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RESUMO 

O sobrepeso e a obesidade constituem os principais problemas nutricionais entre 
adolescentes brasileiros e a alimentação inadequada e a inatividade física são 
fatores diretamente relacionados ao seu desenvolvimento. Porém os efeitos dos 
hábitos de refeição sobre o ganho de peso ainda são pouco explorados. O presente 
estudo teve como objetivo analisar a associação entre os hábitos de realização de 
refeições e indicadores antropométricos de adiposidade em adolescentes. Trata-se 
de estudo transversal que utilizou os dados da linha de base do Estudo Longitudinal 
de Avaliação Nutricional de Adolescentes (ELANA) desenvolvido com 1743 
adolescentes entre 10 e 19 anos de idade, sendo 970 do ensino médio e 773 do 
ensino fundamental de escolas públicas e particulares selecionadas da região 
metropolitana do Rio de Janeiro. Os hábitos de realização das refeições principais 
foram categorizados como regulares, quando a refeição era consumida pelo menos 
cinco vezes na semana; e irregulares, quando o adolescente relatava consumi-las 
menos de cinco vezes na semana. Para avaliar o padrão de realização de refeições 
dos adolescentes, estimou-se escore que pontuava as frequências de consumo de 
refeições, o qual variou entre 0 e 12 pontos; foi considerado padrão de refeições 
satisfatório para escores ≤1. Foram analisados o índice de massa corporal 
(IMC=peso/estatura2), classificado segundo critérios da Organização Mundial de 
Saúde e a Razão Cintura Estatura (RCE), considerada adequada para  valores 
≤0,50. O percentual de gordura corporal (PGC) foi estimado por meio de 
bioimpedância elétrica aplicando-se equações específicas para adolescentes (PGC 
elevado se >25% para meninos e > 30% para meninos). A associação entre o 
padrão de realização de refeições e os hábitos de refeições  com o IMC, RCE e PGC 
foi avaliada em análises univariadas e em modelos multivariados de regressão de 
logística binária ajustados por idade, sexo, tipo escola e período escolar, estimando-
se as odds ratios (OR) e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). 
Foi observado que entre os alunos de escolas públicas, aqueles do ensino médio 
relataram o consumo irregular do desjejum (37 vs. 23%, p<0,01) e do jantar (30 vs. 
19%, p<0,01) com frequência mais elevada do que os do ensino fundamental. 
Consequentemente, o padrão insatisfatório de refeições foi mais frequente entre os 
alunos do ensino do médio do que entre aqueles do ensino fundamental de escolas 
públicas (60 vs. 42%,p<0,01). Não encontramos diferenças entre o padrão de 
consumo de refeições segundo os tipos de escolas, tanto considerando o grau 
escolar quanto o sexo. O padrão insatisfatório de consumo de refeições associou-se 
ao incremento da probabilidade de excesso de peso (OR=1,5; IC95%=1,2–1,9), RCE 
elevada (OR=1,4; IC95%=1,0–1,8) e PGC elevada (OR=1,6; IC95%=1,3–2,0), 
independentemente das variáveis de ajuste. Os hábitos irregulares de realização das 
refeições principais se relacionaram com indicadores desfavoráveis de massa 
corporal, adiposidade e distribuição de gordura corporal, sugerindo a necessidade 
de incorporar de forma mais efetiva os hábitos de refeição nas propostas de 
intervenção visando o estímulo da alimentação saudável. 
 
Palavras chaves: consumo de refeições, adolescentes, indicadores 

antropométricos, composição corporal. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, overweight and obesity are the major nutritional problems among 
Brazilian adolescents. The food inadequacy and physical inactivity are factors directly 
related to the development of weight status. However the effect of meals habits on 
the weight gain is still poorly studied. In Brazil, few studies have evaluated the 
association between meals consumption and anthropometric indices. Thus, the 
present study aimed to examine the association between meals consumption habits 
and anthropometric indicators of adiposity in adolescents. It is a cross-sectional 
study, the baseline of the Longitudinal Nutritional Assessment of Adolescents Study 
(ELANA) developed with adolescents between 10 and 19 years old, including 970 
high school students and 773 middle school students from selected public and 
private schools from the metropolitan region of Rio de Janeiro. Meals consumption 
habits were categorized as regular, when the meal was consumed at least five times 
per week; and irregular when the meal was consumed them less than five times per 
week. It was estimated a score to classify the adolescents’ meal patterns, by scoring 
the frequencies of meals consumption (daily = 0; 5 to 6 times per week = 1; 3 to 4 
times per week = 2; 1 to 2 times per week = 3; 1 to 2 times per week = 4). The scores 
sum ranged from 0 to 12 points and the meals consumption pattern was considered 
satisfactory when the total score was ≤ 1. Anthropometric indices analyzed were: the 
body mass index (BMI = weight/height2), classified according to criteria of the World 
Health Organization; the Waist Height Ratio (WHR), which was categorized as 
adequate (≤ 0.50) and high (> 0.50). Body composition was estimated by bioelectrical 
impedance using equations specific for adolescents to estimate the body fat 
percentage (BFP). The association between the independent variables (overall meals 
pattern, and habits related to breakfast, lunch, and dinner) with the dependent 
variables (BMI, WHR and BFP) was assessed in univariate and multivariate binary 
logistic regression models adjusted for age, gender, school type and school period, 
estimating odds ratios (OR) and their respective 95% confidence intervals (95%CI). 
Among public school students, those from high school reported higher frequencies of 
irregular habits of breakfast (37 vs. 23%, p <0.01) and dinner (30 vs. 19%, p <0.01) 
consumption than those from middle school. Consequently, in public schools, 
unsatisfactory meals’ patterns were more frequent among high school students than 
among those in the middle school (60 vs. 42%, p <0.01). Nevertheless, we found no 
differences in meals consumption pattern according to the types of schools, even 
when stratified by the school grade or sex. Unsatisfactory meals’ pattern was 
associated with increased probability of overweight (OR = 1.5, 95% CI 1.2 to 1.9), 
high WHR (OR = 1.4, 95% CI = 1 0.0 to 1, 8), and high BFP (OR = 1.6, 95% CI 1.3 to 
2.0), regardless of sex, age, type of school, and school year. Irregular meals habits 
were related to unfavorable indicators of body mass, body fat, and body fat 
distribution, suggesting the need of including more effectively the meals’ habits in 
interventions encouraging healthy eating. 
 
Keywords: consumption of meals, adolescents, anthropometrics indicators, body 
composition. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este projeto é uma análise de dados do estudo de base do ELANA (Estudo 

Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes), pesquisa executada 

pelo Instituto de Nutrição Josué de Castro, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) em consórcio com o Instituto de Medicina Social da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), recebendo apoio financeiro da Fundação Carlos 

Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

A coordenação da pesquisa ficou a cargo a Professora Glória Valéria da 

Veiga e contou com a participação dos professores Rosely Sichieri (UERJ), Michael 

Eduardo Reichenheim (UERJ), Cláudia Leite (UERJ), Cláudia de Souza Lopes 

(UERJ) e Rosangela Alves Pereira (UFRJ) na sua concepção e desenvolvimento. 

Uma equipe multidisciplinar composta por docentes pesquisadores, alunos de cursos 

de graduação e de pós-graduação da UERJ e UFRJ, dentre os quais se inclui a 

autora deste projeto, trabalha em conjunto no desenvolvimento das diversas etapas 

da pesquisa. 

O ELANA tem como objetivo principal avaliar as mudanças nas medidas 

antropométricas indicadoras do estado nutricional em adolescentes de escolas 

públicas e privadas do Rio de Janeiro, e a evolução de fatores como consumo 

alimentar, prática de atividade física, condições socioeconômicas e psicossociais, de 

modo a esclarecer de que forma tais fatores podem influenciar a evolução 

inadequada do estado nutricional. 

Diante do quadro epidemiológico e nutricional atual, torna-se relevante 

identificar adolescentes sob risco de desenvolver excesso de peso e outros 

distúrbios metabólicos, e reconhecer os hábitos alimentares que possam estar 

associados a essas condições. Importa principalmente reconhecer como vêm 

evoluindo os hábitos de alimentação dos adolescentes. A literatura sobre o assunto 

ainda é pouco explorada no Brasil.  

Nesta análise dos dados de base, procurar-se-á avaliar a associação entre os 

hábitos de consumo de refeições e indicadores antropométricos de excesso de 

peso, de gordura corporal e de distribuição da gordura corporal, observando 

adolescentes em períodos escolares distintos e oriundos de contextos sociais 

diferenciados.  
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Para essas vertentes de análise dos dados foi proposta a elaboração de um 

manuscrito intitulado: “Padrão de consumo de refeições e indicadores 

antropométricos em adolescentes de escolas públicas e particulares da região 

metropolitana do Rio de Janeiro”. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A adolescência é o período da vida compreendido entre 10 e 19 anos de 

idade World Health Organization - WHO (1995) e é caracterizada pelo crescimento e 

desenvolvimento acelerados, por alterações morfológicas e fisiológicas complexas, e 

mudanças psicológicas, como o aumento da capacidade cognitiva e adaptações de 

personalidade, constituindo uma parte da população com características fisiológicas 

e psicológicas específicas. Durante a adolescência, o individuo começa a adquirir 

independência e responsabilidades e experimenta profundas mudanças 

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

1994). 

Farias (2004) assinala que tem sido observada elevada prevalência de 

adolescentes expostos a comportamentos de risco à saúde, como os hábitos 

alimentares inadequados, afetando um número cada vez mais expressivo de jovens 

em diferentes países, o que se constitui em cenário preocupante, uma vez que os 

hábitos adquiridos nessa etapa da vida são, muitas vezes, mantidos durante a vida 

adulta, tornando-os mais difíceis de serem alterados (KIM, 1995; LIEN et al., 2001; 

MIKKILA et al., 2004). 

Um comportamento considerado desfavorável para a saúde é o consumo 

irregular de refeições, o qual tem sido comumente observado em adolescentes, 

sendo que o desjejum têm sido apontado como a refeição mais frequentemente 

omitida (ARAKi et al., 2010; ESTIMA et al., 2009; FEIJÓ et al., 1997; LEAL et al., 

2010; LEHTO et al., 2010; VIDEON; MANNING, 2003; XIMENES et al., 2006). 

Alguns estudos têm evidenciado associação entre hábitos inadequados de 

realização de refeições e alterações no estado nutricional (FRANKO et al., 2008; 

WÜRBACH et al., 2009). 

Para análise da situação nutricional de indivíduos e populações, seja em 

ações clínicas, de triagem, ou mesmo em monitoração de tendências, Conde e 

Monteiro (2006) sugerem que o uso de medidas antropométricas na avaliação do 

estado nutricional tem sido considerado o modo mais prático e de menor custo. A 

determinação do perfil antropométrico da população adolescente constitui importante 

subsídio às políticas de saúde e intervenções educativo-terapêuticas nas escolas, 

serviços e comunidade, com vistas a prevenir a ocorrência precoce de doenças 

metabólicas decorrentes da inadequação alimentar, como afirma Santos (2005). 
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A obesidade e o sobrepeso são considerados os principais distúrbios 

nutricionais que atingem os adolescentes brasileiros atualmente, como evidenciou a 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009 que estimou a prevalência de 

excesso de peso entre adolescentes de todo país em 20,5%, sendo que em 

determinadas regiões do país, esta prevalência atinge 27% dos adolescentes (IBGE, 

2010). No Rio de Janeiro a prevalência de excesso de peso em adolescentes foi 

estimada em 17,2% (CARDOSO et al., 2011), taxa menor que a média nacional, 

porém ainda preocupante. 

Diante do quadro epidemiológico e nutricional atual, torna-se relevante 

identificar adolescentes sob risco de desenvolver excesso de peso e outros 

distúrbios metabólicos, e reconhecer os hábitos alimentares que possam estar 

associados a essas condições. Por exemplo, são necessários estudos mais 

conclusivos sobre o efeito de hábitos irregulares de realização de refeições no 

estado nutricional e na qualidade da dieta de adolescentes 

Em geral, os estudos que se concentram na investigação do consumo de 

refeições entre os adolescentes abordam principalmente o consumo do desjejum e 

em alguns casos o do jantar (ARAKI et al., 2011; FEIJÓ et al.,1997; HENRY-

UNAEKE; OKONKWO, 2011; LEAL et al., 2010; MORENO et al., 2005; 

RAMPERSAUD et al., 2005; VIDEON; MANNING, 2003; VIEIRA et al., 2005; 

XIMENES et al., 2006; WÜRBACH et al., 2009) e são raros os que descrevem o 

padrão de consumo dessas refeições (ESTIMA et al., 2009; LEHTO et al., 2010; 

SJÖBERG et al., 2003; VAGSTRAND et al., 2007), considerando padrão como um 

escore da frequência do consumo diário das principais refeições. No Brasil, 

encontramos apenas um estudo que investigou associações entre o consumo de 

refeições de adolescentes associados ao estado nutricional com base no uso do 

Índice de massa corporal = peso/estatura2 (IMC) (ESTIMA et al., 2009). Pouco se 

sabe a respeito do efeito dos hábitos de refeições sobre a composição corporal e a 

distribuição de gordura em adolescentes, contudo, poucos estudos exploraram essa 

relação. 

O presente estudo pretende estimar a associação entre hábitos de consumo 

de três principais refeições (desjejum, almoço e jantar), bem como a substituição do 

almoço e jantar por lanches com os indicadores antropométricos de adolescentes 

estudantes de escolas públicas e particulares investigados no estudo de base do 

ELANA. 
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Este estudo irá analisar informações sobre o consumo de refeições em alunos 

de períodos escolares distintos e em diferentes ambientes socioeconômicos. Além 

disso, o estado nutricional será caracterizado a partir de três aspectos: o excesso de 

massa corpórea, com base no IMC, o excesso da gordura corporal, avaliado a partir 

de bioimpedância elétrica e a distribuição inadequada de gordura, avaliada segundo 

a Razão cintura estatura (RCE). Essas três medidas se complementam e informam 

diferentes aspectos do ganho de peso excessivo, com a capacidade de captar as 

características corporais dos adolescentes. 

Espera-se que os resultados deste estudo venham contribuir para substanciar 

a formulação de propostas de intervenções que visem à promoção da alimentação 

saudável e a prevenção do excesso de peso e distúrbios metabólicos entre 

adolescentes. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1  Características e perfil nutricional atual da adolescência 

 

2.1.1 Características da adolescência 

 

De acordo com a WHO (1995) a adolescência pode ser definida em duas 

fases. Na fase inicial (10 a 14 anos) chamada de puberdade, quando ocorre o 

estirão de crescimento, o aumento rápido das secreções de diversos hormônios e o 

aparecimento dos caracteres sexuais secundários (maturação sexual). A fase final 

(15 a 19 anos) caracteriza-se pela desaceleração destes processos e pela 

finalização da maturação sexual. 

A puberdade é o fenômeno biológico que se refere às mudanças de forma e 

função resultantes da reativação dos mecanismos neuro-hormonais do eixo 

hipotalâmico-hipofisário-gonadal, que se inicia com o aumento dos hormônios 

gonadotróficos, adrenais e tireoidianos e prossegue com a produção dos 

androgênios pelos testículos e estrogênios/ progesterona pelos ovários 

(EISENSTEIN et al., 2000). 

 As principais manifestações da puberdade são as seguintes: 1 - estirão 

puberal ou aceleração da velocidade de crescimento e de maturação óssea; 2 - 

desenvolvimento gonadal com a maturação sexual e as diferenciações entre os 

gêneros: a menarca (primeira menstruação) que ocorre, geralmente, logo após 

aceleração máxima do crescimento, em média aos 12,6 anos e a espermarca (ou 

semenarca, com início da produção de esperma), e as ejaculações com 

espermatozóides ativos e viáveis que, geralmente, ocorrem durante o período de 

aceleração máxima do crescimento em altura, em média aos 14,7 anos; 3 -  

mudanças da composição corporal e da distribuição das massas gordurosa (maior 

no sexo feminino) e muscular (maior no sexo masculino), que ocorrem durante e 

após o estirão puberal; 4 -  desenvolvimento dos órgãos internos, principalmente dos 

sistemas circulatório e respiratório e de outras mudanças corporais, inclusive 

enzimáticas e metabólicas (EISENSTEIN et al., 2000). 

Lerner (1994) afirma que o crescimento e desenvolvimento acelerados, as 

alterações morfológicas e fisiológicas complexas, e as mudanças psicológicas, como 
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o aumento da capacidade cognitiva e adaptações de personalidade, são 

características que tornam os adolescentes um grupo populacional especial, e por 

isso deve ser alvo de atenção especializada nos diversos campos de atividade.  

As mudanças comportamentais ocorridas na adolescência nem sempre são 

adequadas, inclusive com relação aos hábitos alimentares. Por isso a proporção de 

adolescentes exposta a comportamentos de risco à saúde, tem-se mostrado 

elevada, afetando um número cada vez mais expressivo de jovens em diferentes 

países (FARIAS JÚNIOR; LOPES 2004). Em um estudo realizado por Farias-Júnior 

e Lopes (2004) em 1.107 escolares do ensino médio no ano de 2001 em 

Florianópolis-SC mostrou que cerca de dois terços dos adolescentes estudados 

(65,8%) apresentavam um ou mais comportamentos de risco à saúde, como o 

consumo excessivo de bebidas alcoólicas, fumo, hábitos alimentares inadequados, 

níveis insuficientes de atividade física e uso de drogas ilícitas. Cenário preocupante, 

uma vez que os hábitos adquiridos nessa etapa da vida, além de afetarem a saúde 

na vida adulta, são, muitas vezes, mantidos, tornando-os mais difíceis de serem 

alterados (KIM, 1995; LIEN et al., 2001; MIKKILA et al., 2004). 

