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APRESENTAÇÃO 
 
 

O Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes (ELANA) foi 

desenvolvido entre os anos de 2010 e 2013, por pesquisadores do Instituto de Nutrição Josué de 

Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em parceria com pesquisadores do 

Instituto de Medicina Social, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O projeto foi 

conduzido sob a coordenação da professora Gloria Valeria da Veiga (UFRJ) e contou com a 

colaboração dos pesquisadores Claudia de Souza Lopes (UERJ), Claudia Leite Moraes (UERJ), 

Michael Eduardo Reichenheim (UERJ), Rosângela Alves Pereira (UFRJ) e Rosely Sichieri (UERJ). 

O ELANA teve apoio financeiro da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq).  

O ELANA tem como objetivo principal acompanhar a trajetória de medidas antropométricas 

e de composição corporal e a evolução dos possíveis fatores associados a essas mudanças no 

período da adolescência em estudantes de quatro escolas privadas e duas escolas públicas da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Entre os fatores investigados para possível associação com as 

mudanças nas medidas investigadas estão: consumo alimentar, prática de atividade física, 

comportamentos característicos de um estilo de vida sedentário, etilismo, tabagismo e fatores 

psicossociais como comportamentos sugestivos para transtornos alimentares, percepção da imagem 

corporal, exposição à violência familiar e na escola e transtornos mentais comuns como depressão e 

ansiedade. 
 

O estudo foi constituído de duas coortes: uma composta por alunos que na linha de base 

cursavam o sexto ano do ensino fundamental e que foi avaliada anualmente de 2010 a 2013, 

caracterizando a primeira fase da adolescência; e outra composta por estudantes que cursavam o 

primeiro ano do ensino médio na linha de base, acompanhada de 2010 a 2012, caracterizando a 

segunda fase da adolescência.  
 

Na coorte do ensino fundamental, em todos os anos de coleta foram obtidos dados de 

maturação sexual, medidas antropométricas e de composição corporal. As variáveis de consumo 

alimentar, estilo de vida e fatores psicossociais foram obtidas por questionário auto preenchido em, 

pelo menos, dois anos de coleta, possibilitando a avaliação das mudanças tanto nos desfechos 

quanto nas exposições. Na coorte do ensino médio, as medidas antropométricas foram obtidas em 

todos os anos de coleta, enquanto a composição corporal foi avaliada em dois anos consecutivos. As 

demais variáveis foram avaliadas na linha de base.  

Neste trabalho serão analisados dados da linha de base (2010) e do terceiro seguimento 

(2013) do ensino fundamental, com foco no consumo alimentar e sua caracterização e as possíveis 



 

modificações que ocorrem na primeira fase da adolescência.  

Pretende-se, com este estudo, identificar as modificações no consumo alimentar e estimar a 

influência de alguns fatores nessas mudanças, especialmente, o sexo, o nível socioeconômico e a 

condição de peso. Essas informações poderão contribuir para a elaboração de iniciativas voltadas 

para a promoção de alimentação saudável neste grupo da população. 

Assim, o estudo desenvolvido a partir dessas análises deverá incluir as seguintes seções 

principais: (a) introdução, na qual são abordados aspectos relativos ao consumo alimentar e à 

obesidade na adolescência, como questões prioritárias de saúde pública; (b) revisão da literatura que 

privilegia os aspectos relativos à adolescência, consumo alimentar dos adolescentes brasileiros e 

estudos longitudinais sobre mudanças no consumo alimentar dos adolescentes; (c) métodos, que 

descreve a metodologia empregada na pesquisa principal e na presente análise; (d) resultados e (e) 

discussão e conclusão, essa última seção será dedicada a cotejar os achados do presente estudo com 

a literatura científica sobre o tema, demonstrar a importância do estudo e sua aplicabilidade, 

apontando os principais resultados e conclusões. 
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RESUMO 

 

Os hábitos alimentares dos adolescentes brasileiros incluem alimentos com elevada densidade 
energética e alto teor de açúcares simples, gorduras e sódio, e são marcados pelo baixo consumo de 
frutas e hortaliças, caracterizando uma dieta de baixa qualidade nutricional. O consumo alimentar 
inadequado e o baixo nível de atividade física contribuem para o ganho excessivo de peso e, 
consequentemente, para a elevação do risco de distúrbios metabólicos relacionados. Assim, torna-se 
importante o reconhecimento e a análise da situação de consumo alimentar nessa faixa etária. 
Estudos sobre as mudanças no consumo alimentar de adolescentes ao longo do tempo constituem 
importante ferramenta para subsidiar ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. O 
objetivo do estudo foi analisar as variações no consumo alimentar de adolescentes participantes do 
ELANA, estudo longitudinal que foi realizado entre 2010 (linha de base) e 2013 (último 
seguimento) com adolescentes de escolas públicas e privadas selecionadas do Rio de Janeiro e de 
Niterói (RJ). O consumo alimentar foi estimado a partir de questionário de frequência alimentar 
qualitativo (QFA) auto respondido e aplicado nos dois momentos considerados. As frequências de 
consumo relatadas no QFA foram transformadas em frequência diária e foram imputadas porções 
padronizadas para cada alimento com o objetivo de estimar a ingestão diária média de energia e 
nutrientes nos dois momentos do estudo (2010 e 2013). Os alimentos foram categorizados em 19 
grupos alimentares. Para os dois momentos do estudo, foi estimada a proporção de adolescentes 
relatando o consumo de cada grupo de alimentos e a contribuição percentual desses grupos para a 
ingestão diária de energia. A frequência de consumo de cada grupo alimentar foi estimada em 
consumo frequente (pelo menos 5 vezes na semana), intermediário (2 a 4 vezes na semana) e 
esporádico (1 vez por semana ou menos). A condição de peso foi avaliada com base no escore z do 
Índice de Massa Corporal (IMC=peso/estatura2) para idade e sexo considerando a distribuição e os 
critérios propostos pela Organização Mundial da Saúde, sendo avaliada na linha de base e no 
seguimento (sendo classificada em magreza, peso normal, sobrepeso e obesidade e, posteriormente, 
categorizada em com e sem excesso de peso). Os adolescentes foram classificados segundo a 
condição de peso na linha de base e segundo a variação na condição de peso durante o período do 
estudo com as seguintes categorias: (estável [não mudou de categoria], aumento [mudou de baixo 
peso para peso normal/sobrepeso/obesidade ou de peso normal para sobrepeso/obesidade ou de 
sobrepeso para obesidade] e redução [mudou de obesidade para sobrepeso/peso normal/baixo peso 
ou de sobrepeso para peso normal/baixo peso ou de peso normal para baixo peso]). A qualidade do 
relato do consumo alimentar foi classificada como plausível (compatível com o gasto energético 
estimado), sub-relato (inferior ao gasto energético estimado) e super-relato (superior ao gasto 
energético estimado), considerando a razão entre a estimativa de ingestão energética e o dispêndio 
de energia estimado. A qualidade do relato do consumo de alimentos na linha de base foi 
comparada com a do seguimento e os adolescentes foram categorizados em “com mudança na 
qualidade do relato” e “sem mudança na qualidade do relato”. Foram desenvolvidas análises 
descritivas para estimar a proporção de estudantes referindo o consumo dos grupos de alimentos e 
as médias da contribuição energética (%) dos mesmos grupos, além da ingestão diária de energia e 
nutrientes para o total do grupo investigado e segundo o sexo, tipo de escola, variação na condição 
de peso e variação na qualidade do relato do consumo de alimentos. Para analisar a variação do 
consumo alimentar entre os dois estudos, testou-se a diferença entre as médias das variáveis 
contínuas por meio do teste t de Student pareado e para analisar a homogeneidade na distribuição 
das variáveis categóricas foram utilizados os teste do qui-quadrado e McNemar (considerando-se 
p<0,05 para significância estatística). Os três grupos alimentares mais frequentemente consumidos 
pelos adolescentes foram “Bebidas com adição de açúcar”, “Bolos, biscoitos, doces e sobremesas” e 
“Lanches Salgados”, sendo que mais de 95% dos adolescentes relataram consumir alimentos desses 
grupos pelo menos 5 vezes na semana nos dois momentos do estudo. Tanto em 2010 como em 
2013, esses três grupos de alimentos eram responsáveis por mais de 50% da energia total da dieta. 
Para os adolescentes de escola pública, houve aumento na contribuição do “Arroz” e do “Feijão”, o 



 

que não foi encontrado para adolescentes de escola privada. A referência ao consumo de bebidas 
alcoólicas aumentou para todos os adolescentes, sendo maior o aumento para adolescentes de escola 
pública. Os adolescentes que aumentaram sua condição de peso apresentaram aumento de relato do 
consumo frequente de “Laticínios”, “Carnes e preparações à base de carne”, “Arroz”, “Massas”, 
“Raízes, tubérculos e derivados”, “Pão” e “Refrigerantes”. Para os que reduziram ou mantiveram 
sua condição de peso, a referência de consumo frequente para o grupo “Refrigerantes” reduziu. Para 
todas as variações na condição de peso, o alto consumo frequente de “Bebidas com adição de 
açúcar” se manteve. Observou-se que a concordância entre a linha de base e o seguimento na 
categorização da ingestão de energia e nutrientes em quartis foi considerada de fraca a razoável 
podendo indicar mudanças no consumo de alimentos entre os dois estudos. No período do estudo, 
foram observadas variações no consumo alimentar dos adolescentes, como o aumento na 
contribuição energética dos grupos “Bolos, biscoitos, doces e sobremesas” e “Bebidas com adição 
de açúcar”, aumento no consumo precoce de bebidas alcoólicas e redução no consumo frequente de 
“Frutas” e “Hortaliças”. A dieta dos adolescentes estudados guarda características de alimentação 
de baixa qualidade nutricional, observadas pelo elevado consumo de doces em geral, bebidas com 
adição de açúcar e lanches salgados, levando a uma ingestão em excesso de açúcar e gorduras de 
baixa qualidade, sendo potencialmente favorecedora do incremento de peso e de alterações 
metabólicas. Esses achados reiteram a necessidade de valorização da temática da alimentação 
saudável na agenda da saúde escolar. 

 
 

Palavras-chave: consumo alimentar, adolescentes, estudo longitudinal, consumo de grupos 

alimentares. 



 

ABSTRACT 

 

The food habits of Brazilian adolescents include foods with high energy density and high content of 
sugars, fats and sodium. They are also marked by a low consumption of fruits and vegetables, 
leading to a diet of low nutritional quality. Inadequate food intake and low level of physical activity 
contribute to an excessive weight gain and to an increased risk of metabolic related disorders. Thus, 
it is important to monitor and evaluate the food intake of this specific group of people. Studies on 
the changes in food intake of adolescents over time are an important tool to support health 
promotion and disease prevention. The aim of the study was to analyze the changes in food intake 
of adolescents participants of “Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes” 
(ELANA), conducted between 2010 (baseline) and 2013 (the last follow-up) with students enrolled 
at public and private schools from Rio de Janeiro and Niteroi (RJ). Food intake was estimated by 
self-administered qualitative food frequency questionnaire (FFQ) applied in both moments. Data 
from FFQ was transformed in daily frequency and standardized portions were attributed for each 
food in order to estimate the average daily intake of energy and nutrients in both periods of the 
study (2010 and 2013). Foods were categorized into 19 groups. The proportion of adolescents that 
reported consumption of each group of food was evaluated and the percentage contribution of these 
groups to the daily energy intake was estimated. The frequency of consumption of each food group 
was estimated by regular (at least 5 times a week), intermediate (2 to 4 times a week) and sporadic 
(once a week or less) consumption. The weight status was evaluated based on z-score of body mass 
index (BMI = weight/height2) for age and sex considering the distribution and the criteria proposed 
by the World Health Organization. This procedure was conducted at the baseline and the follow-up. 
Individuals were firstly classified as low weight, normal weight, overweight and obesity and later, 
categorized as overweight and non-overweight. The adolescents were classified according to the 
weight status at baseline and to the change in weight status during the study period. The 
classification was as follows: stable (no category change), increase (changed from low weight to 
normal weight, overweight or obese; or from normal weight to overweight or obesity; or from 
overweight to obesity) and reduction (changed from obesity to overweight, normal weight or low 
weight; or from overweight to normal weight or low weight; or from normal weight to low weight). 
The quality of food intake reporting was classified as plausible (compatible with the estimated 
energy expenditure), sub-reporting (below the estimated energy expenditure) and over-reporting 
(higher than estimated energy expenditure), considering the ratio of the estimated energy intake and 
the estimated energy expenditure. The quality of food consumption reporting at the baseline was 
compared to the follow-up. The adolescents were categorized into "change in the reporting quality" 
and "no change in the reporting quality". Descriptive analysis was performed to estimate the 
proportion of students that reported consumption of each group of food and the average of energy 
contribution (%). It was also estimated the daily intake of energy and nutrients for all investigated 
groups considering the variables sex, school type, variation in weight and the variation in the 
reporting quality of food intake. In order to analyze the variation of food intake, it was previously 
investigated the difference for the continuous variables (Student t test), and the homogeneity of the 
distribution of categorical variables (paired t test and McNemar test). It was considered p <0.05 for 
statistical significance. The three groups of food most frequently consumed by adolescents were 
"Drinks with added sugar", "Cakes, cookies, candies and desserts" and "Salty snacks". More than 
95% of adolescents reported consuming foods from these groups at least 5 times a week in both 
moments of the study. In 2010 and 2013, these three food groups were responsible for over 50% of 
total dietary energy. Among the students from public school, there was an increase in the 
contribution of “Rice” and “Beans”. This was not observed between adolescents from private 
school. The report of alcohol consumption increased for all adolescents. The higher increase was 
among adolescents from public school. Adolescents who increased their weight status had reported 
an increase in the frequent use of "Dairy", "Meat and meat preparations", "Rice", "Pasta", "Roots, 
tubers and derivatives", "Bread" and "Soft drinks". For those who maintained or decreased their 
weight status the report of frequent consumption for the group of “Soft drinks” decreased. For all 
the variations in weight status, the high frequent consumption of “Drinks with added sugar” 



 

remained. It was observed that the correlation between baseline and follow-up on the categorization 
of energy and nutrient intakes in quartiles was considered low. This may indicate changes in food 
intake between the two studies. During the study period, changes were observed in food intake of 
adolescents, such as the increase of energy contribution of the groups "Cakes, cookies, candies and 
desserts" and "Drinks with added sugar”. It was also observed an increase in early alcohol 
consumption and reduction the frequent intake of "Fruits" and "Vegetables". In general, adolescents 
from this study have a poor diet with predominance of foods with low nutritional quality 
characterized by high consumption of sweets, drinks with added sugar and salty snacks, leading to 
an excessive intake of sugar and low-quality fats, and potentially favoring the increase of weight 
and metabolic changes. These findings confirm the need to value the subject of healthy eating in the 
school health agenda. 

 
Keywords: food intake, adolescents, longitudinal studies, group food intake.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os hábitos alimentares exercem grande influência sobre a saúde, o crescimento e o 

desenvolvimento dos adolescentes. Dessa forma, o consumo alimentar inadequado durante a 

adolescência pode levar ao excesso de peso, obesidade e maior probabilidade de desenvolvimento 

de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) na idade adulta (TAVARES et al,. 2010; 

OLIVEIRA &VEIGA, 2005).  

Os adolescentes são considerados um grupo nutricionalmente vulnerável, levando em conta 

suas necessidades nutricionais aumentadas, seu padrão alimentar e estilo de vida, e sua 

suscetibilidade às influências ambientais (SILVA & MURA, 2007; VEIGA et al. 2013). Durante a 

adolescência, o indivíduo começa a adquirir independência e responsabilidades e experimenta 

profundas mudanças comportamentais, entre as quais se incluem os hábitos alimentares (LERNER, 

1994). A inadequação da dieta é mais comum entre adolescentes do que em qualquer outro grupo da 

população e tem sido justificada pela falta de tempo para se alimentar, ausência dos pais em casa e 

pelas preferências alimentares (XIMENES et al. 2006).  

Os hábitos alimentares inadequados, aliados ao sedentarismo, são os determinantes diretos 

do aumento dos casos de excesso de peso (WHO, 2008). No Brasil, de 1974 a 2003, a evolução do 

padrão do consumo alimentar evidenciou declínio no consumo de alimentos básicos e tradicionais 

da dieta do brasileiro, como o arroz e o feijão, e aumento de até 400% no consumo de produtos 

industrializados, como biscoitos e refrigerantes, persistência do consumo de açúcar e consumo 

insuficiente de frutas e hortaliças e aumento sistemático no consumo de gorduras em geral e 

saturadas. (LEVY-COSTA et al., 2005). A maior disponibilidade e variedade de produtos 

ultraprocessados a preços baixos e em locais de fácil acesso, possibilitam que até mesmo os 

consumidores de menor renda aumentem o seu consumo de energia, e os adolescentes são o grupo 

mais susceptível a esse consumo excessivo (WITKOWSKI, 2007; PIERNAS & POPKIN, 2011). 

Os hábitos alimentares praticados por adolescentes brasileiros incluem alimentos com elevado 

teor de gordura saturada, açúcares simples e sódio e baixo consumo de frutas e hortaliças. Quando 

comparados com as demais faixas etárias (adultos e idosos), os adolescentes brasileiros 

apresentaram maior média de consumo per capita para refrigerantes e biscoitos recheados. 

Observou-se também que a ingestão média per capita de frutas, legumes e verduras pelos 

adolescentes foi abaixo de 100 g/dia (IBGE, 2011a; VEIGA et al.,2013). Atualmente é comum que 

adolescentes substituam as refeições principais por lanches ou omitam refeições, especialmente o 

café da manhã (ESTIMA et al., 2009).  

Esse perfil de alimentação tem sido frequentemente associado ao aumento da obesidade em 

crianças e adolescentes, devido ao desequilíbrio entre consumo calórico total e gasto energético, o 

qual tem sido reduzido em função de uma redução da prática de atividade física e aumento dos 
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hábitos sedentários nessa faixa etária (ENES & SLATER, 2010). O consumo alimentar inadequado 

durante a adolescência pode levar a um aumento da probabilidade de desenvolvimento precoce de 

distúrbios metabólicos (OLIVEIRA & VEIGA, 2005; TAVARES et al., 2010; DISHCHEKENIAN, 

et al., 2011). 

