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RESUMO 
A principal causa do aumento de peso é o desequilíbrio entre o consumo de calorias 
ingeridas e gastas diariamente, desencadeados por fatores sociais, 
comportamentais, ambientais, culturais, psicológicos, metabólicos e genéticos. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a partir da década de 1980, os níveis de 
obesidade da população duplicaram em todo o mundo, trazendo maiores níveis de 
morbimortalidade. O objetivo deste estudo foi analisar a prevalência, os fatores 
associados ao sobrepeso e obesidade em escolares e a aplicação da política pública 
de alimentação e nutrição nas escolas de Petrolina-PE. Trata-se de um estudo 
descritivo, com características quantitativas e qualitativas do tipo transversal, entre 
crianças de escolas públicas e particulares do município de Petrolina-PE. A amostra 
do estudo foi constituída por 484 indivíduos, entre crianças de sete a nove anos de 
idade, pais e ou responsáveis, gestores das escolas municipais e a coordenadora da 
merenda escolar. Para o cálculo foi utilizada a prevalência de sobrepeso e 
obesidade de 15%. Os dados foram coletados a partir da aplicação de um 
questionário socioeconômico e de atividade física aos pais ou responsável legal, 
para as crianças, aplicou-se o questionário alimentar do dia anterior (QUADA), 
realizada a verificação do peso, altura, dobras cutâneas tricipital e subescapular e 
circunferência de cintura. Para os gestores e coordenadora da merenda escolar foi 
realizada entrevista com roteiro estruturado no qual versava sobre conhecimentos 
de saúde e políticas públicas de alimentação e nutrição. Os dados foram inseridos e 
tabulados no Excel, em forma de tabelas descritivas e analisados estatisticamente 
pelo aplicativo BioEstat 5.3. Para as análises comparativas e de associação foram 
utilizados os testes, qui quadrado, teste G independência, considerando o valor 
significativo p<0,05. Também foi realizado o teste de normalidade Kolmogorov-
Smirnov com resultado de p<0,05 e posteriormente correlação de Spearman nos 
dados entre valores de Índice de Massa Corpórea e de renda familiar. As entrevistas 
foram analisadas segundo análise de conteúdo de Bardin (1991). A amostra foi 
composta de 45,17% de meninos e 54,82% de meninas, destes 67,1% das escolas 
públicas e 32,89% de escolas privadas, com média de idade de 8,3± 0,69 anos, 
39,91% apresentaram renda familiar entre 1 a 2 salários mínimos e 53,94% dos pais 
possuíam ensino médio completo. O excesso de peso foi de 28,07%, sendo 17,1% 
com sobrepeso e 10,96% com obesidade.  Quanto aos gestores, 86,2% tem 
conhecimento sobre os cuidados de saúde e práticas alimentares saudáveis, porém 
93,1% informou não conhecer as políticas públicas de alimentação e nutrição. 
Observa-se que há uma prevalência alta de sobrepeso e obesidade entre as 
crianças estudadas, tanto as crianças da rede pública quanto às da rede privada. 
Ocorre uma necessidade de melhorias das políticas públicas de alimentação e 
nutrição aplicadas para os escolares, pois, apesar desta política ser aplicada nas 
escolas, ainda ocorrem falhas tanto na parte administrativa quanto nas de recursos 
humanos. 

Palavras-chave: Peso corporal, criança, política nutricional



 
 

ABSTRACT 
The main cause of weight gain is the imbalance between consumption of calories 
consumed and consumed daily, triggered by social, behavioral, environmental, 
cultural, psychological, metabolic and genetic factors. According to the World Health 
Organization, since the 1980s, population obesity levels have doubled worldwide, 
bringing higher levels of morbidity and mortality. The objective of this study was to 
analyze the prevalence, factors associated with overweight and obesity in 
schoolchildren and the application of the public policy of food and nutrition in the 
schools of Petrolina-PE. This is a descriptive study with quantitative and qualitative 
cross-sectional characteristics among children from public and private schools in the 
city of Petrolina-PE. The study sample consisted of 484 individuals, seven to nine 
year old children, parents and guardians, managers of municipal schools and school 
lunch coordinator. For the calculation, the prevalence of overweight and obesity of 
15% was used. The data were collected from the application of a socioeconomic 
questionnaire and physical activity to the parents or legal guardian, for the children, 
the previous day's food questionnaire (QUADA) was applied, verified the weight, 
height, tricipital skin folds And subscapular and waist circumference. For the 
managers and coordinator of the school lunch, an interview with a structured script 
was carried out, in which he dealt with health knowledge and public policies on food 
and nutrition. The data were inserted and tabulated in Excel, in the form of 
descriptive tables and analyzed statistically by the application BioEstat 5.3. 
For the comparative and association analyzes, the tests were used, chi-square test G 
independence, considering the significant value p <0.05. The Kolmogorov-Smirnov 
normality test was also performed, with a result of p <0.05 and later Spearman's 
correlation between the values of Body Mass Index and family income. The 
interviews were analyzed according to the content analysis of Bardin (1991). The 
sample consisted of 45.17% of boys and 54.82% of girls, of these 67.1% of public 
schools and 32.89% of private schools, with mean age of 8.3 ± 0.69 years, 39.91% 
had a family income between 1 and 2 minimum wages and 53.94% of the parents 
had complete secondary education. The excess weight was 28.07%, being 17.1% 
overweight and 10.96% obesity. As for managers, 86.2% have knowledge about 
health care and healthy eating practices, but 93.1% reported not knowing the public 
policies of food and nutrition. It is observed that there is a high prevalence of 
overweight and obesity among the children studied, both the children of the public 
network and those of the private network. There is a need for improvements in the 
public food and nutrition policies applied to schoolchildren, since, despite this policy 
being applied in schools, there are still failures in both the administrative and human 
resources aspects. 

Key words:  Body weight, child, nutrition policy  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sobrepeso e a obesidade são definidos como acúmulo de gordura anormal ou 

excessiva que podem prejudicar a saúde (WHO, 2016a), sendo então considerados 

como o desequilíbrio entre o consumo de calorias ingeridas e gastas diariamente 

(CABRERA et al, 2014). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o sobrepeso a partir do Índice 

de Massa Corpórea (IMC) de 25 a 29,9 kg/m² e a obesidade o IMC maior ou igual a 

30 kg/m², sendo estes valores calculados para a população adulta. 

Entre o público infantil, existem diferenças na avaliação do peso, sendo 

estabelecidas curvas de IMC específicos para idade e sexo, classificando como 

sobrepeso +1 escore Z-IMC e obesidade quando maior ou igual a +2 escores Z-IMC 

para o público entre 5 e 19 anos (WHO,2016b).  

Por ser uma doença crônica caracterizada por não ter uma resolutividade em 

um período curto, problemas advindos desta podem acarretar patologias no futuro, 

dentre estas as de origem cardiovascular, metabólicas, psicossociais, câncer dentre 

outros (MELZER et al, 2015). 

Segundo a OMS, a partir da década de 1980, os níveis de obesidade 

duplicaram em todo o mundo. Para o ano de 2014, mais de 1,9 bilhão de adultos 

estavam com excesso de peso, sendo que destes mais de 600 milhões eram obesos 

(WHO, 2016c). 

No Brasil, dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), mostraram que 

houve aumento do sobrepeso e da obesidade em detrimento à desnutrição nos 

últimos trinta anos, mais precisamente no final da década de 80 (IBGE, 2009), 

ocorrendo um aumento do excesso de peso na população adulta de 18,5% em 

1974-75 para 52,5% em 2014 e aumento na prevalência de obesidade de 2,8% para 

17,9% no mesmo período (IBGE, 2015). 

O público infantil foi a parcela da população que mais apresentou a ocorrência 

de excesso de peso comparado a outros públicos, pois, segundo últimos dados 

divulgados chegou-se ao quantitativo de 33,5% das crianças entre 5 e 9 anos 

apresentando essa problemática (IBGE, 2010). 

A incidência de sobrepeso e obesidade durante a infância é crescente na 

população mundial, tanto em países desenvolvidos quanto em países em 

desenvolvimento. Esse mal atinge os indivíduos, independentemente da classe 
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econômica, e estudos demonstram que uma criança obesa possui grandes 

possibilidades de tornar-se um adulto obeso (MARA; LUIZ, 2002; GUO; CHUMLEA; 

ROCHE, 2002).  

Um grande estudo, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) analisou a antropometria e estado nutricional da população 

brasileira, dentre estes os de crianças e adolescentes e identificou os grupos de 

risco e os fatores predisponentes ao sobrepeso e obesidade. Segundo o estudo o 

excesso de peso em crianças de cinco a nove anos de idade cresceu de forma 

acelerada quando comparada às demais faixas (IBGE, 2010). 

O estudo ainda relatou que dentre os grupos das crianças e adolescentes, 

observou-se que os moradores da zona urbana são mais predisponentes ao 

excesso de peso que os da zona rural, o perfil econômico também foi estudado 

sendo observado que o excesso de peso nas classes altas é maior quando 

comparado com o das classes mais baixas (IBGE, 2010). Porém, tem-se observado 

uma transição nutricional, com o aumento na prevalência de obesidade na 

população de baixa renda, principalmente em crianças menores de cinco anos, 

caracterizando a mobilidade social dessa condição (SOUZA; PEDRAZA; MENEZES, 

2012). 

Níveis elevados de escolaridade dos pais, alta renda familiar e presença nas 

residências de: televisão, computador, telefone e videogame, caracterizam o 

aumento da obesidade infantil. Tal fato foi constatado pelo estudo de Oliveira et al. 

(2003) que analisou crianças de cinco a nove anos da rede de ensino público e 

privado de Feira de Santana-BA.  

A falta de atividade física, maior acesso à tecnologia, juntamente com o 

consumo, cada vez maior, de alimentos hipercalóricos, contribuem para o aumento 

da incidência de obesidade infantil no país (SBEM, 2014). 

São múltiplos os fatores que desencadeiam o sobrepeso e a obesidade no 

individuo, tais como: sociais, ambientais, psicológicos, estilo de vida e genéticos 

(ABESO, 2016). Por essa variabilidade de fatores causais, a problemática da 

obesidade mostra-se um desafio para áreas como: endocrinologia, epidemiologia, 

nutrição, educação física e psicologia (SILVA, 2010). 

O ambiente que a criança está inserida é predisponente sobre os níveis de 

excesso de peso, pois, na maioria dos casos a junção entre hábitos alimentares não 

saudáveis que resultam em excesso de ingestão calórica em conjunto com a 
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diminuição da prática de atividade física, fazem com que estes indivíduos estejam 

propícios ao ganho de peso em excesso (PAN et al., 2014). 

Ocorrem algumas discussões acerca de fatores genéticos estarem ligados à 

facilidade do ganho de peso, porém, genes que predisponham à obesidade são 

menos frequentes e estes interagem com fatores ambientais (MALINA; BOUCHARD; 

BAR-OR, 2004), ou seja, os genes em conjunto com os hábitos alimentares e 

sedentarismo são herdados fazendo com que se perpetue o excesso de peso em 

toda a família (MOSCA et al., 2012).  

Apesar das questões biológicas e ambientais estarem fortemente ligadas ao 

aumento de peso no público infantil, as questões sociais exercem importante fator 

nesse processo, principalmente quando se trata de renda familiar e escolaridade dos 

pais (TENORIO; COBAYASHI, 2011). Especificamente no Brasil a partir de políticas 

públicas de complementação de renda, as pessoas passaram a se alimentar com 

uma variedade de alimentos e com o avançar dos hábitos de vida moderno 

introduziram produtos industrializados no cardápio e diminuíram a prática de 

atividade física, fazendo com que a obesidade aumentasse (LIMA; SAMPAIO, 2015). 

Os fatores psicossociais merecem atenção, pois, crianças obesas tendem a 

maior discriminação, aceitação baixa na sociedade, fazendo com que estas se 

afastem das atividades rotineiras e consequentemente tenham maior tendência à 

baixo alto estima (SILVA et al., 2003). 

O estudo da obesidade se tornou frequente por ser tema de constante 

preocupação devido a sua alta prevalência e associação com diversas condições 

mórbidas principalmente pelo aumento do sobrepeso e obesidade em diferentes 

faixas etárias, inclusive na população infantil (POETA et al., 2012). Na população em 

geral, o aumento do peso ocorre frequentemente no primeiro ano de vida, entre 

cinco e nove anos e na adolescência (MELLO; LUFT; MEYER, 2004). 

Em geral a elevação do peso tendo como consequência a obesidade em 

crianças é causada por fatores alimentares, bem como a atividade física insuficiente. 

Segundo Lourenço e Cardoso (2009), o consumo de energia e proteína durante a 

infância pode estar associada com o peso e a altura alcançados em anos 

posteriores. 

Como se caracteriza por um problema de saúde pública, visto os males que 

pode provocar a curto e longo prazo, no Brasil políticas públicas foram 

desenvolvidas no intuito de diminuir estes índices de obesidade. Inclui-se entre essa, 
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dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de alimentação e 

Nutrição (PNAN, 1999) que tem como propósito a melhoria das condições de 

alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de 

práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a 

prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição 

(BRASIL, 2012). 

Dentro das ações de saúde aplicados nas escolas têm-se o Programa Saúde 

na Escola (PSE), que se caracterizam por atividades avaliativas da situação de 

saúde voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública 

brasileira que se unem para promover saúde e educação integral (BRASIL, 2014). O 

ambiente escolar é considerado excelente para o desenvolvimento de ações 

voltadas à promoção de saúde, pois, permite não só que tais ações sejam 

implementadas desde a educação infantil, de forma contínua e por longo período, 

mas também, por permitir a inclusão da família e escola neste processo (JUZWIAK; 

CASTRO; BATISTA, 2013). 

Aplica-se neste contexto o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) que tem por objetivo o atendimento das necessidades nutricionais dos 

alunos durante sua permanência em sala de aula, para assim contribuir para o 

crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, 

bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis (BRASIL, 2014). 

Para incentivar e incluir a educação para a saúde na rede pública de ensino 

foram desenvolvidos métodos que auxiliem os educadores neste processo. Dentre 

estes estão os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

(PCNEF) que foram elaborados para difundir os princípios da reforma curricular e 

orientar os professores na busca de novas abordagens e metodologias (BRASIL, 

1997). 

Nos PCNEF é traçado um novo perfil para o currículo, apoiado em 

competências básicas para a inserção dos jovens na vida adulta; os parâmetros 

orientam os professores quanto ao significado do conhecimento escolar quando 

contextualizado e quanto à interdisciplinaridade, incentivando o raciocínio e a 

capacidade de aprender. Especificamente para a diminuição do sobrepeso e 

obesidade, as escolas traçam estratégias em conjunto com os professores de 

educação física para que estes colaborem nas ações de orientação sobre a 
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importância da prática de atividade física colaborando assim com as ações de 

prevenção à saúde no ambiente escolar (BRASIL, 1997).  

Observando-se os altos índices de sobrepeso e obesidade no Brasil e 

analisando os estudos que foram feitos na região Nordeste, mais precisamente em 

Pernambuco, viu-se a necessidade de ampliar o conhecimento acerca do problema 

e verificar as ações e práticas aplicadas para diminuição do sobrepeso e da 

obesidade na cidade de Petrolina-PE. Como no Brasil o público infantil e mais 

precisamente as crianças a partir dos cinco anos, apresentaram um aumento nos 

índices de excesso de peso (POF, 2009), viu-se a necessidade de estudar de forma 

mais ampla, se esse público na região também estava sendo afetado e se políticas 

públicas estavam sendo aplicadas para diminuição do problema.  

Segundo Augusto et al. (2004), a interdisciplinaridade é a superação do 

modelo disciplinar, o qual é baseado em fragmentos e pouco resolutivo, para a 

evolução da inserção da prática conjunta de suas ações.  

O presente estudo se caracteriza pela interdisciplinaridade uma vez que 

agrega conhecimentos nas áreas da saúde, educação, social, ambiental e economia 

todas se inter-relacionando no ambiente escolar trabalhando-se o contexo da 

obesidade. Pois, a escola é o local apropriado para trabalhar o tema e garantir 

melhorias tanto para os escolares, quanto para a família e sociedade em geral.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

Estudar a prevalência e os fatores associados ao sobrepeso e obesidade em 

escolares e a aplicação da política pública de alimentação e nutrição nas escolas de 

Petrolina-PE. 

 

2.2 Objetivos específicos 

-Identificar a prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares de Petrolina-PE. 

-Analisar o nível de atividade física e comportamento sedentário de acordo com o 

estado nutricional. 

- Analisar a relação entre o estado nutricional e escolaridade dos pais assim como a 

renda familiar. 

-Descrever o consumo alimentar das crianças  

-Descrever o conhecimento dos gestores frente à politica pública de alimentação e 

nutrição e os programas relacionados a esta. 