Na adolescência o indivíduo começa adquirir independência, 

responsabilidades e experimentar profundas mudanças comportamentais, entre as 

quais se incluem os hábitos alimentares. Os hábitos alimentares são as formas que 

os indivíduos selecionam, consomem e utilizam os alimentos disponíveis. É também 

por meio desses hábitos que o indivíduo se integra a determinado grupo. Desta 

forma, pode-se dizer que o consumo alimentar por determinada população está 

condicionado e limitado por uma série de valores e sentimentos que se inter-

relacionam com os outros aspectos das práticas da vida social (MEZOMO, 2002). 

Para Eisenstein et al. (2000) as relações entre nutrição, crescimento e 

desenvolvimento são essenciais na vida de todas as crianças e adolescentes, pois 

comer, crescer e desenvolver são fenômenos diferentes em sua concepção 

fisiológica, mas totalmente interativos, interdependentes e inseparáveis, 

expressando a potencialidade do ser humano.  

A alimentação está entrelaçada com emoções, simbolismos e influências 

socioeconômicas e culturais desde os primeiros momentos da vida. Crescer e se 

alimentar implica em estabelecer relações, fazer escolhas, identificar-se ou não com 

modelos e valores familiares ou de outras pessoas, adaptar-se bem ou mal aos 

padrões estabelecidos e conviver com hábitos, horários e diversos estilos de vida. 
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Na adolescência, a necessidade de ‘marcar novas posições’ ou de se ‘desvincular 

da família’ pode também se expressar por questões afetivas ou conflitos na área da 

sexualidade e que podem, eventualmente, ser transferidos para a alimentação. 

Comer demais ou não comer pode significar formas inconscientes de satisfazer 

faltas, recusar controles externos ou estar na moda. (EISENSTEIN et al.,1998). 

Os hábitos alimentares dos adolescentes podem ser influenciados tanto por 

fatores internos (auto-imagem, necessidades fisiológicas e saúde individual, valores, 

preferências e desenvolvimento psicossocial) e como por fatores externos (hábitos 

familiares, amigos, valores e regras sociais e culturais, mídia, modismos, 

experiências e conhecimentos do indivíduo) (FARTHING, 1991). 

 

2.1.2 Perfil nutricional dos adolescentes no Brasil 

 

No Brasil, os principais distúrbios nutricionais que atingem os adolescentes 

são a excesso de peso e obesidade (IBGE 2010). Esses distúrbios apresentam um 

enorme potencial de expansão tanto em sociedades desenvolvidas quanto nas em 

desenvolvimento e, por esse acelerado aumento, vêm atingindo proporções que 

podem ser consideradas como “epidêmicas” (MONTEIRO et al., 2004). Para Moreno 

et al. (2005) a obesidade não é uma única doença, mas uma condição multifatorial 

complexa que envolve fatores ambientais e genéticos. Entre os fatores ambientais, a 

dieta é um importante contribuinte para o desenvolvimento da obesidade. 

Na população adolescente do Brasil, a Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF) 2008-2009 mostrou que a prevalência total de excesso de peso entre os 

jovens de todo país é de 20,5% (21,5 % entre os meninos e 19,4% entre as 

meninas) e essas prevalências se diferem entre as regiões. A prevalência de 

excesso de peso em adolescentes oscilou, nos dois sexos, de 16% a 19% nas 

Regiões Norte e Nordeste e de 20% a 27% nas Regiões Sudeste, Sul e Centro-

Oeste, respectivamente. Além disso, o excesso de peso tendeu a ser mais frequente 

no meio urbano do que no meio rural, em particular nas Regiões Norte e Nordeste. 

Com magnitudes menores, a prevalência da obesidade em adolescentes mostrou 

distribuição geográfica semelhante à observada para o excesso de peso. Na cidade 

do Rio de Janeiro a prevalência de sobrepeso, observada em estudo de 2007 de 

base populacional, foi de 17,2% entre os adolescentes com idade média de 15 anos 

(CARDOSO et al., 2011).  
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Evolutivamente, os resultados da POF 2008-2009, também apontam para o 

aumento contínuo da prevalência de excesso de peso ao longo dos quatro inquéritos 

de base nacionais (Estudo Nacional da Despesa Familiar 1974-1975; Instituto 

Nacional de Alimentação e Nutrição, Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição 

1989 e Pesquisas de Orçamentos Familiares 2002-2003/2008-2009). Nos 34 anos 

decorridos de 1974-1975 a 2008-2009, a prevalência de excesso de peso aumentou, 

cerca de, seis vezes no sexo masculino (de 3,7% para 21,7%) e em quase três 

vezes no sexo feminino (de 7,6% para 19,4%) (Figura 1). 

Wang, Monteiro e Popkin (2002), comparando dados do Brasil durante o 

período de 1975-1997 com outros países, observaram que a prevalência de 

sobrepeso aumentou, tanto no nosso país como nos Estados Unidos e na China, já 

as prevalências de baixo peso diminuíram em todos os estes países. Já a Rússia 

apresentou tendências opostas: redução do sobrepeso e aumento do baixo peso. 

Para esses autores, as diferenças na imagem corporal e o acesso a dietas com alta 

densidade energética em diferentes grupos socioeconômicos de países em 

desenvolvimento e industrializados podem ajudar a explicar as mudanças no perfil 

nutricional de adolescentes. 

Os danos à saúde advindos do excesso de peso são muitos. A obesidade 

confere um risco aumentado para ao desenvolvimento de uma série de doenças, 

como: doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão, acidente vascular cerebral; 

desordens metabólicas como alterações nos triglicerídeos séricos, baixos níveis de 

HDL-colesterol, elevada glicemia de jejum e diabetes mellitus; doenças respiratórias, 

mais especificamente apnéia do sono; certos tipos de câncer; calculose biliar e 

doenças osteoarticulares; obesidade abdominal (ALLOCOCK et al., 2009; CALI; 

CAPRIO, 2008; RABELO, 2001; SANTOS et al., 2008; VASCONCELOS et al., 

2010); e depressão (AL MAMUN et al., 2007). Em adolescentes os níveis 

pressóricos elevados estão associados com a obesidade, especialmente durante e 

após a fase de maturação sexual (BERENSON et al.,1998). Para Rocchini (1993) a 

perda de peso nesta etapa da vida apresentou uma relação linear com a queda dos 

níveis pressóricos em adolescentes obesos.  

Em relação às consequências em longo prazo, sabe-se que crianças e 

adolescentes obesos tendem a se manter acima do peso ideal quando adultos. A 

probabilidade de a obesidade persistir na vida adulta é maior quando a mesma está 
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presente na adolescência (RABELO, 2001; ROONEY et al., 2011; STARC; STREL, 

2010). 

Rooney et al. (2011) ao avaliarem uma coorte americana desde o 

nascimentos observaram que indivíduos que eram obesos na infância tiveram risco 

12,3 vezes maior de serem obesos na idade adulta, e os que eram obesos na 

adolescência, tiveram risco 45,1 vezes maior de serem obesos na idade adulta. 

Outro estudo longitudinal, com 12 anos de seguimento realizado na Eslovênia, 

mostrou um percentual elevado de indivíduos obesos aos 18 anos de idade que 

foram identificados como indivíduos com sobrepeso ou obesidade em idades mais 

precoces (STARC; STREL, 2010). 

Essencial para o desenvolvimento de ações de prevenção do excesso de 

peso e de promoção da alimentação saudável e da saúde, a avaliação da relação 

entre dieta e excesso de peso e obesidade além de focar no consumo de energia e 

macronutrientes, também precisa incluir o reconhecimento de hábitos alimentares, 

principalmente em crianças e adolescentes que estão em fase de consolidação 

desses hábitos (PATRO; SZAJEWSKA, 2010). 

 

 

Figura 1 - Evolução de indicadores antropométricos na população de 10 a 19 anos 

de idade, por sexo Brasil - períodos 1974-1975, 1989 e 2002-2003 e 2008-2009. 

Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009: Antropometria e estado nutricional de crianças, 
adolescentes adultos no Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010. 
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2.1.3 Medidas antropométricas em adolescentes 

 

 A obesidade pode ser definida de uma maneira simplificada como o acúmulo 

excessivo de gordura corporal, sob a forma de tecido adiposo, sendo consequência 

de balanço energético positivo, capaz de acarretar prejuízos à saúde dos indivíduos 

(WHO, 2000). O seu diagnóstico implica no dimensionamento dos compartimentos 

corporais, especialmente a massa magra e a massa gorda.  

Para avaliar os compartimentos corporais são necessárias técnicas que 

podem ser divididas em três grupos: diretas, indiretas e duplamente indiretas. O 

método direto é por dissecação física ou físico-química de cadáveres. (MARTIN; 

DRINKWATER, 1991 apud SANT’ANNA et al., 2009). Os métodos indiretos também 

são muito precisos e por isso são utilizados principalmente para validar as técnicas 

duplamente indiretas sendo considerados ‘padrão ouro’, como a pesagem 

hidrostática e a absortometria radiológica de dupla energia (DEXA). Entretanto, tais 

métodos são inviáveis em estudos epidemiológicos que envolvem um grande 

número de indivíduos, tanto devido ao custo elevado envolvido na sua aplicação 

como pela dificuldade de utilizar este tipo de equipamento no campo (SANT’ANNA et 

al., 2009).  

Os métodos antropométricos são considerados técnicas duplamente indiretas 

para a avaliação de composição corporal (GUEDES, 2006). Estes métodos, 

principalmente os índices que associam as medidas de peso e estatura, têm sido os 

mais usados em estudos populacionais de avaliação nutricional em todas as faixas 

etárias. A antropometria é uma importante ferramenta nas fases de crescimento, 

onde o desenvolvimento físico e a maturação sexual dependem principalmente, de 

condições nutricionais adequadas. Entretanto, em virtude da variabilidade individual 

no processo de crescimento na adolescência, independentemente da idade 

cronológica, a interpretação das relações entre as medidas corporais nesta faixa 

etária é bem mais complexa do que quando usadas para a avaliação de crianças 

(VEIGA; SICHIERI, 2007). 

 Desde 1994 o IMC vem sendo considerado como um indicador aceitável para 

avaliar o estado nutricional de adolescentes (HIMES; DIETZ, 1994), dado que 

apresenta boa correlação com o peso (valores de correlação geralmente superiores 

a 0,80) e uma baixa correlação com a estatura (correlação em torno de 0,10).  
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 Em 1995 a Organização Mundial da Saúde (OMS) (WHO,1995) sugeriu o uso 

do IMC para triagem de adolescentes com sobrepeso e obesidade por ser bem 

correlacionado com a gordura corporal, ser de fácil obtenção, ter referências para 

comparações e ainda permitir uma continuidade do critério utilizado para avaliação 

de adultos. A referência sugerida pela OMS foi a curva de IMC da população 

americana (MUST; DALLAL; DIETZ, 1991). As curvas de crescimento revisadas pelo 

Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) (KUCZMARSKI et al., 2000) 

incluíam valores de IMC, específicos para idade e sexo, para crianças e 

adolescentes de 2 a 20 anos e a classificação do sobrepeso e da obesidade era 

dada pelos percentis 85 e 95. O International Obesity Task Force (IOTF) também 

publicou um critério para classificação de sobrepeso e obesidade em adolescentes 

com base no IMC, o qual é baseado em dados de adolescentes de 6 países, 

incluindo o Brasil, e que apresentava limites de cortes para o IMC correspondentes 

ao sobrepeso e à obesidade (Cole et al., 2000). Atualmente a referência usada para 

adolescentes é a proposta de ONIS et al.(2007) a qual corresponde a uma 

reconstrução das curvas de crescimento do National Center for Health Statitics- 

NCHS de 1977 e a comparação com os dados da Organização Mundial de Saúde 

em 2007 para a construção de novas curvas de referências para crianças em idade 

escolar e adolescentes. 

Por exigir apenas a tomada do peso e da estatura, que são medidas que não 

exigem profissionais especializados e nem equipamento sofisticado e de custo 

elevado, o IMC é considerado o indicador mais adequado para estudos 

epidemiológicos com adolescentes (CONDE; MONTEIRO, 2006). 

Porém o IMC apresenta limitações sendo a principal delas a sua incapacidade 

de refletir as consideráveis mudanças na composição corporal que ocorrem na 

adolescência, como o maior acúmulo de gordura nas meninas e de massa muscular 

nos meninos (ANJOS, 1992). Como ele se eleva em função do ganho de peso total 

(massa magra e gorda), consequentemente, não identifica as diferenças que 

ocorrem nessa fase entre o aumento das diferentes massas (MALINA; 

KATZMARZIK, 1999). Além disso, não é capaz de identificar indivíduos com 

aumento do risco de doenças relacionadas à obesidade devido ao acúmulo de 

gordura abdominal, (WHO, 2000). Por apresentar baixa sensibilidade dos pontos de 

corte das referências atualmente utilizadas, o uso exclusivo do IMC na avaliação do 

estado nutricional de adolescentes pode implicar em estimativas equivocadas das 
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prevalências de adolescentes com peso normal e com excesso de gordura corporal. 

(VEIGA et al., 2004). Assim, o uso de indicadores da proporção e da distribuição da 

gordura corporal são necessários para complementar a avaliação do estado 

nutricional de adolescentes (ALVAREZ et al., 2008; FREEDMAN et al., 2007) 

Na impossibilidade da aplicação de métodos mais precisos para a avaliação 

da composição corporal, uma das alternativas é o emprego de métodos que 

envolvem a mensuração de dobras cutâneas. Sua realização requer, contudo, 

treinamento prolongado e supervisão para que se obtenham resultados confiáveis, 

tendo como principal limitação de uso a dificuldade na padronização dos 

antropometristas (JELLIFFE, 1966 apud SICHIERI; FONSECA; LOPES, 1999). 

Outra limitação encontrada é o desconforto do examinado ao ter que retirar parte da 

vestimenta para a realização destas medidas. DEURENBERG et al. (1990) 

propuseram equações utilizadas para cálculo do porcentual de gordura corporal por 

meio das dobras cutâneas especificas para adolescentes  onde consideraram sexo, 

etnia, idade e estágio de maturação sexual (pré-púbere ou pós-púbere). 

Mais recentemente, a bioimpedância elétrica (BIA) passou a ser utilizada para 

estimar a quantidade de gordura corporal em adolescentes. O método de 

bioimpedância elétrica baseia-se no princípio de que os componentes corporais 

oferecem resistência diferenciada à passagem de uma corrente elétrica de baixa 

intensidade onde a massa livre de gordura oferece menor resistência à condução da 

corrente do que a gordura corporal, devido à presença de água e eletrólitos nos 

tecidos magros.  

Para utilizar esse método em crianças e adolescentes, devem ser aplicadas 

equações específicas para sexo e idade, pois a concentração de água e eletrólitos 

varia de acordo com a idade (ROLLAND-CACHERA, 1993). Houtkooper et al. (1989) 

validaram o método da BIA para crianças e adolescentes e propuseram uma 

equação para cálculo da massa livre de gordura. A gordura corporal (em kg) é 

estimada pelo cálculo da diferença entre a massa corporal (em kg) e massa livre de 

gordura (em kg), obtendo assim a gordura corporal relativa (% de gordura corporal). 

A BIA é uma boa alternativa para estimar a composição corporal, já que 

consiste em um método não-invasivo, portátil, de fácil aplicação e, portanto, uma boa 

escolha para a avaliação da composição corporal em estudos epidemiológicos 

(HOUTKOOPER et al., 1992; WAGNER; HEYWARD, 1999).  
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A validade e a precisão do método de bioimpedância elétrica são 

influenciadas por vários fatores como tipo de instrumento, colocação do eletrodo, 

nível de hidratação, alimentação, ciclo menstrual, temperatura ambiente e equação 

de predição. Assim, para não comprometer o resultado da análise da composição 

corporal pela bioimpedância elétrica, alguns cuidados prévios são importantes: não 

comer ou beber quatro horas antes do teste, não fazer exercícios 12 horas antes do 

teste, urinar 30 minutos antes do teste, não consumir álcool nas 24 horas anteriores 

ao teste e não ter feito uso de medicamentos diuréticos nos últimos sete dias. A falta 

de cuidados na aferição pode alterar resultados, sendo considerada uma limitação 

do método (HEYWARD; STOLARCZYK, 2000 apud  SANT’ANNA  et al., 2009). 

A adiposidade excessiva vem sendo caracterizada de acordo com dois 

parâmetros distintos: um baseado em pontos fixos do percentual de gordura corporal 

e outro que utiliza valores de percentil da distribuição da população estudada. 

WILLIANS et al. (1992) observaram que meninos com mais que 25% e meninas com 

mais que 30% de gordura corporal apresentaram maior pressão arterial e maior 

relação LDL-colesterol / HDL-colesterol, e estes tem sido os pontos de corte 

utilizados para classificar os verdadeiros obesos. Um estudo de comparação do IMC 

com o percentual de gordura corporal realizado por ELLIS et al. (1999) definiram o 

excesso de adiposidade como valor igual ou acima do percentil 85 e menor que o 

percentil 95 de distribuição da população estudada para cada gênero, foram 

considerados obesos os adolescentes que apresentaram valores de percentual de 

gordura corporal igual ou acima do percentil 95. 