A prevalência de obesidade e doenças relacionadas vem crescendo significativamente em 

todo o mundo (MALIK et al., 2013; WHO, 2014), inclusive no Brasil, onde estudos de base 

populacional verificaram o incremento do excesso de peso e da obesidade em todos os grupos da 

população (IBGE, 2010a, IBGE, 2010b). Comparando os dados de inquéritos de abrangência 

nacional realizados nas últimas décadas observa-se que entre 1974 e 2009 o excesso de peso 

aumentou em seis vezes entre adolescentes do sexo masculino, e em quase três vezes entre 

adolescentes do sexo feminino, atingindo em 2008/2009, 20,5% dos adolescentes brasileiros (IBGE, 

2010a). Nesse período, as taxas de obesidade acompanham a mesma tendência, tendo aumentado 

em quase quinze vezes entre os meninos e em seis vezes entre as meninas, em 2008/2009 foi 

observada em 4,9% dos adolescentes (IBGE, 2010a). Além disso, alterações metabólicas associadas 

ao excesso de peso tais como hipertensão arterial e hipercolesterolemia também já foram 

evidenciadas em adolescentes (TAVARES et al., 2010; DISHCHEKENIAN, et al., 2011; KOCK & 

FURUSAWA, 2012; MOREIRA et al., 2013; SANTOS et al., 2014). 

Apesar do preocupante cenário da alimentação e nutrição observado entre adolescentes, 

poucos estudos longitudinais têm investigado as mudanças ocorridas na alimentação desse 

segmento da população. Pesquisas que avaliam a evolução do consumo alimentar ao longo do 

tempo são escassas e estudos longitudinais nacionais avaliando modificações no consumo alimentar 

durante a adolescência não são conhecidos. Portanto, acredita-se que a caracterização da 

alimentação e o monitoramento do consumo alimentar são importantes para a identificação de 

grupos sob risco de alimentação inadequada, a qual pode ser associada ao desenvolvimento de 

excesso de peso, distúrbios metabólicos e de alterações no crescimento e desenvolvimento 

(PINHEIRO, et al., 2004; LEAL, et al., 2010). 

No Rio de Janeiro, foram desenvolvidos dois estudos de painel que analisaram a evolução da 

qualidade da dieta e a ingestão de nutrientes em adolescentes de escolas públicas. Essas análises 

foram baseadas em dados de registro alimentar obtidos com adolescentes com idade entre 12 e 19 

anos em 2003 e 2008. Com base nesses estudos, Monteiro (2010) observou diminuição significativa 

na qualidade da dieta no período de 5 anos. Em 2003, os adolescentes analisados (n=433) obtiveram 

média do Índice de Qualidade da Dieta – Revisado de 64,4 pontos, e em 2008 (n=510), 63,1 pontos. 

Essa redução foi caracterizada pela diminuição no consumo dos grupos dos vegetais totais; vegetais 

verde-escuros, alaranjados e leguminosas; carnes, ovos e leguminosas e pelo aumento do consumo 

das gorduras sólidas, açúcar de adição e álcool. Analisando os dados desses dois estudos, 
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Vasconcelos (2010) constatou que durante o período investigado a dieta dos adolescentes sofreu 

redução da qualidade nutricional, evidenciada pelo aumento no consumo de energia, carboidratos, 

sódio e redução na ingestão de vitaminas e fibras. 

Esses estudos, de desenho transversal, permitem estimar perspectivas de mudanças no 

consumo alimentar de adolescentes, todavia, apresentam limitações peculiares ao seu desenho, uma 

vez que permitem comparações entre populações em diferentes momentos, mas não conseguem 

informar sobre as mudanças individuais durante um determinado período de tempo 

(FITZMAURICE et al., 2011). Dessa forma, estudos longitudinais poderão acrescentar informações 

mais consistentes sobre essas mudanças, tais como a queda na qualidade dos hábitos alimentares, 

permitindo entender as razões por trás dessas mudanças, favorecendo o estímulo a melhores hábitos 

alimentares que virão a se consolidar para as próximas fases da vida.  

O presente trabalho analisa dados de adolescentes estudantes de escolas públicas e privadas 

obtidos em estudo longitudinal desenvolvido na região metropolitana do Rio de Janeiro com o 

intuito de estimar possíveis modificações ocorridas no perfil alimentar durante a primeira fase da 

adolescência e investigar fatores relacionados. Com essas análises pretende-se contribuir para 

elucidar aspectos que devem ser monitorados e/ou alvo de intervenção na alimentação de 

adolescentes. 



22 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 2.1. Adolescência 

Segundo a OMS, a adolescência é a fase que compreende a idade cronológica dos 10 aos 

19 anos de idade, e é caracterizada por intensas mudanças físicas, psicológicas, fisiológicas e 

sociais, e pode ser subdividida em duas fases de desenvolvimento: inicial, entre os 10 e 14 anos de 

idade, e final, dos 15 aos 19 anos (OMS, 1995). Estima-se que exista 1,2 bilhão de adolescentes no 

mundo, o que correspondente a 20% da população mundial (UNITED NATIONS, 2013), e segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem cerca de 205 milhões de pessoas no 

Brasil, destas 16,6% são adolescentes, o que equivale a 34 milhões de indivíduos (IBGE, 2015).  

Durante a adolescência, os indivíduos ganham aproximadamente 20 a 25% da altura, 40 a 

50% do seu peso e 40% da massa óssea definitivos (WHO, 2005; STANG, 2010). As proporções 

corporais, a massa óssea e a adiposidade são modificadas de maneira distinta entre os sexos, com 

maior ganho de massa muscular entre os meninos e maior ganho de tecido adiposo entre as meninas 

(GUO et al., 1997; SIERVOGEL et al., 2006).  

O aumento das necessidades energéticas e de nutrientes visando atender à demanda do 

crescimento e do desenvolvimento, associado ao estilo de vida característico dessa faixa etária, suas 

preferências alimentares e sua susceptibilidade às influências ambientais, torna os adolescentes um 

grupo de elevado risco nutricional (WHO, 2005; SILVA & MURA, 2007; VEIGA et al. 2013). 

Dentre esses riscos, a obesidade é um agravo multifatorial que resulta do desequilíbrio no balanço 

energético e se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura. Sobrepeso e obesidade são os 

maiores fatores de risco para diversas doenças crônicas como doenças cardiovasculares, diabetes e 

câncer (WHO, 2000; DISHCHEKENIAN, et al., 2011). 

A alimentação na adolescência tem sido marcada pela presença de alimentos com excessivo 

conteúdo de açúcares, gorduras e sal, incluindo doces, bebidas com adição de açúcar, biscoitos, fast 

food e pelo consumo reduzido de hortaliças, frutas e leite e derivados (TORAL et al.,2006; FARIAS 

JUNIOR et al., 2009; ENES & SLATER, 2010; IBGE, 2011a). Também é frequente a adoção de 

dietas monótonas ou modismos alimentares (ESTIMA et al., 2009), tais como o consumo de 

lanches e fast food entre as refeições (GAMBARDELLA et al., 1999).  

Aliado a isso, hábitos como a prática reduzida de atividade física e comportamentos 

sedentários, como horas em frente à televisão, computador e videogames, que caracterizam o estilo 

de vida ocidental atual, têm sido frequentemente observados entre adolescentes (HAINES & 

NEUMARK-SZTAINER, 2006; ENES & SLATER, 2010; BARBOSA FILHO et al., 2014). A 

associação dos hábitos alimentares e do estilo de vida dos adolescentes, propiciam o 

desenvolvimento da obesidade e das complicações metabólicas associadas (TAVARES et al., 2010; 

SANTOS et al., 2014; MOREIRA et al., 2013).        
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2.2. Consumo alimentar dos adolescentes brasileiros 

No Brasil, os adolescentes vêm apresentando piores hábitos alimentares quando comparados 

aos adultos e idosos. Dados sobre consumo alimentar na população brasileira foram obtidos em um 

Inquérito Nacional de Alimentação (INA), desenvolvido em 2008/2009 em conjunto com a 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), o qual avaliou uma subamostra representativa da 

população com ≥ 10 anos de idade utilizando dois registros alimentares. De acordo com os dados 

obtidos nesse inquérito, observou-se que o consumo de alimentos calóricos e de baixo valor 

nutricional, como biscoitos, linguiça, salsicha, mortadela, sanduíches e salgados, diminuía com o 

aumento da idade. Por outro lado, o consumo de alimentos ricos em nutrientes, como feijão, saladas 

e verduras, foi menor para os adolescentes em comparação aos adultos e idosos (IBGE, 2011a). É 

interessante destacar também que os adolescentes foram o único grupo etário que não citou 

consumo de nenhuma hortaliça entre os 20 alimentos mais consumidos (SOUZA, 2013). De acordo 

com os dados do INA, 51% dos adolescentes na região Sudeste reportaram consumo alimentar fora 

do domicílio e os grupos de alimentos mais consumidos fora do domicílio foram: bebidas 

alcoólicas, salgadinhos fritos e assados, pizzas, refrigerantes e sanduíches (BEZERRA et al., 2013). 

Prevalências elevadas de inadequação na ingestão de vitamina E, vitamina D, cálcio, 

vitamina A, fósforo, magnésio e vitamina C foram observadas em adolescentes brasileiros. 

Adolescentes de 10 a 13 anos de idade apresentam prevalências de inadequação de consumo de 

nutrientes menores quando comparados aos adolescentes com idades na faixa de 14 a 18 anos, 

especialmente em relação ao ferro, tiamina e piridoxina. Em relação ao sódio, mais de 70% dos 

adolescentes tiveram ingestão superior ao valor máximo de ingestão tolerável (UL) (VEIGA et al., 

2013). 

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), realizada junto aos estudantes 

do 9º ano do ensino fundamental nos municípios das capitais e no Distrito Federal, a partir de 

convênio celebrado com o Ministério da Saúde, em 2012, verificaram a frequência semanal de 

consumo dos marcadores de alimentação saudável. A frequência de consumo em cinco dias ou mais 

se deu em 69,9% dos escolares para feijão; 43,4% para hortaliças; 30,2% para frutas frescas; e 

51,5% para leite. Já o consumo de guloseimas (doces, balas, chocolates, chicletes, bombons ou 

pirulitos) em cinco dias ou mais na semana foi referido por 41,3% dos escolares. Em conjunto com 

o consumo de biscoitos salgados (35,1%) e de refrigerantes (33,2%), estes foram os marcadores de 

alimentação não saudável mais referidos pelos escolares (IBGE, 2013). 

Entre estudantes (13-14 anos de idade) de escolas públicas de Pelotas-RS, Neutzling et al. 

(2010) observaram que hábitos alimentares saudáveis, segundo as diretrizes propostas pelo 

Ministério da Saúde, são pouco frequentes, pois com exceção do consumo diário de feijão (51%), 

todos os demais hábitos alimentares saudáveis foram relatados por menos da metade dos 
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adolescentes. 

Em estudo com escolares de 10 a 18 anos de idade, realizado em São Paulo, ao se comparar 

a frequência observada (FO) nos R24h e a frequência esperada (FE), segundo os grupos e número 

de porções da Pirâmide Alimentar do Adolescente pela razão FO/FE, destaca-se o consumo do 

grupo de açúcares e doces 3,11 vezes maior que o esperado e o consumo do grupo das frutas que foi 

0,08 vezes menor do esperado, e o das verduras e legumes 0,17. Ao transformar a frequência obtida 

para cada grupo de alimentos em porções da Pirâmide Alimentar, foi possível perceber inversão na 

posição dos grupos, pois, devido ao baixo consumo de frutas, verduras e legumes, estes ficaram no 

ápice da Pirâmide, enquanto o grupo dos açúcares e doces ficou na base da mesma devido ao seu 

consumo elevado (LEAL et al., 2010). 

Em estudo realizado com 431 adolescentes de escolas públicas de Piracicaba – São Paulo, 

com idade variando de 10 a 17 anos de idade, Carmo et al. (2006) constataram consumo elevado de 

doces e um consumo médio diário de aproximadamente 230 ml de refrigerante e 550 ml de bebidas 

com adição de açúcar. Em outro estudo com a mesma população, Toral et al. (2007) observaram 

ingestão média de 3645 kcal e elevado consumo de gorduras e consumo reduzido de frutas e 

hortaliças. Ainda em São Paulo, em estudo realizado com 106 adolescentes, entre 15 e 19 anos de 

idade, Dias et al. (2013) observaram um consumo médio diário de refrigerante elevado (320 ml para 

meninos e 170 ml para meninas), tendo em vista a recomendação de limitar ou eliminar o consumo 

de refrigerantes, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2008).  
 

Castro et al. (2008) analisaram 1684 estudantes, entre 13 e 18 anos de idade, da rede pública 

de ensino fundamental da cidade do Rio de Janeiro, e verificaram consumo frequente - pelo menos 

5 dias na semana - de doces e balas por 46,7%, refrigerantes por 36,7%, e salgado, hambúrguer, 

cachorro quente, batata frita por 10% da população estudada. Salada crua e legumes cozidos eram 

consumidos frequentemente por apenas 20% e 16,5% dos adolescentes estudados, respectivamente. 

 

2.3. Estudos longitudinais sobre mudanças no consumo alimentar de adolescentes  

Estudos de coortes descritos no Brasil incluindo adolescentes foram realizados em Pelotas 

(Rio Grande do Sul), Cuiabá (Mato Grosso) e Ribeirão Preto (São Paulo). Trabalhos publicados 

sobre tais coortes não possuem como objeto de estudo principal os hábitos alimentares dos 

adolescentes. NEUTZLING et al. (2010), com base nos dados da coorte de Pelotas, avaliaram o 

consumo alimentar de adolescentes em investigação de desenho transversal aninhada a um estudo 

longitudinal, cujos resultados mostraram que feijão e leite eram consumidos diariamente por 

aproximadamente metade da população estudada, enquanto que apenas 5,3% relataram consumir 

frutas e verduras 5 ou mais vezes ao dia. Adicionalmente, esses autores ressaltaram que os hábitos 
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alimentares saudáveis eram menos frequentes entre adolescentes de maior nível sócio-econômico e 

do sexo feminino (NEUTZLING et al., 2010). Cabe destacar que, na literatura científica 

pesquisada, sobre estudos longitudinais sobre a avaliação do consumo alimentar de adolescentes, 

não foram encontrados trabalhos nacionais publicados. 

Comparando os dados da PeNSE realizada em 2009 aos obtidos na mesma pesquisa 

realizada em 2012, em relação ao consumo de alimentos considerados marcadores de alimentação 

saudável (em 5 ou mais dias na última semana), observou-se aumento do consumo de feijão (de 

62,6 para 69,9%) e de hortaliças (de 31,2 para 43,4%) e diminuição do consumo de frutas frescas 

(de 31,2 para 30,2%) e de leite (de 53,6 para 51,5%). Quanto aos alimentos considerados como 

marcadores de alimentação não saudável, verificou-se aumento no consumo de biscoito salgado (de 

62,6 para 69,9%) e redução do consumo de guloseimas (de 50,9 para 41,3%), refrigerantes (de 37,2 

para 33,2%) e biscoito doce (de 36,2 para 32,5%) (IBGE, 2010b, 2013). 

Pesquisando a literatura internacional foram encontrados dois estudos que investigaram a 

temática do consumo alimentar na adolescência longitudinalmente: o Project EAT (Eating Among 

Teens), realizado em Minnesota, Estados Unidos (LARSON et al., 2008a; LARSON et al., 2008b; 

BAUER et al., 2009; NELSON et al., 2009; LARSON et al., 2009; BURGESS- CHAMPOUX et 

al., 2009) e o The Bogalusa Heart Study, realizado em Louisiana, Estados Unidos (DEMORY-

LUCE et al., 2004; NICKLAS et al., 2004). Tais estudos estão descritos no Quadro 1 em ordem 

cronológica de publicação, incluindo os aspectos metodológicos e as características da dieta 

avaliadas dos diferentes estudos. Foram analisadas mudanças no consumo alimentar durante a 

adolescência, além da frequência da realização de refeições com a família, consumo de fast food, 

frutas e vegetais, bebidas com adição de açúcar e leite e seus derivados.  

Com base nos dados oriundos do Project EAT, analisando informações obtidas por meio de 

questionário de frequência alimentar aplicado em adolescentes que apresentavam idade média de 

15,9 anos na linha de base e 20,5 anos ao final do seguimento, foi observado que o consumo de fast 

food era mais frequente em meninos e meninas de baixo e médio nível sócio-econômico e entre 

mestiços. Contudo, o incremento no consumo desses alimentos durante o período de seguimento foi 

observado apenas entre os adolescentes do sexo masculino (LARSON et al., 2008a). Em outra 

publicação foi avaliado o consumo de frutas e vegetais nos adolescentes da mesma coorte 

(LARSON et al., 2008b). Observou-se que a presença de frutas e vegetais no domicílio e realizar 

refeições junto com os pais ou responsáveis estavam positivamente associados ao consumo de 

frutas e vegetais pelos adolescentes de ambos os sexos. 

Bauer et al. (2009) também analisaram dados do projeto EAT, classificando os adolescentes 

da linha de base em dois grupos etários: fase inicial da adolescência (idade média = 12,8 anos) e 
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fase intermediária da adolescência (idade média = 15,8 anos). Após cinco anos de seguimento, 68% 

desta população tiveram seus dados coletados novamente. Foi observado que a presença de 

alimentos não saudáveis no domicílio, ter nascido nos Estados Unidos e ter preferência por 

alimentos não saudáveis foram preditores do consumo elevado de fast food ao final do período de 

seguimento. Ao final do seguimento observou-se incremento do consumo de fast food para ambos 

os sexos entre aqueles que estavam na fase inicial da adolescência na linha de base. Já entre aqueles 

que na linha de base estavam na fase intermediária da adolescência, ao final do seguimento foi 

observado aumento do consumo desses alimentos apenas para o sexo masculino.  

Ainda com dados do projeto EAT, Larson et al. (2009) analisaram longitudinalmente as 

mudanças no consumo de leite e derivados durante a transição da adolescência (15,9 ± 0,8 anos) 

para o início da vida adulta (20,5 ± 0,8 anos) e observaram que houve diminuição de 153 mg no 

consumo diário de cálcio para o sexo feminino e de 194 mg para o sexo masculino. Possuir estilo de 

vida saudável, ter preferência pelo sabor do leite e desenvolver comportamentos que visem a 

manutenção de peso saudável estavam associados com maior consumo de cálcio durante o 

seguimento. Por outro lado, maior tempo gasto assistindo televisão e intolerância a lactose estavam 

associados ao baixo consumo de cálcio. Nelson et al. (2009) analisaram duas coortes do projeto 

EAT, sendo a primeira composta por adolescentes entre a fase inicial e intermediária da 

adolescência, com idade média igual a 12,8 anos e a segunda por adolescentes entre a fase 

intermediária e a final da adolescência, com idade média de 15,8 anos. Após cinco anos de 

seguimento, foi observado que o consumo de refrigerantes e outras bebidas com adição de açúcar 

aumentou significativamente para meninos na primeira coorte e o de bebidas alcoólicas para ambos 

os sexos, nas duas coortes. Da mesma forma, foi constatado que conforme aumentava a idade, 

menor era consumo de suco de frutas, café e chá para ambos os sexos. 