-Identificar se a politica pública de alimentação e nutrição é aplicada nessas escolas 

e as ações relacionadas à saúde no combate à obesidade infantil. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Sobrepeso e obesidade 

 

Fatores genéticos, psicológicos, sociais, comportamentais, ambientais e 

culturais podem predispor a obesidade e o sobrepeso, doenças estas caracterizadas 

pelo aumento da massa corpórea que leva a problemas metabólicos 

cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes, neoplasias, dentre outras, (MIECH 

et al., 2006). 

Em relação aos fatores genéticos e obesidade pesquisas têm sido feitas para 

serem identificados genes que atuem no metabolismo corporal, regulação da 

ingestão e gasto energético (FERNANDES; FUJIWARA; MELO, 2011). Apesar de 

alguns genes estarem ligados à facilidade do indivíduo tornar-se obeso, fatores 

ambientais, o estilo de vida e alimentação ainda estão intimamente ligados ao ganho 

de peso (JACOBSON et al., 2002), ou seja, mesmo que o indivíduo tenha 

predisposição genética para a obesidade, a influencia familiar ainda é  predominante 

nesta condição (MOSCA et al., 2012). 

Crianças e adolescentes tornam-se mais vulneráveis ao aumento de peso 

devido ao desencadeamento dos fatores ambientais, familiares (pais que acabam 

por estimular algumas práticas alimentares e sociais), a partir do momento que estes 

estão expostos a todos os tipos de estímulos para o consumo exagerado de 

alimentos hipercalóricos, e a pouca prática de atividade física (TRICHES; 

GIUGLIANI, 2005).    

Transtornos psicológicos, como estresse, depressão e ansiedade também 

podem favorecer o ganho de peso, pois, interferem diretamente no comportamento 

alimentar (SOUZA et al., 2011) estes transtornos irão afetar o individuo de forma 

direta, o incapacitando nas relações sociais, e comportamentais (SILVA; LANGE, 

2010). Porém, muitas vezes não é possível observar se há uma relação de causa ou 

efeito para a obesidade (HERNANDES; VALENTINI, 2010).  

A população brasileira já vem percebendo o aumento do peso há décadas. 

Tal fator deve-se a transição nutricional, caracterizada pela redução da desnutrição 

e aumento do sobrepeso e da obesidade infantil (FLORES et al., 2013).  
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Dentre o público brasileiro entre cinco e nove anos, para os anos de 2008 e 

2009, houve uma oscilação na prevalência de excesso de peso de 25% a 30% nas 

Regiões Norte e Nordeste e de 32% a 40% nas Regiões Sudeste, Sul e Centro-

Oeste, segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE (POF; 

2009).  

 

 

3.1.2 Fatores associados ao sobrepeso e obesidade em crianças 

 

A OMS emitiu um relatório em 2016, informando que muitas crianças estão 

crescendo em ambientes que incentivam o ganho de peso e consequentemente a 

obesidade, impulsionadas pela globalização e urbanização e exposição a ambientes 

insalubres (WHO, 2016). Essa tendência ao aumento da prevalência do excesso de 

peso ocorre principalmente por fatores, como: desmame precoce, renda familiar, 

escolaridade dos pais, hábito alimentar, gasto energético diário, exposição a 

eletrônicos favorecendo o ganho energético positivo (MALTA et al., 2010). 

A interrupção precoce do aleitamento materno pode contribuir para o ganho 

de peso devido a introdução de alimentos complementares inadequados e uso de 

fórmulas lácteas diluídas de forma incorreta, e a introdução de alimentos calóricos 

em substituição ao leite materno (MULLER et al., 2014). 

Ferraria, Rodrigues e Macedo (2013), identificaram uma prevalência de 

sobrepeso e obesidade substancialmente maior nas crianças amamentadas menos 

de seis meses quando comparadas às amamentadas por seis meses ou mais e não 

identificando riscos para excesso de peso naquelas que foram amamentadas por 

mais de 12 meses.  

A relação entre renda e excesso de peso é cada vez mais notória 

principalmente entre os países desenvolvidos, pois, nestes quanto maior a renda 

menor a chance de desenvolverem obesidade, já em países em desenvolvimento 

essa ocorrência aparece em famílias com maior nível socioeconômico, fazendo com 

que a população inclusive as crianças estejam mais propensas ao sobrepeso e a 

obesidade (LIMA et al., 2015; SILVA et al., 2015). 

No Brasil, diante da transição nutricional e econômica que o País passou, 

atrelado a programas do Governo Federal de transferência de renda como o Bolsa 
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Família, ocorreu melhorias nas condições de renda da população e 

consequentemente maior acesso a alimentos (SILVA; NUNES, 2015). Com o 

aumento da renda da população, houve uma diminuição na desigualdade social, as 

pessoas começaram a mudar os hábitos de vida e passaram a adquirir mais 

alimentos hipercalóricos contribuindo com o aumento da prevalência do sobrepeso e 

da obesidade (Mello et al., 2010) demonstrando que mesmo em países em 

desenvolvimento, o excesso de peso já atinge todos os níveis sociais. Porém, na 

grande maioria dos estudos, ainda prevalece o maior número de casos de 

sobrepeso e obesidade entre crianças de maior renda (CARVALHO; SOUZA, 2014; 

VERDE, 2014).  

Outro fato citado em alguns estudos é a relação entre a escolaridade dos pais 

ou responsáveis e o estado nutricional da criança. Alguns estudos mostram que 

quanto maior a escolaridade dos pais ou responsáveis, menores as chances da 

criança apresentar obesidade devido ao conhecimento sobre hábitos de saúde, 

dentre eles a alimentação e prática de atividade física (MALTA et al., 2010; SILVA et 

al., 2015).  

O hábito alimentar das crianças comumente é investigado para assim verificar 

a associação com o aumento de peso. Pois, é reconhecida a importância da 

alimentação saudável caracterizada pelo maior consumo de frutas e verduras e 

redução de alimentos hipercalóricos como um fator protetor da obesidade (COSTA, 

2010; ASSIS et al., 2010;RUWER; MAINBOURG, 2014).  

Uma dieta rica em frutas, verduras, vegetais com baixo teor de gorduras e sal, 

propiciando escolhas alimentares mais saudáveis propicia menor risco de 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) dentre elas a 

obesidade (MOTTER et al., 2015). 

Somando-se a estes fatores anteriormente descritos, tem-se a falta da prática 

de atividade física em conjunto com a exposição prolongada a eletrônicos (TV, 

videogame, computadores, tablet, etc) caracterizando assim, menor dispêndio 

energético. Por conta disso, as crianças gastam maior tempo em atividades 

sedentárias ao invés de estarem se dedicando a atividades que favoreçam maior 

perda de energia, reduzindo assim as chances de apresentarem sobrepeso e 

obesidade (DUTRA et al., 2015; FORLI, 2015; BARBOSA et al.,2016).  
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3.1.3 Diagnóstico de sobrepeso e obesidade 

 

Há várias formas de diagnosticar o sobrepeso e obesidade nos indivíduos, 

dentre eles destacam-se tomografia computadorizada, a imagem por ressonância 

magnética, a densitometria computadorizada por absorciometria radiológica de dupla 

energia (DEXA), considerados padrão ouro, devido a menor taxa de erro possível 

(TRIBESS; PETROSKI; RODRIGUEZ-AÑEZ, 2003; LOBSTEIN, BAUR, UAUY, 

2004).  

Porém, tais técnicas representam altos custos e difícil execução na prática 

epidemiológica, por tanto as avaliações antropométricas são comumente utilizadas, 

por terem baixo custo e boa fidedignidade (FRANCIOZI; SIMONY, 2010; MOSER, 

2010). 

Em crianças e adolescentes, os valores críticos de IMC variam conforme o 

gênero, idade e etnia, motivo pelo qual vários pontos de corte foram propostos para 

a classificação do sobrepeso e obesidade na infância e adolescência, baseados em 

curvas de distribuição do índice de massa corporal, construídas a partir da avaliação 

de grandes populações (MOSER, 2010). 

A OMS recomenda que o cálculo do IMC de crianças e adolescentes deve ser 

feito a partir da análise da faixa etária, realizando-se o cálculo e comparando o valor 

com a idade e o sexo (HERNANDES; VALENTINI, 2010). O Ministério da Saúde 

(MS) desde 2007 utiliza este padrão de avaliação das curvas de crescimento 

incluindo-as na Caderneta de Saúde da Criança (BRASIL, 211). 

A figura 1 mostra a linha de corte do IMC para indivíduos do sexo masculino 

de 5 a 19 anos. 
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Figura 1: Linha de corte do IMC para indivíduos do sexo masculino entre 5 e 

19 anos. 

 

 

FONTE: OMS, 2007  

 

Na figura 2 pode ser observada a linha de corte do IMC para os indivíduos do 
sexo feminino. 
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Figura 2: Linha de corte do IMC para indivíduos do sexo feminino entre 5 e 19 anos. 

 
           FONTE: OMS, 2007 

 

 

Os escores gerados a partir da avaliação do IMC por idade em crianças de 5 

a 9 anos estão descritos no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Escores de IMC por idade em crianças e adolescentes de 5 a 19 anos                    
 

Valores críticos Diagnóstico nutricional 

<Escore-z -3 Magreza acentuada 

≥Escore-z -3 e < Escore z -2 Magreza  

≥Escore- z -2 e ≤ Escore-z +1 Eutrofia 

≥Escore-z +1 e ≤ Escore z +2 Sobrepeso 

≥Escore-z +2 e ≤ Escore z +3 Obesidade 

>Escore-z +3 Obesidade grave 

Fonte: OMS, 2007 

Outro método para se obter a classificação nutricional em crianças, são as 

medidas da espessura das dobras cutâneas tricipital e subescapular com base na 
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curva de distribuição de referência do NHANES I, proposta por Must, Dallal e Dietz 

(1991). As medidas destas dobras são recomendadas para estimar a gordura 

corporal total em crianças e adolescentes. A análise da dobra tricipital localiza-se no 

ponto médio entre a borda súperolateral do acrômio e o olecrano, na face posterior 

do braço direito. A dobra subescapular é medida a dois centímetros abaixo do bordo 

inferior da escápula direita (LOHMAN; ROCHE; MARTOREL, 1988). 

A OMS recomenda o percentil 90 como ponto de corte para a classificação de 

obesidade pela espessura da dobra cutânea tricipital conforme idade e gênero 

(WHO, 1995). 

 

 

3.1.4 Consequências do excesso de peso 

 

A obesidade é uma doença que se manifesta de forma complexa, apresenta 

graves dimensões sociais e psicológicas, afeta todas as faixas etárias e grupos 

sociais econômicos distintos. É uma doença não transmissível, tendo como 

características: longo período de latência, longo curso assintomático, curso clínico 

em geral lento, prolongado e permanentes manifestações clínicas com períodos de 

melhora e de agravamento, com forte componente ambiental (ABRANTES; 

LAMOUNIER; COLOSIMO, 2002). 

Pessoas obesas, preferencialmente crianças e adolescentes, constantemente 

apresentam baixa autoestima, afetando o desempenho escolar e os relacionamentos 

(LOPES; PRADO; COLOMBO, 2010). 

A obesidade em crianças é considerada de alto risco, não só na fase infantil, 

mas também na persistência do problema na adolescência e fase adulta, (REILLY, 

2006). O peso corporal adquirido na infância e na adolescência indica 

consideravelmente que este indivíduo será um adulto obeso (BRAY, 2001). Segundo 

Abrantes (2002) crianças e adolescentes apresentam grandes chances de 

permanecerem obesos, sendo verificados maiores índices nos adolescentes. 

Já entre os adolescentes estudos sustentam que eles são propensos ao 

aumento de peso devido às mudanças físicas e psicológicas que enfrentam 

destacando-se alterações cognitivas, emocionais, sociais, físicas e hormonais, o que 
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favorece diversas situações de riscos para a sua saúde (WHO, 2008; MALTA et al., 

2010).   

Em geral, maus hábitos alimentares como baixo consumo de frutas e 

verduras e aumento de guloseimas e refrigerantes e desinteresse por práticas de 

atividades físicas vão colaborar não apenas para o aumento do peso, mas para o 

surgimento da pressão arterial elevada e o diabetes (ARAUJO; BLANK; OLIVEIRA, 

2009). Essas consequências do sobrepeso e a obesidade para os indivíduos são 

drásticas, pois, problemas de saúde adquiridos muitas vezes podem colocar as 

pessoas em situações incapacitantes para o resto de suas vidas (FLOR et al., 2015). 

Dentre os problemas de saúde advindos da obesidade têm-se as doenças 

osteometabólicas como osteoporose e osteoartrites, hipertensão arterial, diabetes, e 

o desenvolvimento de câncer (KEY, 2004). Entre as neoplasias malignas ligadas ao 

excesso de peso estão as de: fígado, estômago, pâncreas, vesícula, ovário, tireoide, 

endométrio, mama, esôfago, rim e intestino (LAUBY-SECRETAN, 2016). 
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3.1.5 Políticas Públicas relacionadas à obesidade  

 

O Brasil passou por uma transição nutricional a partir da década de 1980, 

saindo de altos índices de desnutrição e aumentando os de sobrepeso e obesidade, 

principalmente na população infantil (BRASIL, 2006).  

Diante da vulnerabilidade da população de crianças e adolescentes e devido 

ao risco de desencadeamento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

políticas públicas e programas direcionados ao combate à obesidade, foram criados, 

em uma força tarefa entre Ministério da Saúde (MS) e Ministério da Educação (ME) 

fortalecendo assim estratégias direcionadas ao enfrentamento desse problema 

(SARGENT; PILOTTO; BAUR, 2011). 

O mais antigo programa de alimentação e nutrição implantado no país foi o 

PNAE, instituído na década de 50 em todo o território brasileiro, cuja finalidade seria 

a oferta de complemento alimentar, através da transferência de recursos financeiros 

do Governo Federal para os Estados e Municípios, para assim suprir as carências 

nutricionais naquele período (BRASIL, 2014). 

Para garantir o direito humano à alimentação adequada, surge a Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) no ano de 1999 uma política social com 

suas ações baseadas em sete diretrizes:  

Estímulo às ações Inter setoriais com vistas ao acesso universal aos 

alimentos;  

Garantia de segurança e qualidade dos alimentos e da prestação de 

serviços nesse contexto;  

Monitoramento da situação alimentar e nutricional;  

Promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis;  

Prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e doenças nutricionais;  

Promoção do desenvolvimento de linhas de investigação e 

desenvolvimento;  

Capacitação de recursos humanos em saúde e nutrição. 

(BRASIL, 2013)  

 

O PNAE traz um reforço a PNAN com a agricultura familiar e fortalecendo o 

fornecimento de frutas e verduras para a merenda escolar e para a comunidade 

(VIANA; FAUSTO; LIMA, 2003). 
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Em 2007 dando continuidade às ações no combate à obesidade infantil e 

seus agravos, o MS através da Política Nacional de Promoção à Saúde, criou o 

Programa Saúde na Escola (PSE), elaborando estratégias para que os indivíduos 

tivessem acesso mais facilitado às ações de saúde, incluindo a escola como meio 

favorável para desempenhar as funções de promoção, prevenção e atenção à saúde 

(BRASIL, 2009b).  

Tendo em vista que a escola é um ambiente favorável às inter-relações, 

construção de crenças, valores pessoais, conhecimento de si próprio e do mundo, 

este local é favorável para que debates e ações de saúde sejam desenvolvidos 

(EBERHARDT; REIS, 2011).  

O PSE trata-se de uma política Inter setorial entre os MS e o ME para assim 

poder promover atenção integral à saúde das crianças, adolescentes e jovens do 

ensino básico público e privado, cuja implementação deve partir da união das 

unidades básicas de Saúde (UBS) e escolas de sua abrangência (EBERHARDT; 

REIS, 2011). 

As ações previstas pelo PSE deverão ser desenvolvidas em conformidade 

com os princípios e diretrizes do SUS, ocorrendo a partir dentre estas e outras 

ações: 

Avaliação clínica;  

Avaliação nutricional;  

Promoção da alimentação saudável;  

Avaliação oftalmológica; 

Avaliação da saúde e higiene bucal;  

Avaliação auditiva;  

Avaliação psicossocial;  

Atualização e controle do calendário vacinal;  

Redução da morbimortalidade por acidentes e violências;  

Prevenção e redução do consumo do álcool;  

Prevenção do uso de drogas; 

Promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva;  

Controle do tabagismo e outros fatores de risco de câncer;  

Educação permanente em saúde;  

Atividade física e saúde;  

Promoção da cultura da prevenção no âmbito escolar;  

Inclusão das temáticas de educação em saúde no projeto político 

pedagógico das escolas (BRASIL, 2007). 
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O PSE está de acordo com os princípios do SUS da descentralização, e 

comando único, regionalização e hierarquização, integralidade e participação 

popular, assim como o princípio da equidade que é aplicado de fato nesses 

ambientes. Porém esses princípios ficam comprometidos uma vez que a partir do 

momento que o PSE não inclui as escolas privadas nas suas ações, deixando de 

cumprir o mais importante princípio do SUS, que é a Universalidade e fazendo com 

que esta população fique desassistida do trabalho multidisciplinar desempenhado 

por essas unidades (EBERHARDT; REIS, 2011). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo, com características quantitativas e 

qualitativas do tipo transversal, entre crianças de escolas públicas e particulares do 

município de Petrolina-PE. 

