo de lipídios. (NAVES, 2009) 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se observar que os resultados demonstram a relação direta entre o estado nutricional e 

os hábitos alimentares, visto que 42,5% das crianças estão com excesso de peso e seus hábitos 

alimentares errôneos são diversos e mais frequentes. Embora estudos apontem que as condições 

socioeconômicas são fatores influentes sobre o comportamento alimentar (MIOTTO E OLIVEIRA, 

2006; e OLIVEIRA e FISBERG, 2003), aumentando os casos de obesidade em crianças com 

melhores condições econômicas, assim como, crianças pertencentes à classe de baixo poder 

aquisitivo estão menos suscetíveis à prevalência de obesidade, no presente estudo não há evidencias 

de que as condições econômicas interferem na formação dos hábitos alimentares e no estado 

nutricional, visto que estas questões não estavam presentes no questionário, deixando então como 

sugestão para próximas pesquisas.   

Diante do exposto, a presente investigação aponta a necessidade de empregar estratégias 

educacionais que promovam adoção de hábitos alimentares mais saudáveis desde a primeira 

infância, assim como a realização do acompanhamento nutricional das crianças e adolescentes que 

permite prevenir doenças e oferecer subsídios para tomada de decisões nas políticas públicas, assim 

como avaliar a eficácia das ações já exploradas, visando a melhoria no estado de saúde e nutrição de 

toda a população.  
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