Demory-Luce et al. (2004), utilizaram dados do The Bogalusa Heart Study e compararam o 

consumo alimentar de jovens adultos com idades entre 19 e 28 anos, com os dados do consumo 

alimentar desses aos 10 anos de idade, informação esta que havia sido coletada em três ondas de 

captação, por meio da aplicação de recordatório de 24 horas. Comparando a qualidade da dieta aos 

10 anos com a dieta dos indivíduos avaliados entre os 19 e 28 anos, foi constatada diminuição do 

consumo de frutas, suco de frutas, carnes mistas, doces, sobremesas e leite, e aumento do consumo 

de bebidas açucaradas, aves, frutos do mar, petiscos e carne bovina, indicando, de maneira geral, 

queda na qualidade da dieta durante transição etária da adolescência para a vida adulta.  

Podemos observar nesses estudos que as principais modificações observadas na alimentação 

foram o aumento do consumo de fast foods, refrigerantes e outras bebidas adoçadas com açúcar e a 

diminuição do consumo de leite. Tais modificações mostram a adoção de hábitos alimentares que 
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propiciam o ganho de peso excessivo e doenças relacionadas, sendo de suma importância o 

entendimento dos fatores relacionados ao desenvolvimento desses hábitos alimentares.  
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Quadro 1: Estudos longitudinais que avaliaram mudanças no consumo alimentar em adolescentes  

Autor/ Ano 

Local / Estudo 
Grupo estudado Análise Estatística 

Consumo 

alimentar 
Aspectos avaliados Principais resultados 

DEMORY-
LUCE et al., 
2004 
 
Louisiana, EUA. 
Bogalusa1 
 

246 jovens 
adultos (70% 
americanos 
europeus e 30% 
americanos 
africanos) com 
idade entre 19 e 
28 anos que 
participaram 
previamente de 
estudo transversal 
quando tinham 10 
anos de idade. 
 
 

Estatística descritiva e 
modelos lineares de efeitos 
mistos ajustados pelo tempo 
de estudo (idade), sexo e 
raça. 

Recordatório 
24 horas 
 

Avaliar as mudanças alimentares no 
período de 10 a 28 anos de idade e 
correlacionar os resultados com a 
raça e o sexo dos participantes. 
 
 

As crianças de 10 anos de idade consumiram mais frutas, 
sucos de frutas, carnes mistas (p≤0,05), doces, sobremesas e 
leite (p≤0,01) do que os jovens adultos (19 a 28 anos). Em 
contrapartida, os jovens adultos consumiram mais bebidas 
açucaradas, aves, frutos do mar (p≤0,001), petiscos (p≤0,05) 
e carne bovina (p≤0,01). Foi observada uma diminuição no 
consumo de leite durante a transição de 10 a 28 anos de 
idade. No entanto, essa diminuição foi mais acentuada para 
sexo masculino (p≤0,0001). O consumo de bebidas 
açucaradas aumentou, sendo, o aumento maior entre os de 
origem europeia (p≤0,01). Em contrapartida, a diminuição 
do consumo de doces foi maior para os de origem africana 
(p≤0,05). De modo geral, houve diminuição na qualidade da 
dieta durante o período de transição etária. 

LARSON et al., 
2008a 

 

Minnesota, 
EUA. 
Project EAT2 

935 meninas e 
751 meninos com 
idade média 15,9 
anos na linha de 
base e 20,5 anos 
no seguimento 
 

Foi feita Regressão linear 
mista para gerar 
prevalências ajustadas da 
frequência do consumo de 
fast foods, bem como 
examinar associações entre 
os possíveis fatores 
relacionados. Além disso, 
foi usada regressão logística 
ordinal em dois modelos, 
tendo consumo de fast foods 
como variável dependente. 
Todas as análises foram 
estratificadas por sexo. 
 

Ingestão de 
fast foods - 
QFA ingestão 
frequente ≥ 3 
vezes por 
semana).  
 

Descrever as mudanças no consumo 
de fast foods durante a transição da 
média adolescência até a idade 
adulta-jovem e identificar possíveis 
correlações entre o hábito alimentar 
dos adolescentes na linha de base 
com os mesmos na idade jovem-
adulta. 

24% dos homens e 21% das mulheres relataram consumo 
frequente de fast foods. O consumo de fast foods foi mais 
frequente para homens e mulheres de baixo e médio nível 
socioeconômico e mestiços. No seguimento, no início da 
idade jovem-adulta, houve aumento do relato de consumo de 
fast foods pelos participantes do sexo masculino (33%; 
p<0,001). O mesmo não ocorreu com as participantes do 
sexo feminino (23%; p= 16). Os autores identificaram 
associação positiva entre hábito de comer lanches rápidos no 
baseline e consumo de fast foods no seguimento, pelos 
participantes de ambos os sexos. A preocupação com a saúde 
e consciência da importância da alimentação saudável entre 
os participantes de ambos os sexos foi inversamente 
relacionada com o consumo de fast foods no seguimento.  
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Autor/ Ano 

Local / Estudo 
Grupo estudado Análise Estatística 

Consumo 

alimentar 
Aspectos avaliados Principais resultados 

LARSON et al., 
2008b  
 
Minnesota, 
EUA. 
Project EAT2 

1495 adolescentes  
Idade média de 
15,9 ± 0,8 anos na 
linha de base e 
20,4 ± 0,8 anos no 
seguimento 
 
 

Modelos separados de 
regressão múltipla para 
avaliar as possíveis 
correlações entre a linha de 
base e o seguimento com 
relação ao consumo de fruta, 
suco de fruta e vegetais. As 
regressões foram ajustadas 
pelas características 
socioeconômicas, 
demográficas e 
adicionalmente pela ingestão 
de base de frutas ou 
vegetais. 

Ingestão de 
frutas e 
vegetais – 
QFA 

Identificar correlações entre hábito 
alimentar e o consumo de frutas e 
vegetais durante o período de 
transição da adolescência para a 
idade jovem-adulta.  
 
 

Nas análises brutas, a frequência de consumo de fast foods, 
na linha de base, foi inversamente associada com o consumo 
de frutas e vegetais, no seguimento, para ambos os sexos. 
Realizar o café da manhã com os responsáveis foi 
positivamente associado ao consumo de vegetais, para 
ambos os sexos, e positivamente associado ao consumo de 
frutas para o sexo feminino. Possuir frutas e vegetais em casa 
e realizar com frequência as refeições junto com 
responsáveis teve associação positiva para o consumo de 
frutas e vegetais, em ambos os sexos. Além disso, o consumo 
de frutas entre os homens foi maior. Porém, nas análises 
multiajustadas, em ambos os sexos, a preferência pelo sabor 
das frutas e dos vegetais foi o único fator pessoal associado 
positivamente com aumento do consumo desses alimentos. 

BAUER et al., 
2009 
 
Minnesota, 
EUA. 
Project EAT2 

2516 participantes 
com idade média 
de 12,8 anos, na 
linha de base, e 
15,8 anos de 
idade no 
seguimento. 

Modelos de regressão de 
efeitos mistos incluindo 
efeito fixo para o ano, coorte 
e interação ano/coorte, 
juntamente com um efeito 
aleatório para indivíduos, 
foram utilizados para avaliar 
as diferenças no consumo de 
fast food no decorrer do 
tempo, tanto dentro como 
entre as coortes. 
 Todas as análises foram 
estratificadas por sexo. 

Ingestão de 
fast food – 
QFA 

 Analisar as influências 
socioambientais sobre o consumo de 
fast foods e relacionar com as 
mudanças de consumo alimentar 
desde o início até o final da 
adolescência. 

Houve aumento percentual no relato de consumo de fast 
foods frequente (≥3 vezes por semana) entre os jovens no 
meio da adolescência (jovens com idade para cursar o ensino 
médio). O aumento entre as mulheres foi de 18,9% a 27,3% 
(p<0,01) e entre os homens foi de 23,6% a 30,2% (p= 0,06). 
Também foi identificado aumento do relato de consumo de 
fast foods entre os jovens, desde o início da adolescência até 
o meio (mulheres: de 15.8% a 27.3%, p<0,01, e homens de 
16.8% a 30.2%, p<0,01). Entre os homens, houve aumento 
do relato de consumo entre os jovens no meio da 
adolescência até o final (de 23.6% a 32.0%, p<0,01). Possuir 
alimentos não saudáveis em casa, nascer nos EUA e preferir 
o sabor de alimentos não saudáveis foram preditores de alto 
consumo de fast food após 5 anos, para ambos os sexos. Para 
mulheres, querer se manter em um peso saudável foi fator 
protetor do consumo de fast food. Para homens, participar de 
equipe de esporte foi fator de risco para o consumo de fast 
food. 
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Autor/ Ano 

Local / Estudo 
Grupo estudado Análise Estatística 

Consumo 

alimentar 
Aspectos avaliados Principais resultados 

NELSON et al., 
2009 
 
Minnesota, 
EUA. 
Project EAT2 

2516 
adolescentes, 
divididos em 2 
coortes: mais 
jovens (n = 806, 
com idade média 
de 12,8 ± 0,8 
anos, sendo 440 
meninas e 366 
meninos) e mais 
velhos (n = 1710, 
com idade média 
de 15,8 ± 0,8 
anos, sendo 946 
meninas e 764 
meninos) 

Modelos de regressão de 
efeitos mistos incluindo 
efeito fixo para o ano, coorte 
e interação ano/coorte, 
juntamente com um efeito 
aleatório para indivíduos 
(representando correlações 
longitudinais), utilizados 
para avaliar as diferenças 
nas médias durante o 
decorrer do tempo, tanto 
dentro como entre as 
coortes. 
  

Ingestão de 
bebidas, tais 
como 
refrigerante 
normal e diet, 
chá, café, 
leite, bebida 
láctea, suco de 
fruta – QFA 

Avaliar mudanças na ingestão de 
bebidas pelos adolescentes, fazendo 
comparação de consumo entre dois 
séculos distintos (de 1999 a 2004), 
bem como ao longo dos anos 
 

Ingestão de refrigerante, bebidas adicionadas de açúcar 
(incluindo refrigerante, chá gelado adoçado e suco de frutas) 
teve aumento significativo entre os adolescentes mais jovens 
do sexo masculino e álcool em todos os grupos (p<0,01). O 
consumo de algumas bebidas diminuiu de acordo com a 
idade: suco de frutas (entre todos do sexo masculino e entre 
as adolescentes mais velhas, p≤0,02), leite (entre todos os 
mais velhos de ambos os sexos, p<0,01), outras bebidas 
lácteas (entre todas as adolescentes e entre os mais velhos do 
sexo masculino, p<0,01), refrigerante diet (entre os mais 
novos, p<0,01), e café/chá (entre todos os adolescentes do 
sexo masculino e entre as adolescentes mais novas, p≤0,05). 
O consumo de bebidas alcoólicas aumentou para todos os 
grupos. O consumo de suco de fruta e café/chá teve 
diminuição significativa, nos diferentes séculos, entre os 
adolescentes de ambos os sexos (p≤0,05).  

LARSON et al, 
2009 
 
Minnesota, 
EUA.  
Project EAT2 

1521 jovens 
adultos (45% 
meninos) 
Idade média= 
15,9 anos (DP ± 
0,8) na linha de 
base e 20,5 anos 
(DP ± 0,8) no 
seguimento 
 

Métodos de regressão linear 
simples e múltipla foram 
utilizados, respectivamente, 
para examinar as correlações 
de consumo e as tendências. 

Ingestão de 
leite e 
produtos 
lácteos - QFA 

Analisar mudanças no consumo do 
leite e derivados durante a transição 
da adolescência para o jovem adulto e 
identificar relação entre o consumo 
de cálcio pelos jovens no baseline e 
jovens adultos.  
 

Durante a transição para a fase jovem adulta houve 
diminuição no consumo diário médio de cálcio de 153 mg 
para o sexo feminino e 194 mg para o sexo masculino. 
Viabilidade de consumo de leite, atitudes saudáveis, 
preferência pelo sabor do leite, comportamento visando 
manutenção de peso saudável e apoio dos amigos para uma 
alimentação saudável na linha de base foram associados com 
melhor consumo de cálcio no seguimento. Gastar muito 
tempo assistindo televisão e intolerância à lactose estão 
associados com baixo consumo no seguimento. 
 

1Bogalusa = The Bogalusa Heart Study 
2Projeto EAT = Eating Among Teens 
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3. JUSTIFICATIVA 

A adolescência é um período marcado por alterações no estilo de vida que favorecem a 

adoção de hábitos alimentares inadequados, podendo, assim, comprometer o desenvolvimento 

adequado dos adolescentes. Os adolescentes estão mais susceptíveis a adotar hábitos alimentares 

que incluem alto consumo de produtos industrializados, altamente calóricos e ricos em açúcar, 

sódio e gordura. Por esse período ser crucial na consolidação de hábitos de estilo de vida que 

tendem a permanecer na vida adulta, é de suma importância avaliar o consumo alimentar nessa fase 

da vida.   

Ao longo dos últimos anos, tem sido observado aumento da frequência de excesso de peso, e 

paralelamente, vêm ocorrendo mudanças na dieta dos brasileiros e especificamente, nos 

adolescentes. O consumo de alimentos com elevada densidade calórica e com baixas concentrações 

de nutrientes, tem sido apontado como um dos fatores principais a favorecer uma predisposição ao 

aumento do peso corporal. Tendo em vista que a obesidade/excesso de peso é um dos principais 

problemas de saúde pública no Brasil, os adolescentes têm sido alvo de estudos nesse campo, por 

adotarem hábitos de consumo alimentar e comportamento sedentário que predispõem o aumento do 

peso, e que se consolidam na vida adulta. 

Ainda são escassos no Brasil estudos avaliando a evolução do consumo alimentar durante a 

adolescência. No Rio de Janeiro, o estudo ELANA acompanhou por um período de 4 anos 

adolescentes de contextos socioeconômicos distintos avaliando a trajetória de medidas 

antropométricas e de composição corporal, e a evolução dos possíveis fatores associados a essas 

mudanças. O presente trabalho, por ser um estudo longitudinal, visa obter informações mais 

consistentes a respeito das mudanças nos hábitos alimentares dos adolescentes. Um aspecto 

inovador do trabalho é o fato de ser um estudo de seguimento com adolescentes na primeira fase da 

adolescência, de forma a prover informações, que ainda são de pouco conhecimento, sobre as 

possíveis mudanças no consumo alimentar.  
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4. OBJETIVO 

4.1 Objetivo geral 

Avaliar as mudanças no consumo alimentar de adolescentes na primeira fase da adolesc 

acompanhados por um período de quatro anos. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Descrever o consumo de alimentos, de grupos de alimentos, de energia e de nutrientes dos 

adolescentes investigados no estudo de base e no seguimento.  

 Identificar as variações ocorridas no consumo de alimentos, energia e nutrientes dos 

adolescentes ao longo do período de seguimento. 

 Estimar a associação entre variáveis explanatórias selecionadas e variações na ingestão de 

alimentos, de grupos de alimentos, de energia e de nutrientes nos adolescentes investigados. 
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5. MÉTODOS 

5.1 Desenho e população de estudo 

Os dados analisados originaram-se de estudo longitudinal realizado com amostra composta 

por adolescentes, de ambos os sexos, estudantes do ensino fundamental de duas escolas públicas 

(localizadas nos bairros Icaraí e Ingá na cidade de Niterói – RJ) e quatro escolas privadas 

(localizadas nos bairros Cachambi, Bonsucesso e Taquara no município do Rio de Janeiro – RJ e no 

bairro Mutuá no município de São Gonçalo – RJ), nos anos de 2010 a 2013. O ELANA - Estudo 

Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes - teve como objetivo principal acompanhar 

a trajetória de medidas antropométricas e de composição corporal e a evolução dos possíveis fatores 

associados a essas mudanças no período da adolescência. Os dados da linha de base da pesquisa 

foram investigados no 1º semestre letivo de 2010, quando os alunos cursavam o 6º ano do EF. As 

etapas de seguimento da coorte ocorreram em 2011, 2012 e 2013, respectivamente, totalizando três 

etapas de seguimento com intervalo de um ano entre elas. Todos os alunos que participaram da 

linha de base foram convidados para reavaliação nas etapas posteriores, sempre que localizados.  

Esse trabalho teve como foco o consumo alimentar dos adolescentes, e para isso utilizou os 

dados coletados na linha de base e no terceiro seguimento, relativos ao consumo alimentar, 

condição de peso, percentual de gordura corporal, circunferência da cintura e tipo de escola. Para 

esse estudo somente serão avaliados os adolescentes com informações sobre consumo de alimentos 

nos dois momentos considerados, uma vez que são os únicos dois inquéritos para os quais se 

dispõem de dados sobre o consumo alimentar. 

 

5.2 Planejamento do tamanho da amostra e seleção dos participantes 

O tamanho da amostra planejado para o grupo do ensino fundamental avaliado no ELANA 

era de 1200 estudantes distribuídos igualmente entre as escolas públicas e privadas. Esse tamanho 

da amostra, estratificado por sexo e por tipo de escola, permite avaliar a variação mínima de uma 

unidade de IMC, com um erro alfa de 5%, um poder do teste de 80% e perda de seguimento de até 

20%. A média de IMC de 21,9 kg/m² e o valor de desvio padrão de 3,0 kg/m² utilizados para o 

cálculo da amostra tem por base os dados do estudo “VIGITEL BRASIL 2007: Vigilância de 

fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico” (BRASIL, 2008) para 

adultos jovens e os dados de Alvarez et al. (2008), para adolescentes de Niterói – RJ, que 

apresentam média de IMC de 21 kg/m². 

Não eram elegíveis para o estudo os adolescentes portadores de deficiência física que 

prejudicassem a avaliação antropométrica, adolescentes grávidas ou aqueles que estavam sendo 

submetidos a algum tipo de tratamento medicamentoso relacionado à obesidade. 
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5.3 Controle de qualidade da coleta e digitação dos dados 

O questionário era auto-aplicado em sala de aula; os alunos recebiam uma explicação geral 

sobre o mesmo e os entrevistadores ficavam à disposição dos adolescentes para dirimir possíveis 

dúvidas. Posteriormente os questionários eram sistematicamente revisados pelos supervisores de 

campo para averiguação de questões não respondidas e inconsistências nas respostas.  