 

4.2 Local do estudo 

 

O estudo foi desenvolvido nas escolas do município de Petrolina localizado na 

mesorregião do São Francisco no semiárido de Pernambuco, situado ao lado 

esquerdo do rio São Francisco. 

 A cidade de Petrolina apresenta uma população de 293.962 habitantes 

segundo o censo de 2010 e é formada por cinquenta e quatro bairros, que se 

apresentam de forma heterogênea quanto à densidade demográfica, (IBGE, 2010). 

A cidade é dividida em: Zona Norte, Oeste, Leste e Central (incluindo a Zona 

Sul). Devido ao grande crescimento da cidade, surgiram novos bairros com o passar 

dos anos (IBGE, 2010). 

 O município dispõe de 46 escolas municipais na zona urbana de ensino 

infantil, atendendo 10498 crianças regularmente matriculadas no ano de 2015 

(BRASIL, 2015). 

Foram selecionadas quatro escolas da zona urbana delimitadas por diferentes 

regiões geográficas da cidade definidas previamente pela Secretaria Municipal de 

educação. Justifica-se, que devido a um grande número de pesquisas sendo 

realizadas nas instituições escolares, para que não houvesse transtornos nestas 

unidades a Secretaria determinou que a seleção inicial das escolas fosse realizada 

pelo próprio órgão.  

Foi solicitada à Secretaria, escolas das diferentes zonas da cidade (zona 

norte, sul, leste e oeste) para que pudéssemos analisar fatores predisponentes ao 

aumento de peso, relacionado à localização geográfica dos bairros, e assim, obter 

parâmetros em relação a fatores socioeconômicos e demográficos destes 

moradores. 
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Escolas privadas pertencentes às mesmas regiões geográficas das escolas 

públicas foram adicionadas para que fossem observadas na mesma região 

geográfica, diferentes realidades socioeconômicas da população estudada. 

As quatro escolas públicas avaliadas, eram escolas de educação infantil 

básica, totalizando 1499 matriculados na faixa etária entre cinco a nove anos.  

Dentre as escolas privadas estudadas, algumas estavam localizadas no 

mesmo bairro das escolas públicas ou em bairros vizinhos, porém na mesma região 

geográfica (zona norte, sul, leste, oeste), totalizando 472 alunos matriculados na 

faixa etária estudada. 

As escolas analisadas encontravam-se nos seguintes bairros da cidade 

(IBGE, 2010): 

Gercino Coelho- localizado na área central ou sul da cidade, possui uma 

população de 8582 habitantes. Nesse bairro foram estudadas 1 escola pública 

e 1 privada. 

Vila Vitória- Localizado na zona leste da cidade, possui uma população de 

3667 habitantes. Nesse bairro foi estudada 1 escola pública. 

Parque Jatobá- Localizado na zona leste da cidade, possui uma população 

de 2263 habitantes. Nesse bairro foi estudada 1 escola privada. 

João de Deus- Localizado na zona norte da cidade, possui uma população 

de 18270 pessoas. Nesse bairro foi estudada 1 escola pública. 

Jardim São Paulo- Localizado na zona norte da cidade, possui uma 

população de 2061 pessoas. Nesse bairro foi estudada 1 escola privada. 

Cohab Massangano- Localizado na zona oeste da cidade,  possui uma 

população de 14290 habitantes. Nesse bairro foi estudada 1 escola pública. 

Cohab VI- Localizado na zona oeste da cidade, possui uma população de 

5553 habitantes. Nesse bairro foi estudada 1 escola privada. 
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4.3 População do Estudo 

 

A população do estudo foi constituída por 484 indivíduos, entre esses 228 

crianças de sete a nove anos de idade, matriculadas nas oito escolas estudadas, 

228 pais ou responsáveis das crianças, 27 gestores de escolas públicas de Petrolina 

e a coordenadora da merenda escolar do município.   

No cálculo amostral das crianças foi utilizada a fórmula para população finita 

nas oito escolas. O total de crianças matriculadas na faixa etária de cinco a nove 

anos nessas escolas era de 1971 no ano de 2015. Para o cálculo foi utilizada a 

prevalência de sobrepeso e obesidade de 15%, baseando-se no estudo de Leal 

(2012), realizado em Pernambuco, por apresentar melhor proximidade geográfica da 

população, adotando-se um nível de confiança de 5%.  

Os critérios de inclusão foram: estar na faixa etária de sete a nove anos,  

estar devidamente matriculada na rede municipal e privada de ensino e 

frequentando a escola no período de coleta de dados, residir na zona urbana, 

concordar em participar do estudo, apresentar o termo de consentimento livre e 

esclarecido assinado pelos pais ou responsável legal, apresentar os questionários 

devidamente preenchidos.  

Participaram deste estudo 228 crianças. A seleção foi realizada a partir da 

explicação sobre a pesquisa em sala de aula, composta por estudantes da faixa 

etária do estudo aleatoriamente escolhidas, que soubessem ler e escrever. Após a 

essa explanação eram distribuídos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e os questionários socioeconômico (APENDICE A) e de atividade física 

(ANEXO A) a todos os estudantes para serem entregues aos pais ou responsáveis 

e, a partir do momento que os mesmos apresentavam o TCLE assinado e os 

questionários devidamente preenchidos pelos pais ou responsáveis estes eram 

incluídos no estudo.  

O município possui 46 escolas públicas na zona urbana que englobam 17 

Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), creches que atendem crianças de 1 

a 5 anos de idade, e 29 escolas que atendem escolares a partir dos cinco anos. 

Também participaram do estudo 27 gestores, e a coordenadora da merenda 

escolar do município, com o objetivo de analisar a aplicabilidade da PNAN e PNAE 

nas escolas. 
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4.4 Coleta de Dados 

 

4.4.1 Questionários 

 

Os dados foram coletados a partir da aplicação de um questionário aos pais 

ou responsável legal. No questionário elaborado para essa pesquisa, foram 

coletadas informações sobre os dados socioeconômicos das famílias, como: nível de 

escolaridade dos genitores e ou responsável legal e renda familiar, condição da 

criança ser unigênito ou não, fatores sócios comportamentais: hábitos alimentares 

(história de aleitamento materno) (APENDICE A). 

Os hábitos físicos (frequência da prática de exercícios físicos e tipo de 

deslocamento de casa para a escola, sedentarismo) também foram analisados 

através do questionário validado por Burdette, Whitaker, Daniels, (2004) que 

evidenciaram correlações modestas (r=0,33; p<0,01), mas significativas, entre os 

instrumentos e a medida direta das atividades físicas. Este questionário foi traduzido 

e verificado a reprodutibilidade por Oliveira et al (2011) que obteve boa 

reprodutibilidade a partir das análises feitas pela correlação de Spearman, 

concordância relativa (%) e índice Kappa (2011) (ANEXO A). 

A partir das respostas fornecidas pelos pais em relação ao comportamento 

dos hábitos físicos típicos da criança como jogos e brincadeiras ao ar livre (em dias 

de semana e do final de semana) em três períodos distintos do dia: manhã (da hora 

que acorda até o meio-dia), tarde (do meio-dia até às dezoito horas) e noite (das 

dezoito horas até a hora de dormir), foram obtidos escores numéricos para cada 

tempo informado. 

Para cada período do dia, o tempo relatado para os hábitos físicos e 

comportamento sedentário foi registrado considerando-se as seguintes categorias 

de resposta por escores numéricos:  

0 minuto (0),  

1-15 minutos (1),  

16-30 minutos (2),  

31-60 minutos (3)  

e mais de 60 minutos (4). 
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O escore do nível de atividade física em um dia de semana normal foi 

derivado do somatório de cada período do dia. Em seguida, este escore foi 

discretizado, classificando-se com baixo nível de atividade física as crianças 

classificadas no quartil inferior da escala. 

Em relação às medidas relativas ao tempo assistindo televisão 

(comportamento sedentário), os escores numéricos atribuídos a cada categoria 

foram invertidos, de modo que ao menor tempo foi atribuído maior escore e ao maior 

tempo, atribuído menor escore. Tanto para a medida do tempo de participação em 

jogos e brincadeiras ao ar livre quanto para o tempo assistindo televisão, os escores 

foram calculados somando-se as respostas para o período da manhã, tarde e noite, 

com variação de 0 a 12 pontos. Calculou-se também, o escore total (dia de semana 

+ dia de final de semana), com amplitude de variação de 0 a 24 pontos.  

Segundo Oliveira et al. (2011), o nível de atividade física foi classificado em: 

ativo e pouco ativo. Foram classificados como pouco ativas as crianças cujos pais 

relataram tempo de participação em jogos e brincadeiras ao ar livre inferior a 60 

minutos por dia (escore ≤ 6), considerando de forma combinada as informações 

relatadas para os três períodos do dia (manhã, tarde e noite). Procedeu-se também 

à classificação dicotomizada do tempo assistindo televisão. Foram classificadas 

como expostos crianças que despenderam mais de duas horas assistindo televisão 

(escore > 6), e não expostas as que despendiam duas horas ou menos por dia neste 

tipo de atividade. 

Para as crianças, aplicou-se o questionário alimentar do dia anterior (QUADA) 

(ANEXO B), instrumento validado por Assis et al. (2009), construído para avaliar o 

comportamento alimentar de crianças de sete a dez anos de idade. O QUADA é um 

questionário ilustrado, contendo 21 tipos de alimentos e seis eventos alimentares 

diários ordenados cronologicamente: café da manhã, lanche da manhã, almoço, 

lanche da tarde, jantar e lanche da noite. A resposta do questionário é baseada nas 

escolhas de alimentos dos escolares no dia anterior (ASSIS et al., 2009). 

A seleção dos alimentos ilustrados no questionário foi realizada a partir dos 

padrões alimentares para faixa etária de sete a dez anos, a disponibilidade de 

alimentos e os cardápios ofertados na rede pública de ensino e o Guia Alimentar 

para a População Brasileira (BRASIL, 2008). A frequência de consumo para cada 

alimento, grupo de alimentos e bebidas foi calculada pela soma do relato do 

consumo de mais de seis eventos alimentares diários. 
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Os alimentos e bebidas foram categorizados em dez grupos alimentares (leite 

e produtos lácteos, cereais, feijão, carne e peixes, frutas, vegetais, suco de frutas, 

doces, salgadinhos, refrigerantes) e avaliados com base no teor de nutrientes, a fim 

de observar a ingestão de alimentos recomendados de acordo com as 

recomendações do Guia Alimentar da População Brasileira. Para se calcular a 

porção diária alimentar ingerida, a cada relato de consumo diário, este era 

contabilizado como uma porção ingerida.  

 

4.4.2 Medidas Antropométricas 

 

Foi efetuada a verificação do peso, altura, dobras cutâneas tricipital e 

subescapular e circunferência de cintura. A verificação peso (kg) foi realizada 

através do uso da balança digital de marca Fillizola®, com capacidade de 0-150 Kg e 

precisão de 100g devidamente aferida (INMETRO). 

As crianças foram pesadas sem sapatos ou meias, vestindo os uniformes da 

escola, composto de camisa e bermuda/calça de malha.  A balança foi colocada 

sobre uma superfície rígida e os escolares pesados em pé, com os membros ao 

longo do corpo, posicionados no centro da balança, olhando para frente. 

Para verificação da estatura foi utilizada uma fita métrica inextensível com 

capacidade de 1,5m, com marcação de 0,1cm, fixada à parede, e de um esquadro 

de acrílico colocado sobre o topo da cabeça da criança, a fim de se obter um ângulo 

reto com a parede durante a leitura de acordo com procedimentos descritos por 

Gaya et al. (2012) para crianças no ambiente escolar.  

Os alunos foram orientados a permanecerem eretos, com a cabeça 

posicionada de modo que o Plano de Frankfurt (o qual passa pela órbita e pelo 

meato auditivo externo) ficasse horizontal, joelhos esticados, pés juntos, braços 

soltos ao longo do corpo e com os tornozelos, glúteos e ombros em contato com a 

parede. 

A medida da circunferência da cintura (CC) foi aferida em triplicata sob roupas 

no final de uma expiração normal, utilizando uma fita métrica flexível e inelástica, foi 

obtida no ponto médio entre a décima costela e a borda superior da crista ilíaca, 

conforme preconizado por Lohman e colaboradores (1988). Adotou-se no Software 

de Educação Física (SAFO) três pontos de corte para indicação de risco cardíaco de 

acordo com o sexo, idade e raça, sendo: percentil <50 = risco reduzido (mínimo), 
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percentil >50 e <90 = baixo risco (normal) e percentil ≥ 90 = alto risco (FREEDMAN 

et al., 1999). 

As espessuras das dobras cutâneas tricipital (TR) e subescapular (SB), 

seguiram os procedimentos descritos por Harrison et al. (1988). Três medidas foram 

obtidas, em cada ponto anatômico, por um único avaliador experiente e treinado, 

efetuado de forma rotacional, por meio de um adipômetro da marca Lange, com 

precisão de 0,5 mm. Todas as medidas foram coletadas no hemicorpo direito, sendo 

registrado o valor mediano.  

A estimativa da gordura (G) corporal relativa (%G) foi obtida a partir de 

equação específica proposta por Slaughter et al. (1988), descrita abaixo, analisada 

automaticamente pelo SAFO, levando-se em consideração o sexo e o estágio 

maturacional de acordo com Tanner (1962). Adotou-se no SAFO o estágio 

maturacional a partir da idade, sendo: Pré-púbere (até 12 anos), púbere (13 a 16 

anos) e pós-púbere (17 anos). 

Equação de Slaughter et al. (1988): 

Para o gênero masculino:  

(TR + SB) menor que 35 mm, utilizou-se:  

(7 – 8 anos) % G=1,21 (TR + SB) - 0,008 (TR + SE) 2 – 1,7;  

(9 – 10 anos) % G= 1,21(TR + SB) – 0,008 (TR + SE) 2- 2,5;  

(TR + SB) maior que 35 mm utilizou-se: 

(7-17 anos)% G = 0,783 (TR + SB)+ 1,6;  

Para o gênero feminino:  

(TR + SB) menor que 35 mm, utilizou-se: 

(7 – 17 anos) % G =1,33 (TR + SB) - 0,013 (TR + SE)2 – 2,5;  

(TR + SB) maior que 35 mm, utilizou-se: 

 (7 – 17 anos) % G =0,546 (TR + SB) + 9,7. 

 

Para a classificação do IMC, circunferência de cintura e percentual de gordura 

corporal, foi utilizado o Software de Avaliação Física On Line (SAFO) elaborado e 

utilizado para esta finalidade (CARNEIRO, 2016). Para o cálculo do IMC, foi utilizada 

a equação: IMC=MC(Kg)/estatura2(m), a classificação do peso segundo o IMC 

segue os valores do PROESP-BR (GAYA et al., 2012) que foi adaptado a partir das 

referências de Conde e Monteiro (2006) de acordo com o sexo e idade. 
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4.4.3 Entrevista com gestores escolares e coordenadora da merenda escolar 

 

As entrevistas com os gestores escolares versaram sobre o conhecimento 

destes sobre a Política de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde (PNAN) e o 

Programa de Alimentação Escolar (PNAE) (APENDICE B). Já a entrevista com a 

coordenadora da merenda escolar do município (APENDICE C) tinha como 

propósito o conhecimento e aplicabilidade desta política e programas de alimentação 

para escolares, e o conhecimento dos participantes diretos ligados ao PNAE 

(nutricionistas, merendeiras, gestor escolar). As entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas. 

 

 

4.5 Análise e interpretação dos dados 

 

Os dados foram inseridos e tabulados no Excel e analisados estatisticamente 

pelo aplicativo BioEstat 5.3., em forma de tabelas descritivas e as entrevistas 

transcritas.  

Para as análises comparativas e de associação foram utilizados os testes, qui 

quadrado, teste G independência, considerando o valor significativo p< 0,05. 

Também foi realizado o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov com 

resultado de p<0,05 e posteriormente correlação de Spearman nos dados entre 

valores de IMC e de renda familiar. 

Para análise das entrevistas primeiramente estas foram transcritas, 

posteriormente realizada uma leitura superficial, flutuante, de todo o material. Na 

fase seguinte foi realizada leitura minuciosa do material coletado (Bardin, 1991). 

Após o surgimento de termos repetidos entre os entrevistados acerca de conceitos 

de saúde, conhecimento sobre riscos à saúde das crianças e a política pública de 

alimentação e nutrição, foram elencadas categorias e subcategorias.   