Para avaliar a distribuição da gordura corporal, as medidas de circunferência 

da cintura, abdômen e quadril são bastante utilizadas em adolescentes. Uma das 

dificuldades na utilização dessas medidas é a falta de padronização do local de 

aferição, o que dificulta a comparabilidade dos resultados dos estudos e limita o 

entendimento do desempenho de cada medida para identificação do risco, 

especialmente na fase da adolescência, quando a distribuição de gordura modifica-

se acentuadamente com a evolução do desenvolvimento físico, hormonal e sexual 

(ALVAREZ et al., 2008). 

Alguns autores têm demonstrado que a RCE: calculada dividindo-se o 

perímetro da cintura (em cm) pela medida da estatura (em cm) está fortemente 

associada a diversos fatores de risco cardiovasculares em adultos (LIN et al., 2002; 
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RODRIGUES et al. 2010), em crianças (FREEDMAN et al., 2007) e em adolescentes 

(HARA et al.,2002).  

HARA et al., 2002, em estudo com 880 adolescentes japoneses de idades 

entre 9 e 13 anos, sugeriu o limite de 0,50 como ponto de corte para o risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares em indivíduos de ambos os sexos a 

partir dos seis anos de idade. Outro estudo com crianças e adolescentes italianos 

mostrou uma boa sensibilidade e especificidade deste ponto de corte para indicar 

alto risco cardiovascular em adolescentes (MAFFEIS et al., 2008). 

Alvarez et al. (2008), em um estudo realizado com 610 adolescentes de 12 a 

19 anos de idade de escolas públicas de Niterói, RJ, viram que, depois da 

circunferência da cintura, a RCE foi a medida de gordura abdominal que melhor se 

associou com as variáveis da Síndrome Metabólica, tendo associação positiva e 

significativa com triglicerídeos. Para esses autores, a RCE na adolescência pode ser 

importante ferramenta para a avaliação clínica, tendo em vista a possibilidade de 

demonstrar a relação entre a gordura central com o incremento da estatura, e por 

esta medida ter sido a segunda, depois do perímetro da cintura, com o melhor 

desempenho para indicar alterações metabólicas de riscos cardiovasculares e 

associação com estado nutricional. 

 

2.2  Hábitos de consumo de refeições e sua associação com estado 

nutricional em adolescentes 

 

2.2.1 Hábitos de consumo de refeições entre adolescentes 

 

O consumo das principais refeições e lanches em substituição a essas 

refeições entre adolescentes pode ser observado em alguns estudos, como mostra o 

Quadro 1. Foram encontrados dez estudos internacionais dentre os quais havia uma 

revisão sistemática, um estudo longitudinal e oito transversais, publicados entre 

2003 e 2011. Foram encontrados seis estudos transversais realizados no Brasil 

publicados entre os anos de 1997 a 2011. Os estudos foram selecionados por 

apresentarem informações sobre os hábitos de realização de refeições em 

adolescentes. Foram excluídos os estudos que se referiam a crianças e adultos. 

Estão apresentados por ordem cronológica de publicação e separados em 
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internacionais e do Brasil. Sete dos estudos selecionados eram de bases 

populacionais. 

Um achado comum é o consumo irregular de refeições observado entre os 

adolescentes e o desjejum tem sido apontado como a refeição mais omitida (ARAKi 

et al., 2010; ESTIMA et al., 2009; FEIJÓ et al., 1997; LEAL et al., 2010; LEHTO et 

al., 2010; VIDEON; MANNING, 2003; XIMENES et al., 2006), embora tenha sido a 

refeição mais consumida entre jovens nigerianos (HENRY-UNAEKE; OKONKWO, 

2011). As meninas relataram omitir o desjejum com maior frequência do que os 

meninos na maioria dos estudos (ESTIMA et al., 2009; LEAL et al., 2010; MORENO 

et al., 2005; SJÖBERG et al., 2003; VAGSTRAND et al.,2007). 

Para Rampersaud et al. (2005), a frequência do consumo irregular do 

desjejum nos Estados Unidos e Europa vem aumentando nos últimos anos. Esses 

autores constataram que crianças de 8 a 10 anos omitem com menor frequência o 

desjejum do que adolescentes de 15 a 18 anos de idade, 12% vs. 30% 

respectivamente. Também observaram que o consumo regular de desjejum pode 

melhorar a função cognitiva relacionada com a memória, e frequência escolar. 

Berkey et al. (2003) viram que a frequência de consumo dessas refeições foi 

positivamente correlacionada com auto-avaliação do rendimento no âmbito escolar. 

No Quadro 1 podemos observar que o almoço é consumido mais 

frequentemente que o jantar tanto em estudos desenvolvidos no Brasil (ARAKi et al., 

2011; ESTIMA et al., 2009; LEAL et al., 2010; VIEIRA et al., 2005; XIMENES et al., 

2006), quanto no exterior (LEHTO et al., 2010) com exceção da Nigéria, onde foi a 

refeição mais omitida entre adolescentes (HENRY-UNAEKE; OKONKWO, 2011). 

Würbach et al. (2009) observaram que o almoço era mais frequentemente 

consumido pelas crianças mais novas, e que a frequência de consumo desta 

refeição diminuía com o incremento da idade. 

A substituição das refeições principais por lanches também foi verificada em 

alguns estudos desenvolvidos no Brasil (ARAKI et al., 2011; ESTIMA et al., 2009; 

FEIJÓ et al.,1997; LEAL et al.,2010; VIEIRA et al., 2005). Para Araki et al. (2011) as 

substituições de refeições podem ser explicadas pela dificuldade dos jovens em 

conciliar e programar seus horários, o que pode interferir também na realização de 

refeições em família. Os adolescentes frequentemente referem ter falta de tempo 

devido às diversas atividades, como a prática de esportes e tarefas escolares, além 
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do desejo por autonomia, insatisfação com relação à família e não gostar dos 

alimentos servidos em casa.  

O padrão de consumo de refeições insatisfatório, ou seja, aquele que 

apresenta frequência irregular do consumo de refeições, tem sido observado com 

maior frequência entre adolescentes do sexo feminino (ESTIMA et al., 2009; 

SJÖBERG et al.,2003; VAGSTRAND et al., 2007). Porém, Lehto et al. (2010) 

avaliando os hábitos de refeição de 604 adolescentes finlandeses observaram que 

os meninos apresentavam consumo irregular de refeições em maior frequência do 

que as meninas.  

Affenito et al. (2005) consideram que o padrão de consumo de refeições está 

diretamente relacionado ao consumo de alimentos, nutrientes e energia. Já Matthys 

et al. (2003) também constataram que havia relação positiva entre o consumo 

regular do desjejum e a ingestão adequada de energia apenas entre as meninas. 

Com base nestas informações, pode-se supor que a omissão de refeições estariam 

relacionadas com alterações do estado nutricional de adolescentes (LEHTO et al., 

2010). 

Em relação a ingestão de nutrientes, Peters et al. (2012), em um estudo 

realizado com 160 jovens de idades entre 16 e 20 anos estudantes de uma escola 

pública de uma comunidade rural de São Paulo no ano de 2006, mostraram que os 

adolescentes que realizavam o desjejum regularmente apresentaram maiores 

médias de consumo de cálcio e vitamina D do que os que não realizavam esta 

refeição, constatando a importância desta refeição na ingestão de nutrientes 

essenciais.  
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Quadro 1 – Estudos que avaliaram hábitos de consumo de refeições em adolescentes1.  

Autor/ano Local e período 
do estudo 

Grupo estudado Aspectos avaliados Principais resultados 

Estudos internacionais 

Henry-Unaeke e 
Okonkwo (2011) 

Nigeria
a 

n= 200  
50% meninos 

12-19 anos de idade 

Consumo de refeições e ingestão de 
cálcio 

80% realizavam o almoço e 95% realizavam o 
jantar; todos consumiam diariamente o 
desjejum 

Lehto et al. 
(2010)* 

Finlândia, 2006 n= 604  
48,3% meninos  

9-11 anos de idade 

Padrão de realização de refeições e 
a realização de refeições específicas 

e sua associação com o IMC
2
  

O desjejum e jantar foram as refeições mais 
omitidas (87%). As meninas relataram consumir 
o jantar na presença dos pais com mais 
frequência e também tiveram maiores 
frequências de padrão regular de consumo de 
refeições 

Würbach et al. 
(2009) 

Alemanha, 2005-
2006 

n= 1571  
51,5% meninos 

7-14 anos de idade 

Padrão de consumo de refeições 
associados ao peso corporal e 

características dos pais 

As crianças apresentaram maior frequência do 
consumo de desjejum e  de refeições com a 
família  quando comparados aos adolescentes 

Macdiarmid et al. 
(2009) 

Escócia, 2006 n= 156 
52 % meninos 

5-17 anos de idade 

Padrão de consumo de refeições Meninos relataram consumir com mais 
frequência as principais refeições que as 
meninas  

Franko et al. 
(2008)* 

Estados Unidos
3
, 

1987 – 1997, 
Estudo NGHS

7
  

 

2379 meninas negras e 
brancas 

9-10 anos de idade no 
estudo de base 

acompanhados por 10 
anos 

Frequência do consumo de refeições 
e associação com o IMC 

O consumo regular de três ou mais refeições 
por dia diminuiu com a idade (de 15 para 6%) 

    continua 

                                                
 
* Estudo de base populacional 
a 
Os autores não mencionaram o período em que foi realizado os estudo 

1
 Todos os estudos apresentados são de desenho transversal, exceto um estudo de revisão sistematica e um longitudinal, devidamente referidos 

2
 IMC= Índice de Massa Corporal 

3
 Estudo de coorte  

7 
NGHS

;
  National Heart, Lung and Blood Institute Growth and Health Study 
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Autor/ano Local e período 
do estudo 

Grupo estudado Aspectos avaliados Principais resultados 

Vagstrand et al. 
(2007) 

Suécia, 2001-2002 n= 474 
42% meninos  

16-17 anos de idade 

Hábitos alimentares relacionados 
com indicadores de gordura corporal  

Meninos relataram consumir maior numero de 
refeições por dia que as meninas (4,9 vs 4,6; 
p=0,02) inclusive o desjejum (1,3 vs. 1,1; 
p=0,004) 

Rampersaud et 
al. (2005) 

Estados Unidos e 
Europa

4
 

1970 – 2004 

Crianças e adolescentes 
de 1a 18 anos de idade 

Associação do consumo do 
desjejum com adequação nutricional 

e peso corporal 

10% a 30% de americanos e europeus omitiam 
o desjejum. Crianças consomem o desjejum 
mais regulamente do que adolescentes 

Moreno et al. 
(2005)* 

cinco cidades da 
Espanha; 
2000-2002; 
Estudo AVENA

5
 

n= 1282  
44,6% meninos  

13-18,5 anos de idade 

Saúde, dieta e hábitos alimentares O desjejum foi mais omitido pelas meninas do 
que pelos meninos (8,6% vs. 3,5%) 

Sjöberg et al. 
(2003)* 

Suécia, 1994-1995 n= 1245 
49,1% meninos  

15-16 anos de idade 

Escolhas alimentares, ingestão de 
nutrientes, fatores de estilo de vida, 

consumo e padrão de refeições 

O desjejum foi mais omitido pelas meninas do 
que pelos meninos (24% vs. 12%) e essa 
omissão foi relacionada a estilos de vida 
menos saudáveis 

Videon; Manning, 
(2003)* 

Estados 
Unidos,1995 Dados 
de base do Add 
Health 

6
 

n= 18.670  
51% meninos  

11-21 anos de idade 

Frequência do consumo de 
refeições, frutas, vegetais e 

presença dos pais nas refeições 

Um em cada cinco omitia o desjejum. 31% 
consumiam apenas três refeições semanais 
com os pais 

Estudos no Brasil 

Araki et al. 
(2011) 

São Paulo, 2009 n=71  
42% meninos 

14-17 anos de idade 
estudantes de escolas 

técnicas 

Consumo de refeições Realização de refeições: 
Desjejum: 49%; almoço: 65%; jantar: 51%. 
jantar com a presença dos pais: 77%; 
substituição do jantar por lanche pelo menos 
uma vez por semana: 42% 

Leal et al. (2010) Ilhabela-SP, 2006 n=228  
51% meninos  

10-18 anos de idade 
estudantes da rede 

pública 

Consumo alimentar e padrão de 
refeições  

Realização do café da manhã: 79%, almoço: 
93% e jantar: 94%. Omissão do desjejum 29% 
das meninas e13% dos meninos (p = 0,002); 
substituição do jantar por lanche: 20,9% dos 
meninos e 28,3% das meninas 

    continua 

                                                
4
 Revisão Sistemática que incluiu informações de 47 artigos 

5
 AVENA; Alimentación y Valoración del Estado Nutricional en Adolescentes 

6
 Add Health: The National Longitudinal Study of Adolescent Health 
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Autor/ano Local e período 
do estudo 

Grupo estudado Aspectos avaliados Principais resultados 

Estima et al. 
(2009)* 

bairro da área 
metropolitana do 
Rio de Janeiro, 
2005 

n=528 
50,2% meninos 

12-18 anos de idade 
baixo nível 

socioeconômico 

Frequência do consumo de refeições  
e sua associação com estado 

nutricional  

Consumo regular de desjejum mais frequente 
em meninos (81,1%) do que em meninas 
(72,5%); 86,6% consumiam o almoço e 62,5%, 
o jantar diariamente; 40% substituíam o jantar 
por lanche pelo menos uma vez por semana; 
padrão de refeições satisfatório foi observado 
em 66,3%; padrão insatisfatório de refeições foi 
mais frequente em meninos e em adolescentes 
com mais de 15 anos de idade  

Ximenes et al. 
(2006)* 

Recife-PE,2004 n=1217  
com 14 anos de idade 
estudantes de escolas 
públicas estaduais e 

particulares 

Hábitos alimentares 67,0% realizavam o desjejum, 86,9% o almoço 
e 84.9% o jantar 

Vieira et al. 
(2005) 

Viçosa – MG
a 

n=99 
30,3% meninos 

14-19 anos de idade. 

Padrão alimentar e associação com 
a adequação pôndero-estatural e 
percentual de gordura corporal 

O almoço não foi omitido; omissão ou 
substituição do jantar mais frequente em 
meninas (p=0,003) 

Feijó et al. (1997) Porto Alegre – RS
a 

n= 675  
48,1% meninos 

14-18 anos de idade 
estudantes de escolas 
de classe média-alta 

Hábitos alimentares 16% dos jovens investigados sempre omitiam o 
desjejum e 37% relataram substituir o jantar por 
lanche 
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 2.2.2 Consumo de refeições e indicadores antropométricos de 

adiposidade em adolescentes 

 

O Quadro 2 mostra estudos que avaliaram a associação entre o consumo do 

desjejum e padrão de consumo de refeições e IMC em adolescentes. Os estudos 

foram selecionados por apresentarem informações sobre os hábitos de realização de 

refeições em adolescentes e estado nutricional e/ou dados antropométricos. Foram 

excluídos os estudos que se referiam a crianças e adultos. Estão apresentados por 

ordem cronológica de publicação e separados em internacionais e realizados no 

Brasil. Foram incluídos onze estudos internacionais sendo quatro estudos 

longitudinais e sete transversais, publicados entre 2003 a 2012 e três estudos 

nacionais, transversais publicados nos anos de 1998 e 2012. Sete estudos 

selecionados eram de bases populacionais. 

O consumo irregular do desjejum tem sido associado a valores elevados de 

IMC em ambos os sexos (BERKEY et al., 2003; KESKI-RAHKONEN et al., 2003; 

LEHTO et al., 2010). Porém, Moreno et al. (2005) somente observaram associação 

estatisticamente significativa entre meninos. Yang et al. (2006) mostraram que os 

jovens que consumiam o desjejum regularmente apresentavam menor risco de 

desenvolverem sobrepeso. Fonseca, Sichieri e Veiga (1998) viram que maior 

proporção de omissão de desjejum foi observada em meninas e em adolescentes 

com sobrepeso. Para Storey et al. (2012) o desjejum foi a única principal refeição 

associada com sobrepeso em seu estudo.  

O padrão regular de consumo de refeições foi associado a valores menores 

de IMC em alguns estudos internacionais (FRANKO et al., 2008; JÄÄSKELÄINEN et 

al.,2012; LEHTO et al., 2010; WÜRBACH et al., 2009;). Já para Macdiarmid et al. 

(2009), o IMC e a idade não se associaram ao consumo de refeições. Sjöberg et al. 

(2003) mostraram que o padrão irregular de refeições está também relacionado com 

fatores de estilo de vida e piores escolhas de alimentos, como maior ingestão de 

açúcar e álcool. 

No Brasil, Estima et al. (2009) mostraram que meninos com padrões 

insatisfatórios de consumo de refeições apresentavam maiores médias de IMC 

(p=0,02), porém esta associação não foi encontrada entre as meninas. E embora 

não tenha significância estatística, verificou-se maior prevalência de sobrepeso entre 
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os grupos com padrões de consumo insatisfatório de refeição (RP=1,32 IC95%: 

0,94-1,86). 

Em relação ao percentual de gordura corporal, Vagstrand et al. (2007) 

observaram percentual de gordura corporal mais elevado estava relacionado com 

menores frequências de principais refeições apenas entre os meninos (r= -0,20, 

p<0,01). 