Todos os procedimentos aplicados na coleta de dados foram realizados por equipe treinada. 

Os supervisores e entrevistadores/examinadores receberam treinamento para aplicação do 

questionário e para capacitação na aferição das medidas antropométricas. Na linha de base foi 

aplicado procedimento proposto por Habicht (1974) para padronizar os examinadores, e no 

seguimento adotou-se os critérios propostos por Norton & Olds (2000). 

A digitação dos dados antropométricos e do questionário foi feita no software EpiData 

versão 3.1 com mecanismos de restrição de entrada de dados inconsistentes. A partir de dupla 

entrada de dados, foram desenvolvidos procedimentos para a checagem de erros de digitação 

Na etapa de limpeza e processamento dos dados foram realizados novos procedimentos para 

crítica da consistência dos dados como o exame dos outliers, a verificação de valores impossíveis 

ou improváveis e exames minuciosos de inconsistências. A partir desses exames e verificações, foi 

elaborada uma tabela para verificar os possíveis "erros" de cada questionário, suas respectivas 

questões e os dados incongruentes ou inconsistentes foram cuidadosamente examinados um a um. 

 

5.4 Variáveis analisadas 

As variações no consumo alimentar e na ingestão de energia, de nutrientes e de grupos 

alimentares foram as variáveis de interesse do estudo. As variáveis explanatórias utilizadas foram: 

sexo, tipo de escola, variação na condição de peso e variação na qualidade do relato. 

 

5.4.1 Procedimentos de aferição 

5.4.1.1 Consumo Alimentar 

Na linha de base e no terceiro seguimento do ELANA, o consumo alimentar foi avaliado por 

meio de um Questionário de Frequência de Consumo Alimentar (QFA) qualitativo e auto-

respondido, adaptado de um questionário de consumo alimentar, elaborado e validado para 

adolescentes do Rio de Janeiro (ARAÚJO et al,.2010; BRITO, 2010). Os adolescentes responderam 

o QFA, tomando por base o consumo nos três meses que antecederam à avaliação. O questionário 

validado por Araújo et al. (2010) era semi-quantitativo e continha, originalmente, 90 itens 

alimentares. Brito (2010) revisou a lista de alimentos após o estudo de validação de Araújo et al. 
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(2010) e optou por excluir quatro itens pouco citados nos registros alimentares do estudo de 

validação (sopas industrializadas, molho de catchup, outros molhos industrializados e creme de 

leite), e incluiu outros nove itens alimentares com alta frequência de consumo (queijo ralado, açaí, 

refresco de xarope de guaraná, salada de maionese, sopa, batata doce, estrogonofe, carne ensopada 

com legumes e torrada). Assim o QFA modificado por Brito (2010) era constituído por 93 itens 

alimentares. 

Para se adequar às questões de logísticas enfrentadas pela equipe do ELANA, foi utilizada 

uma versão reduzida do QFA modificado por Brito (2010), contendo 72 itens alimentares, com oito 

opções de frequência de consumo, variando de “menos de uma vez por mês ou nunca” a “quatro ou 

mais vezes ao dia” (ANEXO I). A versão curta do QFA do ELANA excluiu 18 alimentos por terem 

sido pouco relatados no estudo de Brito (2010). Outros itens foram reagrupados, como por exemplo, 

“pão de forma ou torrada” e “pão francês” foram incluídos como “pão” e “cerveja”, “vinho” e 

“pinga” foram agrupados como “cerveja, vinho ou outras bebidas com álcool”. Além disso, foram 

excluídas as porções padronizadas dos alimentos que compunham o QFA original, tornando o QFA 

qualitativo. Os coeficientes de correlação para as médias de consumo, estimadas por registro 

alimentar de três dias e a versão curta do QFA útilizado no ELANA, não diferiram daqueles 

observados no estudo de validação do QFA original, assim supõe-se que as estimativas do consumo 

alimentar obtidas a partir da versão reduzida do QFA não foram comprometidas. Os valores 

deatenuados e ajustados do coeficiente de correlação de Pearson do QFA original variaram de 0,17 

a 0,47, e o do QFA utilizado no ELANA variaram de 0,16 a 0,42 (MORAES, 2015). 

 

5.4.1.2 Índice de Massa Corporal 

Foram aferidas as medidas de peso corporal e estatura nos quatro anos de seguimento. 

O peso foi aferido uma única vez, utilizando-se balança eletrônica, portátil, tipo plataforma 

da marca Kratos®, com capacidade de até 180 kg e variação de 50g. Os adolescentes foram 

posicionados no centro da balança e de costas para o visor, com os pés unidos e braços esticados ao 

longo do corpo, utilizando roupas leves, descalços e sem objetos pessoais. A estatura foi aferida 

com uso de estadiômetro portátil, da marca Alturaexata®, com variação de 0,1 cm. Os adolescentes 

foram posicionados na plataforma do estadiômetro, de frente para o avaliador, descalços, joelhos 

esticados e calcanhares unidos, com a coluna vertebral encostada na régua do antropômetro, com 

cabeça erguida, sem adornos nos cabelos, e mirando um plano horizontal, de acordo com o plano de 

Frankfurt (LOHMAN, 1988). Foram realizadas duas medidas de estatura, com variação máxima 

aceitável de 0,5 cm entre as duas medidas, e foi considerada na análise dos dados a média dessas 

medidas. Quando a diferença ultrapassava o limite aceitável, os procedimentos eram repetidos. 

Antes da mensuração das medidas antropométricas foi entregue para os adolescentes um lembrete 
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para procedimento de aferição (ANEXO II) e as medidas aferidas foram anotadas no formulário de 

antropometria e composição corporal (ANEXO III).  

 

5.4.1.3 Dados socioeconômicos e demográficos 

Os dados sobre idade e sexo foram coletados com o uso de questionário auto-preenchido 

pelos adolescentes. A informação relacionada ao tipo de escola (pública e privada) foi utilizada 

como proxy da classe econômica, como utilizada em outros estudos com adolescentes brasileiros 

(CLARO et al., 2006; FERNANDES et al., 2009).  

 

5.5 Tratamento dos dados 

5.5.1 Consumo Alimentar 

Por se tratar de um QFA qualitativo, porções padronizadas foram imputadas para as 

estimativas das quantidades consumidas diariamente e ingestão diária de energia e nutrientes 

(WILLETT et al., 1997), para tal foram utilizadas as porções de referência que constavam no QFA 

original (ANEXO IV).   

O tratamento dos dados de consumo alimentar consistiu nas seguintes etapas: 

 

I - Transformação da frequência relatada em frequência diária.  

A frequência de consumo relatada no QFA foi transformada em frequência diária, a partir da 

aplicação de pesos, considerando o peso 1,0 para o consumo de uma vez ao dia e demais 

frequências como pesos proporcionais (WILLETT & LENART, 1998), conforme ponderação 

apresentada no Quadro 2.  

 

Quadro 2: Cálculo e ponderação utilizados na estimativa da frequência de consumo diário a partir de frequência de 

consumo relatada no QFA 

* dias da semana; ** dias do mês 

 

Frequência referida Cálculo Frequência diária (Peso) 

4 vezes ou mais/dia 1 x 4 4,0 

2 a 3 vezes/dia (2 + 3)/2 2,5 

1 vez/dia  1,0 

5 a 6 vezes/semana [(5 + 6) / 2] / 7* 0,79 

2 a 4 vezes/semana [(2 + 4) / 2] / 7* 0,43 

1 vez/semana 1 / 7* 0,14 

1 a 3 vezes/mês [(1 + 3) / 2] / 30** 0,07 

Menos de 1 vez por mês ou nunca  0,0 
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II - Estimativa da quantidade consumida diariamente de cada alimento. 

Por se tratar de QFA qualitativo, para propiciar a estimativa da ingestão de energia e 

nutrientes, optou-se por imputar porções padronizadas para cada um dos alimentos listados no 

questionário. As porções padronizadas foram aquelas utilizadas como referência no QFA original e 

definidas com base nos dados dos inquéritos recordatórios de 24-horas e registros alimentares 

obtidos nos estudos de avaliação da validade do questionário original (BRITO, 2010; ARAÚJO et 

al., 2010). Dessa forma, a quantidade diária consumida de cada alimento foi estimada a partir da 

Equação 1. 

Equação 1: 

alimento do imputada porção * alimento do consumo de diária frequência = ediariament consumida alimento de Quantidade  

 

III - Estimativa da ingestão diária de energia e nutrientes em cada alimento.  

Para estimar a ingestão diária de energia e de nutrientes foram utilizadas as Tabelas de 

Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil, também utilizadas no Inquérito 

Nacional de Alimentação 2008-2009 (IBGE, 2011c). O cálculo da ingestão diária de energia e 

nutrientes considerou a quantidade de alimento consumida diariamente e a composição centesimal 

do alimento (conteúdo de energia e nutrientes em 100g). 

 

IV - Estimativa de ingestão diária total de energia e nutrientes: obtida a partir do somatório 

da energia e nutrientes fornecidos por todos os alimentos incluídos no QFA. 

 

V - Avaliação da ingestão implausível de energia: 

Foram excluídos os adolescentes que apresentaram ingestão implausível de energia, ou seja, 

valores inferiores a 500 kcal/dia ou superiores ao correspondente à média + 2 desvios-padrão da 

distribuição da energia da amostra investigada na linha de base e no seguimento. 

 

VI - Ajuste da ingestão estimada de nutrientes pela energia. 

Optou-se por ajustar a ingestão estimada de nutrientes pela energia total da dieta pelo 

método de resíduos (WILLETT et al., 1997). Para tanto procedeu-se à análise de regressão linear 

simples, na qual o total de energia consumida era a variável independente e o consumo do nutriente 

a variável dependente, sendo estimados os resíduos para cada nutriente, que representam a parte do 

consumo do nutriente que não é explicada pela ingestão de energia. Porém, como os resíduos 

possuem média igual a zero, é necessário que seja somada uma constante aos valores dos resíduos 

para que sejam obtidas as estimativas ajustadas de ingestão de nutrientes. A constante representa o 

consumo estimado do nutriente para a média da ingestão de energia no grupo estudado (WILLETT 
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et al., 1997). Para o cálculo da constante, utilizam-se os coeficientes α e β obtidos em modelo de 

regressão linear, como indicado na Equação 2. 

Equação 2:  

 

avaliado grupo no energia de ingestão da média*    (C) Constante    

A ingestão individual de nutriente ajustada pela energia total da dieta é estimada pela soma 

do resíduo e a constante estimada (Equação 3) (WILLETT, 1997; ARAUJO, 2008). 

Equação 3:  

constante  resíduo   energia pela ajustada nutriente de Ingestão   

 

VII - Agrupamento dos alimentos:  

Os alimentos contidos no QFA foram agrupados de acordo com a proporção de adolescentes 

que referiram consumo e com a composição nutricional, em 19 grupos conforme descrito no 

Quadro 3. Estimou-se a contribuição percentual dos grupos alimentares para a ingestão diária de 

energia. Vale ressaltar que o Refrigerante aparece em dois grupos, uma vez que consta no grupo de 

“Bebidas com adição de açúcar” e também foi analisado separadamente no grupo “Refrigerante”. 

 

VIII - Categorização da ingestão de energia, nutrientes e grupos de alimentos:  

O consumo dos grupos de alimentos foi classificado em: (a) consumo frequente (> 5 vezes 

por semana); (b) consumo intermediário (de 1 a 4 vezes por semana) e (c) consumo esporádico (< 1 

vez por semana). Para essa classificação, foram somadas as frequências diárias estimadas para os 

alimentos que compunham cada grupo. A ingestão estimada de energia e nutrientes foram 

categorizadas em quartis.  
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Quadro 3: Grupos alimentares analisados no estudos. 

Grupo de 

alimentos 

Alimentos 

Arroz Arroz 

Bebidas com 

adição de açúcar 

Suco de fruta natural, suco de fruta industrializado (em pó, caixa, garrafa, 

etc), refresco de guaraná, café, chá, mate, refrigerante 

Bebidas alcoólicas Cerveja, vinho ou outras bebidas alcóolicas 

Bebidas de baixa 

caloria 
Refrigerante light, diet ou zero 

Bolos, biscoitos, 

doces e sobremesas 

Biscoito recheado ou waffer, achocolatado em pó, açaí, bala, chocolate ou 

bombom, leite condensado e doces à base de leite, doce de fruta, doce de 

amendoim ou paçoca, sorvete ou picolé, gelatina, pão doce ou similares 

Carnes e 

preparações à base 

de carne 

Carne de porco, carne de boi, estrogonofe de carne, frango, carne ensopada 

com legume, ovo 

Carnes preservadas 
Bacon, presunto ou mortadela, linguiça ou salsicha, carne seca ou outra carne 

salgada 

Cereais Matinais Cereais e produtos à base de cereais: neston, mucilon, farinha láctea, flocos 

Feijão Feijão 

Frutas Banana, laranja ou tangerina, mamão,morango, abacaxi, maçã e goiaba 

Hortaliças 
Chuchu, beterraba, cenoura, tomate, repolho ou couve, alface ou agrião, 

couve-flor ou brócolis 

Lanches salgados 
Batata frita, pipoca, cachorro quente, hambúrguer, salgado frito, salgado de 

forno, chips e salgadinhos, pizza, nuggets, pão de queijo 

Laticínios Leite, iogurte, requeijão, queijo (minas, muçarela,  prato, outros) 

Massas 
Lasanha, panqueca, nhoque, torta salgada, outras massas, macarrão, macarrão 

instantâneo 

Pão Pão 

Pescado Peixe enlatado, peixe 

Preparações Mistas Sopa de legumes, de feijão, de massas, outros, salada de maionese, etc 

Raízes, tubérculos 

e derivados 

Aipim, inhame ou batata-doce, batata cozida, ensopada ou assada, farinha de 

mandioca ou farofa 

Refrigerante Refrigerante 

 

5.5.2 Condição de peso 

Para avaliar a condição de peso foram empregados os critérios propostos pela Organização 

Mundial de Saúde em 2007 (ONIS et al., 2007) e preconizadas pelo Ministério da Saúde para a 

vigilância nutricional de adolescentes (BRASIL, 2011). Estimou-se o Índice de Massa Corporal 

(IMC = peso corporal / estatura2 [kg/m2]) e adotou-se os escores Z do índice IMC/Idade. Para os 

dois momentos do estudo, os adolescentes foram categorizados com base nas curvas de distribuição 

do IMC por idade e sexo da OMS em: baixo peso (IMC/I < -2,0 escore Z (EZ)), peso normal (-2,0 

EZ < IMC/I < +1,0 EZ), sobrepeso (+1,0 EZ > IMC/I < +2,0 EZ) e obesidade (IMC/I > +2,0 EZ). 

Além disso, avaliou-se a mudança na condição de peso entre a linha de base e o seguimento, 
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propiciando a categorização dos adolescentes em três categorias: (a) estável; (b) aumento da 

condição de peso e (c) redução da condição de peso, como apresentado no Quadro 4.  

 

Quadro 4: Classificação dos adolescentes segundo a variação na condição do peso entre a linha de 

base e o seguimento. 

Linha de base 
Seguimento 

Baixo peso Peso normal Sobrepeso Obesidade 

Baixo peso Estável Aumento Aumento Aumento 

Peso normal Redução Estável Aumento Aumento 

Sobrepeso Redução Redução Estável Aumento 

Obesidade Redução Redução Redução Estável 

 

5.5.3 Qualidade do Relato  

A qualidade do relato do consumo de alimentos foi avaliada com base na adequação da razão 

entre a estimativa da ingestão e o dispêndio de energia estimado. Para tal, empregou-se a equação 

proposta por Black & Cole, 2000 (Equação 4), que estima os limites de concordância de 95% para a 

relação ingestão de energia / dispêndio de energia (IE/DE). De acordo com esses autores, é 

estatisticamente improvável que a ingestão relatada de energia seja uma medida plausível se o valor 

da razão IE/DE não estiver dentro dos limites de concordância estimados. Para estimar o dispêndio 

de energia, utilizou-se a equação da Dietary Reference Intake – DRI – para adolescentes (IOM, 

2005). 

 

Equação 4: (Black e Cole, 2000) 

22

2

*2  IE/DE relação da 95% de iaconcordânc de limites
mDEpER

IE CVCV
d

CV
  

Onde: 

CVIE = coeficiente de variação intra-individual da ingestão energética; neste estudo adotou-se o 

valor de 23,0 para esse coeficiente de variação com base em publicação de Black & Cole (2000). 

d = número de dias de avaliação do consumo alimentar (neste estudo, d=90, dado que o QFA 

referia-se aos 3 meses que antecediam a aplicação). 

CVpER = coeficiente de variação do erro da equação de predição do dispêndio de energia (neste 

estudo foi adotado o valor de 11,6, estimado para equação de predição do gasto de energia (IOM, 

2005). 

CVmDE =coeficiente de variação intra-individual do dispêndio de energia (estimado em 8,2 a partir 

de estudo de Black e Cole (2000), que se basearam em 21 estudos que estimaram esse coeficiente 
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com base em dados de medidas repetidas de água duplamente marcada). 

Assim, os limites de concordância de 95% foram estimados considerando que o valor 

esperado da razão IE/DE é 1,0. Nesse estudo, o limite de concordância inferior foi 0,70 (1 - 0,30) e 

o superior 1,30 (1 + 0,30). Dessa forma, para todas as razões EI/DE menores que 0,70 considerou-

se que houve sub-relato e para valores acima de 1,30 considerou-se que houve super-relato do 

consumo de alimentos. Finalmente, para os relatos cujos valores da relação IE/DE fossem entre 0,7 

e 1,3 foram considerados como plausíveis.  

A partir desses resultados, os relatos do consumo de alimentos dos adolescentes foram 

classificados como plausível, sub-relato ou super-relato. Após a classificação dos relatos da linha de 

base e do seguimento, esses foram comparados e, assim, os adolescentes foram classificados quanto 

à variação na qualidade do relato do consumo de alimentos em: (a) os que mantiveram a qualidade 

de relato nos dois estudos e (b) os que modificaram a qualidade do relato entre a linha de base e o 

seguimento (Quadro 5). 