 

 

 

 

.  
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4.6 Aspectos Éticos 

 

Todas as etapas do trabalho foram realizadas levando em consideração as 

exigências éticas e cientificas da pesquisa, conforme os termos da resolução nº 466, 

de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Ainda seguindo 

essa resolução, como trabalho foi realizado com crianças, os pais ou responsáveis 

foram consultados quanto à autorização da realização da pesquisa, e assim 

esclarecidos de todos os processos da mesma.  

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) (parecer nº 1.520.819, de 28 de Abril 

de 2016) (ANEXO C). 

Os pais ou responsáveis dos escolares, bem como os gestores escolares e a 

coordenadora da merenda escolar assinaram o TCLE e as crianças assinaram o 

Termo de Assentimento para menores. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa apresenta a prevalência de sobrepeso e obesidade de 

escolares de sete a nove anos de escolas públicas e privadas de Petrolina-PE e a 

relação com fatores sociodemográficos, alimentares e de atividade física. Em 

seguida, destaca a relação entre os indicadores antropométricos (peso, altura, 

circunferência da cintura, dobras cutâneas tricipital e subescapular) e a relação entre 

práticas de atividades físicas, brincadeiras ao ar livre, tempo de exposição à TV e 

hábitos alimentares. Bem como os dados do conhecimento dos gestores escolares 

em relação à Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).  

Em seguida, destaca-se a relação entre os indicadores antropométricos 

(peso, altura, circunferência da cintura, dobras cutâneas tricipital e subescapular) e a 

relação entre prática de atividades físicas. Bem como os dados sobre o 

conhecimento dos gestores em relação a Política Pública de Alimentação e Nutrição 

(PNAN). 

 

5.1 Caracterização demográfica e socioeconômica das crianças 

Os resultados analisados quanto ao gênero, idade, renda familiar, 

escolaridade e tipo de escola dos 228 escolares estão descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1-Características sociodemográficas de escolares, (N= 228) em Petrolina-

PE, 2016. 

 Variável Gênero p 

 Masculino  Feminino    Total  

 n % n % N %  

Idade (anos)       0,51* 

7 12 11,65 21 16,8 33 14,47  

8 44 42,71 53 23,2 97 42,54  

9 47 45,63 51 22,3 98 42,98  

(Continua) 
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 Tabela 1-Características sociodemográficas de escolares, (N= 228) em Petrolina-

PE, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Continuação) 

Variável Gênero p 

 Masculino  Feminino    Total  

 n % n % N %  

Renda Familiar       0,43# 

< 1 SM 29 28,15 36 28,8 65 28,5  

1 a 2 SM 47 45,6 44 35,2 91 39,91  

> 2 a 4 SM 20 19,41 34 27,2 54 23,68  

> 4 a 5 SM 03 2,91 03 2,4 06 2,63  

> 5 SM 04 3,88 08 6,4 12 5,26  

        

Escolaridade       0,19* 

Ens. Fund. I 

Incompleto 

14 13,59 21 16,8 35 15,35  

Ens. Fund. II 

Incompleto 

14 13,59 10 8 24 10,52  

Ens. Médio 

Incompleto 

14 13,59 12 9,6 26 11,4  

Ens. Médio Completo 49 47,57 74 59,2 123 53,94  

Ens. Superior 

Completo 

12 11,65 08 6,4 20 8,77  

        

Tipo de Escola       0,69* 

Pública 71 68,93 82,0 65,5 153 67,1  

Privada 32 25,6 43,0 34,4 75 32,8  

 Nota: *teste qui-quadrado; # teste G independência; SM- Salário Mínimo atual: R$ 

880,00 (2016). 

Fonte: Dados da autora. 
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Dos 228 escolares avaliados, 103 são do gênero masculino (45,17%) e 125 

do gênero feminino (54,82%) com média de idade de 8,3± 0,69 anos. Em estudo 

semelhante Mendonça et al. (2010) ao avaliarem crianças em Maceió encontraram 

maior percentual de meninas, em relação aos meninos. Segundo dados divulgados 

pelo último censo do IBGE, nascem mais meninos do que meninas nas 

maternidades de todo o País (IBGE, 2010). Porém em relação à permanência 

escolar, o gênero feminino tende a apresentar-se em maioria nas salas de aula por 

obter melhor rendimento, apresentando-se mais atentas e, portanto facilitando a sua 

permanência nas séries seguintes (LIMA, 2010).  

Em se tratando do tipo de escola, 67,1% estudavam em escola pública e 

32,89% em escola privada e a maioria dos pais/ responsáveis, informaram ter uma 

renda familiar de até 2 salários mínimos, porém, 48% dos pais/responsáveis das 

crianças da escola privada recebiam mais de 2 salários mínimos apresentando 

melhor renda quando comparados aos da escola pública. Em um estudo com 

escolares de São Paulo, foi descrito que 53,5% destas estudavam em escolas 

públicas e que os estudantes das escolas privadas estavam entre os de maior renda 

(MIRANDA et al., 2015). O fato da maior quantidade de crianças matriculadas na 

rede pública explica-se devido ao maior número de matrículas estarem presentes 

em escolas gratuitas, provavelmente ligadas a questões socioeconômicas (BRASIL, 

2014). 

A porcentagem de 53,94% de pais/responsáveis possuindo ensino médio 

completo é bem superior ao número descrito no último censo divulgado pelo IBGE 

que encontrou 16% dos pernambucanos com ensino médio completo (IBGE, 2010). 

Os achados do presente estudo corroboraram com a pesquisa feita por Silva e 

colaboradores (2015) em Rondonópolis-MT, que encontraram predomínio do ensino 

médio completo entre diferentes níveis socioeconômicos da população estudada. 

O grau de escolaridade dos pais pode estar associado com hábitos de vida da 

família e consequentemente ao maior acesso à informação e cuidados com a saúde, 

favorecendo a qualidade de vida familiar, principalmente das crianças (MATSUDO et 

al., 2016). 
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5.2 Prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares 

 

Os dados apresentados na tabela 2 apresentam o estado nutricional segundo 

gênero, faixa etária e tipo de escola.  

 

Tabela 2 – Estado nutricional segundo gênero, idade e rede de ensino em escolares  

de Petrolina-PE, 2016. 

 

 

Considerando a avaliação antropométrica, identificou-se a ocorrência de 

excesso de peso em 28,07% das crianças sendo que 17,1% apresentaram 

sobrepeso e 10,96% obesidade, estando esse excesso presente em 32,8% das 

meninas e 22,33% dos meninos. A maior prevalência de excesso de peso entre 

crianças do gênero feminino pode ser explicada por conta das meninas com 

maturação sexual acelerada apresentarem maior risco para obesidade (OLIVEIRA; 

FRUTUOSO; GAMBARDELLA, 2014).  

A prevalência de excesso de peso descritas nesse estudo para escolares de 

Petrolina-PE corroborou o estudo de Moreira et al. (2012) que encontraram em 

crianças do semiárido alagoano a prevalência de 28,5% de sobrepeso e obesidade. 

Porém foi superior a alguns estudos semelhantes na região nordeste como nos 

estudos de Leal et al. (2012), que encontraram 17,1% de excesso de peso e 

Ramires et al. (2014) ao avaliarem crianças e adolescentes de escolas públicas do 

Variável Baixo 
peso 

Eutrófico Sobrepeso Obesidade Total p 

 n % n % n % n % N %  
Gênero           0,18 

Feminino 04 1,75 80 35,08 23 18,40 18 14,40 125 54,82  
Masculino 02 0,87 78 34,21 16 15,53 07 6,79 103 45,17  
       
Idade      0,02* 
7 anos - - 21 72,41 05 17,24 04 13,79 30 13,15  
8 anos 03 3,06 77 78,57 08 8,16 10 10,20 98 42,98  
9 anos 03 2,97 60 59,04 26 25,74 11 10,89 100 44,29  
       
Rede de 
Ensino 

     0,79 

Pública 03 1,96 106 69,28 26 16,99 18 11,76 153 67,10  
Privada 03 4,00 52 69,30 13 17,33 07 9,33 75 32,89  
Nota: teste G independência; teste G independência significativo. 
Fonte: Dados da autora. 
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interior nordestino, encontraram excesso de peso em 26% delas. Os dados 

encontrados diferiram da última pesquisa divulgada pelo IBGE que encontrou para a 

região nordeste 30,3% de excesso de peso em crianças entre 5 a 9 anos de idade 

(IBGE, 2010), assim como o estudo de Ribeiro; Silva; Ibiapina (2014), que ao 

avaliarem escolares de 7 a 10 anos da rede pública de Teresina, descrevem 38% de 

excesso de peso.  

Os níveis de sobrepeso e obesidade na região Nordeste mesmo que altos, 

apresentam-se inferiores quando comparados aos de outras regiões. Matsudo et al. 

(2016) ao avaliarem crianças de escolas municipais de São Caetano do Sul, 

encontraram 45,4% de excesso de peso. 

Foi observado também que em relação ao excesso de peso, apresentaram-se 

mais crianças com sobrepeso do que obesidade. Corroborando o estudo de Reis, 

Vasconcelos e Oliveira (2011) que encontraram uma prevalência de sobrepeso duas 

a três vezes maior que a obesidade. 

Tais achados tornam-se preocupantes, visto que a população residente no 

Norte e Nordeste do País apresentavam números baixos de sobrepeso e obesidade 

quando comparadas às demais regiões, e que na década de 80 os problemas 

relacionados a questão nutricional eram centralizados nos índices de desnutrição 

infantil (COUTINHO;GENTIL;TORAL, 2008 ). 

Porém, pesquisas vêm mostrando a evolução da obesidade na região 

Nordeste, já emitindo sinal de alerta para esta região, que por tantos anos foi 

incluída pelas políticas públicas de complementação de renda devido a questão do 

baixo índice de desenvolvimento humano (IDH), fazendo com que esta começasse a 

modificar seus hábitos alimentares e de vida através das mudanças 

socioeconômicas vivenciadas pela população (CHAGAS et al., 2013).  

Comparando-se a prevalência de excesso de peso entre meninos e meninas 

estas apresentaram 18,4% e 14,4% de sobrepeso e obesidade respectivamente, 

sendo esses percentuais superiores aos dos meninos que apresentaram 15,5% de 

sobrepeso e 6,7% de obesidade. Porém ao analisar o gênero e o IMC estes não se 

mostraram significativos (p>0,05). 

Com relação à idade as crianças de 7,8 e 9 anos apresentaram 30%, 18,36%, 

37% de excesso de peso respectivamente. Houve a influencia entre o IMC e a faixa 

etária das crianças (p<0,05), indicando proporcionalmente que na faixa etária de 9 

anos o excesso de peso é maior quando comparado às demais faixas etárias. 



44 
 

Os achados corroboram o estudo de Miranda et al. (2015) e Melzer et al. 

(2015) que analisaram crianças e dentre outros fatores, encontraram aumento de 

IMC juntamente com o aumento da idade.  

Quanto mais velha a criança, maior a facilidade de ganho de peso relacionado 

à estatura. Isto pode ser explicado devido a fatores ambientais, pois, os pais 

controlam a alimentação das crianças menores, e com o passar da idade as 

crianças começam a sofrer estímulos ambientais, adquirindo muitas vezes hábitos 

alimentares não saudáveis, ocorrendo modificação nas práticas de brincadeiras e na 

realização de atividades físicas e no tempo em atividades sedentárias, que passa a 

ser maior (WANDERLEY; FERREIRA, 2010).   

Houve diferença estatística entre a renda das crianças, porém em relação ao 

estado nutricional, este não se mostrou significativo (p>0,05). Entre as crianças da 

escola pública, 28,75% apresentaram excesso de peso em relação a 26,66% dos 

estudantes das escolas privadas. Isto pode ser explicado devido à proximidade 

geográfica entre as escolas, demonstrando um nível socioeconômico próximo entre 

os responsáveis por estas crianças, ou seja, pais/cuidadores que dispõe de uma 

renda maior colocam seus filhos em escolas privadas do bairro que são de porte 

pequeno a médio e com mensalidades menores que escolas tradicionais da cidade.  

Os achados deste estudo apresentam discrepância do estudo de Miranda et 

al. (2015) ao investigarem o estado nutricional de escolares entre 8 e 10 anos de 

idade de escola públicas e privadas de São Paulo, estes encontraram maior 

percentual de IMC entre os alunos das escolas privadas quando comparados aos da 

pública. 

Castilho et al. (2014), estudando crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, 

entre escola públicas e privadas de Campinas, descreveram maior prevalência de 

sobrepeso e obesidade entre os alunos das escolas privadas do que públicas 

(p<0,01), e  maior excesso de peso em meninos. Concluindo que a facilidade da 

criança da escola privada em obter alimentos não saudáveis ofertados nas cantinas 

escolares seja um fator predisponente ao ganho de peso quando comparados aos 

da escola pública que são servidos por alimentos saudáveis provenientes das 

políticas públicas de alimentação e nutrição. 
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5.3 Associação entre estado nutricional e escolaridade dos pais 

 

Os dados da tabela 3 apontam que a escolaridade dos pais ou responsáveis 

não interferem no estado nutricional na população de crianças estudadas. 

Tabela 3- Nível de atividade física e escolaridade dos pais/responsáveis dos 

escolares de Petrolina-PE, 2016. 

 

Variável Baixo 

Peso 

Eutrófico Sobrepeso Obesidade Total p 

 n % n % n % n % N %  

Escolaridade           0,60 

Ens. Fund. I 

Incompleto 

01 2,7 24 66,6 06 16,6 05 13,8 36 15,7  

Ens. Fund. II 

Incompleto 

01 4,1 16 66,6 03 12,5 04 16,6 24 10,5  

Ens. Médio 

Incompleto 

02 7,6 18 69,2 03 11,5 03 11,5 26 11,4  

Ens. Médio 

Completo 

02 1,6 86 70,5 24 19,7 10 8,2 122 53,5  

Ens. Superior 

Completo 

- - 14 70,0 03 15,0 03 15,0 20 8,7  

Nota: teste G independência não significativo 

Fonte: dados da autora. 

O maior percentual de pais ou cuidadores tinham ensino médio completo 

(53,5%), sendo que as crianças cuidadas por estes apresentaram 19,7% e 8,2% de 

sobrepeso e obesidade respectivamente. 

A associação entre IMC e escolaridade dos pais não se mostrou significativa 

(p>0,05). O estudo de Bernardo et al. (2012) com escolares de 7 a 10 anos também 

não encontrou associação entre escolaridade dos pais e estado nutricional dos 

filhos, o que corrobora o estudo de  Arpini et al. (2015) que não encontrou 

associação entre o estado nutricional da criança e grau de instrução da mãe. 

Entretanto, esses resultados diferem de um estudo global com 12 países que 

colocam a escolaridade dos pais como fator protetor para o excesso de peso das 

crianças. O estudo descreve uma associação negativa entre uma maior educação 
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dos pais e a obesidade de seus filhos principalmente entre os países desenvolvidos 

e em desenvolvimento, dentre eles o Brasil (MUTHURI et al., 2016). 

Os hábitos de vida dos indivíduos dizem muito sobre como estes vivem e 

cultivam bons hábitos de saúde (LEUNG et al., 2012). O nível socioeconômico das 

famílias é um fator predisponente a bons hábitos de saúde, inclusive facilitando o 

acesso a prática de atividade física, bons hábitos alimentares e fazendo com que 

fatores de risco à saúde como o sobrepeso e a obesidade sejam diminuídos 

(MATSUDO, 2016). 

Outros estudos com populações de rendas distintas também apontam que a 

população com maior renda apresentou maior chance de desenvolver obesidade 

(OLIVEIRA et al., 2010; CASTILHO et al., 2014; MIRANDA et al., 2015). 

Porém Matsudo et al. (2016) não encontraram diferença significativa entre 

renda e IMC, ao avaliarem crianças de diferentes tipos de rendas encontrando 

apenas associação da renda com menor nível de atividade física entre os 

participantes de São Caetano do Sul. 

Segundo Oliveira; Souza (2016) está ocorrendo de fato a transição nutricional 

na população brasileira e em um país como o Brasil que há desigualdades 

socioeconômicas, o fato da obesidade estar presente entre toda população é uma 

situação alarmante, visto que, pessoas com nível socioeconômico elevado, detém 

maior chance de redução do peso através de mudanças de hábitos, tanto 

alimentares quanto físicos em relação às de nível mais baixo. Pois, a população de 

menor poder aquisitivo, realizam as suas escolhas alimentares a partir da 

necessidade de ingestão de alimentos mais calóricos, ou seja, a escolha baseada na 

qualidade nutricional não é realizada por estas famílias, prevalecendo mais a 

quantidade do que a qualidade dos alimentos (OLIVEIRA; SOUZA, 2016, BEHESHT; 

IGUSA; JONES-SMITH, 2016). 
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5.4 Associação entre a renda dos pais e o estado nutricional dos escolares 

 

As características socioeconômicas foram investigadas para que assim 

pudesse ser observada a vulnerabilidade ou não do estado nutricional das crianças 

e a renda familiar. A associação entre renda dos pais/cuidadores e o nível de 

atividade física das crianças, está descrita na tabela 4. 