Para Farshchi, Taylor e Macdonald (2005) o padrão do consumo de refeições, 

além da quantidade ingerida e composição dos alimentos, podem influenciar no 

metabolismo de carboidratos e lipídios. Esses autores também associaram a 

frequência alimentar irregular à redução no efeito termogênico dos alimentos e ao 

consumo energético mais elevado, indicando um potencial mecanismo pelo qual 

estes hábitos inadequados podem afetar o gasto energético e o consumo de 

energia, o que pode levar ao ganho de peso em longo prazo. Além disso, o padrão 

alimentar irregular apresentou efeitos potencialmente deletérios sobre a 

sensibilidade insulínica e concentração plasmática de colesterol, que são 

conhecidos fatores de risco de doenças cardiovasculares. Em relação ao gasto 

energético de repouso, Dayrell et al. (2009) observaram que não havia diferença 

entre os adolescentes obesos e de peso normal, todavia, estes apresentaram maior 

potência aeróbia, o que confere a esses indivíduos melhor condicionamento 

cardiovascular, logo maior disposição para a prática de exercícios. 

Diante da literatura citada, podemos observar alguns dados conflitantes, ou 

pouco conclusivos, tanto ao analisarmos as frequências de consumo de refeições 

quanto a associá-las ao estado nutricional de adolescentes, principalmente no Brasil. 

Desta forma, acreditamos que nosso trabalho contribuirá para avançar o 

conhecimento dessa temática, trazendo além de dados comparáveis com aqueles já 

existentes, associações com variáveis ainda pouco exploradas. 
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Quadro 2 – Estudos que analisaram a associação entre consumo e padrão de refeições a valore o Índice de Massa Corporal 
(IMC=peso/estatura2) em adolescentes1 

Autor/ano Local e período 
do estudo 

Grupo estudado Aspectos avaliados em 
associação com o IMC 

Principais resultados 

Estudos Internacionais 

Storey et al. 
(2012) 

Canadá, 2009 n= 4097 
48,2% meninos 

13,7 anos em média 
 

Frequência de consumo de refeições Adolescentes sem sobrepeso relataram 
consumir o desjejum com maior frequência que 
os com sobrepeso. Não foram encontradas 
associações com as demais principais 
refeições 

Jääskeläinen et 
al. (2012)* 

Finlândia
2
, 2002 n= 6247 

16 anos de idade 
Frequência de consumo de refeições  Consumo de cinco ou mais refeições por dia foi 

associado ao menor risco de sobrepeso / 
obesidade em ambos os sexos e obesidade 
abdominal em meninos 

Lehto et al. 
(2010)*  

Finlândia, 2006 n = 604 
48,3% meninos 

9-11 anos de idade 

Padrão de refeições e a realização 
de refeições especificas  

Consumo irregular do desjejum e de padrão de 
consumo de refeições foram associados a 
valores mais elevados de IMC

3
 

Macdiarmid et al. 
(2009) 

Escócia, 2006 n = 156  
52% meninos  

5-17 anos de idade 

Padrão de consumo de refeições Não observou associação com o IMC
3
 

Würbach et al. 
(2009) 

Alemanha, 2005-
2006 

n = 1571 
51,5% meninos 

7-14 anos de idade 

Padrão de consumo de refeições e 
características dos pais 

Maiores frequências de consumo de refeições 
foram associadas a diminuição do IMC

3
  

Franko et al. 
(2008)* 

Estados Unidos
2
, 

1987 - 1997 
2379 meninas negras e 

brancas 
9-10 anos de idade no 

estudo de base 
acompanhadas por 10 

anos 

Frequência do consumo de refeições  As meninas que consumiam três ou mais 
refeições por dia apresentavam menores z-
scores de IMC. As meninas negras que 
consumiam três ou mais refeições por dia eram 
menos propensas a desenvolverem sobrepeso 

    continua 
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Autor/ano Local e período 
do estudo 

Grupo estudado Aspectos avaliados em 
associação com o IMC 

Principais resultados 

Yang et al. 
(2006) 

Taiwan, 2005 n = 1609  
47,1% meninos 

12 a 20 anos idade 

Consumo irregular do desjejum  Consumo regular de desjejum foi associado ao 
menor risco de adquirir sobrepeso  

Moreno et al. 
(2005)* 

Cinco cidades da 
Espanha 
2000-2002  
Estudo AVENA

7
 

 

n = 1282  
44,6% meninos 

13 a 18,5 anos de idade 

Saúde, dieta e hábitos alimentares Meninos que omitiam o desjejum tinham IMC
3
 

mais elevado 

Berkey et al. 
(2003)* 

Estados Unidos
2
, 

1996-1999  
Estudo Growing Up 
Today Study 

n = 14586  
44,3% meninos  

9-17 anos de idades 

Omissão do desjejum Estudo de base: A omissão do desjejum foi 
associada com excesso de peso. Frequência 
do desjejum foi positivamente 
correlacionada com a qualidade do trabalho 
escolar (auto-avaliada). 
Seguimento após 3 anos: em adolescentes 
com peso normal no estudo de base, aqueles 
que nunca realizavam o desjejum ganharam 
mais peso do que os que consumiam 
frequentemente esta refeição 

Matthys et al. 
(2003)* 

Bélgica, 1997 n = 341  
37,4% meninos 

13-18 anos de idade 

Padrão de consumo de refeições e 
consumo de energia e nutrientes  

Em meninas: consumo regular do desjejum se 
correlacionou com a ingestão adequada de 
energia  

Keski-Rahkonen 
et al. (2003)*  

Finlândia
2
, 1991-

1995 
n=5448 

48,2 meninos  
com 16 anos de idade e 

seus 4660 pais 

Fatores sociodemográficos e 
comportamentos  associados com a 

omissão do desjejum em 
adolescentes e adultos. 

A omissão do desjejum foi relacionada com 
índices elevados de IMC

3
 e maior frequência de 

consumo de álcool e tabagismo 

  

                                                
*

 
Estudo de base populacional

 

1
 Todos os estudos apresentados são de desenho transversal, exceto três longitudinais, devidamente referidos. 

2
 Estudo  de coorte 

3
 IMC= Índice de Massa Corporal 

7
 AVENA; Alimentación y Valoración del Estado Nutricional en Adolescentes. 
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Autor/ano Local e período 
do estudo 

Grupo estudado Aspectos avaliados em 
associação com o IMC 

Principais resultados 

Estudos Nacionais 

Teixeira et al. 
(2012) 

São Paulo, 2009 n=106  
50% meninos 

17-19 anos de idade 
estudantes de escolas 

técnicas 

Substituição de almoço e jantar por 
lanches 

1/3 dos adolescentes substituíam o almoço e 
50% substituiu o jantar por lanches. Maior 
prevalência de substituição do almoço (40%) e 
do jantar (70%) por lanche entre adolescentes 
obesos 

Estima et al. 
(2009)* 

Duque de Caxias, 
RJ, 2005 

n=528 
50,2% meninos  

12-18 anos de idade 
baixo nível 

socioeconômico 

Frequência do consumo de refeições   Comparação entre grupos com padrões de 
consumo satisfatório e insatisfatório de 
consumo de refeições: Razão de 
prevalência=1,32(IC95%: 0,94-1,86) para 
sobrepeso; médias mais elevadas de IMC em 
meninos (p = 0,02) 

Fonseca; 
Sichieri; Veiga, 
(1998)  

Niterói-RJ
a 

n=391  
46,8% meninos 

15 a 17 anos de idade 
alunos de uma escola 

privada 

Consumo de alimentos, hábitos 
alimentares, características 

antropométricas dos pais e atividade 
física 

Maior proporção de omissão de desjejum entre 
os adolescentes com sobrepeso. Consumo 
mais frequente de desjejum entre os meninos 
com peso normal (p=0,04) 

 
2
 Estudo de coorte 

a 
Os autores não mencionaram o período em que foi realizado os estudo 
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2.3 Estado nutricional, hábitos de consumo de refeições e status 
socioeconômico em adolescentes  

 

Para Monteiro, Mondini e Levy-Costa (2000) o perfil alimentar da população 

está fortemente associado a aspectos culturais, nutricionais, socioeconômicos e 

demográficos, tornando necessário um melhor entendimento destes aspectos e seus 

mecanismos no entendimento das mudanças de comportamento alimentar e suas 

consequências. Recentes mudanças socioeconômicas no Brasil propiciaram o 

aumento do poder aquisitivo de extensas parcelas da população, as quais se 

relacionam com mudanças nos hábitos alimentares (LEVY-COSTA et al., 2005). 

Nos últimos anos, os hábitos alimentares adotados pelos adolescentes têm 

sido marcados pela participação mais expressiva dos alimentos processados (ricos 

em carboidratos simples, gordura saturada e sódio e com baixo teor de fibras e 

nutrientes essenciais) e de alimentos tipo “fast food” (CAVADINI; SIEGA-RIZ; 

POPKIN, 2000; MENDONÇA; ANJOS, 2004; XIMENES et al., 2006), principalmente 

entre os grupos economicamente menos privilegiados (MACFARLANE et al., 2007; 

UTTER et al., 2011). O consumo destes alimentos processados também tem sido 

associado à Síndrome Metabólica em adolescentes brasileiros (TAVARES et al., 

2011).  

Os adolescentes com um menor nível socioeconômico tendem a consumir 

menos vegetais, frutas e alimentos ricos em fibras, mais de produtos cárneos, carne 

e gorduras (MACFARLANE et al., 2007; WARDLE et al., 2003) e omitirem o 

desjejum (PEARSON; BIDDLE; GORELY, 2009) mais frequentemente que os jovens 

de níveis socioeconômicos mais altos. Olinto et al. (2011) analisando uma coorte de 

4202 jovens adultos no sul do Brasil, observaram o maior consumo de alimentos 

processados entre os jovens de classes médias e altas. No Brasil, Nunes et al. 

(2007) observaram frequências elevadas de hábitos alimentares não saudáveis 

especialmente naqueles pertencentes às classes econômicas mais elevadas.  

As consequências desse comportamento alimentar diferenciado entre as 

classes sociais mais privilegiadas podem ser observados pelos dados da POF 2008-

2009, onde a prevalência de excesso de peso entre os adolescentes mostrou 

significante aumento a medida que aumenta a renda familiar. A prevalência de 

obesidade também aumentou com a renda no sexo masculino, já no sexo feminino 
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esta relação se mostrou curvilínea, com as maiores prevalências observada nas 

classes intermediárias de renda (IBGE, 2010). 

Em um estudo realizado por Monteiro, Victora e Barros (2004) em uma coorte 

de acompanhamento desde o nascimento (1982-1998) observou que a obesidade 

associou-se com maior renda entre os meninos, não havendo diferença entre as 

meninas. 

Kazapi et al. (2001) compararam, em estudo realizado em 1997, o consumo 

alimentar de 797 alunos de escolas públicas e privadas e observaram que as 

meninas estudantes da rede privada apresentavam menor consumo de energia do 

que na rede pública. Quando compararam as diferenças entre os sexos, os 

adolescentes do sexo masculino, tanto da rede de ensino pública quanto da 

privadas, apresentaram maior prevalência de alto consumo de energia e proteínas, e 

baixo consumo de lipídios.  

Outro estudo comparativo entre escolas públicas e privadas foi realizado por 

Nunes et al. (2007) com 1582 alunos de Campina Grande/PB. Os autores 

observaram que a proporção de adolescentes com sobrepeso/obesidade foi 

significativamente maior nas classes econômicas mais altas do que nas classes 

mais baixas. Silva et al. (2005) também observaram no Recife/PE resultados 

similares em um estudo transversal com 1616 crianças e adolescentes. Na 

comparação dos indicadores segundo as condições socioeconômicas e faixa etária, 

observou-se que o sobrepeso foi mais frequente nos escolares e nos adolescentes 

de condições socioeconômicas mais privilegiadas do que aqueles que viviam sob 

condições de vida mais precárias. 

Mas a classe de muito baixa renda também enfrenta problemas que 

influenciam bastante nos hábitos alimentares como: proporção maior de gasto com 

alimentos no orçamento familiar, maior suscetibilidade às variações de preço, 

resistência à informação alimentar, como consequência dieta monótona e pobre, 

com pouca diversidade. (SAGLIO-YATZIMIRSKY, 2006).   

Em relação a frequência e padrão de consumo de refeições em adolescentes 

de diferentes situações socioeconômicas nenhum estudo foi encontrado no Brasil e 

no exterior nos últimos 15 anos, usando as bases PubMed e Periódicos Capes  com 

os seguintes descritores: meal consumption or meal patterns and socioeconomic 

factors and adolescent or adoles* . 
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Desta forma, o presente trabalho representa uma contribuição importante 

para o conhecimento nesta área, proporcionando informação sobre os hábitos 

alimentares de adolescentes de distintas origens socioeconômicas.  
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A adolescência é marcada por mudanças fisiológicas e comportamentais que 

se refletem também nos hábitos alimentares e no estado nutricional. O quadro 

epidemiológico e nutricional dos adolescentes brasileiros desperta preocupação 

dado que vêm sendo observadas prevalências crescentes de excesso de peso 

acompanhadas de modificações importantes no consumo de alimentos. Além disso, 

recentes mudanças socioeconômicas e culturais têm gerado modificações nos 

hábitos de alimentação, como a omissão de refeições e a substituição de refeições 

por lanches. Tais alterações nos hábitos de alimentação vêm sendo associadas ao 

consumo alimentar inadequado e ao desenvolvimento de excesso de peso e de 

outros distúrbios metabólicos. Dessa forma, a alimentação dos adolescentes merece 

ser alvo de atenção. 

O presente estudo pretende descrever a frequência e identificar padrões de 

consumo de refeições estimando sua associação com indicadores antropométricos 

de excesso de massa e gordura corporal e de distribuição central de gordura de 

adolescentes em diferentes estágios da vida escolar oriundos de escolas públicas e 

particulares. Investigações com essas características ainda são pouco exploradas na 

literatura brasileira, principalmente considerando contextos socioeconômicos 

diferenciados (escolas públicas e particulares) e a utilização de indicadores desses 

três aspectos do estado nutricional. 

Este projeto será uma análise de dados do estudo de base do ELANA, no 

qual a autora deste trabalho vem participando das diversas etapas. Este estudo tem 

como objetivo principal avaliar as mudanças nas medidas antropométricas 

indicadoras do estado nutricional em adolescentes de escolas públicas e privadas do 

Rio de Janeiro, e a evolução de fatores como consumo alimentar, prática de 

atividade física, condições socioeconômicas e psicossociais, de modo a esclarecer 

de que forma tais fatores podem influenciar a evolução inadequada do estado 

nutricional. 

Espera-se que os resultados do estudo proposto venham contribuir para a 

formulação de propostas de intervenções que visem à promoção da alimentação 

saudável e a prevenção do excesso de peso em adolescentes.  
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4. OBJETIVOS  
 

4.1 Objetivo geral 

 

Analisar a associação entre a prática de realização de refeições e indicadores 

antropométricos em adolescentes de escolas públicas e particulares e em etapas 

diferentes da vida escolar. 

 

4.2 Objetivos específicos:  

 Comparar os adolescentes de escolas públicas e escolas particulares, de 

ensino fundamental e médio, quanto à regularidade e ao padrão de realização de 

refeições.  

 Estimar a magnitude da associação entre frequência e padrão de realização 

de refeições e os indicadores antropométricos de adolescentes de escolas públicas 

e escolas particulares.  
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Desenho do estudo e cálculo da amostra 

 

Trata-se de um estudo transversal que utilizou os dados da linha de base 

ELANA desenvolvido com adolescentes de faixa etária entre 10 e 19 anos, alunos 

do 1º ano do ensino médio e do 6º ano do ensino fundamental de escolas públicas e 

particulares selecionadas da região metropolitana do Rio de Janeiro.  

A amostra deste estudo foi composta por conveniência, prevendo-se 600 

estudantes em escolas públicas e 600 em escolas privadas em cada nível de ensino, 

portanto, completando, na linha de base, 1200 estudantes em cada série e 2400 

estudantes no total. Esse tamanho de amostra, estratificado por série e por tipo de 

escola, permitiria avaliar no estudo longitudinal, para cada um dos estratos, uma 

variação mínima de uma unidade de IMC, com  erro alfa de 5%, poder do teste de 

80% prevendo perda de seguimento de até 20%. 

Não foram considerados elegíveis 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. 

Foram incluídas duas escolas públicas e quatro particulares localizadas na 

região metropolitana do Rio de Janeiro. A coleta de dados foi realizada nestas 

escolas durante o período de fevereiro a agosto de 2010. 

Os alunos das escolas públicas do ensino médio estudavam no período 

matutino e os do ensino fundamental vespertino. Os alunos das escolas particulares 

tinham suas turmas de ensino médio e fundamental em ambos os períodos do dia. 

A equipe de campo era constituída por quatro supervisores (três nutricionistas 

e um fisioterapeuta) e avaliadores físicos de uma empresa terceirizada, CAFT 

(Centro de Avaliação Física e Treinamento) com formação em educação física. 

Todos os participantes foram devidamente treinados e para a tomada de medidas 

antropométricas os examinadores foram padronizados de acordo com proposta de 

Habitch (1974). 

A inserção em escolas públicas ou particulares foi considerada um proxy da 

condição socioeconômica dos adolescentes investigados. 
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 5.2 Procedimentos de aferição  

 

5.2.1 Avaliação antropométrica 

 

No projeto ELANA, a coleta de dados antropométricos constituiu-se de 

aferição de peso, estatura e perímetro da cintura, os quais serão utilizados neste 

estudo (ANEXO A). O peso foi aferido em balança eletrônica e portátil plataforma 

PPS com capacidade até 150 kg e variação de 50g. Os adolescentes foram pesados 

e medidos com o mínimo de vestimentas e descalços. A estatura foi aferida em 

antropômetro portátil com extensão de 200 cm e variação de 0,1 cm. Para a tomada 

da estatura, os estudantes permaneceram descalços, com os calcanhares juntos e 

encostados no antropômetro e com a cabeça no plano horizontal de Frankfürt 

(GORDON; CHUMLEA et al., 1988). A medida de estatura foi aferida duas vezes, 

considerando-se a média e admitindo-se variação máxima entre as duas medidas de 

0,5 cm. Nos casos em que a variação excedeu esse valor, a medida foi repetida. 

