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RESUMO 
 

 
O estudo objetivou analisar a associação entre o comportamento alimentar e o nível 
de atividade física de escolares do agreste alagoano, considerando os tipos de 
ensino (Ensino Regular e Ensino em Tempo Integral). Foram avaliados 571 
escolares, sendo 270 do sexo masculino e 301 do sexo feminino de 8 a 10 anos de 
idade. Para avaliar o comportamento alimentar foi utilizado o QUADA e para avaliar 
o nível de atividade física o QUAFDA, também foi mensurado a massa corporal total 
e a estatura, na qual se obteve o índice de massa corporal. Na análise bruta, em 
escolares de ensino regular, identificaram-se associações positivas e significativas 
entre o excesso de peso e consumo de leguminosas (p=0,014) e nos de ensino em 
tempo integral, o excesso de peso se associou ao consumo de refrigerantes 
(p=0,048). Também se observou associações inversas entre excesso de peso e 
consumo de alimentos ricos em sal e gordura (p=0,031) e o consumo de 
refrigerantes (p=0,034) nos escolares de ensino regular. Já na análise ajustada, as 
associações para escolares de ensino regular permaneceram significativas 
(p<0,001), sendo que, escolares que não atendiam as recomendações para o 
consumo de leguminosas tinha quase quatros vezes mais chances de estar com 
excesso de peso do que aqueles que atendiam as recomendações. Entre os 
escolares de tempo integral, o excesso de peso permaneceu associado ao consumo 
de refrigerantes (p=0,045), sinalizando que aqueles que não atendiam as 
recomendações de consumo deste produto tinham 76% de chances de apresentar 
excesso de peso do que seus pares que atendiam as recomendações. Ainda nessa 
análise foi verificado que os escolares que eram insuficientemente ativos (p=0,037) 
tinham três vezes mais chances de apresentar excesso de peso do que os escolares 
fisicamente ativos. Pôde-se constatar também que a prevalência de excesso de 
peso foi de 26,3%, e que apenas 10,9% dos escolares foram classificados como 
fisicamente ativos. Com isso, conclui-se que, o excesso de peso se associou ao 
comportamento alimentar tanto nos escolares de ensino regular quanto nos 
escolares de ensino em tempo integral, já ao nível de atividade física foi encontrada 
associação significativa em escolares de ensino em tempo integral.  
 
Palavras-Chave: Escolares; Excesso de Peso; Comportamento Alimentar; Atividade 
Física.     
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ABSTRACT 
 
 
The study aimed to analyze the association between feeding behavior and the level 
of physical activity of students of Agreste Alagoano, considering the types of 
education (Regular and Full-Time Education). 571 children were evaluated, 270 were 
males and 301 females, 8-10 years old. To evaluate the feeding behavior was used 
QUADA and to assess the level of physical activity the QUAFDA, was also measured 
total body mass and height, in which we got the body mass index. The crude and 
adjusted regression binary logistic regression was used to evaluate possible 
associations between the dependent variable and the independent variables. In the 
crude analysis, schoolchildren in regular education, identified positive and significant 
association between excess weight and consumption of legumes (p=0,014) and 
teaching full time, being overweight was associated with the consumption of soft 
drinks (p=0,048). It was also observed inverse associations between overweight and 
consumption of foods high in salt and fat (p=0,031) and soft drink consumption 
(p=0,034) in regular education students. In the adjusted analysis, the associations for 
regular education students remained significant (p<0,001), and that students who did 
not meet the recommendations for legume consumption was almost four times more 
likely to be overweight than those who met the recommendations. Between school 
full-time, overweight remained associated with the consumption of soft drinks 
(p=0,045), signaling that those not fulfilling the consumption of this product 
recommendations had 76% chance of presenting overweight than their peers who 
met the recommendations. Still in this analysis it was found that the students who 
were insufficiently active (p=0,037) were three times more likely to have overweight 
than physically active students. Also it was noted that the prevalence of overweight 
was 26.3%, and only 10.9% of students were classified as physically active. Thus, it 
is concluded that being overweight was associated with eating behavior both in 
regular education students as in full time education students, already at the level of 
physical activity was only found significant association in full time education students. 
 
Keywords: Schoolchildren; Overweight; Feeding Behavior; Physical Activity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   



13 

 

I INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

O processo de urbanização acompanhou-se de importantes mudanças 

sociais, tais como: rearranjos familiares, a inserção da mulher na sociedade, 

incrementos tecnológicos, entre outras. Também o padrão demográfico alterou-se, 

sendo atualmente uma população essencialmente urbana (DUARTE; BARRETO, 

2012). A transição epidemiológica ocorre desde os últimos anos, caracterizada pela 

gradual e progressiva diminuição das doenças infecciosas e parasitárias e pela 

ascensão das doenças crônico-degenerativas. É importante observar que a redução 

da desnutrição infantil no Brasil foi de cerca de 50% de 1996 a 2006/07 (PINHEIRO; 

FREITAS; CORSO, 2004; MONTEIRO et al., 2009).  

Em contrapartida tem se observado o aumento rápido nas prevalências do 

sobrepeso e obesidade infantil, podendo estar associada à mudanças nos hábitos 

de vida, dentre os quais pode-se destacar o sedentarismo e hábitos alimentares 

inadequados. O aumento do excesso de peso pode ser explicado por fatores 

ambientais e comportamentais, na qual a redução dos níveis de atividade física 

diária parece exercer um papel fundamental nesse processo (COELHO et al., 2012). 