 

Quadro 5: Classificação dos adolescentes segundo a variação na qualidade do relato do consumo de 

alimentos entre a linha de base e o seguimento 

Linha de base 
Seguimento 

Sub-relato Relato plausível Super-relato 

Sub-relato Manteve Modificou Modificou 

Relato plausível Modificou Manteve Modificou 

Super-relato Modificou Modificou Manteve 

 

 

5.6 Análises Estatísticas 

Foram desenvolvidas análises descritivas com intuito de caracterizar o grupo estudado 

quanto às variáveis de interesse. As variáveis contínuas foram descritas por média e desvio-padrão e 

as variáveis categóricas como proporção (%). Testou-se a diferença entre as médias das variáveis 

contínuas por meio do teste t de Student pareado e para analisar a homogeneidade na distribuição 

das variáveis categóricas foram utilizados os testes do qui-quadrado e McNemar. Quando o qui-

quadrado foi significativo e havia mais de duas categorias na variável analisada, foi estimado o qui-

quadrado particionado. Foi considerado p<0,05 para significância estatística. 

Calculou-se a diferença entre a contribuição percentual de cada grupo de alimento para a 

ingestão diária de energia entre a linha de base e o seguimento, estimando-se a média (e o desvio-

padrão) e avaliou-se a significância estatística dessa diferença pelo teste t de Student pareado. 
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Para os grupos de “Bebidas alcoólicas”, “Bebidas de baixa caloria” e “Cereais matinais”, 

que tinham baixa frequência de consumo, a comparação somente considerou a referência ou não ao 

consumo nas duas ocasiões em que foram obtidas informações sobre consumo alimentar e o teste do 

qui-quadrado foi aplicado para avaliar a diferença nas proporções estimadas para os dois estudos. 

Com relação ao consumo dos grupos alimentares agrupados segundo a frequência de 

consumo (frequente [1], intermediário [2] e esporádico [3]), observou-se a concordância exata na 

classificação nos dois períodos e a proporção de adolescentes que apresentaram aumento e 

diminuição na frequência de consumo. A variação na frequência de consumo dos grupos 

alimentares foi estimada a partir da subtração da classificação no seguimento menos a categorização 

no estudo de base; se o resultado fosse zero indicava que não houve mudança na frequência de 

consumo, se fosse positivo, indicava aumento e o contrário (negativo), redução da frequência de 

consumo. 

Para avaliar as mudanças na ingestão dos grupos alimentares, de energia e de nutrientes 

entre o seguimento e a linha de base, estimou-se a concordância da categorização em quartis com o 

uso do coeficiente de concordância kappa ponderado. Para avaliar o grau de concordância 

consideraram-se os seguintes limites: 0,00 a 0,20 = concordância fraca; 0,21 a 0,40 = concordância 

razoável; 0,41 a 0,60 = concordância moderada; 0,61 a 0,80 = concordância substancial; e 0,81 a 

1,00 = concordância perfeita (LANDIS & KOCH, 1977). Adicionalmente, foi avaliada a proporção 

de adolescentes categorizados em um mesmo quartil de consumo com base nas duas ocasiões 

(concordância exata); os categorizados nas categorias adjacentes (concordância adjacente) e os 

adolescentes categorizados nas categorias opostas (discordância), como ilustrado no Quadro 6.  

 

Quadro 6: Análise da concordância da classificação em quartis da ingestão de energia e nutrientes entre a 

linha de base e o seguimento 

Classificação em quartis na 

linha de base 

Classificação em quartis no seguimento 

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 

Quartil 1 
Concordância 

exata 

Concordância 

adjacente 
Discordância Discordância 

Quartil 2 
Concordância 

adjacente 

Concordância 

exata 

Concordância 

adjacente 
Discordância 

Quartil 3 Discordância 
Concordância 

adjacente 

Concordância 

exata 

Concordância 

adjacente 

Quartil 4 Discordância Discordância 
Concordância 

adjacente 

Concordância 

exata 
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Para avaliar a direção da mudança no consumo, realizou-se subtração entre quartil do 

seguimento e quartil da linha de base (quartil do seguimento – quartil da linha de base), sendo 

assim, o valor negativo da diferença, representava diminuição do consumo, e o valor positivo, 

aumento do mesmo.  

Para avaliar se as mudanças no consumo alimentar dos adolescentes variaram de acordo com 

as variáveis explanatórias, foram desenvolvidas análises estratificadas segundo o sexo, tipo de 

escola, variação na condição de peso e variação na qualidade do relato do consumo de alimentos. 

As análises estatísticas foram conduzidas com auxílio do software Statistical Package for the Social 

Science (SPSS for Windows – versão 19.0) e WINPEPI (New York, NY). 

 

5.7 Aspectos Éticos 

 O ELANA foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Social 

da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (CAAE 0020.0.259.000-09) no dia 18/08/2009 

(ANEXO V). As escolas receberam e aceitaram as cartas de aceite autorizando a presença dos 

pesquisadores em suas instalações (ANEXOS VI e VII). 

 A participação na pesquisa foi voluntária e condicionada à autorização dos pais firmada em 

termo de consentimento livre e esclarecido quando se tratava de menores de 18 anos. Os alunos 

com idade acima de 18 anos também confirmaram a concordância em participar da pesquisa 

assinando eles próprios o termo de consentimento (ANEXO VIII). 

Os adolescentes receberam por escrito (em formulário próprio) suas medidas 

antropométricas e o diagnóstico resultante da avaliação antropométrica, sendo orientados a procurar 

profissional qualificado quando apresentavam alguma alteração nestas avaliações (ANEXO IX). O 

ELANA contou com o financiamento da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq).  
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6. RESULTADOS  

 

Na linha de base, em 2010, foram considerados elegíveis 945 alunos regularmente 

matriculados no sexto ano do ensino fundamental nas seis escolas participantes do ELANA. Desses, 

809 foram avaliados (41 alunos não entregaram o termo de consentimento assinado pelos pais, 36 se 

recusaram a participar e 59 estavam ausentes no dia da coleta de dados). No ano de 2013, 488 

adolescentes que foram inclusos no estudo na linha de base foram investigados, representando 

60,3% do total dos adolescentes avaliados no início da pesquisa.  

Para a presente análise foram excluídos os alunos que apresentaram consumo implausível 

de energia de acordo com os critérios previamente citados, totalizando 35 alunos na linha de base 

(7,2%) e 23 na quarta onda (4,3%). Como alguns foram excluídos em ambos os momentos, 

permaneceram na pesquisa 434 adolescentes. 

O fluxograma dos participantes durante o estudo é apresentado na Figura 1.  
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Figura 1. Fluxograma dos participantes da coorte ao longo das ondas de seguimento e no presente 

estudo. Rio de Janeiro (RJ), 2010 a 2013. 

1ª fase (2010) 

n=809 

4ª fase (2013) 

n=488 (60,3%) 

2ª fase (2011) 

n=648 (80,1%) 

Perdas: n=161 (19,9%) 

Não autorizados: 10 

Recusas: 3 

Não encontrados: 148 

Perdas: n=120 (18,5%) 

Não autorizados: 4 

Recusas: 20 

Não encontrados: 93 

Gestantes: 3 

Perdas: n= 110 (20,1%) 

Recusas: 40 

Não encontrados: 70 

Perdas 1ª – 4ª fase 

n= 321 (39,7%) 

Não encontrados em 2012, mas 

avaliados em 2013 

n = 51 

Não encontrados em 2011, mas 

avaliados em 2012 

n = 19 

3ª fase (2012) 

n=547 (67,6%) 

Ingestão implausível de energia na 

linha de base 

n= 31 

Ingestão implausível de energia no 

seguimento (2013) 

n= 19 

Ingestão implausível de energia nos 

dois momentos 

n= 4 

Incluídos no estudo 

n=434 (53,6%) 
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A Tabela 1 apresenta a comparação entre os adolescentes com ingestão de energia 

considerada plausível que participaram de ambas as etapas do estudo (n=434) e aqueles excluídos 

(n=375) por só terem sido avaliados na linha de base (n=321) ou por apresentarem consumo 

implausível de energia (n=54), sendo observada diferença significativa para todas as variáveis, com 

exceção do sexo. Para tipo de escola, verificou-se maior proporção de perdas entre os alunos das 

escolas públicas (p<0,01). Para avaliar a proporção de perdas segundo a condição de peso, foi 

estimado o qui-quadrado particionado, sendo observada diferença significativa de perdas entre os 

adolescentes que tinham peso normal (p<0,01).  

 

Tabela 1. Comparação entre adolescentes excluídos e incluídos no presente estudo considerando as 

características observadas na linha de base, Rio de Janeiro, 2010 

 

Excluídos da análise 

(n=375) 

Incluídos na análise 

(n=434) Valor 

de p+ 
n % n % 

Sexo      

Masculino 203 54,1 232 53,5 0,85 

Feminino 172 45,9 202 46,5  

Tipo de escola      

Pública 187 49,9 113 26,0 <0,01 

Particular 188 50,1 321 74,0  

Condição de peso*#       

Baixo peso 8 2,2 9 2,1 <0,01 

Peso normal 213 58,2 192 45,1  

Sobrepeso 69 18,9 113 26,5  

Obesidade 76 20,8 112 26,3  
+ Valor de p pelo teste de qui-quadrado. 
# Qui-quadrado particionado significativo para peso normal 

* n=366 nas perdas, n=426 nas duas ondas 

 

Foram incluídos na presente análise 434 adolescentes, os quais tinham média de idade de 

10,95 anos (desvio-padrão=0,83) na linha de base (2010) e 14,56 anos (desvio-padrão=0,80) no 

seguimento (2013), sendo 53,5% do sexo masculino e 74,0% de escolas privadas. Observou-se 

redução significativa (p<0,01) na proporção de adolescentes que apresentaram super-relato do 

consumo de alimentos no seguimento (37%) em comparação à linha de base (56%). 

Consequentemente, no seguimento, houve aumento significativo na proporção de adolescentes com 

sub-relato (27%) e relato plausível (36%), em comparação às proporções estimadas para a linha de 

base (17 e 27%, respectivamente). 

Não houve diferenças na variação da condição de peso entre a linha de base e o seguimento 

segundo sexo e tipo de escola. No entanto, a manutenção da qualidade do relato foi observada em 

maior proporção entre adolescentes das escolas públicas do que entre os das escolas privadas 
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(Tabela 2). 

 

Tabela 2. Comparação da variação na condição de peso e na qualidade do relato de consumo entre 

sexo e tipo de escola de adolescentes participantes do ELANA, 2010-2013 

 
Total 

Sexo Tipo de escola 

Masculino Feminino Pública Privada 

n % N % n % N % n % 

Variação na condição de peso           

Estável  342 81 185 82 157 81 89 80 253 82 

Aumento 14 3 8 4 6 3 1 1 13 4 

Redução 64 15 32 14 32 16 21 19 43 14 

Valor de p+  0,80 0,13 

Variação na qualidade do 

relato 
   

Manteve 208 49 104 46 104 53 66 60 142 46 

Modificou 212 51 121 54 91 47 45 40 167 54 

Valor de p+  0,22 0,04 
+ Valor de p pelo teste do qui-quadrado. 

 

Na Tabela 3 são apresentadas as médias da contribuição percentual dos grupos de alimentos 

para a ingestão calórica diária. Os grupos de alimentos com maior contribuição para a ingestão de 

energia nos dois períodos foram os grupos dos “Bolos, biscoitos, doces e sobremesas”, “Lanches 

Salgados”, “Laticínios” e “Bebidas com adição de açúcar”. Observou-se aumento na contribuição 

para a ingestão de energia durante o período avaliado para “Bolos, biscoitos, doces e sobremesas”, 

cuja contribuição média passou de 20% para 23% (p<0,01). Por outro lado, para os grupos dos 

“Lanches Salgados”, “Frutas” e “Preparações mistas” houve redução significativa na contribuição 

para a ingestão diária de energia.  

Para o sexo masculino houve aumento na contribuição para a ingestão de energia para 

“Bolos, biscoitos, doces e sobremesas” (19 vs 21%, p=0,04) e “Pão” (7 vs 9%, p=0,05) e redução 

para “Lanches Salgados” (17 vs 15%, p<0,01) e “Preparações Mistas” (2 vs 1%, p=0,03), já para o 

sexo feminino houve aumento na contribuição para a ingestão de energia para “Bolos, biscoitos, 

doces e sobremesas” (22 vs 26%, p=0,02) e redução para Pão (7 vs 5%, p=0,02) (Tabela 3).  

Com relação ao tipo de escola observou-se que os adolescentes de escola pública tiveram 

aumento na contribuição de energia para os grupos de “Bolos, biscoitos, doces e sobremesas” (23 vs 

27%, p<0,05), “Feijão” (4 vs 5%, p<0,05) e “Arroz” (3 vs 4%, p<0,05), enquanto que para os 

adolescentes de escola privada houve aumento para os grupos de “Bolos, biscoitos, doces e 

sobremesas” (19 vs 22%, p<0,05) e redução para o grupo “Frutas” (4 vs 3%, p<0,05) e “Preparações 

Mistas” (1,5 vs 1,0%, p<0,05) (Tabela 3.1). 
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Para os adolescentes que se mantiveram na mesma condição de peso nas duas etapas do 

estudo, observou-se aumento na contribuição de energia para os grupos de “Bolos, biscoitos, doces 

e sobremesas” (20 vs 23%, p<0,01) e redução para os grupos “Lanches Salgados” (17 vs 15%, 

p<0,05) e “Preparações Mistas” (2 vs 1%, p<0,05). Além disso, no grupo que apresentou aumento 

de peso no período estudado, houve diminuição da contribuição calórica de “Pescado” (1,3 vs 0,8%, 

p<0,05) (Tabela 3.1). 

Para os adolescentes que mantiveram a qualidade do relato entre as duas avaliações, 

observou-se aumento na contribuição de energia para os grupos de “Bolos, biscoitos, doces e 

sobremesas” (22 vs 26%, p<0,01) e redução para os grupos “Lanches Salgados” (17 vs 15%, 

p<0,05) e “Preparações Mistas” (2 vs 1%, p<0,05) (Tabela 3.1). 

Vale ressaltar que nas tabelas 3 e 3.1, uma vez que a contribuição calórica média dos grupos 

“Bebidas Alcoólicas”, “Bebidas de baixa caloria” e “Cereais Matinais” era quase igual a zero, 

optou-se por não trabalhar com esses grupos. 

 

Tabela 3. Contribuição média (%) dos grupos alimentares para a ingestão diária de energia na linha 

de base (2010) e no seguimento (2013) para o total dos adolescentes investigados e segundo o sexo 

de adolescentes participantes do ELANA, Rio de Janeiro. 

 

Grupos de Alimentos 

Total Sexo Masculino Sexo Feminino 

2010 2013 
Valor 

de p+ 

2010 2013 
Valor 

de p+ 

2010 2013 
Valor 

de p+ 
Média 

(%) 

Média 

(%) 

Média 

(%) 

Média 

(%) 

Média 

(%) 

Média 

(%) 
Bolos, biscoitos, doces e 

sobremesas 
20 23 <0,01 19 21 0,04 22 26 0,02 

Lanches Salgados 17 15 0,01 17 15 <0,01 17 16 0,78 

Laticínios 10 9 0,85 10 10 0,23 10 8 0,13 
Bebidas com adição de 

açúcar  
10 10 0,14 10 10 0,41 10 11 0,19 

Carnes e preparações à 

base de carne 
8 8 0,58 7 8 0,54 8 8 0,84 

Pão 7 7 0,94 7 9 0,05 7 5 0,02 

Feijão 6 6 0,89 6 6 0,41 6 5 0,18 

Arroz 5 5 0,34 5 5 0,37 5 5 0,67 

Massas 4 4 0,87 5 4 0,20 3 4 0,07 

Frutas 4 3 0,02 4 3 0,16 4 3 0,08 

Carnes preservadas 3 3 0,15 3 3 0,85 3 3 0,07 
Raízes, tubérculos e 

derivados 
3 2 0,64 3 3 0,26 2 2 0,44 

Preparações mistas 2 1 <0,01 2 1 0,03 1 1 0,16 

Pescado 1 1 0,60 1 1 0,63 1 1 0,79 

Hortaliças 1 1 0,15 1 1 0,69 1 1 0,10 

Refrigerante 2 2 0,59 2 2 0,38 2 2 0,88 
*Seguimento menos Linha de Base. 

 + Valor de p pelo teste t pareado. 
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Tabela 3.1. Contribuição média (%) dos grupos alimentares para a ingestão diária de energia na linha de base (2010) e no seguimento (2013) segundo 

o tipo de escola, a variação na condição de peso e na qualidade do relato do consumo de alimentos de adolescentes participantes do ELANA, Rio de 

Janeiro. 

 

Grupos de Alimentos 

Média (%) 

Tipo de escola Variação na condição de peso 
Variação na qualidade do relato  

do consumo de alimentos 

Pública Privada Estável Aumento Redução Manteve Modificou 

2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Bolos, biscoitos, doces e sobremesas 23 27* 19 22* 20 23** 22 26 19 21 22 26** 19 21 

Lanches Salgados 17 14 17 16 17 15* 18 15 16 16 17 15* 17 15 

Laticínios 7 8 11 10 10 10 8 8 10 8 10 9 10 9 

Bebidas com adição de açúcar  9 10 10 10 10 10 9 11 9 12 9 10 10 10 

Carnes e preparações à base de carne 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 7 8 9 

Pão 7 7 7 7 7 7 6 10 8 6 7 7 7 7 

Feijão 4 5* 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 

Arroz 3 4* 6 6 5 5 4 5 6 6 5 5 6 6 

Massas 6 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 

Frutas 4 4 4 3* 4 3 3 3 5 3 4 3 4 3* 

Carnes preservadas 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 

Raízes, tubérculos e derivados 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 

Preparações mistas 1,7 1,0 1,5 1,0* 1,5 1,1* 1,4 0,6 1,4 1,1 1,5 1,0* 1,5 1,1 

Pescado 0,8 0,4 0,6 0,8 0,6 0,7 1,3 0,8 0,8 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 

Hortaliças 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,3 0,2 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 

Refrigerante 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 
* p<0,05 ** p<0,01  - valor de p pelo teste t pareado. 
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Entre 2010 e 2013 observou-se aumento da proporção de adolescentes que referiram 

consumo de “Bebidas alcoólicas” (3 vs 15%, p<0,01). Ao analisar essa proporção por sexo 

observou-se que o aumento do consumo de “Bebidas alcoólicas” permaneceu tanto para o sexo 

masculino (3 vs 14%, p<0,01) quanto para o sexo feminino (2 vs 17%, p<0,01), assim como 

permaneceu igualmente similar e significativo para todas as categorias das variáveis explanatórias 

avaliada (p<0,05). Nos adolescentes de escola privada notou-se redução na proporção do consumo 

de “Bebidas de baixa caloria” (46 vs 39%, p<0,05) (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Proporção (%) de adolescentes que referirama o consumo de grupos alimentares 

selecionadosb na linha de base (2010) e no seguimento (2013) de adolescentes participantes do 

ELANA, Rio de Janeiro. 