Considerando a alta precisão da balança, o peso foi aferido apenas uma vez.  

A mensuração do perímetro da cintura foi realizada com uma fita métrica 

inextensível de 150 cm e variação de 0,1cm, estando o adolescente em pé, com o 

abdômen relaxado, braços ao longo do corpo, pés juntos e o peso dividido em 

ambas as pernas. O local para a mensuração foi a menor perímetro do tronco. 

Foram realizadas duas medidas, tirando-se a média e admitindo-se variação máxima 

de um cm entre as duas, segundo metodologia de Callaway et al. (1988). 

 

5.2.2 Avaliação da composição corporal 

 
Avaliou-se a composição corporal por meio da bioimpedância elétrica, 

utilizando aparelho tetrapolar membro superior - membro inferior (RJL System® 

modelo 101Q). Para a medida, quatro eletrodos foram posicionados nas mãos e nos 

pés. Os adolescentes removeram meias, calçados e qualquer acessório de metal 

antes das medidas, e posicionaram-se verticalmente sobre uma maca portátil.  

O método da Bioimpedância Elétrica para avaliação de composição corporal 

está validado para crianças e adolescentes (HOUTKOOPER et al., 1989). Para a 

estimativa da massa livre de gordura dos adolescentes, os valores de resistência, 
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peso e estatura foram incorporados equação validada por Houtkooper et al. (1992) 

para a faixa etária de 10 a 19 anos (Equação 1). 

31,125,061,0  MCRIMLG  (Equação 1) 

 

Onde: 

RI = Estatura² (cm)/Resistência (Ω)  

MC = Massa corporal (peso em kg) 

A gordura corporal (em kg) é estimada pelo cálculo da diferença entre a 

massa corporal (em kg) e massa livre de gordura (em kg), obtendo assim a gordura 

corporal relativa (% de gordura corporal). Consideraram-se como pontos de corte 

para o excesso de gordura corporal valores de percentual de gordura ≥25% para 

meninos e ≥30% para meninas, os quais segundo Williams et al. (1992) foram 

capazes de identificar morbidade nesta faixa etária associada ao excesso de 

gordura corporal. 

Para diminuir possíveis erros de mensuração, nosso trabalho contou com um 

lembrete para procedimentos de aferição (ANEXO H) e um Protocolo para realização 

da BIA (ANEXO I) contendo informações sobre a ingestão de líquidos, café, bebidas 

alcoólicas, e medicamentos laxativos ou diuréticos. 

 

 

5.2.3 Avaliação da frequência do consumo de refeições  

 

Para a avaliação da frequência do consumo de refeições foi perguntado ao 

adolescente “Quantas vezes na semana você faz as seguintes refeições?” a qual 

apresentava as seguintes refeições: desjejum, almoço, jantar ‘comida’, substituição 

do almoço e jantar por lanches e as seguintes opções de resposta: “diariamente; 5 a 

6 vezes por semana; 3 a 4 vezes por semana; 1 a 2 vezes por semana; nunca ou 

quase nunca” (ANEXO B). Esses dados foram coletados por meio de um 

questionário auto preenchido pelos alunos na sala de aula.  

 

5.3 Controle de qualidade da coleta e digitação dos dados 

 

Todos os procedimentos da equipe de campo foram realizados por uma 

equipe treinada. Os supervisores e o CAFT receberam um treinamento para 
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aplicação do questionário e para capacitação das medidas antropométricas. Os 

integrantes da equipe foram avaliados em relação à exatidão e precisão das suas 

medidas aplicando-se o método proposto por Habicht (1974). 

Antes do início do preenchimento do questionário, os supervisores explicavam 

como deveria ser realizado e permaneciam presentes próximos aos adolescentes à 

disposição para possíveis dúvidas. Os questionários eram revisados para 

averiguação de questões sem preenchimento e inconsistências nas respostas. 

Foram realizadas reuniões com as equipes de coordenação das instituições 

participantes concomitantemente ao desenvolvimento do estudo para discussão e 

avaliação dos problemas que poderiam surgir. 

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 destes 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 Análise dos dados 

 

Neste estudo serão consideradas como variáveis dependentes os indicadores 

antropométricos: (a) IMC = Índice da Massa Corporal; (b) RCE = Razão cintura 

estatura e (c) Percentual de gordura corporal. 

a) O IMC (peso/estatura2) foi categorizado em 4 níveis para avaliar 

o estado nutricional dos adolescentes: magreza (IMC < -2,0 EZ), peso 

normal (-2,0 EZ < IMC < +1,0 EZ), sobrepeso (+1,0 EZ > IMC < +2,0 EZ) e 

obesidade (IMC > +2,0 EZ), com base nas curvas de distribuição de IMC 

apresentadas pela Organização Mundial de Saúde em 2007 (ONIS et al., 

2007). Em seguida essa variável foi dicotomizada em dois grupos: sem 
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excesso de peso (magreza e peso normal) e com excesso de peso 

(sobrepeso e obesidade).  

b) Para o cálculo da RCE foram utilizadas as medidas de CC e 

estatura em centímetros. Valores desta razão acima de 0.50 foram 

considerados elevados e valores inferiores normais. Esse ponto de coorte 

foi considerado por Hara et al. (2002) como indicador de risco 

cardiovascular. 

c) O percentual de gordura corporal será considerado elevado 

quando acima de 25% para os meninos e 30% para as meninas, sendo 

esses níveis aplicáveis em adolescentes segundo Williams et al. 1992.   

 

Foram consideradas como variáveis independentes: (a) Frequência da 

realização de refeições; (b) Padrão de realização de refeições. 

 

a) Frequência da realização de refeições: foi estimada a frequência de 

adolescentes que consumiam as refeições desjejum, almoço tradicional, 

lanche em substituição de almoço, jantar tradicional e lanche em 

substituição do jantar nas seguintes categorias de respostas: (1) 

Diariamente; (2) 5 a 6 vezes por semana; (3) 3 a 4 vezes por semana; (4) 

1 a 2 vezes por semana; (5) Nunca ou quase nunca. Essas categorias 

foram dicotomizadas em Regularmente (Diariamente e 5 a 6 vezes por 

semana) e Irregularmente (3 a 4 vezes por semana, 1 a 2 vezes por 

semana e Nunca ou quase nunca). 

b) Padrão de realização de refeições: Foi criado um escore baseado na 

proposta de Estima et al. (2009) (Quadro 3) para categorizar os 

adolescentes segundo o padrão de realização de refeições, que foi 

considerado satisfatório quando as três refeições ou ao menos duas 

principais eram realizadas diariamente. A soma total do escore variou 

entre 0 e 12 pontos. Classificou-se o indivíduo como tendo padrão de 

consumo de refeições satisfatório quando a soma dos pontos alcançava 

valor igual ou menor que um. 
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Quadro 3 – Pontuação para o escore do padrão de realização de refeições de 

acordo com a frequência relatada de consumo de refeições. 

Frequência do consumo de Desjejum, Almoço e Jantar* Pontuação  

Diariamente 0 

5 a 6 vezes por semana 1 

3 a 4 vezes por semana 2 

1 a 2 vezes por semana 3 

Nunca ou quase nunca 4 

*Não foram considerados almoço e jantar substituídos por lanche 

 

Foram consideradas como variáveis de ajuste ou possíveis variáveis de 

confundimento: sexo: masculino e feminino; período escolar: sexto ano de ensino 

fundamental e primeiro ano do ensino médio; tipo de escola: particular e pública. 

 

Análises Estatísticas  

 

Os dados foram armazenados por meio de dupla digitação no Epidata versão 

3.1 e analisados no software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 

19.0 para Windows. Foi realizada a análise descritiva das variáveis categóricas por 

meio da frequência e aplicou-se o teste do qui-quadrado para a análise bivariada, 

considerando nível de significância de 5%. 

A associação entre as variáveis independentes (padrão de realização de 

refeições e hábito de realização do desjejum e jantar) com as dependentes (IMC, 

RCE e % gordura corporal) foram estimadas em analises bivariadas, estratificadas 

por sexo e período escolar (ensino fundamental ou médio) e em modelos 

multivariados de regressão de logística ajustados por idade, sexo, tipo escola e 

período escolar, estimando as Odds Ratios (OR) e seus respectivos intervalos de 

confianças de 95% (IC95%). 
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5.5 Aspectos Éticos 

 

O projeto 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) aprovado dia 18/08/2009 (ANEXO C). As escolas receberam e 

aceitaram as cartas de aceite autorizando a presença dos pesquisadores em suas 

instalações (ANEXOS F e G). 

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 D).  

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

antropométricas e o diagnóstico resultante da avaliação antropométrica (ANEXO E). 

A coleta de dados da linha de base desse projeto contou com o financiamento 

da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de 

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

Tecnológico (CNPq). 
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6. MANUSCRITO  

 

PADRÃO DE CONSUMO DE REFEIÇÕES E INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS 

EM ADOLESCENTES DE ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES DA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 

 

Resumo 

 

O objetivo do estudo foi analisar a associação entre hábitos de realização de 
refeições e indicadores antropométricos em adolescentes. Trata-se de estudo 
transversal referente à linha de base do Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional 
de Adolescentes (ELANA). Foram investigados adolescentes (10 a 19 anos de 
idade) de escolas públicas e particulares selecionadas da região metropolitana do 
Rio de Janeiro (970 do ensino médio e 773 do ensino fundamental). Os dados de 
frequência de consumo de desjejum, almoço, jantar foram obtidos por meio de 
questionário auto-preenchido. Os hábitos de consumo dessas refeições foram 
categorizados em regular (≥5 vezes na semana) e irregular (<5 vezes na semana). 
Estimou-se escore variando de 0 a 12 para classificar padrão de realização de 
refeições dos adolescentes, no qual foram atribuídos pontos às frequências de 
consumo de refeições e o padrão de realização de refeições foi considerado 
satisfatório quando esta era ≤1. Foram analisados o índice de massa corporal 
(IMC=peso/estatura2), classificado segundo critérios da Organização Mundial da 
Saúde e a Razão Cintura Estatura (RCE), categorizada em adequada (≤0.50) e 
elevada (>0.50). A proporção de gordura corporal (PGC) foi estimada pela 
bioimpedância elétrica, utilizando-se equações específicas para adolescentes. As 
associações entre as variáveis foram estimadas em análises univariadas (teste do 
qui-quadrado) e em modelos multivariados de regressão de logística binária, 
estimando-se as odds ratios (OR) e seus respectivos intervalos de confiança de 95% 
(IC95%). Em alunos do ensino médio, observou-se frequência mais elevada de 
consumo irregular do desjejum (37 vs. 23%, p<0,01) entre alunos de escolas 
públicas do que entre aqueles de escolas privadas. O consumo irregular do jantar foi 
mais frequente entre alunos do ensino médio tanto nas escolas públicas (30 vs. 
19%,p<0,01) quanto nas escolas privadas (40 vs. 24%, p<0,01), o mesmo sendo 
observado para o padrão insatisfatório de refeições [escolas públicas:60 vs. 42%; 
escolas privadas: 63 vs. 48%; p<0,01 em ambos os casos). O padrão insatisfatório 
de consumo de refeições associou-se ao incremento da probabilidade de excesso 
de peso (OR=1,5; IC95%=1,2–1,9), RCE elevada (OR=1,4; IC95%=1,0–1,8) e PGC 
elevada (OR=1,6; IC95%=1,3–2,0), independentemente do sexo, da idade, do tipo 
de escola e do ano escolar. Os hábitos irregulares de realização das refeições 
principais se relacionaram com indicadores desfavoráveis de peso, adiposidade e 
distribuição de gordura corporal. 
 

Palavras chaves: consumo de refeições, adolescentes, indicadores antrométricos, 

composição corporal. 
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Introdução  

 

No Brasil, a obesidade e sobrepeso em adolescentes atingem prevalências 

elevadas na ordem de 4,9% e 20,5%, respectivamente, em 2008-2009 e em ritmo 

crescente nas últimas quatro décadas (IBGE 2010). Estes distúrbios têm origem 

complexa e multifatorial, envolvendo fatores ambientais e genéticos. Entre os fatores 

ambientais, os hábitos alimentares parecem ter papel importante no ganho de peso 

excessivo (ENES; SLATER, 2010; MORENO et al., 2005; WHO, 2004).  

Hábitos alimentares inadequados afetam proporção expressiva de jovens 

(FARIAS JÚNIOR; LOPES 2004) e os hábitos adquiridos nessa etapa da vida são, 

frequentemente, mantidos durante a vida adulta (KIM, 1995; LIEN et al., 2001; 

MIKKILA et al., 2004). Um comportamento considerado desfavorável para a saúde é 

o consumo irregular de refeições, o qual tem sido comumente observado em 

adolescentes, especialmente o consumo do desjejum e do jantar (ARAKI et al., 

2011; FEIJÓ et al.,1997; HENRY-UNAEKE; OKONKWO, 2011; LEAL et al., 2010; 

MORENO et al., 2005; RAMPERSAUD et al., 2005; VIDEON; MANNING, 2003; 

VIEIRA et al., 2005; XIMENES et al., 2006; WÜRBACH et al., 2009). 

Poucos estudos descreveram o padrão de consumo de refeições em 

adolescentes, tanto no Brasil (ESTIMA et al., 2009) como em outros países (LEHTO 

et al., 2010; SJÖBERG et al.,2003; VAGSTRAND et al., 2007). ESTIMA et al. (2009) 

investigaram a associação entre o padrão de consumo de refeições, o Índice de 

massa corporal (IMC) e medidas antropométricas indicadoras de distribuição 

corporal de gordura em adolescentes do município de Duque de Caxias, no estado 

do Rio de Janeiro. Esse estudo observou associação entre o padrão de consumo de 

insatisfatório de refeições e omissão do desjejum a maiores médias de perímetro da 

cintura e quadril e IMC, com associações estatisticamente significativas apenas 

entre os meninos. O estudo de Estima et al. (2009) foi pioneiro no país com esta 

finalidade porém restrito a uma população homogênea quanto ao nível 

socioeconômico já que a área investigada caracteriza-se por população 

predominantemente de baixa renda (SALLES-COSTA et al., 2008). 

A avaliação da relação entre situação socioeconômica e padrão de consumo 

de refeições em adolescentes pode ser importante, uma vez que a renda familiar 

elevada está associada a maiores prevalências de excesso de peso em 

adolescentes (IBGE, 2010). Além disso, recentes mudanças socioeconômicas no 
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Brasil propiciaram o aumento do poder aquisitivo de extensas parcelas da 

população, as quais se relacionam com mudanças nos hábitos alimentares (LEVY-

COSTA et al., 2005). 

A associação entre padrão de refeições e indicadores de composição corporal 

ainda não foi bem explorada. A investigação de tal associação com uma medida 

mais especifica de adiposidade como o percentual de gordura corporal poderia dar 

mais fidedignidade a esta relação considerando que o IMC sozinho é incapaz de 

refletir as consideráveis mudanças na composição corporal que ocorrem na 

adolescência, como o maior acúmulo de gordura nas meninas e de massa muscular 

nos meninos (ANJOS, 1992). A composição corporal é um aspecto importante da 

avaliação nutricional de adolescentes (HARA et al., 2002 ; HOUTKOOPER et al., 

1992). 

O presente estudo pretende descrever a prática e o padrão de realização de 

refeições entre alunos do ensino médio e fundamental de escolas públicas e 

privadas além de estimar a magnitude da associação destas variáveis com 

indicadores antropométricos e de composição corporal, a qual ainda não foi 

devidamente explorada no contexto brasileiro. 

 

Materiais e Métodos 

 

Desenho do estudo e seleção da amostra: 

 

Trata-se de um estudo transversal que analisa dados obtidos na linha de base 

do Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes (ELANA) 

desenvolvido com adolescentes de faixa etária entre 10 e 19 anos, alunos do 

primeiro ano do ensino médio e do sexto ano do ensino fundamental de escolas 

públicas e privadas selecionadas da região metropolitana do Rio de Janeiro.  

A amostra deste estudo foi composta por conveniência, prevendo-se 600 

estudantes em escolas públicas e 600 em escolas privadas em cada nível de ensino, 

portanto, completando, na linha de base, 1200 estudantes no ensino médio e 1200, 

no ensino fundamental. Esse tamanho de amostra, estratificado por série e por tipo 

de escola, permitiria avaliar no estudo longitudinal, para cada um dos estratos, uma 

variação mínima de uma unidade de IMC, com erro tipo I de 5%, poder do teste de 

80% e perda de seguimento de até 20%. 
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Não foram considerados elegíveis 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. 

 

Procedimentos de aferição e controle de qualidade dos dados 

 

Os dados foram coletados por examinadores treinados e padronizados 

(HABITCH, 1974) para a tomada de medidas antropométricas. A coleta de dados 

ocorreu entre fevereiro e agosto de 2010. Informações sobre consumo de refeições 

foram obtidas com o uso de questionário estruturado autopreenchido. Antes do 

preenchimento do questionário, os supervisores explicavam como deveria ser 

realizado e permaneciam no ambiente próximos onde os  adolescentes respondiam 

o questionário à disposição para dirimir possíveis dúvidas. O preenchimento dos 

questionários foi checado para averiguação e correção de omissões e 

inconsistências nas respostas. 