A obesidade é uma doença crônica associada com o desenvolvimento 

precoce de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Sua etiologia tem uma 

origem multifatorial, em que além dos fatores genéticos, hábitos de vida parecem 

desempenhar importante função no seu desencadeamento e desenvolvimento 

(MARTÍNEZ et al, 2012). Segundo Mendonça et al, (2010), é uma doença em 

expansão e sua prevalência vem aumentando de forma crescente em todas as 

faixas etárias, em todos os estratos sociais, tanto em países desenvolvidos quanto 

em países em desenvolvimento, o que torna epidêmica em alguns países. 

A prevalência de sobrepeso e obesidade não apenas está aumentando 

mundialmente, como também apresenta sua maior incidência na população jovem. 

Nos países em desenvolvimento as causas desse aumento provavelmente incluem 

mudanças no estilo de vida, na prática de atividade física e no padrão da dieta que 

acompanham a urbanização e o desenvolvimento econômico (SPINELLI et al, 2013).  
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Nesse aspecto, as mudanças ocorridas no Brasil nas últimas décadas podem 

ter contribuído para o aumento da prevalência do excesso de peso em crianças e 

adolescentes, dentre elas, as transições demográfica, epidemiológica e nutricional, 

uma vez que proporcionam grandes mudanças no estilo de vida das populações 

(ARAÚJO, 2012).  

De acordo com o estudo de Bertin et al., (2010), foram avaliados escolares de 

oito a dez anos, foi observado 2,7% de magreza, 63,3% eutróficos, 21,2% com 

sobrepeso e 12,7% obesos. Ao analisarem os hábitos alimentares de acordo com o 

estado nutricional, verificou-se maior ocorrência de crianças obesas com bons 

hábitos, seguida das eutróficas, por sua vez, os maus hábitos foram encontrados 

nas crianças magras em maior proporção, desta forma, observa-se que os hábitos 

alimentares pode ter interferido na magreza e não no excesso de peso. 

Estimativas globais indicam que a inatividade física é responsável por 6% das 

ocorrências de doenças cardiovasculares, 7% das ocorrências da diabetes do tipo II, 

10% dos casos de câncer de mama e de cólon e por 9% das mortes prematuras, ou 

seja, mais de 5,3 milhões das 57 milhões de mortes ocorridas no mundo em 2008. 

Já em estudo desenvolvido em Maceió, foi observada prevalência de 93,5% de 

sedentarismo entre crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, sendo que o gênero 

feminino teve uma associação mais significante (MENDONÇA et al., 2010; KOHL et 

al., 2012; HALLAL et al, 2012). 

Associado ao sedentarismo, cada vez mais se tem observado mudanças 

negativas no padrão alimentar da população brasileira, principalmente em crianças, 

com incremento de consumo de alimentos industrializados ricos em açúcares e 

gorduras e com pouca quantidade de carboidratos complexos e fibras, em 

detrimento do consumo de produtos naturais (CARVALHO; OLIVEIRA; SANTOS, 

2010). Além disso, é na infância que se constrói a base dos hábitos alimentares, na 

qual cabe destacar que um consumo alimentar inadequado pode trazer como 

consequência para crianças e adolescentes, tais como: retardo no desenvolvimento, 

redução no nível de atividade física, diminuição da capacidade de aprendizagem, 

baixa resistência às infecções e maior suscetibilidade às doenças (CAVALCANTI et 

al, 2012).  

A escola, que tem como missão primordial desenvolver processos de ensino- 

aprendizagem desempenha papel fundamental na formação e atuação das pessoas 

em todas as arenas da vida social. Juntamente com outros espaços sociais, ela 
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cumpre papel decisivo na formação dos estudantes, podendo tornar-se locus para 

ações de promoção da saúde para crianças e adolescentes (BRASIL, 2009).  

Sua importância tem sido reconhecida no controle do sobrepeso e obesidade, 

na qual elas podem constituir-se em um ambiente favorável para medidas de 

prevenção e intervenção (PROCTER et al, 2008). Ela assume esse papel tanto por 

que as crianças passam boa parte do seu tempo nesse ambiente quanto por ela 

compor uma parte crítica do meio social (ZENZEN; KRIDLI, 2009). Assim, a escola, 

como promotora de saúde, é o lugar estratégico para implantação e implementação 

de programas de educação em saúde, incluindo programas de educação alimentar e 

atividade física (VIUNISKI, 2005; SCHMITZ et al, 2008). 

 O ensino regular foi implantado no município de Arapiraca-AL embasado no 

art. 205 da Constituição Federal de 1988. A educação básica esteve primeiramente 

estruturada pela Lei Federal n. 5.692, de 11 de Agosto de 1971. Essa lei, ao definir 

as diretrizes e bases da educação, estabeleceu como objetivo geral, proporcionar 

aos educandos a formação necessária para o desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de auto-realização, preparação para o trabalho e 

para o exercício consciente da cidadania (BRASIL, 1997). 

 Atualmente o ensino regular é regido pela LDB - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei Federal n. 9.394/96), na qual consolida e amplia o dever do 

pode público para com a educação em geral. Assim, vê-se no art. 208 da 

Constituição Federal e no art. 4 dessa lei que “o dever do Estado com educação 

escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I – educação básica 

obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada 

da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio; II – 

educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; III – 

atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos 

os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino” 

(BRASIL, 1996). 