 

Bebidas alcóolicas (%) 
Bebidas de baixa caloria 

(%) 
Cereais matinais (%) 

Linha de 

base 
Seguimento 

Linha de 

base 
Seguimento 

Linha de 

base 
Seguimento 

Total 3 15** 46 40 58 59 

       

Sexo       

Masculino 3 14** 47 42 60 59 

Feminino 2 17** 46 38 54 58 

       

Tipo de escola       

Pública  4 20** 46 43 60 61 

Privada 3 14** 46 39* 57 58 

       

Variação da condição de 

peso 
      

Estável 3 16** 45 40 58 59 

Aumento -# -# 36 36 64 50 

Redução 3 17* 52 38 55 55 

       

Variação da qualidade do 

relato 
      

Manteve  3 16** 49 42 65 65 

Modificou  3 14** 43 37 51 52 

* p<0,05 ** p<0,01  - valor de p pelo teste Mc Nemar. 
# Não houve referência de consumo de bebida alcoólica para os adolescentes que apresentaram aumento na variação da 

condição de peso. 
a consumido pelo menos uma vez por mês nos três meses anteriores ao inquérito  
b grupos de alimentos que foram referidos em baixas proporções 

 

Ao categorizar o consumo dos grupos alimentares em consumo frequente, intermediário e 

esporádico, conforme pode ser visto na Tabela 5 observou-se que os grupos de alimentos mais 

frequentemente consumidos tanto na linha de base como no seguimento eram “Bebidas com adição 

de açúcar”, “Bolos, biscoitos, doces e sobremesas”, “Lanches Salgados”, “Laticínios”, “Carnes e 

preparações à base de carne”, “Arroz” e “Feijão”. Os grupos mais frequentemente referidos como 

consumidos esporadicamente nos dois momentos do estudo foram “Preparações Mistas”, 

“Pescados”, “Cereais Matinais”, “Bebidas de baixa caloria” e “Bebidas alcoólicas”. A concordância 
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exata (classificação na mesma categoria) variou de 48% para “Preparações Mistas” a 99% para 

“Bebidas com adição de açúcar”. Observou-se que os grupos de alimentos que apresentaram maior 

incremento na frequência de consumo entre a linha de base e o seguimento foram “Bebidas 

Alcoólicas”, “Massas”, “Carnes e preparações à base de carnes”, “Arroz”, “Feijão” e “Bolos, 

biscoitos, doces e sobremesas”. Por outro lado, aqueles com redução mais acentuada na frequência 

de consumo entre os dois estudos foram “Preparações Mistas”, “Refrigerante”, “Cereais Matinais”, 

“Bebidas de baixa caloria”, “Carnes preservadas”, “Frutas”, “Hortaliças”, “Raízes, tubérculos e 

derivados” e “Pão”. Vale ressaltar que nos grupos analisados, foi incluída a análise do grupo 

“Refrigerante”, cujo componente também se encontra no grupo “Bebidas com adição de açúcar”.  

Avaliando a frequência de consumo dos grupos alimentares por sexo, observa-se que o 

consumo frequente de “Pão”, “Feijão” e “Laticínios” aumentou para os meninos e diminuiu para as 

meninas, já o inverso ocorre para “Lanches Salgados”. O consumo de “Carnes e preparações à base 

de carne” aumentou para ambos os sexos, enquanto o de “Frutas” e “Hortaliças” diminuiu. A 

frequência de consumo do “Arroz” se manteve para o sexo masculino e aumentou para o feminino 

(Tabela 5.1).  

Com relação ao tipo de escola, nota-se que para os adolescentes de escola pública ocorreu 

redução para “Pescados”, “Laticínios” e “Massas” e aumento para “Feijão”, “Arroz” e “Bebidas 

alcoólicas”, enquanto o inverso se deu para os adolescentes de escola privada. Houve redução de 

“Frutas”, “Carnes preservadas”, “Hortaliças”, “Raízes, tubérculos e derivados”, “Pão”, 

“Refrigerante”, “Preparações Mistas”, “Cereais Matinas” e “Bebidas de baixa caloria” para ambos 

os tipos de escola. Para “Carnes e preparações à base de carne” observou-se aumento na frequência 

de consumo tanto para escola pública como para escola privada (Tabela 5.2). 

Ao comparar os adolescentes sob a ótica da variação na condição de peso, ressaltamos que 

para os adolescentes que aumentaram sua condição de peso houve aumento de relato do consumo 

frequente de “Laticínios”, “Carnes e preparações à base de carne” e “Arroz”, sendo que para esses 

grupos, 100% dos adolescentes passaram a referir consumo frequente desses grupos de alimentos. 

Nesse grupo, observou-se ainda o aumento na proporção de adolescentes que consumem 

frequentemente “Massas”, “Raízes, tubérculos e derivados”, “Pão” e “Refrigerante”, e redução de 

“Bolos, biscoitos, doces e sobremesas”, “Preparações Mistas”, “Cereais Matinais” e “Bebidas de 

baixa caloria”. A referência de consumo frequente para o grupo “Refrigerante” reduziu para os 

adolescentes que mantiveram ou reduziram condição de peso. Para todas as variações na condição 

de peso, o alto consumo frequente de “Bebidas com adição de açúcar” se manteve (Tabela 5.3). 

Os adolescentes que modificaram a qualidade do relato do consumo apresentaram redução 

no consumo frequente para 14 grupos alimentares e aumento para 3 grupos alimentares (“Feijão”, 

“Massas”, “Raízes, tubérculos e derivados”). Os que não modificaram a qualidade do relato 

apresentaram redução para 8 grupos de alimentos (“Feijão”, “Raízes, tubérculos e derivados”, 



52 

“Pão”, “Refrigerante”, “Preparações Mistas”, “Cereais Matinais”, “Bebidas de baixa caloria” e 

“Bebidas alcoólicas”) e aumento no consumo frequente para 10 grupos alimentares (Tabela 5.4). 

Na Tabela 6, observou-se concordância fraca na categorização em quartis da ingestão de 

energia e nutrientes nos dois momentos, com valores de kappa variando entre 0,12 (lipídios) e 0,27 

(energia). Para todos os nutrientes analisados verificou-se que a concordância exata (classificação 

em um mesmo quartil) variou entre 30,0% para fibra total e 36% para energia e vitaminas C e E, ao 

passo que a discordância (categorização em quartis opostos) variou entre 22% para energia e 30% 

para cálcio e ferro. A concordância exata mais a adjacente mais elevada foi observada para energia 

(78%), e a mais baixa, para proteína (69%).  

Valores de kappa similares foram observados quando a concordância em quartis da ingestão 

de energia e nutrientes foi avaliada segundo sexo e tipo de escola. Para os que mantiveram a 

qualidade do relato de consumo observou-se valores de kappa mais elevados para a categorização 

em quartis da ingestão de energia e nutrientes para Energia (0,59 vs 0,27) e Vitaminas A (0,26 vs 

0,19), C (0,28 vs 0,22) e E (0,30 vs 0,23) em relação ao total de adolescentes examinados. Por outro 

lado, a concordância em quartis da ingestão de energia e nutrientes para aqueles que modificaram a 

qualidade do relato entre os dois momentos da pesquisa foi menor, tendo observado valores de 

kappa inferiores para a maioria dos nutrientes observados quando comparados ao total de 

adolescentes examinados, e consequentemente para os adolescentes que mantiveram a qualidade de 

relato do consumo (dados não mostrados). 
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Tabela 5. Referência (%) ao consumo de grupos de alimentos segundo a frequência de consumo e distribuição (%) dos adolescentes segundo a 

variação da frequência de consumo dos grupos de alimentos entre a linha de base (2010) e o seguimento (2013) de adolescentes participantes do 

ELANA, Rio de Janeiro. 

Grupos de Alimentos 

Frequência de consumo (%) 
Variação da frequência de consumo entre a linha de 

base e o seguimento (%) 

Frequente1 Intermediária2 Esporádica3 Classificado 

na mesma 

categoria 

Aumento 

frequência  

de consumo 

Reduziu 

frequência  

de consumo 
2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Bebidas com adição de açúcar 99 99 0 1 1 0 99 0,5 0,7 

Bolos, biscoitos, doces e sobremesas 98 98 1 1 2 1 96 2,5 1,6 

Lanches Salgados 97 95 2 1 1 4 93 2,6 4,4 

Laticínios 94 93 3 4 3 3 88 6,0 6,2 

Carnes e preparações à base de carne 92 95 5 4 4 2 88 7,4 4,8 

Arroz 91 92 5 5 4 3 86 8,1 6,0 

Feijão 85 85 7 8 8 7 79 11,2 9,7 

Frutas 82 79 7 7 12 14 79 8,3 12,7 

Carnes preservadas 77 73 11 13 12 14 68 13,3 18,2 

Massas 77 80 11 9 12 10 67 18,2 15,2 

Hortaliças 75 73 9 8 16 19 72 12,0 16,3 

Raízes, tubérculos e derivados 69 68 16 17 15 16 60 18,4 21,2 

Pão 65 61 24 28 12 11 57 19,6 23,0 

Refrigerante 43 35 32 41 24 24 51 21,1 27,9 

Preparações Mistas 28 23 24 22 48 55 48 21,6 30,2 

Pescado 22 22 28 27 50 51 50 24,4 25,6 

Cereais Matinais 19 12 20 20 62 67 56 18,9 24,9 

Bebidas de baixa caloria 16 12 17 16 67 72 61 17,5 21,7 

Bebidas alcóolicas 1 1 1 6 98 93 92 6,7 1,6 
1 Consumo frequente = frequência de consumo variando de 4 vezes ou mais ao dia a 5 a 6 vezes por semana.  

2 Consumo intermediário = frequência de consumo variando de 2 a 4 vezes por semana a 1 vez por semana.   
3 Consumo esporádico = frequência de consumo variando de 1 a 3 vezes por mês a menos de 1 vez por mês ou nunca.  
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Tabela 5.1. Referência (%) ao consumo de grupos de alimentos segundo a frequência de consumo na linha de base (2010) e no seguimento (2013), por 

sexo de adolescentes participantes do ELANA, Rio de Janeiro. 

 

Grupos de Alimentos 

Sexo 

Masculino Feminino 

Frequência de consumo (%) Frequência de consumo (%) 

Frequente1 Intermediária2 Esporádica3 Frequente1 Intermediária2 Esporádica3 

2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Bebidas com adição de açúcar 99 98 0 1 1 0 100 100 0 0 0 0 

Bolos, biscoitos, doces e sobremesas 96 97 1 2 3 0 99 99 1 1 1 1 

Lanches Salgados 97 94 2 1 2 5 97 98 2 1 1 2 

Laticínios 91 94 5 3 4 3 97 92 2 5 2 3 

Carnes e preparações à base de carne 90 93 5 5 5 2 95 96 4 3 2 2 

Arroz 89 89 7 6 4 5 93 96 4 4 3 0 

Feijão 85 88 8 7 7 5 84 81 7 10 9 8 

Frutas 79 78 7 7 13 15 85 80 5 6 9 13 

Carnes preservadas 75 75 13 14 13 11 80 70 10 13 10 17 

Massas 78 81 10 10 13 9 76 80 12 8 12 12 

Hortaliças 73 70 10 8 17 22 77 76 8 8 15 16 

Raízes, tubérculos e derivados 72 70 16 15 13 16 66 65 16 19 18 16 

Pão 65 69 24 22 11 9 64 52 24 36 12 13 

Refrigerante 42 33 33 43 25 24 45 37 31 38 24 25 

Preparações Mistas 29 21 25 22 46 57 27 26 22 21 51 53 

Pescado 23 22 25 26 51 52 21 22 30 27 49 51 

Cereais Matinais 22 15 19 20 59 65 15 10 20 20 65 70 

Bebidas de baixa caloria 15 10 17 19 69 72 17 13 17 14 66 73 

Bebidas alcóolicas 1 1 0 7 98 93 1 1 1 5 99 94 
1 Consumo frequente = frequência de consumo variando de 4 vezes ou mais ao dia a 5 a 6 vezes por semana.  

2 Consumo intermediário = frequência de consumo variando de 2 a 4 vezes por semana a 1 vez por semana.   
3 Consumo esporádico = frequência de consumo variando de 1 a 3 vezes por mês a menos de 1 vez por mês ou nunca.  
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Tabela 5.2. Referência (%) ao consumo de grupos de alimentos segundo a frequência de consumo na linha de base (2010) e no seguimento (2013), de 

acordo com o tipo de escola de adolescentes participantes do ELANA, Rio de Janeiro. 

Grupos de Alimentos 

Escola 

Pública Privada 

Frequência de consumo (%) Frequência de consumo (%) 

Frequente1 Intermediária2 Esporádica3 Frequente1 Intermediária2 Esporádica3 

2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Bebidas com adição de açúcar 99 100 0 0 1 0 99 99 0 1 0 0 

Bolos, biscoitos, doces e sobremesas 99 99 0 0 1 1 97 98 1 2 2 0 

Lanches Salgados 97 97 2 0 1 4 97 95 2 2 2 3 

Laticínios 93 87 2 7 1 6 94 95 4 3 3 2 

Carnes e preparações à base de carne 92 95 4 3 4 3 92 94 5 4 3 2 

Arroz 86 92 8 4 6 4 93 93 4 6 3 2 

Feijão 85 90 10 4 5 6 84 83 7 10 9 7 

Frutas 94 87 2 7 4 6 78 76 8 7 14 17 

Carnes preservadas 85 84 7 6 8 10 75 69 13 16 13 15 

Massas 85 81 8 9 7 10 74 80 12 9 14 11 

Hortaliças 81 75 4 12 14 12 73 72 11 7 17 22 

Raízes, tubérculos e derivados 77 74 9 11 14 16 66 65 18 19 16 16 

Pão 81 74 12 15 8 12 59 56 28 33 13 11 

Refrigerante 57 50 21 34 22 17 39 30 36 43 25 27 

Preparações Mistas 42 32 20 27 38 42 24 20 25 20 51 60 

Pescado 35 19 27 27 37 55 18 23 28 27 55 50 

Cereais Matinais 21 16 21 20 58 64 18 11 19 20 63 69 

Bebidas de baixa caloria 22 17 16 19 62 65 13 10 17 16 69 75 

Bebidas alcóolicas 2 3 0 9 98 89 1 0 1 5 98 95 
1 Consumo frequente = frequência de consumo variando de 4 vezes ou mais ao dia a 5 a 6 vezes por semana.  

2 Consumo intermediário = frequência de consumo variando de 2 a 4 vezes por semana a 1 vez por semana.   
3 Consumo esporádico = frequência de consumo variando de 1 a 3 vezes por mês a menos de 1 vez por mês ou nunca. 
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Tabela 5.3. Referência (%) ao consumo de grupos de alimentos segundo a frequência de consumo na linha de base (2010) e no seguimento (2013), 

pela variação na condição de peso de adolescentes participantes do ELANA, Rio de Janeiro. 

Grupos de Alimentos 

Variação na condição de peso 

Estável Aumento Redução 

Frequência de consumo (%) Frequência de consumo (%) Frequência de consumo (%) 

Frequente1 Intermediária2 Esporádica3 Frequente1 Intermediária2 Esporádica3 Frequente1 Intermediária2 Esporádica3 

2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Bebidas com adição de 

açúcar 99 99 0 1 1 0 100 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 

Bolos, biscoitos, doces 

e sobremesas 97 98 1 2 2 0 100 93 0 7 0 0 100 98 0 0 0 2 

Lanches Salgados 98 95 2 2 1 4 93 93 0 0 7 7 92 98 5 0 3 2 

Laticínios 93 94 3 4 4 3 86 100 7 0 7 0 95 89 3 5 2 6 

Carnes e preparações à 

base de carne 92 95 5 3 3 2 86 100 7 0 7 0 91 92 5 6 5 2 

Arroz 91 92 5 6 4 3 92 100 7 0 0 0 91 94 8 5 2 2 

Feijão 85 85 6 9 9 7 93 86 71 14 0 0 81 91 13 5 6 5 

Frutas 83 81 6 6 12 13 71 71 0 7 29 21 83 73 9 9 8 17 

Carnes preservadas 76 74 12 13 12 14 86 86 7 7 7 7 78 70 9 14 13 16 

Massas 79 80 9 9 12 11 64 71 14 7 21 21 69 83 20 9 11 8 

Hortaliças 74 73 10 8 16 19 71 71 0 7 29 21 80 72 9 9 11 19 

Raízes, tubérculos e 

derivados 68 68 18 16 15 16 64 71 7 21 29 7 72 70 11 16 17 14 

Pão 64 59 23 30 13 11 50 71 29 21 21 7 67 66 27 23 6 11 

Refrigerante 45 36 33 39 23 25 43 57 43 29 14 14 38 31 31 45 31 23 

Preparações Mistas 29 23 25 24 46 53 29 7 29 14 43 79 27 30 22 17 52 53 

Pescado 21 23 29 28 50 50 43 43 21 29 36 29 23 16 23 20 53 64 

Cereais Matinais 18 12 21 21 61 67 43 14 0 7 57 79 20 16 17 17 63 67 

Bebidas de baixa 

caloria 16 11 17 16 68 73 21 14 7 14 71 71 14 16 20 17 66 67 

Bebidas alcóolicas 1 1 1 6 98 93 0 0 0 0 100 100 2 2 0 5 98 94 
1 Consumo frequente = frequência de consumo variando de 4 vezes ou mais ao dia a 5 a 6 vezes por semana.  

2 Consumo intermediário = frequência de consumo variando de 2 a 4 vezes por semana a 1 vez por semana.   
3  Consumo esporádico = frequência de consumo variando de 1 a 3 vezes por mês a menos de 1 vez por mês ou nunca.  
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Tabela 5.4. Referência (%) ao consumo de grupos de alimentos segundo a frequência de consumo na linha de base (2010) e no seguimento (2013), 

pela variação no relato de consumo de adolescentes participantes do ELANA, Rio de Janeiro. 