Tabela 4- Associação entre renda e o nível de atividade física dos escolares 

de Petrolina-PE, 2016. 

 

Foi observada maior prevalência de sobrepeso entre as crianças cujo 

pais/responsáveis informaram ganhar > 2 a 3 salários mínimos (22,85%), já a 

obesidade foi maior entre os escolares que os pais/cuidadores informaram receber 1 

a 2 salários mínimos (14,28%). 

A associação entre as categorias de IMC e categorias de renda familiar 

através dos escores de IMC e renda se mostraram significativas (p<0,04). As 

proporções dos dados indicam que quanto menor a renda maior foram os 

percentuais de sobrepeso e obesidade.  

Os achados dessa pesquisa corroboram com outros estudos que apontam a 

vulnerabilidade da população mais carente ao ganho de peso. Um estudo realizado 

em Massachusetts identificou que crianças cujos pais recebiam menos de US$ 20 

mil por ano e apresentavam IMC ≥ 30,0 kg / m², estes demonstraram menor 

capacidade em resolver os problemas de peso de seus filhos, ou seja, não tinham 

Variável Baixo 
Peso 

Eutrófico Sobrepeso Obesidade Total p 

 n % n % n % n % N %  

Renda*           0,04* 

< 1 SM 01 1,5 49 75,3 08 12,5 07 10,9 65 28,0  

1 a 2 SM 02 2,1 59 64,8 17 18,6 13 14,2 91 39,9  

>2 a 3 SM 03 8,5 24 68,5 08 22,8 - - 35 15,3  

> 3 a 4 SM - - 15 78,9 02 10,5 02 10,5 19 8,3  

> 4 a 5 SM - - 6 100 - - - - 06 2,6  

> 5 SM - - 5 41,6 04 33,3 03 25 12 5,2  

Nota:*teste G independência significativo (p<0,05); SM: (Salário Mínimo) 
Fonte: Dados da autora. 
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condições financeiras de melhorar o estado nutricional de suas crianças (LIM et al., 

2016). 

Os dados encontrados demonstram a realidade vivenciada pela população 

brasileira, pois, crianças de baixa renda não são mais excluídas ou protegidas de 

adquirirem obesidade e sim, estão em desvantagem tanto na ingestão de alimentos 

hipercalóricos quanto na dificuldade de se manter ou perder peso através de hábitos 

e estilo de vida saudáveis (WANNMACHER, 2016; OLIVEIRA, SOUZA, 2016). 

Outro estudo avaliou a diferença da renda na associação entre a altura e a 

obesidade em crianças dos EUA entre 6 e 14 anos, demonstrando que nas famílias 

de maior renda as crianças apresentaram menor valor entre a altura e a obesidade 

(MURASKO, 2016). 

 

5.5 Nível de atividade física e comportamento sedentário de acordo com o 

estado nutricional. 

 

Os resultados analisados sobre o nível de atividade física e o tempo de 

exposição à TV podem ser avaliados na Tabela 5. 

Tabela 5- Nível de atividade física e comportamento sedentário de acordo 

com o estado nutricional de escolares de Petrolina-PE, 2016. 

 

 

Variável Baixo Peso Eutrófico Sobrepeso Obesidade Total p 

 n % n % n % n % N %  

Nível de 
atividade 
física* 

        
 

  0,01* 

            

Ativo 04 2,1 130 68,4 35 18,4 21 11 190 83,3  

Pouco 
ativo 

02 5,2 28 73,6 04 10,5 04 10,5 38 16,6  

            
Tempo 
exposto 
a TV* 

     0,01* 

Pouca 
Exposição 

06 3,5 121 70,7 32 18,7 12 7 171 75  

Muita 
exposição 

- - 37 64,9 07 12,2 13 22,8 57 25  

Nota: * Teste G independência significativo 
Fonte: Dados da autora. 
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Dentre os escolares avaliados em relação ao nível de atividade física, 83,33% 

da amostra apresentaram-se ativos sendo 84,46% e 82,4% dos meninos e meninas 

respectivamente. Em relação a pouca atividade física 16,66% da amostra 

apresentaram esse quadro.  

Estes achados corroboram o estudo de Costa e Assis (2011), que 

caracterizaram os padrões de atividades físicas entre crianças de escolas públicas e 

privadas, encontrando maior atividade física entre os meninos.  

Quanto maior o nível de atividade física, maiores as chances de a criança 

manter-se distante da obesidade e dos problemas subsequentes que as 

acompanham, como: hipertensão arterial, diabetes e as dislipidemias (COSTA, 

2012).  

As atividades lúdicas como jogos e brincadeiras ao ar livre destacam-se como 

uma boa prática de atividade física regular durante a infância e a adolescência e tem 

sido recomendada para reduzir o risco de doenças crônicas e promover bem estar 

físico e psicológico para esse público (SCHERER; LOPES, 2013).  

Em relação ao nível de atividade física entre as crianças com excesso de 

peso, 29,47% destas encontram-se ativas e 21,05% pouco ativas. Apesar dos 

números encontrados para este público não demonstrarem vulnerabilidade em 

relação ao sedentarismo é de fundamental importância que programas para controle 

de peso partam da combinação entre a prática de atividade física e controle 

alimentar, para que assim consigam reduzir o percentual de gordura dos indivíduos 

(HERNANDES; VALENTINI, 2010). 

Considerando que as crianças estão cada vez mais condicionadas ao hábito 

de assistir TV, e esta prática é considerada como comportamento sedentário, o 

presente estudo verificou a exposição à TV destas e encontrou 75% das crianças 

apresentando pouca exposição. 

Este achado confirma estudos prévios que encontraram 31,58% das crianças 

como espectadores de TV frequentes e 68,42% moderados (SOARES et al., 2010).  

Difere do estudo de Ferreira et al. (2016), que ao estudarem a exposição de 

crianças à TV, jogos eletrônicos, internet e atividades na posição sentada em 

Pelotas-RS, encontraram 69,2% de comportamento sedentário durante a semana e 

79,6% nos fins de semana. 

O maior tempo da criança em frente a telas de computador, tablets, televisão, 

vídeo game, favorece a hábitos sedentários estas que, por conseguinte deveriam 
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estar dispondo de seu tempo com atividade que propusessem lazer e atividade física 

ao mesmo tempo (VASCONCELLOS; ANJOS; VASCONCELLOS, 2013). 

O tempo gasto em comportamentos sedentários agrava-se devido a alta 

ingestão de alimentos calóricos, como salgadinhos, refrigerantes, guloseimas 

fazendo com que o balanço positivo energético seja acentuado e as crianças 

estejam propicias ao ganho de peso (DUTRA et al., 2015). 

Estudos já demonstram alta prevalência de excesso de peso e correlação 

com o tempo de tela nos jovens, podendo ser explicado ao constituir-se em hábito 

que pode diminuir a prática esportiva e de lazer de crianças e adolescentes 

(VASCONCELLOS; ANJOS; VASCONCELLOS, 2013; RANGEL; FREITAS; 

ROMBALDI, 2015). 

Até o ano de 2015 a Academia Americana de Pediatria (AAP) recomendava 

para as crianças antes dos 2 anos de idade nenhum contato com as telas e após 

esta idade no máximo duas horas diárias de exposição (AAP,  2001). Porém estas 

recomendações foram atualizadas devido a compreensão acerca de que a 

tecnologia está ao redor destas crianças e seu uso deve ser limitado para que estas 

possam usufruir de outras formas de interação. A recomendação atual é o não uso 

destes eletrônicos por bebês, o uso deve ser limitado a 1 hora para crianças de 2 a 5 

anos e para as demais crianças os pais devem monitorar o acesso dos conteúdos 

visualizados por elas (CHASSIAKOS  et al.,2016).     

A determinação do estado nutricional através da análise da espessura das 

dobras cutâneas é um dos métodos eficazes para se determinar o percentual de 

gordura corporal, estando este diretamente relacionado ao peso do indivíduo 

(BRITO et al., 2012).  

Em relação ao percentual de gordura corporal (tabela 6) verificado no 

presente estudo, encontrou-se entre os gêneros 57,89% dos escolares com ótimo 

percentual de gordura corporal, sendo que 67,96% dos meninos apresentaram ótimo 

percentual de gordura quando comparados às meninas (49,6%). 22,8% das crianças 

apresentaram alto percentual de gordura, predispondo estas a riscos de 

adoecimento para doenças cardíacas por exemplo. 

Tal achado foi equivalente ao estudo de Brito et al. (2012) que ao estudarem 

o percentual de gordura entre moças e rapazes, encontraram percentual de gordura 

dentro dos limites da normalidade, sendo classificados como não obesos .  
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Percentual de gordura em excesso predispõe a riscos relacionados a doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), sendo que geralmente a gordura em excesso 

está relacionada à obesidade, ou seja, geralmente níveis elevados de gordura 

corporal levam a elevados valores de IMC (PELEGRINI et al., 2015). 

 

 

Tabela 6- Nível de atividade física, tempo de exposição a TV e percentual de 

gordura em relação ao gênero dos escolares de Petrolina-PE, 2016. 

Variável Gênero     p 

 
Masculino Feminino Total  

Nível de atividade 
física n % n % N % 

0,67 

Ativo 87 84,46 103 82,4 190 83,33  

Pouco Ativo 16 15,53 22 17,6 38 16,66  

        

Tempo Exposto a 
TV* n % n % N % 

0,93 

Pouca Exposição 77 74,75 94 75,2 171 75  

Muita Exposição 26 25,24 31 24,8 57 25  

        

Percentual de 
gordura  n % n % N % 

 
0,01* 

Baixo 03 2,91 25 20 28 12,28  

Ótimo 70 67,96 62 49,6 132 57,89  

Alto 21 20,38 31 24,8 52 22,8  

Muito Alto 09 8,73 07 5,6 16 7,01  

Nota: Teste Qui-quadrado, * Qui-quadrado significativo 
Fonte: Dados da autora, 2016. 

 

5.6 Consumo Alimentar entre os gêneros feminino e masculino 

 

Os alimentos recomendados pelo guia alimentar da população brasileira 

servem de parâmetro para que pais/cuidadores tenham conhecimento sobre os 

alimentos que devem ser consumidos e os que devem ser evitados ou utilizados de 

forma cautelosa (BRASIL, 2015). 

A nutrição adequada na infância é fundamental para promover o crescimento 

e o desenvolvimento saudáveis, pois, inadequações no consumo de nutrientes 

podem comprometer o estado nutricional e levar ao desenvolvimento de carências 

ou excessos nutricionais (SBP, 2012). 

Os tipos de alimentos consumidos estão descritos na tabela 7. 
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Tabela 7- Tipos de alimentos consumidos entre os escolares de Petrolina-PE, 2016. 

 

           Nota: *qui-quadrado significativo; **Tomate, cenoura, beterraba, berinjela, chuchu e abobrinha. 
            Fonte: dados da autora, 2016. 

 

Em relação a alimentos de alto valor nutricional as crianças informaram ingerir 

pouco percentual de legumes e frutas. Em relação às frutas, 50,87% das crianças 

informaram consumi-las. Já entre os legumes cozidos ou crus como tomate, 

beterraba, repolho, chuchu, berinjela e cenoura, houve baixo consumo referido 

35,08%.  

Houve diferença estatística entre o consumo de frutas e guloseimas em 

relação ao gênero (p< 0,01) as meninas apresentaram um consumo maior de frutas 

e guloseimas em relação aos meninos. 

Dentre os alimentos hipercalóricos consumidos (salgadinho, batata-frita, 

refrigerante e guloseimas) 50,43% informaram consumir salgadinho durante a 

semana, não havendo diferença estatística de consumo entre gêneros.   

Os achados para frutas e verduras corroboraram o estudo de Bortolini; 

Gubert; Santos (2012), que encontraram baixo consumo de frutas, verduras e 

legumes entre crianças de 6 a 59 meses de idade, sendo que para o consumo de 

frutas apenas 44,6% referiram ingeri-las diariamente e para as verduras e legumes 

34,5% relataram o consumo diário. Já o estudo de Garcia et al. (2014), descreveu, 

entre crianças de cinco anos ou mais, baixo consumo de legumes e verduras 

cozidos (60%) porém alto consumo diário de frutas (80%). 

Tais resultados confirmam o que Conceição et al. (2010) encontrou em um 

estudo realizado em São Luiz, observando que as crianças e adolescentes se 

Consumo Gênero p 

 Feminino Masculino  

 Sim Não Sim Não  

Alimentos n % n % n % n %  

Frutas 72 57,6 52 41,6 44 42,7 60 58,2 0,01* 

Legumes cozidos ou 
crus** 

46 36,8 78 62,4 34 33,0 70 67,9 0,48 

Salgadinho 37 29,6 87 69,6 27 26,2 77 74,7 0,51 

Batata Frita 13 10,4 111 88,8 12 11,6 92 89,3 0,79 

Refrigerante 67 53,6 57 45,6 48 46,6 56 54,3   0,2 

Guloseimas 10 80,8 24 19,2 79 76,6 24 23,3 0,01* 
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alimentaram de baixa quantidade de frutas e hortaliças evidenciado como aspecto 

negativo da dieta.  

Na região Sul, mais precisamente em Salvador do Sul- RS, Bertuol; Navarro 

(2015), ao avaliarem crianças, seu estado nutricional e o consumo de alguns 

alimentos industrializados encontraram um grande consumo de açúcar e 

achocolatado diariamente, e chocolates semanalmente, evidenciando a ingestão de 

doces e guloseimas cada vez mais precoce. 

Observando-se nas crianças estudadas do município de Petrolina o consumo 

alimentar e o perfil nutricional das crianças, entre as eutróficas 50,63% relataram 

consumo de frutas, 32,27% legumes cozidos e crus e 77,2% guloseimas. 

Já entre as crianças com sobrepeso 43,58% informaram alimentar-se de 

legumes cozidos e crus, 69,2% refrigerante e 87,17% guloseimas. 

Entre os obesos 44% consumiam legumes cozidos e crus semanalmente, 

44% refrigerantes e 76% guloseimas. 

Os dez passos para a promoção da alimentação saudável do MS reforçam 

que são considerados alimentos não saudáveis: balas; pirulitos; gomas de mascar; 

biscoitos, principalmente os recheados; refrigerantes; sucos artificiais ou adoçados; 

frituras como rissoles, pastéis e coxinhas; maionese; salgados com salsichas e 

presuntos/ apresuntados; salgadinhos de pacote; pipocas industrializadas dentre 

outros (BRASIL, 2014). 

Frutas, legumes e verduras são ricos em vitaminas, minerais e fibras e seu 

consumo deve ser realizado todos os dias nas refeições dos indivíduos 

principalmente as crianças, pois contribuem para a proteção à saúde aumentando o 

metabolismo e consequentemente melhorando a perca ou manutenção do peso e 

protegendo o organismo do desenvolvimento de doenças (BRASIL, 2009a). 

Os dados da pesquisa demonstraram que apesar do bom consumo de frutas 

e legumes entre as crianças, ainda prevalece um alto consumo de alimentos 

industrializados e hipercalóricos, refletindo diretamente no hábito alimentar destas 

crianças e fazendo com que as mesmas tenham problemas futuros com doenças 

crônicas, dentre elas a obesidade (BERTUOL; NAVARRO, 2015).  
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5.7 Conhecimento dos gestores sobre a política pública de alimentação e 

nutrição e aplicabilidade desta política nas escolas. 

 

Das 46 escolas municipais da zona urbana de Petrolina-PE, 29 (63%) foram 

elencadas para a realização de entrevistas com seus gestores objetivando avaliar o 

conhecimento desses sobre políticas públicas de alimentação e nutrição. Desses 

27(93,1%) coordenadores pedagógicos, diretores, vice-diretores e a coordenadora 

da merenda escolar do município aceitaram participar do estudo.  

Dentre os gestores entrevistados 92,6% das participantes eram do gênero 

feminino, 7,4% do masculino. A maioria (81,4%) tinha mais de 10 anos de exercício 

profissional na área de gestão, coordenação ou ensino. 

A caracterização da amostra está representada no quadro 2: 

 

Quadro 2: Perfil dos gestores escolares do município de Petrolina - 2016 

Gestores* Sexo** Tempo de exercício profissional 

na educação 

Tempo de exercício 

profissional na gestão*** 

D1 F 27anos 8 anos 

D2  F NI 18anos 

D3  F 14 anos 3 meses 

D4   F 6 anos 2 anos 

D5  F 27 anos 3 meses 

D6  F NI 1 ano 

D7  F 15 anos 3 meses 

D8  F 20 anos 10 anos 

D9  F 20 anos 4 meses 

D10  F 22 anos 4 meses 

D11  M 19 anos 4 anos e 8 meses 

   (Continua)  

. 
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Quadro 2: Perfil dos gestores escolares do município de Petrolina – 2016 

 

Fonte: A autora* D: diretor; VD: vice-diretor e CP: coordenador pedagógico** F: sexo feminino;  
M: sexo masculino; *** NI: não informado. 