 Ainda de acordo com a LDB (1996), em seu art. 22, a educação básica tem 

por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores.  
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 O sistema educacional brasileiro desenvolve até hoje políticas públicas que 

sustentam a implantação e implementação da educação em tempo integral. Dentre a 

proposta de experiências desse modelo de educação está o Centro de Educacional 

Carneiro Ribeiro (Salvador – 1950); os Ginásios Vocacionais do Governo de São 

Paulo (1961); os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) do Rio de Janeiro 

(década de 1980); o Centro de Atenção Integral à Criança (CAICs) e mais 

recentemente o Programa Mais Educação, constitui-se na estratégia do Ministério da 

Educação para ampliação da jornada escolar para no mínimo 7 horas diárias nas 

escolas públicas estaduais e municipais, por meio de algumas atividades, tais como: 

educação ambiental, esporte e lazer (BRASIL, 2010). 

 Algumas propostas pedagógicas reforçam a crença de que a escola em 

tempo integral contribuirá para a universalização da escola, ao mesmo tempo em 

que ao se propõe projetos de escolas de jornada completa, acaba-se atingindo, 

automaticamente a universalização da escola (PARO et al., 1988). Ainda de acordo 

com a autora, a universalização da escola não pode ser tratada sem considerar o 

papel que a instituição escolar desempenha na sociedade, desse modo, a escola 

pode ser pensada de forma organizada e sistemática na transmissão de seus 

conhecimentos e valores, o que não seria possível transmitir em nível familiar ou 

individual.  

 A educação em tempo integral foi implantada em Arapiraca-AL a partir de 

2007, na qual as escolas oferecem além de uma educação de qualidade no turno 

regular, atividades socioeducativas no turno inverso, tais como: teatro, música, 

recreação, esportes. Além de profissionais capacitados e materiais didáticos, cada 

estudante recebe cinco refeições diárias, garantindo melhores condições para seu 

aprendizado. Diante disso, a educação integral pode contribuir para o processo de 

qualificação do ser humano, objetivando a construção de uma visão crítica e 

reflexiva.  

 Portanto, diante do exposto, o problema deste estudo foi pautado no seguinte 

questionamento: existe associação entre o comportamento alimentar e o nível de 

atividade física de escolares do agreste alagoano, considerando os tipos de ensino 

(Ensino Regular e Ensino em Tempo Integral)? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar a associação entre o comportamento alimentar e o nível de atividade 

física de escolares do agreste alagoano, considerando os tipos de ensino 

(Ensino Regular e Ensino em Tempo Integral). 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar os parâmetros antropométricos (peso e estatura) e classificar o 

estado nutricional através do Índice de Massa Corporal (IMC) de escolares do 

agreste alagoano, considerando os tipos de ensino (Ensino Regular e Ensino 

em Tempo Integral); 

 Observar o comportamento alimentar de escolares do agreste alagoano, 

considerando os tipos de ensino (Ensino Regular e Ensino em Tempo 

Integral); 

 Identificar o nível de atividade física de escolares do agreste alagoano, 

considerando os tipos de ensino (Ensino Regular e Ensino em Tempo 

Integral); 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

As crianças constituem um dos principais grupos-alvo para estratégias de 

prevenção e controle do sobrepeso e da obesidade, não só devido às suas 

características como grupo de risco, mas também devido às possibilidades de 

efetividade das ações preventivas, sendo o ambiente escolar bastante atrativo para 

investigar a ocorrência de excesso de peso entre as crianças (SPINELLI et al, 2013). 

Pelo aumento considerável da obesidade e sua relação com o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e outras co-morbidades como 

também, a persistência da desnutrição mesmo em pequena escala em crianças e 

adolescentes, é importante ressaltar a relevância do estudo, visto que há uma 

carência de estudos com essa população em Alagoas e no município de Arapiraca-
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AL, sendo que um dos únicos estudos realizado na região foi o de Mendonça et al, 

(2010). 

Espera-se obter subsídios que sirvam de parâmetros para implantação e/ou 

implementação de programas em educação e promoção da saúde que venham a 

estimular mudanças positivas no comportamento de crianças e adolescentes, 

tornando-as mais ativas fisicamente e com hábitos alimentares adequados, 

alterações essas que poderão contribuir para a melhoria do estado de saúde dessa 

população. 
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II REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 COMPORTAMENTO ALIMENTAR  

 

 A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 

corporal em um nível que compromete a saúde do indivíduo (WANDERLEY; 

FERREIRA, 2010). Tem sido descrita como um importante problema de saúde 

pública da atualidade e vem ganhando destaque no cenário epidemiológico mundial. 

Sua prevalência aumentou substancialmente ao longo dos últimos anos em todo o 

mundo, inclusive nos países em desenvolvimento, como o Brasil, na qual 

anteriormente predominavam os problemas relacionados à desnutrição (ENES; 

SLATER, 2010). 