Grupos de Alimentos 

Variação no relato de consumo 

Manteve Modificou 

Frequência de consumo (%) Frequência de consumo (%) 

Frequente1 Intermediária2 Esporádica3 Frequente1 Intermediária2 Esporádica3 

2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Bebidas com adição de açúcar 99 100 0 1 1 0 100 99 1 1 0 1 

Bolos, biscoitos, doces e sobremesas 97 99 1 2 3 0 99 98 1 1 1 1 

Lanches Salgados 97 96 2 1 2 3 96 95 2 1 1 4 

Laticínios 94 96 3 2 3 2 93 91 3 5 4 4 

Carnes e preparações à base de carne 93 95 5 3 2 2 91 94 5 4 5 1 

Arroz 92 94 5 5 3 1 90 90 6 6 5 4 

Feijão 88 87 8 8 3 5 81 84 7 9 13 7 

Frutas 85 86 7 5 8 9 80 73 6 9 15 19 

Carnes preservadas 76 81 12 10 13 9 77 66 12 15 11 19 

Massas 79 83 9 8 12 10 74 78 12 10 13 11 

Hortaliças 77 77 10 8 13 15 72 69 10 8 19 23 

Raízes, tubérculos e derivados 71 69 17 17 12 14 66 67 15 16 19 17 

Pão 68 65 22 27 10 8 60 56 26 30 14 14 

Refrigerante 46 44 33 38 22 18 41 28 33 42 26 30 

Preparações Mistas 31 27 26 24 43 49 27 20 23 21 50 59 

Pescado 22 24 28 27 50 50 22 20 28 27 50 53 

Cereais Matinais 21 15 24 29 55 56 18 10 16 12 67 78 

Bebidas de baixa caloria 17 14 18 15 65 71 14 10 16 18 70 73 

Bebidas alcóolicas 2 1 1 5 98 94 1 1 0 6 99 93 
1 Consumo frequente = frequência de consumo variando de 4 vezes ou mais ao dia a 5 a 6 vezes por semana.  

2 Consumo intermediário = frequência de consumo variando de 2 a 4 vezes por semana a 1 vez por semana.   
3 Consumo esporádico = frequência de consumo variando de 1 a 3 vezes por mês a menos de 1 vez por mês ou nunca.  
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Tabela 6. Concordância na categorização em quartis da ingestão estimada de energia e nutrientes selecionados avaliada na linha de base (2010) e no 

seguimento (2013) de adolescentes participantes do ELANA, Rio de Janeiro. 

 kappa* IC 95%** 
Concordância 

Exata (%) 

Concordância 

Exata + Adjacente 

(%) 

Discordância 

(%) 

Energia  0,27 0,21-0,34 36  78  22  

Proteína  0,13 0,06-0,20 32  69  31  

Lipídios Totais  0,12 0,05-0,19 31  71  29  

Carboidrato  0,14 0,07-0,21 31  71  29  

Açúcar de adição  0,19 0,12-0,26 35  74  27  

Fibra Total  0,14 0,07-0,21 30  72  28  

Cálcio  0,16 0,09-0,23 34  70  30  

Ferro  0,16 0,09-0,23 34  70  30  

Sódio Total  0,15 0,08-0,22 33  73  27  

Potássio  0,21 0,14-0,27 34  75  25  

Vitamina A  0,19 0,12-0,26 34  74  27  

Vitamina C  0,22 0,16-0,29 36  76  24  

Vitamina E  0,23 0,16-0,30 36  75  25  
*p <0,01 para todas as estimativas, exceto para gordura trans: p=0,306 

** Intervalo de confiança de 95% do kappa 
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7. DISCUSSÃO 

Nesse estudo objetivou-se caracterizar o consumo alimentar e descrever as variações nesse 

consumo no período de três anos em adolescentes avaliados em estudo longitudinal desenvolvido 

entre 2010 e 2013 entre estudantes de escolas públicas e particulares selecionadas do Rio de 

Janeiro. Tanto na linha de base quanto no seguimento, aproximadamente 50% da energia diária foi 

obtida dos grupos de alimentos “Bolos, biscoitos, doces e sobremesas”, “Lanches Salgados” e 

“Bebidas com adição de açúcar”, notadamente entre as meninas, para quem a contribuição calórica 

desses três grupos alimentares atingiu 53% da energia total da dieta. Esses três grupos alimentares 

eram também consumidos pelo menos cinco vezes na semana por pelo menos 95% dos adolescentes 

nos dois períodos do estudo. Contudo, “Frutas” e “Hortaliças” eram consumidas pelo menos cinco 

vezes na semana por 80% e 70% dos adolescentes nos dois momentos. Observou-se aumento na 

frequência do consumo dos grupos “Arroz” e “Feijão” para as escolas públicas e os grupos dos 

“Pães”, “Refrigerantes”, “Carnes Preservadas” e “Frutas” eram mais frequentemente consumidos na 

escola pública do que na escola privada, ainda que, entre a linha de base e o seguimento, tenha sido 

registrada redução na proporção de adolescentes consumindo esses grupos frequentemente em 

ambos os tipos de escola. Destaca-se, também, o incremento da referência ao consumo de “Bebidas 

alcoólicas”, especialmente entre os alunos de escola pública, dos quais 20% referiram o consumo de 

“Bebidas alcoólicas” no seguimento, mostrando um aumento de cinco vezes em relação ao 

observado na linha de base.  

Os adolescentes que, entre a linha de base e o seguimento, aumentaram a sua condição de 

peso, relataram aumento no consumo dos grupos “Raízes, tubérculos e derivados”, “Pão” e 

“Refrigerante” e redução do “Feijão”, diferentemente dos adolescentes que mantiveram ou 

diminuíram a condição de peso. Os adolescentes que aumentaram a condição de peso também 

apresentaram uma redução mais acentuada de “Bolos, biscoitos, doces e sobremesas”, além do 

relato de consumo frequente de todos os adolescentes para “Bebidas com adição de açúcar”, 

“Laticínios”, “Carnes e preparações à base de carne” e “Arroz”, apresentando de modo geral um 

aumento na frequência de consumo de alimentos de maior densidade energética. 

Observou-se, de maneira geral, redução do consumo frequente para a maioria dos grupos 

alimentares no seguimento em comparação com a linha de base. Mais ainda, observou-se que essa 

redução foi mais evidente entre os adolescentes que modificaram a qualidade do relato do consumo 

de alimentos quando comparados com os que mantiveram a qualidade do relato entre os dois 

estudos. Além disso, comparando a linha de base com o seguimento, observou-se concordância 

fraca (avaliada pelo kappa) na ingestão de energia e nutrientes, embora o percentual de discordância 

(classificação em quartis opostos) não tenha ultrapassado 30%. Análises exploratórias 

demonstraram que essa concordância também variou de acordo com a mudança na qualidade do 
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relato do consumo alimentar.  

Tais achados podem estar indicando variações nos hábitos alimentares dos adolescentes, 

pois não é esperado que passados três anos haja repetibilidade nos resultados do QFA de 

adolescentes que estão passando por mudanças importantes em diversos aspectos. Porém, não se 

pode deixar de considerar que esses achados também podem estar relacionados com a capacidade 

dos estudantes em responder ao QFA, visto que no seguimento tinham mais idade e possivelmente, 

teriam desenvolvido melhor capacidade de abstração e de compreensão do questionário.  

Na literatura científica, são escassos os estudos longitudinais avaliando mudanças no 

consumo de alimentos entre adolescentes, tendo sido encontrados estudos com essa característica 

desenvolvidos nos Estados Unidos da América, sendo que dois destes avaliaram a mudança no 

consumo de fast food ao longo da adolescência.  

Nos Estados Unidos, Larson et al. (2008a) avaliaram, durante 5 anos, 1686 adolescentes que 

tinham aproximadamente 15,9 anos na linha de base. Os autores observaram que houve incremento 

do relato de consumo de fast foods apenas para o sexo masculino. Ainda nos Estados Unidos, Bauer 

et al. (2009) avaliaram 1710 adolescentes durante três anos. Esses autores observaram incremento 

do consumo de fast food para ambos os sexos entre aqueles que estavam na fase inicial da 

adolescência (12,8 anos) na linha de base. Já entre aqueles que na linha de base estavam na fase 

intermediária (15,8 anos) da adolescência, ao final do seguimento foi observado aumento apenas 

para o sexo masculino. Ambos os estudos utilizaram QFA como instrumento de coleta de 

informações do consumo alimentar. O presente estudo não analisou o consumo de fast foods de 

forma específica, entretanto o grupo de “Lanches Salgados” pode ser considerado similar aos fast 

foods pelas características em comum dos alimentos componentes desses grupos: alimentos de 

rápido preparo e altamente calóricos. Porém, ao contrário dos estudos realizados nos Estados 

Unidos, foi encontrada redução do consumo de “Lanches Salgados” para os adolescentes do sexo 

masculino ao final do seguimento e aumento para o sexo feminino. As diferenças nas faixas etárias 

avaliadas nos dois estudos podem explicar as variações nos resultados do estudo norte-americano e 

o dos do presente estudo. Os adolescentes norte-americanos eram mais velhos e poderiam, por 

exemplo, usufruir de maior independência na escolha dos alimentos. 

Ainda nos Estados Unidos, Nelson et al. (2009), em estudo longitudinal com 2.516 

adolescentes divididos em duas coortes: mais jovens (n = 806, com idade média de 12,8 ± 0,8 anos) 

e mais velhos (n = 1710, com idade média de 15,8 ± 0,8 anos) notaram que ao final de cinco anos 

de seguimento, o consumo de refrigerantes e outras bebidas com adição de açúcar, analisados por 

meio de QFA, aumentou significativamente para os meninos da coorte mais jovem. No presente 

estudo, observou-se que o consumo de bebidas com adição de açúcar se manteve elevado para 

praticamente a totalidade dos adolescentes avaliados, entretanto, observou-se redução da referência 
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ao consumo de refrigerante, quando analisado isoladamente, para ambos os sexos. Tal como 

observado entre os adolescentes investigados no ELANA, Nelson et al. (2009) também registraram, 

para ambos os sexos, o aumento significativo do consumo de bebidas alcoólicas, nas duas coortes.  

Possivelmente o consumo de refrigerante reduziu, pois o mesmo já é apresentado pela mídia 

como uma bebida não saudável, enquanto que as bebidas adicionadas de açúcar, tais como sucos e 

chás industrializados, não possuem ainda esse mesmo foco, levando a uma troca não tão saudável 

por parte da população (NOGUEIRA & SICHIERI, 2009). 

No Brasil, não foram encontrados estudos longitudinais que avaliassem a evolução do 

consumo alimentar durante a adolescência. Assim, os hábitos alimentares de adolescentes têm sido 

avaliados em estudos transversais, sendo o mais abrangente e relevante deles, a Pesquisa Nacional 

de Saúde do Escolar – PeNSE. Na PeNSE de 2009, através do uso de questionário autoaplicável 

sobre consumo alimentar, foi evidenciado que 62,6% dos adolescentes referiram o consumo 

frequente (≥5 dias na semana) de feijão, enquanto que 53,6% e 50,9%, respectivamente, consumiam 

leite e guloseimas com essa mesma frequência (LEVY et al., 2010). Os adolescentes avaliados no 

seguimento do presente estudo estavam no mesmo nível escolar dos adolescentes avaliados na 

PeNSE, entretanto, a proporção de adolescentes relatando consumo frequente (≥5 dias na semana) 

de “Bebidas com adição de açúcar” (99%), “Bolos, biscoitos, doces e sobremesas” (98%), “Lanches 

Salgados” (95%), “Feijão” (85%) e “Laticínios” (93%) foi mais elevada do que a observada na 

PeNSE. 

Similarmente ao observado neste estudo, em São Paulo, estudo com 390 adolescentes com 

idade média de 12,4 anos aplicando QFA permitiu evidenciar elevado consumo de doces (CARMO 

et al., 2006). Em estudo desenvolvido por Conceição et al. (2010), o recordatório de 24-horas foi 

utilizado para avaliar o consumo alimentar de adolescentes (n=570) de 9 a 16 anos de idade de 

escolas públicas e privadas de São Luís – MA. Os resultados mostraram que, de modo geral, o 

consumo de biscoitos, açúcares, óleos e gorduras era elevado enquanto que o de frutas e hortaliças 

era reduzido. Também destacaram que os alunos da rede privada apresentaram consumo mais 

elevado de leite e derivados lácteos quando comparados ao da rede pública de ensino. Esses 

achados são semelhantes aos observados na presente análise, em que também se observou consumo 

de laticínios mais elevado para os alunos da rede privada, provavelmente pelo maior poder 

aquisitivo das famílias dos adolescentes das escolas privadas, permitindo maior acesso a esses 

alimentos. 

Neutzling et al. (2010) observaram entre 2.209 adolescentes de 13 a 14 anos de idade 

matriculados em 32 escolas públicas de Pelotas, que o consumo de frutas e vegetais era reduzido, 

com apenas 5,3% dos adolescentes relatando consumo na frequência desejada (≥5 vezes por dia). 

No entanto, no seguimento do presente estudo, 79% dos adolescentes relataram consumo frequente 
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de frutas, e 73% de hortaliças. Em Pelotas foi constatado que cerca de um terço dos adolescentes 

consumia bolos ou biscoitos no máximo duas vezes por semana e quase metade referia ingerir 

batata frita e salgadinhos no máximo uma vez por semana, enquanto que entre os adolescentes 

avaliados no ELANA, cerca de 99% dos adolescentes do seguimento de escolas públicas relataram 

consumo frequente – entre 1 a 4 vezes por dia – de “Bolos, biscoitos, doces e sobremesas”, e 97% 

de “Lanches Salgados”. Possivelmente, tais diferenças nos hábitos alimentares de adolescentes de 

Pelotas e do Rio de Janeiro resultam de diferenças culturais entre as regiões estudadas, visto que o 

Rio de Janeiro é uma região metropolitana e Pelotas uma cidade de porte médio do interior do Rio 

Grande do Sul. 

Os estudos brasileiros que investigaram o consumo alimentar de adolescentes, por vezes 

utilizaram metodologias distintas, que variam desde diferentes fases da adolescência analisadas até 

o instrumento utilizado para coleta de dados do consumo alimentar, dificultando assim a 

comparação com outros estudos de avaliação do consumo alimentar desse estágio da vida, além do 

fato de não haver estudo nacional de desenho longitudinal analisando as mudanças no consumo 

alimentar durante a adolescência. 

Uma possível limitação desse estudo é o método adotado para a obtenção de dados de 

consumo de alimentos, o QFA, o qual é um instrumento que apresenta diversas vantagens, como a 

praticidade no tratamento dos dados e o fato de obter dados de consumo habitual, prescindindo de 

informações sobre a variabilidade intra-individual do consumo alimentar, sendo de grande utilidade 

quando se deseja classificar os indivíduos segundo categorias de consumo (FISBERG et al., 2005). 

Por outro lado, o QFA tem diversas limitações. Por exemplo, necessita de um estudo prévio para a 

elaboração da lista de alimentos e para o estudo de sua validade na população a que se destina 

(VOCI et al., 2008). A subestimação ou superestimação do consumo também tem sido 

frequentemente relatada em estudos aplicando o QFA (MARKS et al., 2006). Associado ao 

preenchimento do QFA está o fato de que na linha de base os adolescentes eram muito novos, e 

possivelmente não tinham o grau de abstração requerido para o melhor preenchimento do QFA, 

prejudicando assim a qualidade do relato, evidenciada numa maior proporção de super-relato na 

linha de base.  

Em virtude dessas limitações, alguns cuidados foram tomados com o intuito de minimizar 

seu efeito. Em primeiro lugar, o QFA utilizado foi baseado em instrumento elaborado e validado 

para adolescentes residentes do Rio de Janeiro e as estimativas da validade desse questionário 

modificado foi também estimada, não diferenciando de forma importante daquela do questionário 

original, conforme descrito na metodologia do presente estudo. O QFA sabidamente não deve ser 

utilizado para estimativas absolutas da ingestão (KIPNIS et al., 2003), mas permite a categorização 

dos indivíduos, dessa forma, na presente análise procuramos valorizar as informações sobre a 
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frequência de consumo (Tabela 5) e a categorização em quartis para ingestão de nutrientes (Tabela 

6). Para facilitar o auto-preenchimento do QFA pelos adolescentes, os entrevistadores estiveram 

disponíveis para esclarecer e dirimir as dúvidas que surgissem enquanto os alunos preenchiam o 

questionário. Além disso, houve um rígido controle de qualidade pós-preenchimento e durante a 

digitação dos dados. Finalmente, foram aplicados procedimentos para avaliar a qualidade do relato 

nos dois momentos do estudo e a variação no consumo alimentar ao longo do estudo foi comparada 

segundo a variação na qualidade do relato.  

Outra importante limitação foram as perdas entre a linha de base e o seguimento, pois por ter 

ocorrido uma perda significativa entre os adolescentes de escolas públicas, o que pode ter 

introduzido algum grau de viés quando se analisa a variação do consumo considerando o tipo de 

escola. O desenho longitudinal do estudo pode ser considerado um ponto forte da presente análise 

que tinha como objetivo compreender as mudanças que ocorrem nos hábitos alimentares numa faixa 

etária em que os indivíduos estão submetidos a diversas transformações. Sendo esse o caráter 

inédito do estudo, principalmente, no nosso país. 
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8. CONCLUSÃO 

No período do estudo, foram observadas variações no consumo alimentar dos adolescentes. 

Especialmente, o aumento da contribuição dos grupos “Bolos, biscoitos, doces e sobremesas” e 

“Bebidas com adição de açúcar” para a ingestão diária de energia, aumento no consumo precoce de 

“Bebidas Alcoólicas” e redução do consumo frequente de “Frutas” e “Hortaliças”.  

Os grupos alimentares “Bolos, biscoitos, doces e sobremesas”, “Lanches Salgados” e 

“Bebidas com adição de açúcar” perfaziam mais de 50% da energia diária dos adolescentes no 

período pós-seguimento. Apesar da redução do consumo de Refrigerante, o consumo de Bebidas 

com adição de açúcar se manteve elevado, uma vez que o refrigerante é visto como uma bebida não 

saudável, mas as demais bebidas não estão associadas com esse perfil, mostrando a importância de 

conscientizar a população a respeito dos alimentos que consomem. 

Para os adolescentes de escola pública notou-se que os grupos “Arroz” e “Feijão” 

apresentaram frequência de relato de consumo maior do que para os adolescentes de escola privada. 