Os dados foram armazenados em dupla digitação com mecanismos de 

restrição de entrada de dados inconsistentes e 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, a verificação 

de valores impossíveis ou improváveis e exames minuciosos de inconsistências. A 

partir destes 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. 

 

 Medidas antropométricas 

 

O peso foi aferido em balança eletrônica e portátil plataforma PPS com 

capacidade até 150 kg e variação de 50g. Os adolescentes foram pesados e 

medidos trajando vestimentas leves e descalços.  

A estatura foi aferida em duplicata utilizando antropômetro portátil com 

extensão de 200 cm e variação de 0,1 cm. Considerou-se a média das duas 

medidas desde que a diferença entre elas não ultrapassasse 0,5. Nos casos em que 
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a variação excedeu esse valor, todo o procedimento era repetido até que fossem 

obtidas mensurações aceitáveis.  

O IMC (peso/estatura2) foi categorizado em quatro níveis para avaliar 

possíveis desvios ponderais nos adolescentes: magreza (IMC < -2,0 EZ), peso 

normal (-2,0 EZ < IMC < +1,0 EZ), sobrepeso (+1,0 EZ > IMC < +2,0 EZ) e 

obesidade (IMC > +2,0 EZ), com base nas curvas de distribuição de IMC 

apresentadas pela Organização Mundial de Saúde em 2007 (ONIS et al., 2007). Em 

seguida essa variável foi dicotomizada em dois grupos: sem excesso de peso 

(magreza e peso normal) e com excesso de peso (sobrepeso e obesidade).  

O perímetro da cintura foi aferido com fita métrica inextensível de 150 cm e 

variação de 0,1cm, estando o adolescente em pé, com o abdômen relaxado, braços 

ao longo do corpo, pés juntos e o peso igualmente dividido em ambas as pernas. O 

local para a mensuração foi a menor circunferência do tronco. Foram realizadas 

duas medidas e a variação máxima tolerada de 1 cm (CALLAWAY et al., 1988). A 

média das duas medidas foi utilizada para o cálculo da razão cintura / estatura 

(RCE), a qual foi categorizada em adequada (≤0.50) e elevada (>0.50). Esta relação 

cintura-estatura tem sido proposta como boa indicadora de concentração abdominal 

de gordura em fase de crescimento e apresenta associação com morbidades em 

adolescentes (HARA et al., 2002). 

Avaliou-se a composição corporal por meio da bioimpedância elétrica, 

utilizando aparelho tetrapolar (RJL System® modelo 101Q) cuja aplicação foi 

validada para crianças e adolescentes (HOUTKOOPER et al., 1989). Para a 

estimativa da massa livre de gordura dos adolescentes de 10 a 19 anos, os valores 

de resistência, peso e estatura foram incorporados em equação validada por 

Houtkooper et al. (1992) (Equação 1). 

Massa Livre de Gordura = 0,61*RI + 0,25*MC + 1,31 (Equação 1) 

 

Onde: 

RI = Estatura² (cm) / Resistência (Ω) 

MC = Massa corporal (peso em kg) 

 A gordura corporal (em kg) foi estimada pelo cálculo da diferença entre a 

massa corporal (em kg) e massa livre de gordura (em kg), sendo estimada a 

proporção (%) de gordura corporal. Considerou-se excesso de gordura corporal 
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proporções iguais ou maiores que 25% para meninos e 30% para meninas; limites 

avaliados por Williams et al. (1992) como preditores de morbidade nessa faixa etária. 

 

Hábitos do consumo de refeições 

 

Os adolescentes responderam questionário estruturado auto-preenchido o 

qual incluía perguntas fechadas sobre frequência do consumo de desjejum, almoço, 

jantar, com as seguintes opções de resposta: diariamente, 5 a 6 vezes por semana, 

3 a 4 vezes por semana, 1 a 2 vezes por semana e nunca ou quase nunca. Foi 

também inquirido com que frequência os adolescentes realizavam lanche em 

substituição ao almoço ou ao jantar (Figura 1). A frequência do consumo dessas 

refeições foi categorizada em regular, quando era consumido pelo menos cinco 

vezes na semana e irregular, quando o adolescente relatava consumi-las menos de 

cinco vezes na semana. 

Estimou-se escore baseado na proposta de Estima et al. (2009) para 

classificar padrão de realização de refeições dos adolescentes. Foram atribuídos 

pontos a cada uma das frequências de consumo de refeições (diariamente: 0 ponto; 

5 a 6 vezes por semana: 1 ponto; 3 a 4 vezes por semana: 2 pontos; 1 a 2 vezes por 

semana: 3 pontos; nunca ou quase nunca: 4 pontos) e a soma total do escore variou 

entre 0 e 12 pontos. O padrão de realização de refeições dos adolescentes foi 

considerado satisfatório, quando a soma do escore era ≤ 1, indicando que as três 

refeições principais eram realizadas diariamente ou insatisfatório, quando a soma do 

escore era >2. 

 

Análises estatísticas 

 

A associação entre as variáveis independentes (padrão de realização de 

refeições e frequência de realização do desjejum almoço e jantar) com as variáveis 

dependentes (IMC, RCE e % gordura corporal) foram estimadas em análises 

univariadas e em modelos multivariados de regressão logística binária ajustados por 

idade, sexo, tipo escola e período escolar, estimando-se as Odds Ratios (OR) e seus 

respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). 

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

de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (CAAE 
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0020.0.259.000-09) e 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. 

 

Resultados  

 

Foram examinados 1743 adolescentes, sendo 970 do ensino médio (média de 

idade=15,3 anos; desvio-padrão = 1,0 ano), correspondendo a 85% dos 

adolescentes elegíveis para a pesquisa. No ensino fundamental, foram examinados 

773 estudantes (média de idade=11,3 anos; desvio-padrão = 1,2 anos), o que 

correspondeu a 86% dos elegíveis (Figura 2).  

Entre os adolescentes avaliados, 44% eram alunos de escolas públicas e 

50% do sexo masculino. Entre os alunos de ensino médio 54% eram meninas, a 

mesma proporção foi encontrada para os meninos entre os alunos do ensino 

fundamental. Observou-se maior variação de idade entre os alunos do ensino 

fundamental.  

Entre os alunos do ensino médio, foram observadas frequências mais 

elevadas de excesso de peso para os estudantes de escolas particulares, em 

comparação com aqueles de escolas públicas (33 vs. 24%, p<0,01 (Tabela 1). 

Entre os alunos do ensino fundamental, as frequências de excesso de peso 

(52 vs. 35%, p<0,01), excesso de gordura corporal (36 vs. 20%, p<0,01) e RCE 

elevada (21 vs. 13%, p=0,01) foram mais elevadas entre os estudantes de escolas 

privadas (Tabela 1). 

 Dentre os alunos de escolas públicas, aqueles do ensino médio relataram o 

consumo irregular do desjejum (37 vs. 23%, p<0,01) e do jantar (30 vs. 19%, p<0,01) 

com frequência mais elevada do que os do ensino fundamental. Consequentemente, 

o padrão insatisfatório de refeições foi mais frequente entre os alunos do ensino do 

médio do que entre aqueles do ensino fundamental de escolas públicas (60 vs. 

42%,p<0,01) (Tabela 2).  

Dentre os alunos de escolas privadas, os que estavam no ensino médio 

apresentaram consumo irregular de almoço (9 vs. 5%, p<0,01) e jantar (40 vs. 24%, 

p<0,01) com maior frequência do que os que estavam no ensino fundamental; 

portanto, a frequência de padrão irregular de refeições era mais elevada nos 

adolescentes do ensino médio (63 vs. 48%, p<0,01) (Tabela 2).  



58 

 

Comparando alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas observa- 

se que os que estudavam em escolas públicas apresentavam maior frequência de 

consumo irregular do almoço que os de escolas privadas (15 vs. 9%, p<0,05). Já os 

estudantes de ensino médio de escolas privadas relataram maiores frequências do 

consumo irregular do jantar (40 vs. 30%, p<0,05). Observou-se frequência mais 

elevada de estudantes do ensino fundamental das escolas públicas que consumiam 

o almoço irregularmente em comparação com os alunos do mesmo nível escolar das 

escolas privadas (16 vs 5%, p<0,05). Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre o padrão de consumo de refeição tanto entre os 

alunos do ensino médio quanto os do ensino fundamental segundo os tipos de 

escola (Tabela 2). 

Dentre os estudantes de escolas privadas, os do ensino médio substituíam o 

jantar por lanche com mais frequência que os do ensino fundamental (19 vs. 11%, 

p<0,01) e os alunos do ensino fundamental das escolas públicas substituíam o 

almoço por lanches com mais frequência do que os estudantes das escolas privadas 

(14 vs. 3%, p<0,05) (dados não mostrados). 

Comparadas aos meninos, as meninas apresentaram a maior frequência de 

consumo irregular do desjejum e de jantar em ambos os tipos de escolas. Elas 

também consumiam o almoço irregularmente com maior frequência do que os 

meninos, porém esta diferença só foi estatisticamente significativa entre os alunos 

de escolas privadas (10 vs. 5%, p<0,01). Assim, as meninas apresentaram 

frequência mais elevada de padrão insatisfatório de consumo de refeições do que os 

meninos em ambos os tipos de escola (Tabela 2). 

O consumo irregular de almoço foi mais frequente entre estudantes de 

escolas públicas do que nos de escolas privadas, tanto em meninos (13 vs. 5%, 

p<0,05) como em meninas (17 vs. 10%, p<0,05). Meninas de escolas públicas 

comparadas com aquelas de escolas privadas, apresentaram menores frequências 

de consumo irregular do jantar (30 vs. 37%, p<0,05) (Tabela 2).  

Na análise univariada, observamos maiores chances de excesso de peso 

para os adolescentes com padrão de consumo de refeições insatisfatório (p=0,02) e 

com consumo irregular de desjejum (p<0,01). Também foram encontrados maiores 

chances de percentual de gordura elevada para os jovens com padrão de consumo 

de refeições insatisfatório (p<0,01) e com consumo irregular de desjejum (p<0,01) e 

jantar (p=0,01).  
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O padrão insatisfatório de consumo de refeições associou-se ao incremento 

da probabilidade de excesso de peso (OR=1,5; IC95%=1,2–1,9), RCE elevada 

(OR=1,4; IC95%=1,1–1,8) e proporção de gordura corporal elevada (OR=1,6; 

IC95%=1,3–2,0), independentemente do sexo, da idade, do tipo de escola e do ano 

escolar (Tabela 3). 

Os modelos multiajustados também indicaram que adolescentes que 

consumiam o desjejum com frequência menor do que cinco vezes por semana 

apresentaram chance de excesso de peso, excesso de gordura corporal e 

distribuição inadequada de gordura corporal pelo menos 60% mais elevada do que 

aqueles que consumiam o desjejum pelo menos cinco vezes na semana (Tabela 3). 

O consumo irregular de jantar mostrou-se associado tanto ao incremento da 

ocorrência de excesso de peso (OR=1,4; IC95%=1,2–1,8) e de maior grau de 

adiposidade (OR=1,4; IC95%=1,1–2,8) (Tabela 3). 

 

Discussão 

 

Este estudo avaliou adolescentes de ensino médio e fundamental de escolas 

públicas e particulares da Região metropolitana do Rio de Janeiro e revelou 

elevadas frequências de consumo irregular de refeições e de padrão de consumo de 

refeições insatisfatório, especialmente, entre estudantes do ensino médio e entre as 

meninas. Além disso, o consumo irregular de refeições e o padrão insatisfatório de 

refeições associaram-se ao incremento do peso, da adiposidade e distribuição 

central de gordura corporal, independentemente do sexo, da idade, do tipo de escola 

e do ano de estudo. Não encontramos diferenças entre o padrão de consumo de 

refeições entre os tipos de escolas, tanto entre os períodos escolares quanto para os 

sexos. 

Alunos do ensino médio, de ambos os tipos de escolas relataram consumo 

irregular de desjejum com maior frequência que os de ensino fundamental. 

Similarmente, Rampersaud et al. (2005) em revisão sistemática que incluiu estudos 

realizados com crianças e adolescentes americanos e europeus, observaram 

maiores prevalências de consumo irregular do desjejum em adolescentes com mais 

idade.  

A omissão do desjejum em adolescentes também tem sido associado a 

fatores de estilo de vida como o hábito de fumar e inatividade física (KESKI-
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RAHKONEN et al., 2003). Outros estudos no Brasil e em outros países também 

observaram maior frequência de omissão do desjejum e outras refeições em 

meninas (ESTIMA et al., 2009; LEAL et al., 2010; MACDIARMID et al., 2009; 

MORENO et al.,2005; SJÖBERG et al., 2003; VAGSTRAND et al., 2007; ;VIEIRA et 

al., 2005;). Porém, Lehto et al. (2010) avaliando os hábitos de refeição de 604 

adolescentes finlandeses observaram que os meninos apresentavam consumo 

irregular de refeições mais frequentemente do que as meninas. Possivelmente, 

meninas omitem as refeições com mais frequência como recurso para evitar o ganho 

excessivo de peso e até mesmo como prática para emagrecimento (DALABONA, 

2008; VALE; KERR; BOSI, 2011). Em geral, meninas são mais preocupadas com a 

imagem corporal e se engajam mais em práticas para emagrecimento que os 

meninos (BRANCO; HILÁRIO; CINTRA, 2006). 

O desjejum é considerado a refeição que fornece a mais significativa 

proporção de cálcio e de vitamina D na alimentação (PETERS et al., 2012), assim, a 

omissão do desjejum pode resultar em consumo reduzido de desses nutrientes e 

concorrer para o risco de desenvolvimento de osteoporose na fase adulta (SILVA et 

al., 2004), uma vez que na adolescência ocorre o pico máximo de depósito de cálcio 

nos ossos (EISENSTEIN et al., 2000). Além disso, o consumo irregular do desjejum 

tem sido associado à reduzida qualidade nutricional da alimentação (HOCHBERG-

GARRET, 2008; LIU et al., 2003) e ao ganho de peso (BERKEY et al., 2003; LEHTO 

et al., 2010; KESKI-RAHKONEN et al., 2003; MORENO et al., 2005; STOREY et al., 

2012; YANG et al., 2006).  

Neste estudo, os adolescentes com consumo irregular do desjejum 

apresentaram maiores chances de excesso de peso, excesso de gordura corporal e 

RCE elevada, independente do sexo, idade, tipo e período escolar. O consumo 

irregular do desjejum também foi associado a valores elevados de IMC e em 604 

adolescentes investigados em estudo realizado na Finlândia (LEHTO et al., 2010) e 

em meninos de um estudo com 1282 adolescentes hispânicos (MORENO et al., 

2005). Storey et al. (2012) também observaram associação entre a omissão do 

desjejum e sobrepeso em adolescentes do Canadá em um estudo com 4097 jovens 

com idade média de 13,7 anos. Alem disso, Berkey et al. (2003), em estudo 

longitudinal, observaram que adolescentes que tinham peso normal no estudo de 

base e que nunca realizavam o desjejum ganharam mais peso do que os que 

consumiam frequentemente esta refeição. Similarmente, Keski-Rahkonen et al. 
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(2003), também observaram associação entre omissão do desjejum e aumento do 

IMC em estudo de coorte realizado com adolescentes da Finlândia na década de 

1990. Mais ainda, o consumo regular de desjejum foi associado ao menor risco de 

adquirir sobrepeso em adolescentes de Taiwan (YANG et al., 2006) e à ingestão 

adequada de energia de meninas (MATTHYS et al., 2003). Porém, Kim e So (2012), 

em um estudo com 72399 adolescentes coreanos observaram que a frequência da 

realização do desjejum não teve correlação com o sobrepeso e obesidade.   

Outra prática frequentemente observada entre os jovens é a substituição das 

principais refeições por lanches, principalmente os constituídos por alimentos de alta 

densidade energética e baixo valor nutricional (TEIXEIRA et al., 2012), podendo 

comprometer o balanço energético e levar ao excesso de peso (LEAL et al., 2010). A 

substituição do almoço e do jantar por lanches em adolescentes reduz o consumo 

dos alimentos tradicionais, que são fontes importantes de vitaminas, minerais e 

fibras, o que pode acarretar problemas de saúde futuros quando substituídos por 

alimentos de alta densidade energética (WHO, 2002).  

Encontramos maiores frequências de substituição do almoço por lanche entre 

as meninas o que vai ao encontro dos resultados obtidos por Teixeira et al. (2012) 

com 106 adolescentes de São Paulo – SP, viram que o jantar era a refeição mais 

omitida e que as meninas substituíam as principais refeições com mais frequência 

que os meninos. A substituição frequente do almoço e/ou jantar por lanches 

provavelmente decorre de fatores relacionados a mudanças no estilo de vida dos 

adolescentes, como falta de tempo, necessidade de praticidade (TORAL; CONTI; 

SALTER, 2009), influência da mídia e preferência pelo sabor (VARGAS et al., 2011), 

além do costume de comer fora do domicílio e ao consumo de porções de alimentos 

cada  vez maiores (NICKLAS et al. 2001). Estes fatores também podem estar 

relacionados com a idade, o que explicaria os resultados encontrados neste trabalho 

onde encontramos maior frequência de substituição do jantar por lanche entre os 

adolescentes do ensino médio de escolas privadas que os do ensino fundamental. 

Em relação ao padrão de consumo de refeições insatisfatório, vimos que foi 

mais frequente entre os alunos do ensino médio e entre as meninas de ambos os 

tipos de escolas, e esses dados são comparáveis aos observados por Würbach et al. 