 Mesmo dentro de um contexto de turbulências econômicas, políticas e 

sociais, o Brasil mudou consideravelmente nas últimas décadas, seja por conta de 

fatores externos, derivados da globalização ou pelo desenvolvimento de processos 

históricos e culturais internos (LEAL et al., 2012). Neste espaço de tempo ocorreu a 

transição nutricional, na qual percebe-se uma diminuição da prevalência de 

desnutrição e um aumento do excesso de peso em todas as faixas etárias, 

sobretudo na população jovem (ARAÚJO, 2012). Em vinte anos, a prevalência de 

obesidade em crianças entre 5 e 9 anos de idade quadruplicou entre os meninos 

(4,1% para 16,6%) e praticamente, foi multiplicada por cinco entre as meninas (2,4% 

para 11,8%) (PNAN, 2011). Ainda de acordo com os dados da Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS, 2003), existem no mundo 17,6 milhões de crianças 

obesas com idade menor que cinco anos e ainda um número de crianças obesas 

entre 6 e 11 anos mais do que o dobro desde a década de 60 (BORBA, 2006; 

RIBEIRO et al., 2011).   

 De acordo com a literatura, há um consenso de que a etiologia da obesidade 

é bastante complexa, apresentando um caráter multifatorial (MIRANDA; ORNELAS; 

WICHI, 2011). Envolve, portanto, alguns fatores, tais como: históricos, genéticos, 

políticos, socioeconômicos, psicossociais, ambientais e culturais (BRASIL, 2006; 

WANDERLEY; FERREIRA, 2010).  Apesar de esses fatores apresentarem 

importância na etiologia da obesidade, sobretudo os fatores genéticos, ainda assim, 
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nota-se, que em geral, os fatores mais estudados da obesidade são os ambientais 

relacionados ao estilo de vida, especialmente no que diz respeito ao binômio 

atividade física e comportamento alimentar (ENES; SLATER, 2010). De acordo com 

Trombeta (2003), esses fatores são, sem dúvidas mais importantes para o 

desenvolvimento da obesidade, além disso, Costa; Assis (2012) consideram que a 

alimentação e a atividade física são os dois principais determinantes do balanço 

energético em condições sociais e de saúde típicas, e por isso, relevantes nos 

estudos dos fatores relacionados ao desenvolvimento da obesidade.  

 A globalização e a urbanização vêm se destacando cada vez mais como 

causas no cenário das modificações alimentares das populações, sobretudo na 

população jovem. Essas mudanças podem ser reveladas como consequência da 

substituição de alimentos saudáveis (frutas, legumes, verduras, alimentos integrais), 

por alimentos industrializados ricos em sal e gordura (CARDOSO et al., 2011). 

 A análise de tendência secular indica que a obesidade está em expansão e 

atinge todas as regiões do Brasil (CONDE; BORGES, 2011). Abrantes; Lamounier; 

Coloismo (2002), estudando crianças da região Sudeste e Nordeste, relataram uma 

prevalência de obesidade 12% e 8%, respectivamente. Em estudo realizado com 

crianças de Brasília foi encontrada prevalência de cerca de 20% de excesso de peso 

(GIUGLIANO; MELO, 2004). Já no estudo de Bergmann et al., (2009), realizado com 

crianças e adolescentes do Rio Grande do Sul, encontrou-se uma prevalência de 

sobrepeso e obesidade também de 20%, e Terres et al., (2006), observou que 

20,9% e 5% dos adolescentes de Pelotas-RS estavam com sobrepeso e obesidade, 

respectivamente. 

 Em inquérito realizado na Espanha, em 2005, 21,3% dos adolescentes 

consumiam verduras pelo menos uma vez ao dia, no entanto o consumo diário de 

frutas foi de apenas 9,9%. O estudo ainda informou que, 16,6% daquela população 

consumiam doces diariamente e 14% tomavam algum tipo de bebida açucarada 

(RODRÍGUEZ et al., 2005). Olivares et al., (2004), avaliaram o estado nutricional, o 

consumo alimentar e atividade física de crianças chilenas, detectou-se referente ao 

consumo alimentar que a ingestão de produtos lácteos variou entre 240 e 308g, 

frutas e legumes, entre 197 e 271g, e alimentos altamente energéticos entre 343 e 

460g. 

 Diante de alguns estudos pontuais realizados em localidades ou grupos 

específicos no Brasil, observa-se a necessidade de caracterizar o padrão de 
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consumo alimentar de crianças e adolescentes. Podemos citar a Pesquisa Nacional 

de Saúde do Escolar (PENSE), realizada em 2009, com estudantes de 13 a 15 anos, 

encontrou um consumo elevado de guloseimas (>= 5 vezes por semana) o que 

representou 50,9%, sendo maior que o consumo de frutas frescas, 31,5% (BRASIL, 

2009). Ainda de acordo com a PENSE (2009), dentre os marcadores de alimentação 

saudável, foram verificados maiores percentuais para o consumo de feijão, sendo 

mais elevado entre os escolares do sexo masculino (68,3%) e das escolas públicas 

(65,8%). Já para o consumo de hortaliças não houve diferenças entre os sexos, 

porém os escolares das escolas privadas tiveram um maior consumo (34,3%) 

quando comparados com os escolares das escolas públicas (30,4%) (BRASIL, 

2009). Observando os marcadores de alimentação não saudável, o consumo de 

guloseimas foi maior entre as meninas (58,3%), para o consumo de batata frita o 

percentual foi de 4,7% e o de salgados fritos 12,5% no total das capitais e Distrito 

Federal, não havendo diferenças significativas entre os sexos nos dois tipos de 

alimentos.  