 

Além dos gestores das escolas também foi entrevistada a coordenadora da 

merenda escolar do município, que trabalha na educação há 20 anos e exerce esse 

cargo na gestão há 8 anos. 

A partir da análise dos discursos foram construídas duas categorias 

temáticas, cada uma com três subcategorias. Para melhor entendimento dessas, 

foram selecionados excertos que visam a representar e caracterizar os achados 

encontrados. 

 

 

   (Continuação) 

Gestores* Sexo** Tempo de exercício 

profissional na 

educação 

Tempo de exercício 

profissional na 

gestão*** 

D12  F 12anos NI 

D13  F 30 anos 4 anos 

D14  F 33 anos 3 meses 

D15  F 27anos 3 meses 

D16  F 23anos NI 

D17  F 22anos 5 meses 

D18    F NI 2 meses 

D19 F 13 anos NI 

VD1  F 27 anos 13 anos 

VD2  F 19 anos NI 

VD3  F 15 anos 3 meses 

VD4 F 26 anos 5meses 

CP1  M 14 anos NI 

CP2  F 20 anos NI 

CP3  F 27 anos NI 
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Categoria 1: Concepção do gestor sobre alimentação saudável. 

1.1-Subcategoria: Entendimento sobre alimentação saudável. 

1.2- Subcategoria: Entendimento sobre promoção de saúde. 

1.3- Subcategoria: Orientação aos pais e estudantes sobre alimentação saudável.   

Categoria 2: Entendimento e operacionalização da Política Nacional de alimentação 

e nutrição. 

2.1- Subcategoria: Orientação do cardápio  

2.2- Subcategoria: Existência de parceria entre Unidade de Saúde e Escola 

2.3 - Subcategoria: Conhecimento sobre PNAN e PNAE 

As categorias são apresentadas a seguir: 

 

Categoria 1: Concepção do gestor sobre alimentação saudável       

 

Subcategoria 1.1 Entendimento sobre alimentação saudável 

Esta categoria retrata a importância do conhecimento dos sujeitos sobre a 

alimentação saudável e sua utilização no cotidiano das pessoas. 

As respostas fornecidas pelos entrevistados teve como maioria a ideia de 

uma alimentação balanceada, rica em frutas e vegetais e o não consumo de 

gorduras, frituras e massas além da importância da realização das refeições nos 

horários corretos, para que o organismo não seja agredido e doenças não sejam 

desenvolvidas. Como pode ser observado nas falas a seguir:  

“É não comer gordura, é ter uma alimentação mais de vegetais, 

muita fruta, e menos massa” (D2). 

“É a que vai proteger nosso organismo, a alimentação saudável 

evita ter uma taxa de colesterol elevada, uma glicose, 

triglicerídeos, e outras séries de complicações” (CP3). 

 

“Quando você faz primeiro uma alimentação balanceada, 

precisa ser feito as refeições nos horários corretos, geralmente 

a gente não faz né? As seis refeições no intervalo de 3 horas 

cada uma. Se alimentar de frutas, verduras, sucos, evitar 
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açúcar, gordura e massa”. “Uma alimentação balanceada, com 

os nutrientes adequados às necessidades de cada um e 

também nos horários corretos” (D10). 

 

É fundamental que o tempo entre as refeições seja respeitado para que a 

assim o alimento seja transformado e fornecendo energia para as atividades diárias 

dos indivíduos (SANTOS, 2006). A má alimentação pode ocasionar riscos à saúde 

como, por exemplo, problemas cardiovasculares, pois, quanto menor o acesso a 

alimentos saudáveis, maiores as chances para o desenvolvimento de doenças como 

obesidade e dislipidemias (OLIVEIRA; VIANA; SANTOS, 2013). 

Também emergiu nos discursos a ideia que a alimentação saudável é cara, 

como constatado no seguinte depoimento: 

 

 “É aquela onde se trata de frutas, verduras, sem produtos 

químicos, o que é difícil hoje encontrar alimentação assim, ela 

se torna um pouco mais cara, mas essa é a alimentação que 

eu considero saudável, a base de frutas e verduras e menos 

enlatados, essas coisas assim” (VD2). 

 

Uma dieta balanceada, composta por legumes, verduras, cereais e com 

pouco acesso a alimentos industrializados, está cada vez mais difícil de ser 

consumida entre os brasileiros, principalmente entre os de menor poder aquisitivo 

(CLARO; MONTEIRO, 2010). Contrapondo o guia alimentar da população brasileira 

que informa que, o custo total de uma alimentação baseada em alimentos in natura 

ou minimamente processados, ainda é menor no Brasil do que o custo de uma 

alimentação baseada em alimentos ultra processados (BRASIL, 2014). 

O hábito de se alimentar bem ultrapassa certas condições sociais e 

econômicas, pois, além da renda ser condicionante para a aquisição de maior oferta 

de alimentos saudáveis o nível de escolaridade das pessoas é considerado um fator 

primordial para aquisição de bons hábitos de saúde inclusive alimentar (MOURA; 

MASQUIO, 2014). 

Em parceria com a PNAN o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN) foi criado em 2006 para garantir que a população brasileira 

tenha acesso aos alimentos de qualidade e quantidade suficiente (BRASIL, 2006). O 
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objetivo principal é assegurar o direito humano à alimentação adequada, regular, 

isenta de riscos de contaminação e que respeitem a diversidade cultural (FREITAS; 

PENA, 2007). 

Na mais recente publicação da PNAN esta, vem com o propósito de melhorar 

as condições de alimentação, nutrição e saúde, em busca da garantia da segurança 

alimentar e nutricional da população brasileira (BRASIL, 2013). 

A PNAN elaborou o Guia Alimentar para a População Brasileira que se 

constitui em uma das estratégias para implementação da diretriz de promoção da 

alimentação adequada e saudável (BRASIL, 2014). 

Segundo esse guia, uma alimentação saudável e adequada é baseada em 

dez passos: 

 1) Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base 

da alimentação. 

 2) Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao 

temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias.  

3) Limitar o consumo de alimentos processados.  

4) Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados; 

5) Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e, 

sempre que possível com companhia. 

 6) Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in 

natura ou minimamente processados. 

7) Desenvolver e partilhar habilidades culinárias. 

8) Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela 

merece. 

 9) Dar preferência quando fora de casa, a locais que servem 

refeições feitas na hora.  

10) Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre 

alimentação veiculadas em propagandas comerciais (BRASIL, 2014). 

 

Portanto uma alimentação saudável é aquela composta por produtos naturais, 

livres de conservantes e preferencialmente feita na hora e em um ambiente 

higiênico. Partindo da orientação que o guia traz sobre outros hábitos de vida que 

também influenciarão nos bons hábitos de saúde, trazendo maiores chances do 

individuo não estar exposto a doenças. 
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Subcategoria 1.2-Entendimento sobre promoção de saúde 

 

Esta categoria traz a importância dos conhecimentos sobre promoção da 

saúde para assim proporcionar à população diminuição dos riscos de se adquirir 

doenças provenientes da falta de conhecimentos básicos de saúde.  

Em relação ao entendimento do conceito de promoção de saúde, a maioria 

dos entrevistados afirmou ser: projetos ou ações dirigidas pelo governo como uma 

forma de conscientizar a população sobre os hábitos de vida saudáveis, através de 

campanhas e atos de prevenção e intervenção. Como mostra a fala a seguir:  

“Ações direcionadas pelo poder público ou de iniciativa pessoal 

que fomentem a uma prática, seja ela esportiva ou estilo de 

vida saudável, onde é preciso entender o contexto de como os 

alimentos são produzidos e o que rege toda a demanda do 

processo” (CP1). 

 

A promoção de saúde supõe uma concepção que não restrinja a saúde à 

ausência de doença, mas que seja capaz de atuar sobre seus determinantes. 

Incidindo sobre as condições de vida da população, extrapola a prestação de 

serviços clínico-assistenciais, supondo ações intersetoriais que envolvam a 

educação, o saneamento básico, a habitação, a renda, o trabalho, a alimentação, o 

meio ambiente, o acesso a bens e serviços essenciais, o lazer, entre outros 

determinantes sociais da saúde (SÍCOLE et al., 2003). 

Alguns entrevistados afirmaram justamente a importância de se promover 

saúde entre todos os atores sociais (familiares, educadores, profissionais de saúde, 

prefeitura). 

 “Promover saúde pra mim é justamente esse trabalho 

que é feito com a saúde, esse trabalho de conscientização, que 

a escola também faz, de certa forma, porque a gente tem uma 

parceria com a Unidade de Saúde, deveria ser maior, mas a 

gente tem essa parceria, inclusive aqui na escola a gente já 

promoveu algumas palestras, com a questão da alimentação” 

(D13). 

Promover saúde amplia-se a partir do momento que a sociedade entende que 

está inserida no processo dos riscos de adoecimento e que a mesma está envolvida 
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em todas as ações para diminuição de agravos. Assim a ação de promover saúde 

deve ser desenvolvida também no ambiente escolar como elemento transformador 

da realidade (COSTA et al., 2013). Estas ações visam criar mecanismos que 

possam reduzir a vulnerabilidade dos indivíduos, respeitando as diferenças entre 

necessidades, territórios e culturas presentes, e fazendo com que esta participação 

social seja de forma equânime e responsável (MONT'ALVERNE; CATRIB, 2013). 

Sendo assim, a maioria dos entrevistados demonstrou ter noção do conceito 

de promoção de saúde no seu âmbito geral, como o de capacitar a comunidade para 

o conhecimento de hábitos saudáveis de vida, atuando nos determinantes da saúde.   

Porém, um dos gestores ao relatar seu conhecimento sobre promoção de 

saúde, informou que acha ser pouco o que a escola tem a oferecer nesses termos: 

“Promover, acho que é dar uma melhor qualidade, né? De 

alimentação... de merenda escolar, que eu acho pouco, o que a 

gente tem, para promover a saúde em geral” (CP2). 

 

Pode-se perceber que os recursos humanos, técnicos e da estrutura física do 

ambiente escolar não estão sendo aproveitados em sua totalidade ou por falta de 

verba ou de interesse dos responsáveis pela gestão do sistema de educação.  

O ambiente escolar enquanto promotora da saúde visa buscar desenvolver 

conhecimentos, habilidades e destrezas para o autocuidado dos escolares e 

prevenção aos riscos pertinentes a estes, criando estratégias educativas no intuito 

de despertar por meio de uma análise crítica e reflexiva os valores, condutas, 

condições sociais e estilos de vida que podem contribuir para a melhoria da saúde e 

do desenvolvimento humano (MONT'ALVERNE; CATRIB, 2013). 

A não compreensão acerca dos conhecimentos básicos da promoção da 

saúde, por parte de alguns gestores como pode ser observado na fala de um dos 

diretores, descrita abaixo, ou até mesmo o conhecimento em parte distorcido, faz 

com que ações básicas de incentivo às boas práticas de saúde sejam 

negligenciadas ou delegadas a outros profissionais (COSTA et al., 2013). 

 ”Na realidade não consegui entender muito bem não” (D1). 

 

A essa falta de compreensão revela o que preconiza a PNAN e o trabalho 

desenvolvido por estes gestores nas ações de promoção da saúde nas escolas em 

que atuam (BRASIL, 2013). 
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Subcategoria 1.3- Orientação aos pais e estudantes sobre alimentação 

saudável.   

 

Bons hábitos de saúde, incluindo a prática da alimentação saudável, devem 

ser iniciados desde os primórdios da vida do individuo. Quanto mais cedo a pessoa 

aprender bons hábitos alimentares, mais fácil de permanecer com estes por toda a 

vida (ALBUQUERQUE; MENEZES, 2010). 

Ao serem questionados sobre a existência de orientação sobre alimentação 

saudável para os alunos, muitos gestores afirmaram que essa orientação existe e 

que é realizada pelos professores nas salas de aula. Esse tema está presente no 

currículo escolar, conforme observa-se nas falas abaixo: 

“Os professores orientam, porque dentro do cronograma tem 

pra eles orientarem” (CP3). 

 

“Essa orientação é feita pelos professores, a gente pede pra 

que eles conscientizem os alunos, desses alimentos embutidos 

que eles estão trazendo, e até as famílias” (D9). 

 

Na cartilha do PNAE, consta como diretriz a inclusão da educação alimentar e 

nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo, 

abordando o tema alimentação e nutrição saudável no programa escolar (BRASIL, 

2015). Assim, todos os sujeitos atuantes nas escolas devem estar envolvidos no 

processo de ensino à saúde dos escolares, a partir da elaboração de estratégias 

para melhor aplicabilidade nas orientações tanto para os escolares quanto para os 

seus familiares (FERNANDEZ; SILVA, 2008). 

Percebe-se com as falas dos gestores, que há uma delegação desta atividade 

apenas ao professor em sala de aula, sem existir entre a equipe um planejamento 

anual ou periódico das atividades propostas durante o período letivo, tal achado 

corrobora o estudo de Costa et al. (2013), que entrevistou professores de uma rede 

pública e percebeu uma desarticulação entre a equipe escolar. 

Esta situação acaba por trazer uma limitação às ações de saúde no ambiente 

escolar e também familiar, pois, a partir do momento que existem ações conjuntas 

entre profissionais das escolas, familiares e profissionais de saúde, ações 

direcionadas e mais efetivas poderão ser realizadas e bons hábitos alimentares 
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poderão ser aplicados no dia a dia destes escolares (MONT'ALVERNE; CATRIB, 

2013).  

Além disso, apesar de haver a aplicabilidade da PNAE nesse quesito, visto 

que, nas escolas deve ser trabalhado o tema de alimentação saudável segundo a 

matriz curricular, ocorre uma delegação dessa responsabilidade aos profissionais de 

saúde do Estado ou do Município, como pode ser observado nessa fala:  

“Ano passado veio uma nutricionista, que entrou na sala 

de aula falando com as crianças” (D12). 

 

Este fato também foi observado em estudo com professores acerca de 

conhecimentos sobre promoção da saúde em que os mesmos informavam que as 

ações de saúde deveriam ser executadas pelos profissionais da área 

proporcionando as possibilidades de ações coletivas entre os diversos setores 

(COSTA et al., 2013). 

Alguns gestores relataram o não conhecimento ou a não existência de 

orientações sobre saúde fornecidas aos alunos, fato este que dificulta a execução do 

PNAE, através da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que institui entre as suas 

diretrizes a alimentação saudável e adequada, orientando para o uso de alimentos 

variados que possam contribuir para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos 

e para a melhoria do rendimento escolar.  

“Não, não vou dizer a você que sim, porque vou estar 

mentindo”(D1).  

 

Muitos gestores orientam aos estudantes e aos pais sobre riscos que os 

alimentos não saudáveis podem provocar, solicitando muitas vezes que os alunos 

não tragam lanche que não sejam saudáveis de casa, devendo estes consumir 

apenas a merenda fornecida pela escola.  

“Sempre, muitas vezes, quando a gente pega as crianças com 

doces e balas, a gente recomenda que não façam uso, a gente 

orienta os pais inclusive para não mandar lanche para a 

escola” (D5). 

 

 ”Tem, logo nas reuniões de pais, no começo do ano eles 

começam sempre a trazer e a gente vai desestimulando eles a 
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trazer, porque a escola tem uma alimentação escolar que é 

prescrita por nutricionistas, então a gente tenta desestimular” 

(D4). 

 

Tal fato corrobora o estudo de Mancuso et al. (2013) que observaram uma 

preocupação por parte dos gestores, mesmo que intrínseca em orientar os pais e os 

escolares sobre os bons hábitos de alimentação mesmo não estando em uma 

reunião de pais e mestres ou em sala de aula.  

A prática de coibir os escolares de levarem ou comprarem lanches 

hipercalóricos, sendo que há oferta de alimentos saudáveis na escola visa 

justamente à diminuição da ingestão desses alimentos que são responsáveis a curto 

e longo prazo pelos problemas de saúde, dentre elas a obesidade, principalmente no 

público infantil (ESTEVES; AVILA; ALMEIDA, 2010). 

 

 

 

Categoria 2: Entendimento e operacionalização da Política Nacional de 

alimentação e nutrição. 

Subcategoria 2.1- Orientação do cardápio 

O conhecimento por parte do gestor escolar em relação à merenda ofertada 

para as crianças na sua unidade de ensino é fundamental para a melhor 

aplicabilidade da PNAE. 

Em relação a esta subcategoria foi identificado que a merenda escolar é 

oferecida através de um cardápio mensal, balanceado, feito pelos nutricionistas da 

secretaria de educação. O cardápio é seguido pelas merendeiras das escolas, mas 

quando falta algum ingrediente, a merenda é adaptada, ocorrendo a substituição do 

alimento que está faltando por outro que também pertença ao cardápio. 

“A merenda vem com cardápio da secretaria que é passado 

pela nutricionista, a gente tenta seguir esse cardápio, só 

quando não tem os itens que a gente tenta substituir por outro 

alimento que está dentro do cardápio que vem da secretaria.” 