Para ambos os tipo de escola observou-se incremento da referência ao consumo de “Bebidas 

alcoólicas”, especialmente entre os alunos de escola pública, dos quais 20% referiram o consumo de 

“Bebidas alcoólicas” no seguimento, mostrando um aumento de cinco vezes em relação ao 

observado na linha de base.  

Para os adolescentes que aumentaram a sua condição de peso, notou-se aumento no 

consumo dos grupos “Raízes, tubérculos e derivados”, “Pão” e “Refrigerante” e redução do 

“Feijão”, diferentemente dos adolescentes que mantiveram ou diminuíram a condição de peso. 

A dieta dos adolescentes estudados guarda características de alimentação de baixa qualidade 

nutricional, observadas pelo elevado consumo de doces em geral, bebidas com adição de açúcar e 

lanches salgados, levando a uma ingestão em excesso de açúcar e gorduras de baixa qualidade, 

sendo potencialmente favorecedora do incremento de peso e de alterações metabólicas. Esses 

achados reiteram a necessidade de valorização da temática da alimentação saudável na agenda da 

saúde escolar. 
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10. ANEXO I – Questionário de Frequência de Consumo Alimentar do ELANA  

 
G. Por favor, assinale a opção que melhor descreve a freqüência com que você consumiu os alimentos listados NOS 

ÚLTIMOS 3 (TRÊS) MESES.   

ALIMENTOS 

FREQUÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Menos de 

1 vez por 

mês ou 

nunca 

1 a 3 

vezes 

por 

mês 

1 vez por 

semana 

2 a 4 

vezes por 

semana 

5 a 6 

vezes por 

semana 

1 vez 

por dia 

2 a 3 

vezes 

por dia 

4 vezes 

ou mais 

vezes por 

dia 

Leite         

Café         

Achocolatado em pó (produtos como 

Toddy ou Nescau) 
        

Iogurte         

Produtos à base de cereais (Neston, 

Mucilon, Farinha Láctea, flocos de 

milho, Sucrilhos) 

         

Pão doce (ou similares, como sonho, 

bolinho de chuva, etc.) 
        

Pão de queijo         

Pão         

Biscoito recheado ou waffer         

Requeijão         

Queijo (queijo minas, queijo 

mussarela, queijo prato, outros) 
        

Arroz         

Feijão         

Lasanha         

Panqueca, nhoque, torta salgada e 

outras massas 
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G. Por favor, assinale a opção que melhor descreve a freqüência com que você consumiu os alimentos listados NOS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) 

MESES. 

ALIMENTOS 

FREQUÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Menos de 1 

vez por mês 

ou nunca 

1 a 3 

vezes 

por mês 

1 vez por 

semana 

2 a 4 vezes 

por 

semana 

5 a 6 vezes 

por 

semana 

1 vez por 

dia 

2 a 3 

vezes 

por dia 

4 vezes ou 

mais vezes 

por dia 

Macarrão Instantâneo (como Miojo e Cup 

Noodles) 
        

Macarrão         

Farinha de Mandioca ou Farofa         

Ovo ou omelete         

Estrogonofe (de carne, frango ou outro)         

Carne ensopada com legumes (carne de boi, 

frango ou outra) 
        

Bacon         

Presunto ou mortadela         

Linguiça ou Salsicha         

Carne de porco (costela fresca, costeleta, ou 

carré, lombo, pernil, etc.) 
        

Carne seca ou outra carne salgada         

Carne de boi (bife, carne assada, carne moída)         

Peixe enlatado (atum, sardinha, etc.)         

Peixe         

Banana         

Laranja ou tangerina         

Mamão         

Morango         

Abacaxi         

Maçã         
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G. Por favor, assinale a opção que melhor descreve a freqüência com que você consumiu os alimentos listados NOS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) 

MESES. 

ALIMENTOS 

FREQUÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Menos de 1 

vez por mês 

ou nunca 

1 a 3 

vezes 

por mês 

1 vez por 

semana 

2 a 4 vezes 

por 

semana 

5 a 6 vezes 

por 

semana 

1 vez por 

dia 

2 a 3 

vezes 

por dia 

4 vezes ou 

mais vezes 

por dia 

Goiaba         

Sopa (de legumes, de feijão, de massa, etc.)         

Salada de maionese         

Alface ou agrião         

Couve-flor ou brócolis         

Repolho ou couve         

Chuchu         

Beterraba         

Cenoura         

Tomate         

Aipim         

Inhame ou batata-doce         

Batata frita         

Batata (cozida, ensopada, assada ou purê)         

Açaí         

Suco de fruta industrializado (em pó, caixa, 

garrafa, lata, etc.) 
        

Suco de fruta natural         

Chá ou mate (como Matte Leão, Iced Tea, 

Nestea, etc.)  
        

Refresco de guaraná (Guaraná natural, 

Guaravita, Guaraplus, Guaracamp, etc.) 
        

Refrigerante light , diet  ou zero         

Refrigerante         
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G. Por favor, assinale a opção que melhor descreve a freqüência com que você consumiu os alimentos listados NOS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) 

MESES. 

ALIMENTOS 

FREQUÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Menos de 1 

vez por mês 

ou nunca 

1 a 3 

vezes 

por mês 

1 vez por 

semana 

2 a 4 vezes 

por 

semana 

5 a 6 vezes 

por 

semana 

1 vez por 

dia 

2 a 3 

vezes 

por dia 

4 vezes ou 

mais vezes 

por dia 

Pipoca (sal ou doce)         

Cachorro-quente         

Hambúrguer         

Salgado frito (coxinha, pastel, quibe, etc.)         

Salgado de forno (pastel de forno, empada, 

empadinha, esfiha, italiano, joelho etc.) 
        

Chips e salgadinhos (Ruffles, Lays, 

Fandangos, Doritos, Torcida, Cheetos, etc.) 
        

Pizza         

Nuggets         

Bala (drops, pastilha, jujuba, etc.)         

Chocolate ou bombom         

Leite condensado, brigadeiro e outros doces de 

à base de leite (como pudim) 
        

Doce de fruta (bananada, goiabada, etc.)         

Doce de amendoim ou paçoca         

Sorvete ou picolé         

Gelatina         

Cerveja, vinho ou outras bebidas com álcool         
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ANEXO II – Lembrete para procedimentos de aferição 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO E UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO 

 
ESTUDO LONGITUDINAL DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES - 

PROJETO ELANA 

Caro estudante, 

Como é do seu conhecimento, estamos realizando uma pesquisa em sua escola. Para que as medidas que 

vamos fazer deem resultados corretos, precisamos que você siga algumas recomendações:   

NO DIA DA AVALIAÇÃO FÌSICA você DEVE: 

 Trazer roupas leves como, por exemplo: top ou blusinha curta, camiseta ou regata de malha, short ou 

bermuda de cotton, lycra ou nylon; ou seja, roupa de ginástica; 

 Evitar usar enfeites ou adornos na cabeça como boné, tiaras, prendedores, laços, pregadeiras etc. para 

não interferir na medida do seu peso ou da sua altura. 

NO DIA ANTERIOR ao dia da avaliação física você: 

 NÃO DEVE beber café e/ou bebida alcoólica;  

 NÃO DEVE realizar exercícios físicos ou sauna até 08 (oito) horas antes da avaliação; 

 DEVE EVITAR o uso de medicamentos diuréticos (aqueles que fazem urinar muito) ou laxativos 

(aqueles que podem provocar diarréia); 

 DEVE beber bastante líquido (aproximadamente oito copos de água ou suco). 
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ANEXO III – Identificação, antropometria e composição corporal 

 

A. IDENTIFICAÇÃO 

A1. Nome: 
 

A2. Data de Nascimento: 
|___|___| /|___|___| /|___|___|___|___| 

A3. Sexo: 
1  Menino      2        Menina A3.1 Está grávida?  1  Sim     2        Não 

A4. Endereço: 
 

A5. Bairro: 
 

A6. CEP: 
  |___|___|___|___|___| - |___|___|___| 

A7. Telefone: 
|___|___|___|___| - |___|___|___|___| 

A8. Celular: 
|___|___|___|___| - |___|___|___|___| 

A9. Escola: 
 

A10. Turma: 
 

A11.Série: 
 

B. ANTROPOMETRIA E COMPOSIÇÃO CORPORAL  

Para preenchimento pela equipe de pesquisa. 

B0: NÃO FOI REALIZADA. MOTIVO:   1  Gravidez    2          Deficiência física impeditiva 

B1. Massa corporal: |___|___|___|, |___| kg 

B2. Estatura:  B2.1 1ª medida:  |___|___|___|, |___| cm 

                       B2.2 2ª medida: |___|___|___|, |___| cm 

                       B2.3 Média:       |___|___|___|, |___| cm 

B3. Circunferência da cintura: B3.1 1ª medida:     |___|___|___|, |___| cm 

                                                B3.2 2ª medida:     |___|___|___|, |___| cm 

B4. Impedância: B4.1 Resistência (1ª medida): |___|___|___|             B4.2 Resistência  (2ª medida):  |___|___|___| 

                                        B4.3 Reactância (1ª medida): |___|___|                      B4.4 Reactância  (2ª medida):  |___|___| 

B5.  Percentual de gordura: |___|___|, |___| % 

B6.  Massa magra: |___|___|___|, |___| kg                        B7. Massa gorda: |___|___|___|, |___| kg 
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ANEXO IV – Porções imputadas ao QFA do ELANA 

Alimentos Porção imputada (g) 

Leite 250,0 

Café 150,0 

Achocolatado(Toddy ou Nescau) 16,0 

Iogurte 200,0 

Produtos à base de cereais (Neston, Farinha láctea e similares) 12,0 

Pão doce (sonho, bolinho de chuva, similares) 50,0 

Pão de queijo 90,0 

Pão 50,0 

Biscoito recheado ou waffer 100,0 

Requeijão 15,0 

Queijo (tipo minas, muçarela, prato ou outro) 25,0 

Arroz 50,0 

Feijão 86,0 

Lasanha 190,0 

Panqueca, nhoque, torta salgada e outras 80,0 

Macarrão instantâneo (miojo e cup noodles) 85,0 

Macarrão 110,0 

Farinha de mandioca ou farofa 15,0 

Ovo ou omelete 50,0 

Estrogonofe (carne, frango ou outro) 170,0 

Carne ensopada com legumes (carne, frango ou outro) 105,0 

Bacon 15,0 

Presunto ou mortadela 28,0 

Lingüiça ou salsicha 55,0 

Carne de porco  76,0 

Carne seca ou outra carne salgada 54,0 

Carne de boi (bife, assada ou moída) 85,0 

Peixe enlatado 38,0 

Peixe 91,0 

Banana 40,0 

Laranja ou tangerina 160,0 

Mamão 110,0 

Morango 100,0 

Abacaxi 100,0 

Maçã 150,0 

Goiaba 45,0 

Sopa (de legumes, de feijão, de massa, etc) 520,0 

Salada de maionese 90,0 

Alface ou agrião 12,0 

Couve-flor ou brócolis 60,0 

Repolho ou couve 60,0 

Chuchu 50,0 

Beterraba 60,0 

Cenoura 40,0 

Tomate 54,0 

Aipim 100,0 

Inhame ou batata doce 65,0 

Batata frita 65,0 

Batata (cozida, ensopada, assada ou purê)  131,0 

Açaí 200,0 

Suco de fruta industrializado ( pó, caixa, garrafa, lata, etc) 250,0 

Suco de fruta natural 250,0 

Chá ou mate ( Matte, Iced tea, Nestea, etc) 140,0 

Refresco de guaraná (guaraná natural, guaravita,guaraplus,etc) 140,0 
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Alimentos Porção imputada (g) 

Refrigerante light, diet 250,0 

Refrigerante 250,0 

Pipoca 20,0 

Cachorro-quente 98,0 

Hambúrguer 154,0 

Salgado frito (coxinha, pastel, quibe etc) 90,0 

Salgado de forno (pastel de forno, empada, esfiha, joelho) 90,0 

Chips e salgadinhos (ruffles, lays,fandangos, etc) 98,0 

Pizza 105,0 

Nuggets 68,0 

Bala (drops, pastilha, jujuba) 50,0 

Chocolate e bombom 30,0 

Leite condensado, brigadeiro, pudim de leite  62,0 

Doce de fruta (bananada, goiabada, etc) 50,0 

Doce de amendoim ou paçoca 50,0 

Sorvete ou picolé 80,0 

Gelatina 100,0 

Cerveja, vinho, ou outras com álcool 350,0 
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 ANEXO V – Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO VI – Carta de Aceite das Escolas Privadas 
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ANEXO VII – Carta de Aceite das Escolas Públicas 
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ANEXO VIII – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Propósitos do estudo: Na escola em que seu(sua) filho(a) estuda será desenvolvida uma pesquisa sobre o 

estado nutricional e os fatores que podem interferir no mesmo. Neste estudo serão realizadas as medidas 

de peso, altura, circunferência da cintura e gordura corporal. Será feita também uma auto-avaliação do 

estágio de desenvolvimento puberal, na qual o próprio adolescente marcará, em formulário próprio, em que 

fase de desenvolvimento se encontra, mediante observação de figuras ilustrativas do desenvolvimento dos 

caracteres sexuais secundários. As avaliações acontecerão a cada semestre letivo, por período de 4 anos. 

Seu filho irá responder a um questionário sobre consumo alimentar, atividade física, imagem corporal, 

relação com os colegas, qualidade de vida e comportamentos relacionados à alimentação. Também será 

avaliado quanto à resistência física por meio de um teste de corrida acompanhado por Educador Físico. A 

coleta dos dados será realizada em cada semestre, a partir de março de 2010, no período escolar, com 

marcação prévia e apenas após a explicação detalhada dos procedimentos ao adolescente e mediante o 

seu consentimento e o de seus pais e/ou responsáveis.   

Seu filho será informado do diagnóstico quanto ao seu estado nutricional e aptidão física, podendo ser 

encaminhado para orientação nutricional, se houver indicação. As informações globais serão enviadas para 

a direção da escola e servirão de base para programar possíveis atividades futuras que tenham a finalidade 

de promover a saúde do adolescente. 

Privacidade: As informações obtidas nesta investigação são confidenciais. Os dados individuais serão 

fornecidos somente para o participante do estudo. As informações científicas resultantes poderão ser 

apresentadas em eventos científicos, como congressos, e publicados em revistas científicas, sem que a 

identidade dos participantes seja revelada. 

Participação voluntária: A participação do adolescente neste estudo será totalmente voluntária e não está 

condicionada a qualquer tipo de remuneração. O adolescente poderá desistir de participar do estudo, a 

qualquer momento, sem nenhum tipo de represália ou prejuízo. 

Com quem você deve entrar em contato em caso de dúvida: 

Se você tiver dúvidas sobre o estudo ou algum dado relacionado à pesquisa pode entrar em contato com os 

supervisores do trabalho de campo, Alice Helena Pacheco [Telefone: (21) 2334-0504 ramal 160 ou e-mail: 

alicelena@gmail.com], Tatiana Tavares Ribeiro [Telefone: (21) 2334-0504 ramal 160 ou e-mail: 

tatiribeironut@yahoo.com.br] e Ana Carolina Reiff [Telefone: (21) 2334-0504 ramal 158 ou e-mail: 

carolreiff@gmail.com], a qualquer momento que você julgar necessário, assim como com a Profª Gloria 

Valeria da Veiga, do Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ [e-mail: gvveiga@globo.com]. Suas 

dúvidas também podem ser enviadas ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Social da 

UERJ (CEP-IMS), situado na Rua São Francisco Xavier, 524 - sala 7.003-D, Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), 

CEP 20559-900, telefone (21) 2334-0235 ramal 108, fax (21) 2264-1142 e e-mail: cep-ims@ims.uerj.br. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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Declaro, por meio deste termo, que concordo e autorizo a participação do meu (minha) 

filho(a) 

_____________________________________________________________________________________,  

                            (coloque na linha acima o nome do(a) adolescente) 

estudante do colégio ___________________________________________, cursando a série _________ 

e a turma ____________, caso ele(a) assim o deseje, na pesquisa intitulada Estudo Longitudinal 

sobre Avaliação do Estado Nutricional de Adolescentes, desenvolvida pelo Instituto de Medicina 

Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e pelo Instituto de Nutrição Josué 

de Castro (INJC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

 

ID: |___|___|___|___| (Para preenchimento  pela equipe de pesquisa). 

Por favor, preencha as informações abaixo: 

1) Qual foi a última série (ou ano) e o último grau concluídos, na escola, pelos pais ou responsáveis 

do adolescente? 

     a) Mãe: |__| série/ano do |__| grau       |__| Nunca estudou 

     b) Pai: |__| série/ano do |__| grau         |__| Nunca estudou  

Atenção: Marque 1º grau se for Ensino Fundamental (antigo primário e ginásio), 2º grau se for 

Ensino Médio (antigo colegial ou científico) e 3º grau se for Ensino Superior. 

2) Informe quem é o chefe da família (aquele que contribui com a maior parte da renda para 

manutenção da casa): 1|__| Mãe    2|__| Pai    3|__| Quem? _________________. 

3) Caso o chefe da família não seja o pai nem a mãe, por favor, informe a escolaridade do chefe da 

família: |__| série/ano do |__| grau. 

4) Marque com um X quais, entre as pessoas abaixo, moram com o(a) adolescente na maior parte 

da semana? 

1|__| Mãe    2|__| Madrasta ou companheira do pai    3|__| Pai    4|__| Padrasto ou 

companheiro da mãe    5|__| Avó materna    6|__| Avô materno 7|__| Avó paterna    8|__| Avô 

paterno. 

5) Informe, abaixo, o peso e a altura dos pais do(a) adolescente: 

      a) Mãe: peso: _______ kg      altura: _______ m (Exemplo: 1,55 m). 

      b) Pai: peso: _______ kg        altura: _______ m (Exemplo: 1,55 m). 

6) O(A) seu(sua) filho(a) tem algum problema de saúde que o impeça de realizar uma corrida?    

1|__| Sim. Qual(is)? ____________________________________________   2|__| Não. 
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7) Algum médico ou profissional de saúde informou que seu(sua) filho(a) não deve praticar atividade 

física atualmente?    1|__| Sim      2|__| Não. 

 

 

______________________, _____ de __________________ de _______. 

 

___________________________________                __________________________________ 

Assinatura do pai ou mãe ou responsável                    Assinatura do(a) adolescente participante 

 

___________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

AGRADECEMOS A SUA COLABORAÇÃO! 
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ANEXO IX – Ficha com os dados antropométricos entregue aos adolescentes 

 

 

 

 

 

 