  Vale ressaltar a importância de o comportamento alimentar como um fator 

que pode influenciar no desenvolvimento do excesso de peso e suas relações com 

as doenças crônicas não transmissíveis. Projeções baseadas em inquéritos 

nacionais realizados nas últimas décadas estimam que a obesidade atinja, em 2025, 

40% da população dos EUA, 30% na Inglaterra, e 20% no Brasil (HU, 2008; 

CONDE; BORGES, 2011). 

 Costa et al., (2012), em estudo desenvolvido com crianças de sete a dez anos 

de idade na cidade de Florianópolis-SC observaram a mudança do comportamento 

alimentar num período de cinco anos (2002-2007), na qual constatou-se que houve 

mudanças significativas, destacando-se a redução no consumo dos alimentos 

marcadores de dieta saudável e dos alimentos de alta densidade energética e baixo 

valor nutricional. O consumo de refrigerantes, por exemplo, apresentou redução de 

10,6% entre os escolares da rede pública e o aumentou em quase 13% entre os 

escolares da rede particular. Em outro estudo realizado por Costa; Assis (2012), foi 

observado que os meninos relataram menor consumo habitual de alimentos 

saudáveis, como frutas e vegetais e maior consumo de itens “insalubres” de 

alimentos, como fast foods, doces e refrigerantes em comparação com as meninas. 

 Já em estudo realizado por Toral et al., (2006), foi constatado que 89% dos 

escolares ingeriam frutas e verduras abaixo do consumo adequado de acordo com o 
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Guia Pirâmide Alimentar Brasileira (1999). Nunes; Figueiroa; Alves (2007), por sua 

vez, avaliaram 588 adolescentes da escola pública e privada de Campina Grande-

PB, tendo verificado que o consumo de frutas foi de apenas 4,5% enquanto que o de 

sucos de frutas, de 18,8%. 

 No Brasil os estudos referentes ao consumo alimentar da população escolar 

são escassos, tendo maior destaque os realizados no sul do país, sobretudo em 

Santa Catarina, tendo identificado um dos mais importantes o de Assis et al., (2010), 

na qual 15% dos escolares avaliados na capital encontravam-se com consumo 

adequado de frutas e hortaliças, segundo as recomendações do Guia Alimentar da 

População Brasileira (2009), (>= 5 porções diárias). 

 As características como grupo de risco e possibilidade de sucesso nas ações 

de promoção da saúde a serem implementadas fazem com que crianças e 

adolescentes constituam um dos principais grupos alvo para estratégias de 

prevenção e controle do sobrepeso e obesidade (MONDINI et al., 2007; 

RODRIGUES et al., 2011). A escola, assim torna-se um espaço atrativo para avaliar 

a ocorrência de excesso de peso na população jovem, visto a cobertura elevada no 

sistema escolar entre os estudantes desde o pré-escolar e a facilidade de obtenção 

de informações sobre o aluno devido ao próprio apoio da rede escolar (NSW, 2005).  

 

 

2.2 NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

 A atividade física (AF) é definida como qualquer movimento corporal, 

produzida pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto energético maior que 

os níveis de repouso (CARPENSEN; POWELL; CHRISTENSON, 1985). Nessa ótica 

a inatividade física tem sido um grande problema de saúde pública, sendo 

observada em diferentes faixas etárias e diminuindo principalmente na infância e 

adolescência, os fatores causais relacionados aos níveis insuficientes de AF tem 

sido estudado, onde o ambiente construído é considerado um fator importante 

associado à AF, visto que as características ambientais podem ser facilitadores ou 

barreiras para a prática de AF, como por exemplo, o tempo de permanência 

assistindo TV, jogando vídeo game ou utilizando computador (DURANT et al., 2009; 

HUBERTY et al., 2011; ANDRADE; FIGUEIRA; MIRANDA, 2014). 
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 É importante observar levantamentos mesmo de caráter transversal 

realizados em outras regiões do mundo, visto que a inatividade física segundo a 

literatura é uma tendência mundial. Stralen et al., (2013) em estudo desenvolvido 

com escolares de 10 a 12 anos de cinco países europeus (Bélgica, Grécia, Hungria, 

Holanda e Suíça) verificaram que os alunos gastaram em média 65% do tempo na 

escola em atividades sedentárias e 5% em atividades de intensidade moderada e 

vigorosa, com pequenas diferenças, porém significativas entre os países. Meninas 

gastaram uma quantidade significativa maior de tempo de escola em atividades 

sedentárias (67%) do que os meninos. Já Sluijs et al., (2011), avaliaram 1.908 

crianças britânicas com idade média de 10,3 anos e buscaram estudar a associação 

entre a intensidade da atividade física e fatores ambientais, constatou-se que as 

crianças passavam em média 297,4; 29,7 e 13,9 minutos em atividades sedentárias, 

moderada e vigorosa, respectivamente. Apenas o número de instalações 

desportivas em geral e o número de instalações desportivas de alta ou média 

qualidade foram associados positivamente com a atividade física, tanto moderada 

quanto vigorosa.  

 Liu et al., (2012), analisaram 14.332 indivíduos de 2-19 anos de idade tanto 

na região urbana quanto na região rural dos Estados Unidos, identificaram que 

crianças (2-11 anos de idade) da zona rural praticavam exercício físico cinco ou 

mais vezes por semana do que crianças urbanas (79,7% versus 73,8%). Porém as 

crianças rurais não eram muito diferentes das crianças urbanas quando analisado o 

tempo total de tela (>= 2 horas por dia). Já no estudo desenvolvido por Chaput et al., 

(2012) com 550 crianças canadenses de 8 a 10 anos de idade  e com pelo menos 

um dos pais obesos observou-se que o tempo de sedentarismo não foi associado 

com indicadores de adiposidade corporal. No entanto, a atividade física de 

moderada a vigorosa foi inversamente associado com gordura corporal (%G) (adj. 