(D8). 
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“É oferecida de acordo com o cardápio que a gente tem. E é 

uma alimentação que a gente busca seguir os padrões que é 

apresentado pela nutricionista que eles dizem que é favorável a 

saúde a aprendizagem do aluno” (D16). 

 

Observamos que neste quesito, a maioria dos entrevistados possui 

conhecimento que o cardápio é montado com auxílio de nutricionistas. Revelando 

que a política de alimentação está sendo executada. Apesar de não ser do 

conhecimento dos gestores os detalhes, eles têm consciência de que o cardápio é 

programado e enviado para a escola, onde será executado. 

O Nutricionista é o responsável-técnico pela alimentação escolar, conforme 

estabelecido nos normativos do PNAE, pois o fornecimento de uma alimentação 

inadequada ou insuficiente favorece o aparecimento ou o agravamento de doenças 

dentre elas desnutrição e a obesidade.  (BRASIL, 2014).   

Esta política surgiu como auxílio alimentar às crianças de baixa renda com a 

finalidade na redução dos índices de desnutrição existentes no período, porém este 

programa evoluiu e novas necessidades tanto para a sua organização quanto para a 

sua aplicabilidade foram sendo instituídas (BELIK; CHAIM, 2009). 

A partir de 1998 o PNAE passa a ser gerenciado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), que propunha o Inicio da descentralização 

dos recursos financeiros por meio de transferência automática (BRASIL, 2014). 

Percebeu-se nas falas que todos os gestores apresentam pouco 

conhecimento sobre o fluxo de compra, recebimento e administração dos alimentos 

ofertados para a merenda escolar. Apresentando apenas conhecimentos sobre a 

administração da merenda a partir do momento que a mesma chega em suas 

unidades escolares. 

“... eu não sei se é feira livre, eu sei que eles compram, vem 

verduras, vem frutas, eu não sei de onde vem não. Eu acredito 

que deva ser desses mercados que tem por aí, como é o 

nome? Não sei o que do produtor, que onde se encontra mais 

barata e em quantidade, então deve ser pelo produtor, ou feira 

livre ou pelos projetos. Eu não sei como é feita realmente essa 

compra. E tem um cardápio, todo mês eles mandam um 

cardápio” (VD2).  
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“Ela vem através da secretaria de educação, ela tem uma 

parceria com uma loja... que atende aos alunos nos três turnos. 

O cardápio vem mensalmente feito por uma nutricionista, e as 

merendeiras executam de acordo com o cardápio” (VD1). 

 

Existem duas modalidades de operacionalização do PNAE: a centralizada e a 

escolarizada. 

Quando a prefeitura recebe, administra e presta conta dos seus gastos ao 

Governo Federal, ocorre o sistema centralizado. Neste sistema a prefeitura é 

responsável pela aquisição e distribuição dos alimentos e também pela elaboração 

dos cardápios. Já na escolarização a transferência dos recursos é feita de forma 

direta às creches e escolas pertencentes à sua rede, que passam a se 

responsabilizar pela execução do programa, sendo possível também a combinação 

das duas modalidades de gestão, chamada de gestão mista (BRASIL, 2006). 

Em Petrolina o modelo de operacionalização do PNAE é centralizado, 

cabendo a secretaria de educação participar de todo o processo de aquisição e 

fornecimento dos alimentos para as escolas, ficando com o gestor escolar a 

participação na administração desses alimentos.  

 “O recurso vem do Governo Federal, a prefeitura complementa 

uma parte, faz a aquisição dos alimentos e distribui entre as 

unidades escolares. Mensalmente nutricionistas vem para 

verificarem se estes alimentos estão condicionados de forma 

adequada e orientando as merendeiras sobre o fornecimento 

da merenda aos alunos” (CME). 

 

É interessante observar que neste modelo de administração de recursos, os 

gestores acabam não se incluindo como sujeito atuante neste processo alimentar na 

sua unidade de gestão, cabendo a ele apenas administrar e acompanhar a 

aceitabilidade do cardápio ofertado e repassar estas informações à Secretaria de 

Educação (BELIK; CHAIM, 2009). 

Ocorrendo com este tipo de operacionalização falhas tanto em relação aos 

alimentos fornecidos, quanto na viabilidade destes para consumo.  

“Os nutricionistas da secretaria de educação elaboram para a 

rede toda, geralmente é seguido de acordo com o que tem 
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como nós sabemos que os alimentos perecíveis vêm a cada 15 

dias, mas se atrasar, e tiver ali uma sopa que precisa de 

legumes e verduras, aí já vai ter que ser substituído, mas 

geralmente a orientação realmente é seguir o que está lá no 

cardápio” (D1). 

 

“... Às vezes não da pra seguir a risca, a gente iniciou esse 

ano, ainda teve uns imprevistos em relação a entrega de frutas 

que a gente não recebeu, mas quando esta vem regular a 

entrega da pra seguir bem direitinho o cardápio...porém quando 

chega acabam apodrecendo, deveriam entregar em menor 

quantidade e semanalmente”(D13). 

Quando questionados se achavam a merenda escolar adequada, todos 

informaram que sim, porém alguns opinaram em relação ao cardápio oferecido que 

por vezes não é seguido por questões operacionais. 

“Às vezes quando está muito quente, a gente foge um pouco 

do cardápio, porque como é um cardápio que é feito com 

antecedência e mensal, daí tem dia que está muito quente e o 

cardápio é sopa, e tá muito quente, e eu tenho melancia, tenho 

uma fruta, então prefiro que seja oferecido a fruta, 

principalmente para o turno da tarde porque vai favorecer mais 

do que aquele que foi indicado, então, a gente procura seguir, 

mas em certas ocasiões quando é necessário a gente adapta a 

necessidade”(D1). 

 

A maioria dos gestores salientou a permuta de um alimento por outro, onde 

não podemos garantir se a classe nutricional do alimento foi respeitada, pois a 

permuta é realizada pelos funcionários, onde não existe o auxílio do nutricionista. 

Também não foi observada uma dieta inclusiva para os celíacos e outros distúrbios 

alimentares. Demonstrando que as crianças com restrição alimentar não estavam 

inseridas na elaboração do cardápio mensal ofertado. 

 Para que ocorra de maneira efetiva a descentralização, a fim de alcançar 

uma maior aproximação entre todas as especificidades alimentares o PNAE indica o 

planejamento de cardápios diferenciados. Essa diferenciação também não foi 
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observada em estudo nas cidades de Belém e Florianópolis, que apresentou 

cardápios padronizados para todas as unidades de ensino, além de baixa oferta de 

frutas e hortaliças (BAGRIEL et al., 2012). 

Outro ponto a ser discutido é a introdução de frutas e verduras através da 

agricultura familiar, que segundo a coordenadora da merenda escolar não estava 

sendo realizada devido a problemas com a licitação por parte da prefeitura, 

ocorrendo que a aquisição dos alimentos estava sendo feito por uma empresa 

privada. A aquisição de gêneros alimentícios como apoio ao desenvolvimento 

sustentável, produzidos por agricultores locais está inserida entre as diretrizes do 

PNAE. Segundo a lei n. 11947 de 16 de junho de 2009: 

Do total dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE), no mínimo 30% deverão ser utilizados na 

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os 

assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 

comunidades quilombolas (BRASIL, 2014). 

Ocorrendo maior empenho entre a gestão municipal na aquisição de gêneros 

alimentícios, fortalecendo a agricultura familiar e melhorando a alimentação escolar, 

estes recursos financeiros serão melhor aplicados, assim como a disponibilidade de 

itens regionais serão fornecidos de maneira efetiva e sustentável (AROUCHA, 

2012). 

 

 

 

Subcategoria 2.2- Existência de parceria entre Unidade de Saúde e Escola  

 

A parceria entre a unidade básica de saúde e as escolas está preconizada 

nas diretrizes da PNAN. Através do Programa Saúde na Escola (PSE), política Inter 

setorial entre os ministérios da Saúde e Educação que visam promover saúde 

integral a crianças e jovens nas escolas (BRASIL, 2014). 

A partir da compactuação entre a secretaria de educação e de saúde, 

envolvendo as unidades básicas de saúde, creches e pré-escolas, ocorre uma 

junção de diversos profissionais envolvidos em um só propósito: a melhoria da 

qualidade de vida das crianças e jovens (BRASIL, 2011). 
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O PSE foi instituído em 2007, pelo Decreto Presidencial nº 6.286, justamente 

para promover a intersetorialidade da atenção à saúde para assim fornecer maior 

acesso da população aos cuidados em saúde aumentando a vulnerabilidade frente 

aos agravos mais comuns (BRASIL, 2011).  

As ações do PSE, em todas as dimensões, devem estar inseridas no projeto 

político pedagógico da escola, levando-se em consideração o respeito à 

competência político executiva dos Estados e Municípios, à diversidade sociocultural 

das diferentes regiões do País e à autonomia dos educadores e das equipes 

pedagógicas (BRASIL, 2011). 

Exemplos de ações que podem ser fomentadas a partir dessa parceria são 

realizações de eventos de educação em saúde no ambiente escolar, com palestras 

educativas, atualização do calendário vacinal, avaliação clínica e nutricional, práticas 

esportivas e culturais; realização de oficinas culinárias em parceria com a 

comunidade escolar, valorizando frutas e verduras produzidas localmente e o 

estabelecimento de espaços de divulgação de informações sobre alimentação e 

nutrição (BRASIL, 2009b).        

Nessa subcategoria foi constatado que a maioria dos gestores tem 

conhecimento de que existe uma parceria entre a escola e a unidade de saúde, visto 

que as AMEs (Ambulatório Médico de Especialidades) dos bairros estão sempre 

presentes nas escolas praticando ações de saúde. 

“Tem palestras, não são frequentes, 2 vezes por ano. 

Professores, nutricionistas da secretaria, estão sempre 

dispostos a nos atender.” (D14). 

 

Os gestores demonstraram saber da existência do programa e algumas ações 

desenvolvidas, porém os mesmos não sabiam efetivamente a importância dessas 

ações e alguns não obtinham retorno das avaliações realizadas pelas equipes de 

saúde.  

Na época das entrevistas estavam ocorrendo ações de saúde bucal e contra 

endemias, conforme podemos ver nas falas abaixo. 

“Sim, a Ame do bairro, faz escovação, pesa, tem campanhas 

sobre a dengue, e também no município tem essa prática de 

combate a hanseníase” (CP1).  
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“Tem sim, desde que eu cheguei aqui que a gente vem fazendo 

essa parceria, ano passado elas fizeram um trabalho, pesaram 

as crianças, mediram altura e fizeram esse acompanhamento. 

Inclusive eles concluíram ano passado... mas ainda não houve 

o retorno, ficou pra ser agora, na verdade era pra ter sido ano 

passado, o que fizeram foi um levantamento de pesquisa., 

essas questões de sobrepeso, mas o retorno à escola eles 

ainda não deram” (D13). 

 

Uma das características primordiais do PSE é o envolvimento de todos os 

profissionais atuantes nas escolas, principalmente o gestor escolar, pois, a partir 

dele pode haver uma ponte para a aproximação entre os escolares e a unidade 

básica de saúde e assim os mesmos poderem participar de ações de promoção á 

saúde (BRASIL, 2011). 

Tal achado foi equivalente ao estudo de Santos et al. (2012), ao estudarem a 

efetividade do PSE na promoção à saúde do adolescente, observaram uma 

dificuldade dos gestores em articular ações entre esse público e as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), principalmente no retorno e importância dessas ações. 

A partir do momento que o programa existe e é aplicado nas escolas, porém é 

visto como algo meramente obrigatório, ou delegado a um tipo de profissional, este 

perde a sua principal finalidade, que é articular diversos segmentos e profissionais 

em torno da mesma problemática e diminuir riscos à saúde da população (BRITO; 

SILVA; FRANCA, 2012). 

Pode-se inferir que o PSE está presente na maioria das escolas 

entrevistadas, porém poucos gestores souberam o nome do programa, assim como 

explicar com mais detalhes do que se trata, apenas relatando que há uma parceria, 

devido aos funcionários da área de saúde estarem sempre presentes praticando 

ações nas escolas. 
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Subcategoria 2.3- Conhecimento sobre PNAN e PNAE 

 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) surge como forma de 

controle dos problemas nutricionais de relevância na Saúde Pública, e para 

contribuir na melhoria das condições da saúde da população, mediante a promoção 

de práticas alimentares adequadas e saudáveis, garantindo assim melhor qualidade 

de vida para as pessoas, principalmente o público infantil (BRASIL, 2013). 

O programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um programa de 

assistência financeira suplementar com vistas a garantir no mínimo uma refeição 

diária aos alunos beneficiários. Quando surgiu na década de 50 era chamado 

Programa Nacional de Merenda Escolar (PNME) tendo como objetivo combater a 

fome nos Estados Nordeste, porém foi avançado para outras regiões e hoje já atinge 

todo território nacional (BRASIL, 2014). Em conjunto com a PNAN, integram ações 

para melhorias das condições de alimentação, nutrição e saúde da população 

brasileira na prevenção e cuidado integral das doenças relacionadas à alimentação 

e nutrição (BRASIL, 2013). 

Em relação ao conhecimento das políticas públicas, em especial ao PNAE, 

pode-se inferir que a maioria dos gestores desconhecem PNAN e PNAE negando o 

conhecimento do programa e da política ou se referindo à programas municipais, 

como se pode verificar nas falas abaixo: 

 “Você quer dizer o que? Uma palestra ou… Olha, as 

merendeiras tem uma formação uma capacitação, cursos... 

cursos para merendeiras, agora mesmo está acontecendo na 

rede municipal” (D2). 

 

“Não sinceramente essa pergunta eu teria que ver” (D17). 

 

“Fora a merenda escolar? Não, porque a nutricionista faz o 

cardápio lá, aí todas as escolas seguem mesmo” (CP2).. 

 

“Voltada exclusivamente para alimentação saudável, eu acho 

que não...” (D9). 

 “Existem casos que os pais chegam pra mim e diz: “meu filho 
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não pode comer tal alimento”, aí ele traz uma fruta” (D16). 

 

Outros gestores se referiram sendo essas políticas municipais e não políticas 

nacionais.  

“Existe a política da merenda saudável do município de 

Petrolina onde existem ações direcionadas nesse sentido” 

(CP1). 

O desconhecimento acerca da PNAN e dos programas associados a ela, é 

algo a ser repensado por quais motivos, estes gestores não demonstraram conhecer 

a política e a aplicabilidade dela, mesmo estes sabendo que existem ações de 

saúde na escola de atuação, tendo como uma de suas funções o controle dos 

alimentos disponibilizados em sua unidade de ensino, portanto tal fato demonstra 

que algo está ocorrendo para que estes não percebam que convivem com as ações 

da política, porém não a percebem em sua plenitude.   

O fato da maioria dos gestores desconhecerem a PNAN não é reconhecido 

pela coordenadora da merenda escolar no município.  

“Os gestores escolares, participam periodicamente de 

capacitação sobre a merenda escolar... mês passado mesmo 

teve uma... eles também têm acesso ao portal do FNDE, que 

dentre outras informações, tem um link para acesso às 

informações sobre a merenda escolar...” (CME). 

 

Justifica-se este desencontro de informações, a partir do pressuposto que 

estes gestores podem estar apenas sendo incluídos como administradores do 

programa, não havendo um interesse efetivo por parte deles em buscar maiores 

informações sobre o assunto, já que a maioria das ações é realizada pelas equipes 

gestoras da secretaria de educação e de saúde, sendo repassado a eles apenas as 

ações que serão desenvolvidas. 

A partir do momento que a prefeitura pratica uma gestão da merenda escolar 

de forma centralizada, acaba por não deixar claro o verdadeiro papel do gestor neste 

processo, provocando uma impressão nestes de meros administradores do alimento 

fornecido, higienização do ambiente, utilização de equipamentos de proteção 

individual (EPI) das merendeiras e aceitabilidade do cardápio fornecido (CERVATO-

MANCUSO et al., 2013). 
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Contudo, dois entrevistados souberam responder corretamente sobre a 

PNAE. 

“Tem o programa nacional de alimentação escolar, existe o 

conselho municipal de alimentação escolar, inclusive a 

coordenadora daqui, ela pertence a esse conselho. E é uma 

política nacional, então todo cardápio é submetido a umas 

regras, daí tem uma cartilha de alimentação escolar que vem 

claramente falando sobre todos os tipos alimentares, tanto para 

as crianças que tem desenvolvimento típico, quanto às 

crianças que têm alguma disfunção fisiológica, às vezes a 

criança que tem intolerância. Então assim, já existe uma 

cartilha difundida pelo Ministério da Educação, que não é a 

nível municipal, é a nível federal. Então os municípios tem que 

implementar essa política de alimentação” (D4). 