(2009) em adolescentes alemães, e por Franko et al. (2008) em meninas 

adolescentes americanas acompanhadas por 10 anos. Estima et al.(2009), em 

estudo com 528 adolescentes de Duque de Caxias, região metropolitana do Rio de 
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Janeiro, mostraram que o padrão de consumo de refeições insatisfatório foi maior 

entre adolescentes com mais de 15 anos de idade e entre as meninas. 

Em estudos com adolescentes, o padrão regular ou satisfatório de consumo 

de refeições associou-se a valores menores de IMC tanto em estudo realizado no 

Brasil (ESTIMA et al., 2009) como em outro países (FRANKO et al., 2008; LEHTO et 

al., 2010; WÜRBACH et al., 2009) e ao risco reduzido de sobrepeso e obesidade 

abdominal em meninos avaliados em estudo longitudinal (JÄÄSKELÄINEN et al., 

2012). Assis et al.(2009) em uma pesquisa realizada com 120 adolescentes com 

idade entre 14 e 18 anos de Vitória-ES observaram maiores prevalências de peso 

normal entre os jovens que consumiam 5 ou mais refeições por dia.  

O padrão de consumo de refeições insatisfatório e o consumo irregular de 

desjejum e de jantar associaram-se ao incremento da chance de excesso de peso, 

RCE elevado e percentual de gordura corporal independentemente do sexo, da 

idade, do tipo de escola e do nível escolar. Vagstrand et al. (2007) também 

observaram que a omissão de refeições principais relacionou-se ao percentual de 

gordura corporal mais elevado em meninos de um estudo da Suécia com 474 

adolescentes com idades entre 16 e 17 anos. Estima et al. (2009) observaram a 

associação do padrão de consumo insatisfatório de refeições e omissão do desjejum 

a maiores médias de perímetro da cintura e quadril, porém estas associações foram 

estatisticamente significativas apenas entre os meninos. 

Além da frequência do consumo de refeições estar relacionada com escolhas 

alimentares mais saudáveis (BERKEY et al., 2003; SJÖBERG et al., 2003), os 

efeitos metabólicos da realização irregular de refeições também poderiam explicar 

as associações com excesso de peso encontrado nos adolescentes deste estudo. 

Farshchi, Taylor e Macdonald (2005) consideram que o padrão do consumo de 

refeições, em conjunto com a quantidade e composição dos alimentos, pode 

influenciar no metabolismo de carboidratos e lipídios. Esses autores também 

associaram realização de refeições com frequência irregular à redução no efeito 

termogênico dos alimentos e ao consumo energético mais elevado, indicando um 

potencial mecanismo pelo qual esses hábitos inadequados podem afetar o gasto 

energético a o consumo de energia, o que pode levar ao ganho de peso em longo 

prazo. Além disso, o padrão alimentar irregular apresentou efeitos potencialmente 

deletérios sobre a sensibilidade insulínica e concentração plasmática de colesterol, 
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que são conhecidos de risco fatores de doenças cardiovasculares (FARSHCHI; 

TAYLOR; MACDONALD, 2005). 

Todavia não se pode descartar a possibilidade de que adolescentes obesos 

ou com excesso de peso omitam refeições como uma prática visando a redução do 

peso. Dessa forma, a associação observada pode ser entendida como causalidade 

reversa. Porém, estudos longitudinais como o Jääskeläinen et al. (2012) de base 

populacional na Finlândia, o qual avaliaram 6247 adolescentes com 16 anos em 

média, observaram que o consumo de cinco ou mais refeições por dia foi associado 

ao menor risco de sobrepeso/obesidade em ambos os sexos e obesidade abdominal 

em meninos. Berkey et al. (2003) acompanharam 14586 adolescentes dos Estados 

Unidos durante três anos e viram que entre os  jovens com peso normal no estudo 

de base, aqueles que nunca realizavam o desjejum ganharam mais peso do que os 

que consumiam frequentemente esta refeição. 

O consumo irregular do almoço apresentou a menor associação com aumento 

da chance de excesso de peso, RCE elevada e percentual de gordura elevada, o 

que pode ser explicado pelo fato de ser a principal refeição menos omitida pelos 

adolescentes independente do tipo e período escolar. Outros estudos nacionais 

também mostraram que o almoço é a refeição menos omitida pelos adolescentes 

(ARAKI et al., 2011; ESTIMA et al., 2009; FEIJÓ et al., 1997; VIEIRA et al., 2005; 

XIMENES et al., 2006)  

Nos últimos anos, os hábitos alimentares adotados pelos adolescentes têm 

sido marcados pela participação mais expressiva dos alimentos processados (ricos 

em carboidratos simples, gordura saturada e sódio e com baixo teor de fibras e 

nutrientes essenciais) e de alimentos tipo “fast food” (CAVADINI; SIEGA-RIZ; 

POPKIN, 2000; MENDONÇA; ANJOS, 2004; XIMENES et al., 2006), principalmente 

entre os grupos economicamente menos privilegiados (MACFARLANE et al., 2007; 

UTTER et al., 2011). Porém, Olinto et al. (2011) analisando uma coorte de 4202 

jovens adultos no sul do Brasil, observaram o maior consumo de alimentos 

processados entre os jovens de classes médias e altas e Nunes et al. (2007) 

mostraram frequências mais elevadas de hábitos alimentares não saudáveis 

especialmente naqueles pertencentes às classes econômicas mais elevadas. Em 

nosso estudo não observamos diferenças entre o padrão de consumo de refeições 

entre os tipos de escolas, tanto entre os períodos escolares quanto para os sexos.  
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Este estudo apresenta algumas limitações. Primeiramente, o desenho 

transversal, o qual investiga o desfecho e as exposições simultaneamente, assim, 

alguns achados podem ser explicados por causalidade reversa, ou seja, a exposição 

estudada pode ser influenciada pela ocorrência do desfecho. No presente estudo 

deve-se considerar a possibilidade que o excesso de peso entre os adolescentes 

estudados pode modificar o comportamento dos mesmos em relação ao consumo de 

refeições. Também não há informação sobre a composição das refeições e os 

horários em que são consumidas.  

Aponta-se que os alunos investigados não apresentaram diferenças nos 

hábitos de consumo de refeições relacionados ao tipo de escola. Porém, deve ser 

salientado que os hábitos irregulares de realização das refeições principais se 

relacionaram com indicadores desfavoráveis de peso, adiposidade e distribuição de 

gordura corporal. Esses resultados sugerem que a oferta de desjejum nas escolas 

deve ser incentivada; além disso, a valorização de hábitos de realização das 

refeições principais deve fazer parte da agenda de promoção da saúde e da 

alimentação saudável.  
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Figura 1- Exemplo do questionário de frequência do consumo de refeições. 

   

Quantas vezes na semana você faz as seguintes refeições? 

Café da manhã 1              Diariamente 

2              5 a 6 vezes por semana 

3              3 a 4 vezes por semana 

4              1 a 2 vezes por semana 

5              Nunca ou quase nunca 
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Figura 2 – Adolescentes elegíveis e participantes do estudo, percentual de não 

respostas e exclusões e tamanho amostral final. Rio de Janeiro - RJ, 2010. 
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Tabela 1- Características dos adolescentes do primeiro ano do ensino médio e do 

sexto ano do ensino fundamental segundo o tipo de escola, região metropolitana do 

Rio de Janeiro, 2010. 

 

 Ensino médio 
Idade media e DP** (em anos): 
15,3(±1,0) 

mínimo: 13 anos; máximo: 19 anos 

 Total 
(n=970) 

Escolas públicas 
(n=501) 

Escolas privadas 
(n=469) 

p-
valor* 

 % % %  

Meninos (n= 451) 47 43 50 0,04 
Meninas (n=519) 54 57 50  
     
Excesso de peso 28 24 33 <0,01 
Excesso de gordura corporal 27 25 29 0,17 
RCEa Elevada 8 9 8 0,69 
     
     

 Ensino fundamental 

Idade media e DP**  (em anos): 
11,3 (±1,2 ) 

mínimo: 10 anos; máximo: 19 anos  

 Total 
(n=773) 

Escolas públicas 
 (n=290) 

Escolas privadas  
(n=483) 

p-
valor* 

 % % %  

Meninos (n=416) 54 53 54 0,87 

Meninas (n=357) 46 47 46  

     
Excesso de peso  46 35 52 <0,01 
Excesso de gordura corporal 30 20 36 <0,01 
RCEa Elevada 18 13 21 <0,01 
* comparação entre escolas públicas e escolas privadas: Teste Qui-quadrado 
** DP=Desvio Padrão 
a 
RCE = Razão Cintura Estatura 

Excesso de peso: Índice de massa corporal (IMC=peso/estatura
2
) > 1 escore-z da distribuição (ONIS 

et al., 2007) 
Excesso de gordura corporal: proporção de gordura corporal >25% em meninos e 30% em meninas 
(WILLIAMS et al., 1992) 
RCE elevada: Razão cintura/estatura >0.50 (HARA et al., 2002) 
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Tabela 2- Frequência (%) de consumo irregular de refeições1 e de padrão 

insatisfatório2 de refeições em adolescentes de escolas públicas e particulares 

segundo o período escolar e o sexo, região metropolitana do Rio de Janeiro, 2010. 

 

Refeições 

Escolas públicas 
(n=791) 

Escolas privadas 
(n=952) 

Ensino 
médio 

(n=501) 
% 

Ensino 
fundamental 

(n=290) 
% 

p-
valor* 

Ensino 
médio 

(n=469) 
% 

Ensino 
fundamental 

(n=483) 
% 

p-
valor* 

Desjejum 37 23 <0,01 32 28 0,19 

Almoçoa,b 15 16 0,54 9 5 <0,01 

Jantar a  30 19 <0,01 40 24 <0,01 

Padrão de 
refeição 
insatisfatório2 

60 42 <0,01 63 48 <0,01 

 
Meninos 
(n=372) 

% 

Meninas 
(n=419) 

% 

p-
valor* 

Meninos 
(n=495) 

% 

Meninas 
(n=457) 

% 

p-
valor* 

Desjejum 27 37 <0,01 23 37 <0,01 

Almoço c,d 13 17 0,06 5 10 <0,01 

Jantard 22 30 0,01 27 37 <0,01 

Padrão de 
refeição 
insatisfatório 2 

47 59 <0,01 50 61 <0,01 

*p-valor= Teste Qui-quadrado 
1
 Irregular= 4 ou menos vezes por semana 

2
 Insatisfatório: não realiza ao menos uma das três refeições principais diariamente 

a 
 = p-valor < 0,05 quando comparados os estudantes do ensino médio segundo os tipos de escolas 

b 
 = p-valor < 0,05 quando comparados os estudantes do ensino fundamental segundo os tipos de 

escolas 
c 
 = p-valor < 0,05 quando comparados os meninos segundo os tipos de escolas 

d 
 = p-valor < 0,05 quando comparados as meninas segundo os tipos de escolas 
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Tabela 3 - Odds Ratio brutos e ajustados para excesso de peso, RCE elevada e 
Percentual de gordura corporal elevado associados aos hábitos e padrão de 
consumo de refeições em adolescentes de escolas públicas e particulares, região 
metropolitana do Rio de Janeiro, 2010. 

Excesso de peso: Índice de massa corporal (IMC=peso/estatura2) > 1 escore-z da 
distribuição (ONIS et al., 2007) 
Excesso de gordura corporal: proporção de gordura corporal >25% em meninos e 30% em 
meninas (WILLIAMS et al., 1992) 
RCE elevada: Razão cintura/estatura >0.50 (HARA et al., 2002) 
*Valores ajustados por sexo, idade, tipo de escola e série de estudo. 
OR = Odds Ratio  

 Valores brutos Valores ajustados* 
 OR(IC95%) p-valor OR(IC95%) p-valor 

 Com excesso de peso 

Padrão de consumo de refeições 
Satisfatório 
Insatisfatório 

 
1,0 

1,3(1,1-1,6) 
0,02 

 
1,0 

1,5(1,2-1,9) 
<0,01 

Consumo de desjejum 
Regular 
Irregular 

 
1,0 

1,5(1,2-1,8) 
<0,01 

 
1,0 

1,7(1,4-2,1) 
<0,01 

Consumo de almoço 
Regular 
Irregular 

 
1,0 

0,8(0,6-1,1) 
0,23 

 
1,0 

1,4(1,0-2,0) 
0,04 

Consumo do jantar 
Regular 
Irregular 

 
1,0 

1,2(1,0-1,5) 
0,08 

 
1,0 

1,4(1,2-1,8) 
<0,01 

 RCE elevado 

Padrão de consumo de refeições 
Satisfatório 
Insatisfatório 

 
1,0 

1,1(0,8-1,5) 
0,53 

 
1,0 

1,4(1,0-1,8) 
0,04 

Consumo de desjejum 
Regular 
Irregular 

 
1,0 

1,4(1,0-1,8) 
0,05 

 
1,0 

1,6(1,2-2,3) 
<0,01 

Consumo de almoço 
Regular 
Irregular 

 
1,0 

0,7(0, 5-1,2) 
0,24 

 
1,0 

1,2(0,7-1,9) 
0,50 

Consumo do jantar 
Regular 
Irregular 

 
1,0 

1,1(0,8-1,5) 
0,47 

 
1,0 

1,4(1,1-1,9) 
0,04 

 % de gordura corporal elevado 

Padrão de consumo de refeições 
Satisfatório 
Insatisfatório 

 
1,0 

1, 6(1,3-1,9) 
<0,01 

 
1,0 

1,6(1,3-2,0) 
<0,01 

Consumo de desjejum 
Regular 
Irregular 

 
1,0 

1,5(1,2-1,9) 
<0,01 

 
1,0 

1,6(1,3-2,1) 
<0,01 

Consumo de almoço 
Regular 
Irregular 

 
1,0 

1,0(0,7-1,4) 
0,95 

 
1,0 

1,4(1,0-2,0) 
0,03 

Consumo do jantar 
Regular 
Irregular 

 
1,0 

1,4(1,1-1,7) 
<0,01 

 
1,0 

1,4(1,1-1,8) 
<0,01 
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7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo observou elevadas frequências de consumo irregular de refeições 

e de padrão de consumo de refeições insatisfatório, especialmente, entre os 

estudantes do ensino médio e entre as meninas.  

Os adolescentes com consumo irregular do desjejum apresentaram maiores 

chances de excesso de peso, excesso de gordura corporal e RCE elevada, 

independente do sexo, idade, tipo e período escolar. Achados similares foram 

observados em estudos similares, sugerindo que a omissão da primeira refeição 

diária pode ser mais um fator no complexo conjunto de determinantes do ganho de 

peso. 

O padrão insatisfatório de refeições associou-se ao incremento do peso, da 

adiposidade e distribuição central de gordura corporal, independentemente do sexo, 

da idade, do tipo de escola e do ano de estudo. A literatura sugere que hábitos 

regulares de consumo de refeições estão relacionados com escolhas alimentares 

mais saudáveis, e também há indicativos de que os efeitos metabólicos da 

realização irregular de refeições poderiam explicar as associações com excesso de 

peso encontrado nos adolescentes deste estudo. 

Aponta-se que os alunos investigados não apresentaram diferenças nos 

hábitos de consumo de refeições relacionados ao tipo de escola. Outras análises 

devem ser desenvolvidas para permitir compreender esse achado. 

Dada à consistência da associação entre a omissão do desjejum e o padrão 

geral de realização de refeições e os indicadores de adiposidade, os resultados 

apresentados indicam a necessidade de valorização dos hábitos de realização das 

refeições principais na agenda de promoção da saúde e da alimentação saudável. 

Além disso, uma sugestão seria a introdução da oferta de desjejum nas escolas, 

como parte do programa de alimentação escolar.  
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9. APÊNDICES 

 
APÊNDICE A – Odds Ratio (OR) de excesso de peso, excesso de gordura corporal e Razão cintura-estatura elevada associado 

com o hábito1 irregular e padrão insatisfatório de consumo de refeições entre meninos e meninas de escolas públicas e 
particulares, Rio de Janeiro, 2010. 