β= 0.047; P = 0.02) e a relação cintura-altura (adj. β= -0.071; P<0.001). Além disso, 

crianças que não acumularam mais de 60 minutos de atividade física diária foram 

mais propensas a ter excesso de peso em comparação com aqueles que atenderam 

as recomendações. 

 Quando observado estudos realizados em diferentes regiões do Brasil 

também são encontrados baixos índices de atividade física, como nos estudos de 

Brito et al., (2012); Ribeiro et al., (2013); Rosa et al., (2011); Coelho et al., (2012).  
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 Em estudo desenvolvido por Costa et al., (2011) na cidade de Florianópolis - 

SC, na qual foi utilizado o Questionário de Atividade Física do Dia Anterior 

(QUAFDA) e para classificar o nível de atividade física são utilizados os escores: a) 

Insuficientemente Ativo – 0 a 36 pontos no escore; b) Ativo – 37 a 58 pontos no 

escore; Muito Ativo – 59 a 143 pontos no escore. Verificou-se que a maior proporção 

de escolares da rede privada foi classificada no terceiro e segundo terços, (54,2% e 

39,5%) respectivamente, em relação aos escolares da rede pública (47,0% e 

30,3%). Entre os sexos as diferenças foram ainda maiores, em especial na rede 

pública com cerca de 55% das meninas classificadas no primeiro terço contra 25,4% 

dos meninos.  

 Mello et al., (2014) realizaram um estudo com escolares de 10 a 17 anos de 

idade da rede pública do Sul do Brasil foi encontrada prevalência de 68% de 

inatividade física entre a amostra estudada, no entanto não foram encontradas 

associações significativas com o IMC, mas após o ajuste por sexo e idade o 

resultado passou a ter significância estatística e os adolescentes classificados como 

ativos passaram a ter 41,5% menos de chance de apresentarem excesso de peso 

quando comparados com aqueles classificados como inativos. Em outro estudo, 

Zarinati; Lopes; Santos (2014) verificaram a frequência de atividade física em 

escolares de uma escola de Belo Horizonte, porém dividida em Escola Integrada (EI) 

e Escola Tradicional (ET), e constataram que a maior mediana de frequência de 

atividade física foi entre os adolescentes da EI: 4,5 (2,0 a 7,0) horas/semana versus 

2,0 (2,0 a 5,2) entre os alunos da ET. Ainda relacionado a esse estudo a maioria 

referiu caminhar até a escola (86,4% da EI e 85,6% da ET). 

 Venâncio; Teixeira; Silva (2013) identificaram que 60% dos alunos de uma 

escola da rede privada de Anápolis – GO foram considerados inativos ou 

insuficientemente ativos, em relação aos estudantes da rede pública esse percentual 

diminui para 43%. Foi constatado também que os meninos de ambas as redes 

escolares são significativamente mais ativos que as meninas. 

 A inatividade física é considerada um dos mais importantes problemas de 

saúde pública da atualidade, além de representar um componente importante do 

estilo de vida saudável atuando na prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis (FARIAS JUNIOR et al., 2012). 

 Dessa forma, diversos estudos observacionais têm procurado estabelecer a 

tendência do nível de atividade física com o aumento da prevalência de obesidade 
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na infância e adolescência (NICLKAS et al., 2004; MCDONALD, 2007; LIORET et 

al., 2010; LASATER; PIERNAS; POPKIN, 2011). Vale destacar que, estudos 

realizados no Brasil apresentam uma ampla variação nas prevalências de atividade 

física, ressaltam que estudos nacionais que avaliam o nível de atividade física na 

promoção da saúde se apresentam com grande variabilidade metodológica, como 

por exemplo, a diversidade de instrumentos utilizados e critérios de classificação do 

nível de atividade física, fatores que podem influenciar nos resultados (ALBERTO et. 

al., 2013). 

 

 

2.3 TIPOS DE ENSINO - ENSINO REGULAR E ENSINO EM TEMPO INTEGRAL 

 

 O ensino regular foi implantado no município de Arapiraca-AL embasado no 

art. 205 da Constituição Federal de 1988. A educação básica esteve primeiramente 

estruturada pela Lei Federal n. 5.692, de 11 de Agosto de 1971. Essa lei, ao definir 

as diretrizes a bases da educação, estabeleceu como objetivo geral, proporcionar 

aos educandos a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades 

como elemento de auto-realização, preparação para o trabalho e para o exercício 

consciente da cidadania (BRASIL, 1997). De acordo com a necessidade de 

reformulação da lei que regia a educação básica brasileira, em 1990, o Brasil 

participou da Conferência Mundial de Educação Para Todos, na Tailândia, desta 

resultaram posições para as necessidades de uma aprendizagem para todos. A 

partir disso, o Ministério da Educação e do Desporto elaborou o Plano Decenal de 

Educação para Todos (1993-2003), este em concordância com a Constituição de 

1988, afirma a necessidade e a obrigação do Estado elaborar parâmetros claros no 

campo curricular capazes de orientar as ações educativas do ensino obrigatório, de 

forma a adequá-lo aos ideais democráticos e à busca da melhoria da qualidade do 

ensino nas escolas brasileiras.  