 

Provavelmente estes gestores que mostraram conhecimento sobre a PNAN e 

o PNAE, estejam inseridos no contexto que a política preconiza, ou seja, percebem 

a necessidade de conhecer melhor as suas diretrizes e a sua importância no 

programa. Pode ser que ocorra um interesse particular pela busca do conhecimento 

bem como preocupação sobre o estado de saúde da sua comunidade escolar. 

Esses gestores, além de exercer o papel administrativo das funções impostas pela 

secretaria de educação mostraram-se empenhados na busca pelo conhecimento 

dos agravos dos escolares. 

O gestor empenhado em busca de maior conhecimento por ações de saúde, 

incluindo ações para alimentação saudável, contribuirá na sua escola em uma 

melhor aplicabilidade e direcionamento das necessidades dos escolares, não 

percebendo a alimentação escolar apenas para atender carências nutricionais. Este 

se tornará um facilitador ou mediador de ações, promovendo melhor a promoção à 

saúde especificamente das crianças, atuando de forma direta em doenças advindas 

da má alimentação, dentre elas a obesidade infantil (ROSANELI et al., 2012). 

A alimentação na escola vista como uma ação de promoção da saúde pode 

ser favorável no combate à obesidade infantil, por esse ser um espaço privilegiado 

para o desenvolvimento das crianças e fornecimento de informação a toda 

comunidade escolar (MAYER; WEBER, 2013). 
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Foi relatado pelos gestores a falta de um cardápio inclusivo, elaborado de 

acordo às necessidades nutricionais básicas para crianças com restrições 

alimentares como intolerância à lactose, diabetes, doença celíaca (intolerância ao 

glúten) . 

 “... Existem casos que os pais chegam para mim e diz meu 

filho não pode comer tal alimento, aí ele traz uma fruta...” 

(D15). 

 

“Aqui na escola a gente tem várias crianças com problemas, 

temos crianças com intolerância à lactose, criança diabética, 

tem criança com fenilcetonúria, que é um problema alimentar 

gravíssimo e raríssimo, então elas não comem praticamente 

nada do cardápio escolar...”(D4). 

 

Tal situação fere o que preconiza o PNAE que entre as suas diretrizes 

garante o direito à alimentação escolar, garantindo segurança alimentar e nutricional 

de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições 

de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica (BRASIL, 2014). 

Uma merenda escolar adequada às necessidades específicas de algumas 

crianças ainda é pouco utilizada nas escolas, fazendo com que estas não tenham 

acesso aos alimentos específicos para a sua condição. O que contribui com o 

afastamento dessas crianças da escola ou em prejuízos à saúde de uma 

alimentação específica (DIAS, 2011). 

Observa-se situação semelhante no estudo de Dias (2011) que ao avaliar 

crianças com restrição ao glúten e intolerantes a lactose em Minas gerais, observou 

que as escolas não atendiam à necessidade alimentar destas, pois, o cardápio 

elaborado era comum a toda rede escolar e não adaptada às especificidades de 

cada criança. 

Outra situação observada nesse estudo no Município de Petrolina que vai de 

encontro ao que preconiza a PNAE é a falta de infraestrutura nas escolas, 

relacionado a ausência de refeitório para as crianças realizarem seus lanches. 

Ocorre que a maioria das escolas municipais são prédios cedidos ou adaptados, 

portanto estes acabam por deixar a desejar na prática de uma alimentação 

adequada e em ambiente propício para sua realização. 
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Muitas crianças destas escolas acabam por se alimentar sentados no chão ou 

na própria sala de aula. 

”O que acaba tendo é a infra estrutura, que hoje vem se 

pensando, depois de uma nova gestão de secretaria mesmo, 

não de politica municipal, é na estrutura do servir, pois apesar 

da gente ter uma merenda adequada a gente não tem um local 

adequado para servir, a gente não tem refeitório e como a 

gente ,a maioria das escolas não tem. Alguns comem na sala, 

mas quando a gente serve comidas quentes ,sopa, mingau 

,com os menores a gente prefere que eles sentem bem 

próximos ali a cozinha, porque as crianças são menores, para 

não correr o risco de se queimarem” (D4).  

 

Segundo dados recentes, de cada quatro escolas públicas no Brasil, apenas 

uma tem refeitório, nas outras três os alunos fazem a refeição em pé, em salas de 

aula, em bancos de espera ou sentados no chão. A falta de infraestrutura nesses 

locais é preocupante e reflete a falta de investimentos do setor público para 

diminuição deste problema (carta educação, 2015). 

Os profissionais atuantes no ambiente escolar (merendeiras, professores, 

agentes de limpeza, diretor), precisam entender o quanto uma alimentação 

inadequada na escola pode repercutir negativamente na saúde dos alunos, pois o 

refeitório configura-se como espaço no qual possa se observar os hábitos 

alimentares dos alunos, promovendo dentre outras coisas a bons hábitos de higiene 

(SILVA, 2010). 

Além disso, esse fato contradiz com a proposta do PNE que é a de oferecer 

uma alimentação saudável que atenda às necessidades nutricionais dos alunos 

durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento e 

desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar, bem como promover a 

formação de hábitos alimentares adequados (BRASIL, 2014). 
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6 CONCLUSÃO  

 

Observa-se que há uma prevalência alta de sobrepeso e obesidade entre as 

crianças estudadas, tanto no gênero feminino quanto no masculino tanto nos 

escolares da rede pública quanto da rede privada. 

Em relação ao nível de atividade física, a maioria das crianças apresentou-se 

ativas, sendo um bom marcador protetivo para o ganho de peso em excesso e 

auxílio na prevenção de doenças crônicas. 

A maioria das crianças também apresentou pouca exposição à TV, sendo 

esse também um fator protetivo, visto que o uso em excesso de componentes 

eletrônicos é considerado como comportamento sedentário, fazendo com que estas 

crianças não adquiram outros hábitos saudáveis e de interação social. 

O maior percentual de pais ou cuidadores tinham até o ensino médio 

completo (53,5%), porém a associação entre estado nutricional das crianças e 

escolaridade dos pais/cuidadores não se mostrou significativa. 

Foi observada maior prevalência de sobrepeso entre as crianças cujo 

pais/responsáveis informaram ganhar mais que 2 a 3 salários mínimos e a 

obesidade foi maior entre os escolares que os pais/cuidadores informaram receber 1 

a 2 salários mínimos, confirmando as que a associação entre renda e escolaridade 

apresentou significância estatística.  

Em relação ao consumo alimentar as crianças apresentaram bom consumo 

diário de frutas e legumes, porém, ainda prevalece um alto consumo de alimentos 

industrializados e hipercalóricos. 

Quanto ao conhecimento dos gestores sobre a PNAN, a maioria mostrou 

desconhecimento sobre a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, bem como 

sua aplicabilidade e os programas advindos dela. 

Ocorre uma necessidade de reavaliação da aplicabilidade da PNAN e 

programas decorrentes dessa nas escolas. Assim como uma avaliação de todos os 

integrantes previstos no processo, inclusive os gestores escolares, pois, apesar 

desta política ser aplicada nas escolas, ainda ocorre falhas tanto na parte 

administrativa quanto nas de recursos humanos. 

 O empenho por parte da gestão da merenda escolar do município assim 

como dos gestores nas escolas, poderá ajudar no controle dos altos índices de 

sobrepeso e obesidade para que assim ocorram melhorias na merenda ofertada, 
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respeitando as limitações dos escolares, conseguindo absorver maior quantidade de 

pessoas e as limitações quanto ao tipo de alimento fornecido serão resolvidas.  

O alto percentual de excesso de peso encontrado entre os escolares e o 

desconhecimento da PNAN entre a maioria dos gestores é preocupante, pois a 

parceria escola, governo e família são essenciais para a diminuição deste agravo. A 

partir do momento que uma destas partes é negligenciada a ação e resolução do 

problema torna-se de difícil elucidação e cada vez mais o desafio de se reduzir os 

índices de sobrepeso e obesidade tornam-se distantes.  
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO PARA OS PAIS 

              SOBREPESO E OBESIDADE EM ESCOLARES DE CINCO A NOVE ANOS E O CONHECIMENTO 

DOS GESTORES SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. 

UNIVASF- Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde- 

                            Nome do aluno: ________________________________________________série:_______________ 

                             Escola:____________________________________Data de Nascimento:____/____/____sexo______ 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

 

 

 
 
 

1 Nome do respondente:_____________________________________________________________ 

2 Qual o seu grau de parentesco com a criança? 1(  ) Mãe 2(  ) Pai 3(  ) Avô/Avó 4(  ) Tio/Tia 5(  ) Outro 

Qual? 

3 Quantas pessoas vivem em sua casa? ___________________________________________________ 

4 A criança é filho (a) único? 1(  ) SIM  2 (   ) NÃO 

5 A criança mamou até quantos meses? 

________________________________________________________________ 

6 Sua casa é ligada ao sistema de esgoto? 1 (  ) Sim 2 (  ) Não  

7 QUAL O SEU GRAU DE INSTRUÇÃO (ESTUDO)? 

(  ) ANALFABETO (  ) LÊ E ESCREVE   (  ) FUNDAMENTAL I INCOMPLETO  (  ) 

FUNDAMENTAL I COMPLETO 

(  ) FUNDAMENTAL II INCOMPLETO   (  ) FUNDAMENTAL II COMPLETO   (  ) MÉDIO 

INCOMPLETO  

(  ) MÉDIO COMPLETO                            (  ) SUPERIOR INCOMPLETO              (  ) SUPERIOR 

COMPLETO 

8 QUAL A FAIXA DE RENDA DA SUA FAMÍLIA? (JUNTANDO TODOS OS MORADORES DA 

CASA) 

  

R$___________________________________________ 
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APÊNDICE B- ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM GESTOR ESCOLAR 

 

1)Bom dia, qual o seu nome, qual é o nome dessa unidade escolar e localização? 
2)A escola funciona em quantos turnos? Qual o número total de alunos? 
3)Qual a sua escolaridade e tempo de exercício? 
4)O que você entende por promoção de saúde? 
5) Existe parceria entre unidade de saúde e a escola? Se sim, quais as ações 

desenvolvidas? 
6)O que você entende por alimentação saudável? 
7) Em relação à merenda escolar, como ela é oferecida na escola? 
8) Há algum tipo de orientação para as crianças sobre lanches saudáveis e não 

saudáveis? 
9) Você sabe informar se existe alguma política ou programa de alimentação 

aplicada para as crianças nas escolas? 
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APENDICE C- ROTEIRO ENTREVISTA COORDENADORA MERENDA ESCOLAR 

1)Bom dia, qual o seu nome e qual a sua função? 

2)Qual a sua escolaridade e tempo de exercício? 

3)Como é aplicada a política de alimentação e nutrição nas escolas do município? 

4)Como é repassado às(o) gestores escolares sobre essa política? 

5)Além de informações repassadas pela Secretaria, existe outra forma dos 

gestores estarem informados sobre as políticas e suas ações? 

6)Como é feita a organização da distribuição da merenda escolar? 

7)Há algum tipo de orientação para as crianças sobre lanches saudáveis e não 

saudáveis? 

8)Quais as demandas que precisam ser melhoradas em relação à merenda 

escolar? 
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ANEXO A- QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADE FÍSICA 

QUESTIONÁRIO REFERENTE ÀS MEDIDAS DO TEMPO EM PARTICIPAÇÃO EM JOGOS E BRINCADEIRAS AO AR LIVRE E DO TEMPO EM 

COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO 
TEMPO DE PRÁTICA DE JOGOS E BRINCADEIRAS AO AR LIVRE- PROPOSTO POR (OLIVEIRA et al, 2011) 

Num dia DA SEMANA (segunda a sexta-feira), quanto tempo seu filho (a) gasta brincando ou jogando ao ar livre,  

nos jardins, no quintal ou nas ruas ou ao redor da casa onde mora (ou da casa de vizinhos ou parentes)? 

Da hora que acorda até o meio-

dia 

0 minuto 

    |___| 

1-15 minutos 

      |___| 

16-30 minutos 

       |___| 

31-60 minutos 

      |___| 

Mais de 60 minutos 

           |___| 

 

Do meio-dia até às seis da tarde 0 minuto 

   |___| 

1-15 minutos 

      |___| 

16-30 minutos 

        |___| 

31-60 minutos 

      |___| 

Mais de 60 minutos 

            |___| 

 

Das seis da tarde até a hora de 

dormir 

0 minuto 

   |___| 

1-15 minutos 

       |___| 

16-30 minutos 

          |___| 

31-60 minutos 

      |___| 

Mais de 60 minutos 

             |___| 

 

Num dia de FINAL DE SEMANA (sábado e domingo), quanto tempo seu filho (a) gasta brincando ou jogando ao ar livre,  

nos jardins ou nas ruas ou ao redor da casa onde mora (ou da casa de vizinhos ou parentes)? 

 

Da hora que acorda até o meio-

dia 

0 minuto 

    |___| 

1-15 minutos 

      |___| 

16-30 minutos 

       |___| 

31-60 minutos 

      |___| 

Mais de 60 minutos 

           |___| 

Do meio-dia até às seis da tarde 0 minuto 

   |___| 

1-15 minutos 

      |___| 

16-30 minutos 

       |___| 

31-60 minutos 

      |___| 

Mais de 60 minutos 

            |___| 

Das seis da tarde até a hora de 

dormir 

0 minuto 

   |___| 

1-15 minutos 

       |___| 

16-30 minutos 

          |___| 

31-60 minutos 

      |___| 

Mais de 60 minutos 

             |___| 

   

TEMPO ASSISTINDO TELEVISÃO 

Num dia DA SEMANA (segunda a sexta-feira), quanto tempo seu filho (a) gasta assistindo televisão? 

Da hora que acorda até o meio-dia 0 minuto 

    |___| 

1-15 minutos 

      |___| 

16-30 minutos 

       |___| 

31-60 minutos 

      |___| 

Mais de 60 minutos 

           |___| 

Do meio dia até às seis da tarde 0 minuto 

   |___| 

1-15 minutos 

       |___| 

16-30 minutos 

       |___| 

31-60 minutos 

      |___| 

Mais de 60 minutos 

           |___| 

Das sei da tarde até a hora de dormir 0 minuto 

   |___| 

1-15 minutos 

      |___| 

16-30 minutos 

       |___| 

31-60 minutos 

      |__ 

Mais de 60 minutos 

          |___| 

Num dia de FINAL de SEMANA (sábado e domingo), quanto tempo seu filho (a) gasta assistindo televisão? 

Da hora que acorda até o meio-dia 0 minuto 1-15 minutos 16-30 minutos 31-60 minutos Mais de 60 minutos 
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    |___|       |___|        |___|       |___|            |___| 

Do meio dia até às seis da tarde 0 minuto 

   |___| 

1-15 minutos 

       |___| 

16-30 minutos 

       |___| 

31-60 minutos 

      |___| 

Mais de 60 minutos 

           |___| 

Das sei da tarde até a hora de dormir 0 minuto 

   |___| 

1-15 minutos 

      |___| 

16-30 minutos 

       |___| 

31-60 minutos 

      |__ 

Mais de 60 minutos 

          |___| 
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ANEXO B- QUESTIONÁRIO ALIMENTAR DO DIA ANTERIOR-QUADA 
 

 
 
 

Continuação do anexo B-Questionário Alimentar do Dia Anterior (QUADA) 
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Continuação do anexo B-Questionário Alimentar do Dia Anterior (QUADA) 
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Continuação do anexo B-Questionário Alimentar do Dia Anterior (QUADA) 
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ANEXO C- APROVAÇÃO DO PROJETO COMITÊ DE ÉTICA 
 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF COMITÊ 
DE ÉTICA E DEONTOLOGIA EM ESTUDOS E PESQUISAS – CEDEP COMISSÃO 
DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP  
 
 Av. José de Sá Maniçoba, s/n – Centro – Petrolina - PE CEP 56.304-205 - Petrolina 
– PE Tel./Fax: (87) 2101-6896 E-mail: cedep@univasf.edu.br  
 
 Prezada pesquisadora,  
 
É com satisfação que informamos formalmente a Vª. Sr.ª., que o projeto 
“SOBREPESO E OBESIDADE EM ESCOLARES DE CINCO A NOVE ANOS E O 
CONHECIMENTO DOS GESTORES EM PETROLINA-PE” foi aprovado pelo Comitê 
de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas – (CEDEP). A partir de agora, 
portanto, o vosso projeto pode dar início à fase prática ou experimental. Informamos 
ainda que no prazo máximo de 1 (um) ano a contar dessa data deverá ser enviado a 
esse Comitê um relatório sucinto sobre o andamento da presente pesquisa. O 
presente projeto encontra-se registrado sob o parecer de nº 1.520.819 
CEDEP/UNIVASF.  
 
Pesquisadora responsável: Luciana Patrícia Brito Lopes Gois  
Data da entrada: 05/07/2015  
 
Petrolina-PE, 28 de Abril de 2016.  
(Alvaro Rego Millen Neto)  
Coordenador CEDEP/UNIVASF  
 