 Meninas Meninos 

 Escolas Públicas Escolas Privadas Escolas Públicas Escolas Privadas 

Refeições OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% 

Excesso de peso
a
 

Desjejum 1,7 1,1-2,6 1,7 1,2-2,5 1,2 0,8-2,1 1,4 1,0-2,2 
Almoço (comida) 1,3 0,7-2,22 1,2 0,7-2,3 0,7 0,3-1,4 1,7 0,7-3,8 
Almoço (lanche) 0,7 0,4-1,6 2,0 0,7-5,6 2,4 1,0-5,9 0,4 0,1-1,1 
Jantar (comida) 1,2 0,8-1,9 1,0 0,7-1, 5 1,3 0,8-2,8 1,5 1,0-2,2 
Jantar (lanche) 1,5 0,8-2,8 1,2 0,7-1,9 1,1 0,6-2,2 0,8 0,5-1,3 
Padrão de consumo

2
 1,1 0,7-1,8 1,3 0,9-1,9 1,9 0,8-1,9 1,4 1,0-2,0 

Excesso de gordura corporal
b
 

Desjejum 2,4 1,6-3, 7 1, 6 1,1-2,3 1,1 0,6-2,0 1,4 0,9-2,2 
Almoço (comida) 1,7 1,0-2,9 2,1 1,1-3,9 0,4 0,2-1,3 1,0 0,4-2,4 
Almoço (lanche) 0,6 0,3-1, 2 1,1 0,4-2,9 1,8 0,6-5,4 0,5 0,2-1,4 
Jantar (comida) 1,6 1,1-2,6 1,3 0,9-2,0 1,1 0,6-2,7 1,5 1,0-2,2 
Jantar (lanche) 1,0 0,5-1,8 1,1 0,6-1,8 1,0 0,4-2,3 0,87 0,5-1,3 
Padrão de consumo

2
 2,0 1,3-3,2 1,8 1,2-2,7 0,9 0,5-1,5 1,4 1,0-2,0 

RCE elevada
c
 

Desjejum 2,2 1,2-4,2 2,1 1,1-3,9 1,1 0,5-2,3 1,0 0,6-1,6 
Almoço (comida) 0,8 0,3-1,9 2,3 1,0-5,2 0,5 0,7-1,8 0,8 0,3-2,2 

Almoço (lanche) 1,1 0,3-3,7 1,8 0,2-4,7 1,5 0,5-5,2 1,2 0,3-4,2 
Jantar (comida) 1,4 0,7-2,7 1,0 0,6-2,0 1,1 0,5-2,4 1,2 0,7-1,9 
Jantar (lanche) 1,4 0,5-3,6 1,4 0,6-3,3 2,0 0,6-6,7 1,2 0,6-2,3 
Padrão de consumo

2
 1,4 0,7-2,8 1,5 0,8-2,9 0,7 0,3-1,3 1,1 0,7-1,8 

 
1
 Regular= pelo menos 5 vezes por semana / Irregular= 4 ou menos vezes por semana 

2
 Satisfatório: realiza desjejum, almoço (comida) e jantar (comida)diariamente; insatisfatório: não realiza ao menos uma das três refeições principais diariamente 

a 
 escore z do Índice de Massa Corporal (peso/estatura

2
) > +1,0 (ONIS et al., 2007) 

b 
 proporção de gordura corporal > 25% (meninos); >30% (meninas) (WILLIAMS et al., 1992) 

c
  razão cintura/estatura >0,50 ((HARA et al., 2002) 
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APÊNDICE B – Odds Ratio(OR) de excesso de peso, excesso de gordura corporal e Razão cintura-estatura elevada associado 

com o hábito irregular e padrão insatisfatório de consumo de refeições entre alunos do ensino fundamental e médio de escolas 
públicas e particulares, Rio de Janeiro, 2010. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Regular= pelo menos 5 vezes por semana / Irregular= 4 ou menos vezes por semana 

2
 Satisfatório: realiza desjejum, almoço (comida) e jantar (comida)diariamente; insatisfatório: não realiza ao menos uma das três refeições principais diariamente 

a 
 escore z do Índice de Massa Corporal (peso/estatura

2
) > +1,0 (ONIS et al., 2007) 

b 
 proporção de gordura corporal > 25% (meninos); >30% (meninas) (WILLIAMS et al., 1992) 

c
  razão cintura/estatura >0,50 ((HARA et al., 2002)

 Ensino fundamental Ensino médio 

 Escolas Públicas Escolas Privadas Escolas Públicas Escolas Privadas 

Refeições OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% 

Excesso de peso
a
 

Desjejum 1,0 0,5-1,7 1,7 1,26-2,6 2,2 1,5-3,3 1,4 0,9-2,0 
Almoço (comida) 0,6 0,3-1,2 1,2 0,5-2,8 1,4 0,8-2,3 1,6 0,9-3,0 
Almoço (lanche) 2,7 1,2-6,7 0,9 0,3-2,7 0,8 0,4-1,7 0,8 0,4-1,9 
Jantar (comida) 1,2 0,6-2,1 1,1 0,8-1,78 1,5 1,0-2,3 1,6 1,1-2,3 

Jantar (lanche) 1,4 0,7-3,0 0,8 0,5-1,5 1,2 0,7-2,2 0,9 0,6-1,5 
Padrão de consumo

2
 0,8 0,5-1,4 1,6 1,1-2,2 1,8 1,2-2,8 1,4 1,0-2,1 

Excesso de gordura corporal
b
 

Desjejum 0,8 0,4-1,7 1,3 0,9-2,0 2,6 1,7-3,9 1,7 1,2-2,6 

Almoço (comida) 0,6 0,2-1,4 1,4 0,6-3,2 1,9 1,1-3,2 1,9 1,0-3,6 

Almoço (lanche) 2,7 0,8-9,1 0,8 0,3-2,4 0,6 0,3-1,2 0,7 0,3-1,7 
Jantar (comida) 1,1 0,6-2,3 1,4 0,9-2,2 1,7 1,1-2,5 1,5 1,0-2,3 

Jantar (lanche) 1,4 0,6-3,6 0,8 0,5-1,5 0,8 0,5-1,4 0,9 0,5-1,5 
Padrão de consumo

2
 0,8 0,4-1,4 1,6 1,1-2,4 2,3 1,5-3,5 1,7 1,1-2,5 

RCE elevada
c
 

Desjejum 0,7 0,6-1,7 1,0 0,6-1,7 3,2 1,7-6,1 1,7 0,9-3,3 
Almoço (comida) 0,3 0,1-1,1 1,0 0,4-2,8 1,1 0,5-2,6 2,1 0,9-5,0 
Almoço (lanche) 2,5 0,6-11,1 1,8 0,4-8,2 0,8 0,3-2,5 0,6 0,2-2,2 
Jantar (comida) 0,9 0,4-2,3 1,5 0,9-2,4 1,6 0,8-3,1 1,0 0,5-1,7 
Jantar (lanche) 2,0 0,6-6,7 1,3 0,6-2,6 1,4 0,5-3,6 1,0 0,4-2,1 
Padrão de consumo

2
 0,6 0,3-1,2 1,4 0,9-2,1 1,8 0,9-3,6 1,3 0,7-2,6 
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10. ANEXOS 
 
 
 
 
ANEXO A – Antropometria 
 

ID DATA DA AVALIAÇÃO HORÁRIO AVALIADOR 

|___|___|___|___| |___|___| /|___|___| /|___|___| |___|___|: |___|___| 

|___|___|  

______________ 

  

APRESENTAÇÃO 

  Caro estudante, 

Este questionário apresenta perguntas relacionadas à sua saúde. As respostas serão para uso 

exclusivo da pesquisa. Esta primeira página é destacada e servirá somente para identificar você 

na sua avaliação de peso, altura e outras medidas. Todas as outras informações que você 

fornecer serão totalmente sigilosas e o seu nome não será divulgado em nenhum momento da 

pesquisa. 

Muito obrigado(a) pela sua participação! 

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:  
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B. ANTROPOMETRIA E COMPOSIÇÃO CORPORAL  

Para preenchimento pela equipe de pesquisa. 

B1. Circunferência da cintura: B3.1 1ª medida:     |___|___|___|, |___| cm 

                                                B3.2 2ª medida:     |___|___|___|, |___| cm 

B2. Impedância:  

B4.1 Resistência (1ª medida): |___|___|___|             B4.2 Resistência  (2ª medida):  

|___|___|___| 

            B4.3 Reactância (1ª medida): |___|___|                      B4.4 Reactância  (2ª medida):  

|___|___| 

B3.  Percentual de gordura: |___|___|, |___| % 

B4.  Massa magra: |___|___|___|, |___| kg                        B7. Massa gorda: |___|___|___|, |___| 

kg 

C. TESTE DE CORRIDA  

Para preenchimento pela equipe de pesquisa. 

C1.  Nível: |___|___| 

C2.  Volta: |___|___| 

C3.  Potência aeróbica: |___|___|___| ml.kg-1 
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ANEXO B - Questionário de freqüência do consumo de refeições e presença dos  

H. Quantas vezes na semana você faz as seguintes refeições? 

H1.  Café da manhã 

1              Diariamente 

2              5 a 6 vezes por semana 

3              3 a 4 vezes por semana 

4              1 a 2 vezes por semana 

5              Nunca ou quase nunca 

H2.  Almoço (comida) 

1              Diariamente 

2              5 a 6 vezes por semana 

3              3 a 4 vezes por semana 

4              1 a 2 vezes por semana 

5              Nunca ou quase nunca 

H3.  Almoço (lanche 

ao invés de 

comida) 

1              Diariamente 

2              5 a 6 vezes por semana 

3              3 a 4 vezes por semana 

4              1 a 2 vezes por semana 

5              Nunca ou quase nunca 

H4.  Jantar (comida) 

1              Diariamente 

2              5 a 6 vezes por semana 

3              3 a 4 vezes por semana 

4              1 a 2 vezes por semana 

5              Nunca ou quase nunca 

H5.  Jantar (lanche ao 

invés de comida) 

1              Diariamente 

2              5 a 6 vezes por semana 

3              3 a 4 vezes por semana 

4              1 a 2 vezes por semana 

5              Nunca ou quase nunca 

H6.  Café da manhã 

com pai, mãe ou 

responsável? 

1              Diariamente 

2              5 a 6 vezes por semana 

3              3 a 4 vezes por semana 

4              1 a 2 vezes por semana 

5              Nunca ou quase nunca 
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H7.  Jantar/lanche 

com pai, mãe ou 

responsável? 

1              Diariamente 

2              5 a 6 vezes por semana 

3              3 a 4 vezes por semana 

4              1 a 2 vezes por semana 

5              Nunca ou quase nunca 
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ANEXO C – Comitê de Ética 
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ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 1º ANO 

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, as quais acontecerão em três ocasiões, uma por semestre, por 

um período de dois anos. 

Seu filho irá responder a um questionário com perguntas sobre consumo alimentar, atividade física, imagem 

corporal, traumas e conflitos 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 alertado 

para a necessidade de 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 publicadas em revistas científicas, sem que a identidade 

dos participantes seja revelada. 

Participação voluntária: A participação do adolescente neste estudo é 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 poderá 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 [Telefone: (21) 2562-6432 ou 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 –Bloco 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. 

Declaro, por meio deste termo, que eu, __________________________________________ (nome do 

responsável pelo(a) adolescente) concordo e autorizo a participação do meu (minha) filho(a) 

_________________________________________________________________________, (coloque na linha 

acima o nome do(a) adolescente) estudante do colégio ___________________________________________, 

cursando o _____ ano 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  

mailto:alicelena@gmail.com
mailto:tatiribeironut@yahoo.com.br
mailto:gvveiga@globo.com
mailto:cep-ims@ims.uerj.br
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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 (ou seja, aquele que contribui com a maior parte da renda para 

manutenção da casa): 1|__| Mãe    2|__| Pai    3|__| Outro. 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. 

7) Algum médico ou profissional de saúde informou que seu(sua) filho(a) não deve praticar atividade 

física atualmente?    1|__| Sim      2|__| Não. 

 

                                                                            Rio de Janeiro, 19 de março de 2010 

 

 

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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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 6º ANO 

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 quatro 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 alertado 
para a necessidade de 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 publicadas 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 poderá 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 [Telefone: (21) 2562-6432 ou 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 - Bloco 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. 

Declaro, por meio deste termo, que eu, __________________________________________ (nome do 

responsável pelo(a) adolescente) 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  

mailto:alicelena@gmail.com
mailto:tatiribeironut@yahoo.com.br
mailto:carolreiff@gmail.com
mailto:gvveiga@globo.com
mailto:cep-ims@ims.uerj.br
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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 (ou seja, 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. 

7) Algum médico ou profissional de saúde informou que seu(sua) filho(a) não deve praticar atividade 

física atualmente?    1|__| Sim      2|__| Não. 

 

                                                                            Rio de Janeiro, 19 de março de 2010. 

 

 

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 E – Fichas com dados antropométricos entregues aos alunos 

 

 Ficha entregue aos alunos do 1º ano do ensino médio 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Nutrição Josué de Castro 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Instituto de Medicina Social 
Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes – ELANA 

 
Nome:  __________________________________________________________     Idade: 
________anos       Data da Avaliação:______/______/______ 
 
Caro estudante, agradecemos a sua participação na pesquisa “Estudo Longitudinal de 
Avaliação Nutricional de Adolescentes”. Abaixo são apresentados os resultados da sua 
Avaliação Nutricional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação de Atividade Física (Teste de Corrida): ___________________________________ 

 
 
 

Você está com:  

  

(   ) Baixo peso 

(   ) Peso adequado 

(   ) Excesso de peso  

(   ) Excesso de peso 

 

Peso: _________kg       

Altura: _________m                

Índice de Massa Corporal (IMC):_________kg/m²       

(O IMC indica se seu peso está adequado para a sua altura) 

 

Você está com: 

             (   ) Baixo peso 

             (   ) Peso adequado 

             (   ) Excesso de peso 

 

Circunferência da cintura (CC): _____cm       

(A CC elevada indica riscos de doenças do coração)  

 

 

Valores de referência para CC: 

 Mulheres Homens 

  (   ) Adequado até 80cm até 94cm 

(   ) Risco Moderado acima de 80cm acima de 94cm 

  (   ) Risco Elevado acima de 88cm acima de 102cm 

 

Percentual de gordura corporal (% de GC): ___________%                                                                              

     (A gordura corporal elevada indica risco  

               aumentado para várias doenças)  

 

Valores de referência para % de GC:  

 Mulheres Homens 

(   ) Abaixo do adequado  <20% <12% 

   (   ) Adequado  20 a 30% 12 a 25% 

       (   ) Acima do adequado > 30% > 25% 

 

Você está com:  

  

(   ) Baixo peso 

(   ) Peso adequado 

(   ) Excesso de peso  

(   ) Excesso de peso 
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Ficha entregue aos alunos do 6º ano do ensino fundamental 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Nutrição Josué de Castro 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Instituto de Medicina Social 
Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes – ELANA 

 
Nome:  __________________________________________________________     
Idade: ________anos       Data da Avaliação:______/______/______ 

 
Caro estudante, agradecemos a sua participação na pesquisa “Estudo 
Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes”. Abaixo são 
apresentados os resultados da sua Avaliação Nutricional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação da Maturação Sexual (indica em que fase do crescimento você se 
encontra): 

 
 

 
 
 
 
 
Avaliação de Atividade Física (Teste de Corrida): _________________________________________________________________ 

 
 
 

Peso: _________kg       

Altura: _________m                

Índice de Massa Corporal (IMC):_________kg/m²       

(O IMC indica se seu peso está adequado para a sua altura) 

 

Você está com: 

             (   ) Baixo peso 

             (   ) Peso adequado 

             (   ) Excesso de peso 

 

Circunferência da cintura (CC): _____cm       

(A CC elevada indica riscos de doenças do coração)  

 

 

Valores de referência para CC: 

 Mulheres Homens 

  (   ) Adequado até 80cm até 94cm 

(   ) Risco Moderado acima de 80cm acima de 94cm 

  (   ) Risco Elevado acima de 88cm acima de 102cm 

 

Percentual de gordura corporal (% de GC): ___________%                                                                              

     (A gordura corporal elevada indica risco  

               aumentado para várias doenças)  

 

Valores de referência para % de GC:  

 Mulheres Homens 

(   ) Abaixo do adequado  <20% <12% 

   (   ) Adequado  20 a 30% 12 a 25% 

       (   ) Acima do adequado > 30% > 25% 

 

Meninos: Seu estágio de genitália indica:  

(    ) Início do crescimento   

(    ) Fase de crescimento acelerado  

(    ) Fase final do crescimento 

 

Meninas: Seu estágio da mama indica:  

(    ) Início do crescimento   

(    ) Fase de crescimento acelerado  

(    ) Fase final do crescimento 

 

Você está com:  

  

(   ) Baixo peso 

(   ) Peso adequado 

(   ) Excesso de peso  

(   ) Excesso de peso 

 

Você está com:  

  

(   ) Baixo peso 

(   ) Peso adequado 

(   ) Excesso de peso  

(   ) Excesso de peso 
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ANEXO F – Carta de aceite para escolas particulares 

 

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2009. 

 

De: Rede de Ensino Santa Mônica 

Para: Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Social da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Assunto: Carta de Aceite referente ao Projeto de Pesquisa ‘Estudo 

Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes (ELANA) 

 

Declaro, em nome da Rede de Ensino Santa Mônica, ter conhecimento do 

Projeto de Pesquisa intitulado “Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional de 

Adolescentes (ELANA)”, coordenado pela professora Gloria Valeria da Veiga, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto de Medicina 

Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhe consentimento para 

realizar a pesquisa nos Colégios Santa Mônica (Unidades de Bonsucesso, Taquara, 

Cachambi e São Gonçalo), coletando os dados citados no projeto, entre os 

adolescentes, durante o período estabelecido pelo cronograma do mesmo. Estamos 

também cientes e concordamos com a publicação dos resultados encontrados, 

sendo obrigatoriamente garantido o anonimato de todos os participantes, bem como 

da Rede de Ensino Santa Mônica. 

Atenciosamente, 

 

___________________________ 

        Nome do Responsável 

            Cargo do mesmo 
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ANEXO G – Carta de aceite para escolas públicas 
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ANEXO H – Lembrete para procedimentos de aferição 
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ANEXO I – Protocolo para realização da BIA 

 

PROTOCOLO PARA REALIZAÇÃO DE BIOIMPEDÂNCIA (BIA) 

1. Nas últimas 12 horas você ingeriu café?     1  Sim            2       Não 

2. Nas últimas 12 horas você ingeriu bebida alcoólica?        1  Sim            2      Não 

3. Nas últimas 12 horas você ingeriu algum medicamento como diuréticos (remédio que faz 

urinar muito) ou laxativos (remédio que provoca diarreia)?      1  Sim            2       Não 

4. Ontem você tomou bastante líquido (aproximadamente oito copos de água ou suco)?                       

1  Sim           2        Não    

5. Nas últimas 8 horas você realizou atividade física que o (a) fez suar muito?                                           

1  Sim           2        Não 

 