 Nesse sentido, em 20 de Dezembro de 1996 foi aprovada a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n. 9.394), na qual consolida e 

amplia o dever do pode público para com a educação em geral. Assim, vê-se no art. 

208 da Constituição Federal e no art. 4 dessa lei que “o dever do Estado com 

educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I – educação 

básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
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organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino 

médio; II – educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; III – 

atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos 

os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino”. 

 Em seu art. 22, a LDB, aponta que a educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores.  

 Em relação à Educação em Tempo Integral, no Brasil, a compreensão de 

maneira pela qual a concepção de educação integral se desenvolve passa 

obrigatoriamente pelo estudo do pensamento educacional das décadas de 20 e 30 

do século XX. A educação integral, significando uma educação ampliada em suas 

tarefas sociais e culturais, esteve presente nas propostas das diferentes correntes 

políticas que se delinearam naquele período. A Ação Integralista Brasileira, 

autoritária e elitista; e a Liberal, cujo objetivo era reconstruir as bases sociais para o 

desenvolvimento democrático, na qual se destacaram Anísio Teixeira e Darcy 

Ribeiro, influenciados pelo pensamento de John Dewey (1859-1952), filósofo norte 

americano que influenciou educadores de várias partes do mundo, tendo como base 

o conceito de educação como reconstrução da experiência (CAVALIERE, 2010). 

 Dessa forma, o sistema educacional brasileiro, desenvolve até hoje políticas 

públicas que sustente a implantação e implementação da educação em tempo 

integral. Dentre a proposta de experiências desse modelo de educação está o 

Centro de Educacional Carneiro Ribeiro (Salvador – 1950); os Ginásios Vocacionais 

do Governo de São Paulo (1961); os Centros Integrados de Educação Pública 

(CIEPs) do Rio de Janeiro (década de 1980); o Centro de Atenção Integral à Criança 

(CAICs) e mais recentemente o Programa Mais Educação, criado pela portaria 

interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo decreto 7.083/10, constitui-se na 

estratégia do Ministério da Educação para ampliação da jornada escolar para no 

mínimo 7 horas diárias nas escolas públicas estaduais e municipais, por meio de 

algumas atividades, tais como: educação ambiental, esporte e lazer e etc (BRASIL 

2010). 

 Algumas propostas pedagógicas reforçam a crença de que a escola em 

tempo integral contribuirá para a universalização da escola, ao mesmo tempo em 
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que ao se proporem projetos de escolas de jornada completa, acaba-se atingindo, 

automaticamente a universalização da escola (PARO et al., 1988). Ainda de acordo 

com a autora, a universalização da escola não pode se tratada sem considerar o 

papel que a instituição escolar desempenha na sociedade, desse modo, a escola 

pode ser pensada de forma organizada e sistemática na transmissão de seus 

conhecimentos e valores, o que não seria possível transmitir em nível familiar ou 

individual. 

 Vale destacar que a educação integral não é somente a ampliação do tempo 

em que o aluno fica na escola, ela vai além dessa perspectiva, como salienta Anísio 

Teixeira: 

 

“Propomos uma escola que dê as crianças seu programa completo de leitura, 
aritmética e escrita, e mais ciências físicas e sociais, e mais artes industriais, 
desenho, música, dança e educação física [...], saúde e alimento, visto não ser 
possível educá-lo no grau de desnutrição e abandono em que vive (1957, 
p.79)”. 

 
 Segundo a Proposta Pedagógica das Escolas em Tempo Integral de 

Arapiraca – AL (2007), as escolas passam a oferecer, além de uma educação de 

qualidade no turno regular, atividades socioeducativas no turno inverso, atendendo 

os estudantes de forma completa. Além de profissionais capacitados e materiais 

didáticos, cada estudante recebe cinco refeições diárias, garantindo melhores 

condições para o seu aprendizado. A proposta é destinada a crianças e 

adolescentes das camadas populares, oportunizando-lhes uma maior qualidade de 

ensino, na medida em que são trabalhados em todas as áreas do conhecimento, 

ampliando, com metodologias diversificadas, os conteúdos da base curricular. 

 Nessa perspectiva, a Secretaria Municipal de Educação, em 2007, implanta o 

regime de tempo integral em duas escolas, atendendo a 1348 alunos do 1º ao 5º 

ano do Ensino Fundamental: a Escola Zélia Barbosa Rocha, localizada no bairro 

Nova Esperança com 671 alunos e a Escola Claudecy Bispo dos Santos, localizada 

no Jardim Esperança, atendendo a 677 alunos. Para ampliar esse atendimento, em 

2008 mais 03 escolas foram construídas: a Escola Professor Benildo Barbosa de 

Medeiros, localizada no Bairro Primavera, atendendo a 500 alunos; a Escola José 

Ursulino Malaquias, localizada no Bairro Jardim das Paineiras, atendendo a 452 

alunos e a Escola Manoel João da Silva, localizada no Sítio Carrasco – zona rural do 

município de Arapiraca, atendendo a 389 alunos. Em 2009 foi implantado o regime 
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integral na Escola Pontes de Miranda, localizada no Bairro Santa Edwiges, 

atendendo a 781 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Atualmente 

existem 10 Escolas de Tempo Integral atendendo aproximadamente 5.000 alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

III METODOLOGIA 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 A pesquisa realizada caracterizou-se como sendo descritiva, de caráter 

transversal, na qual objetivou-se analisar a associação entre o comportamento 

alimentar e o nível de atividade física de escolares do agreste alagoano, 

considerando os tipos de ensino (Ensino Regular e Ensino em Tempo Integral).  

 Recebeu parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL), sob o nº 468.811 de acordo com a Resolução nº 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 Foi realizado um levantamento para identificação do número de escolares 

matriculados na rede pública municipal de ensino de Arapiraca-AL no ano de 2013, 

de acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), estavam matriculados 

18.845 alunos nas escolas públicas (14.106 no Ensino Regular e 4.739 no Ensino 

em Tempo Integral), somente na zona urbana. Com base nisso, para efeito do 

cálculo amostral, foi utilizado o Sample Size Calculator, na qual foram utilizados os 

seguintes parâmetros: população estimada em 18.845 sujeitos; intervalo de 

confiança 95%; erro amostral 5% por tratar-se de estudo que envolverá a análise de 

vários fatores; a prevalência fixada foi de 50%, sendo prevista, portanto, uma 

amostra de 377 escolares. Para efeito desse estudo, a zona urbana de Arapiraca-AL 

foi estratificada em cinco regiões (Central, Norte, Sul, Leste e Oeste) de acordo com 

os setores censitários urbanos do IBGE e da Prefeitura Municipal de Arapiraca 

(PMA) (Figura 1). Posteriormente, as escolas foram selecionadas obedecendo aos 

tipos de ensino (Regular e Tempo Integral) e ao maior número de escolares 

matriculados. Por fim, o estudo foi composto por 571 escolares das escolas da zona 

urbana da rede pública municipal de ensino de Arapiraca-AL, de faixa etária entre 

oito e dez anos de idade, sendo 270 do sexo masculino e 301 do sexo feminino.  
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Figura 1 – Mapa zona urbana de Arapiraca-AL dividido por regiões 

 

Fonte: IBGE, 2013; PMA, 2013 

 

Critério de Inclusão 

 

 Estar matriculado no ano de 2013 em uma das escolas da zona urbana que 

fizeram fazer parte do estudo; 

 Ter idade entre 8 e 10 anos; 

 Estar presente no dia da avaliação e aplicação do questionário; 

 

Critérios de Exclusão 

 

 Apresentar alguma deficiência e/ou patologia que o impeça de ser submetido 

à avaliação antropométrica; 

 Apresentar alguma deficiência e/ou patologia que o impeça de responder os 

questionários;  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
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3.3.1 Variáveis Sociodemográficas 

  

 As variáveis sociodemográficas observadas neste estudo foram: sexo 

(masculino e feminino); idade centesimal (determinada pela diferença entre a data 

da coleta e a data de nascimento dividido por 365,25, posteriormente categorizada 

em 8, 9 e 10 anos de idade); tipo de ensino na escola (regular e tempo integral); ano 

de ensino (de acordo com o ano do escolar, posteriormente categorizada em 2º a 3º 

ano e 4º a 5º ano); e região geográfica onde fica localizada a escola (central, norte, 

sul, leste e oeste). 

 

3.3.2 Massa Corporal Total 

 

 Para determinar o peso corporal, foi utilizada uma Balança Techline BAL-

150PA®, devidamente calibrada e aferida, cuja precisão é de 100 gramas e a escala 

com variação a 0 a 150 kg. O avaliador se posicionou em pé, de frente para a escala 

de medida, o avaliado em pé (posição ortostática) subiu na plataforma, 

cuidadosamente, colocando um pé de cada vez e posicionando-se no centro da 

mesma, ombros descontraídos e braços soltos lateralmente (ALVAREZ; PAVAN, 

2003). 

 

3.3.3 Estatura 

 

 Para medir a estatura foi utilizado o Estadiômetro Personal Caprice Sanny®, 

constituído por uma base vertical com escala métrica graduada em centímetros, uma 

faixa de medição de 0 a 210 cm e precisão de 1 mm. O avaliador posicionou-se em 

pé ao lado direito do avaliado, o avaliado em posição ortostática, pés descalços e 

unidos, procurando pôr em contato com o instrumento de medida as superfícies 

posteriores do calcanhar, cintura pélvica, cintura escapular e região occipital, com a 

cabeça orientada para o plano de Frankfurt. O cursor ou esquadro, num ângulo de 

90º em relação à escala, toca o ponto mais alto da cabeça no final de uma 

inspiração, na qual foi realizada a leitura em metros (ALVAREZ; PAVAN, 2003).  

 

3.3.4 Índice de Massa Corporal 
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 A coleta dos dados referente à estatura e a massa corporal total foi utilizada 

para determinar o Índice de Massa Corporal (IMC). O estado nutricional foi avaliado 

por meio do Índice de Massa Corporal (IMC = massa corporal [kg]/ estatura2 [m]) 

baseado em medidas de massa corporal e estatura. A classificação do estado 

nutricional seguiu os critérios das curvas da OMS (2007) (ANEXOS 4 e 5), proposto 

pelo Ministério da Saúde.  

 

3.3.5 Comportamento Alimentar 

 

 Para avaliar o comportamento alimentar foi utilizado o QUADA (Questionário 

de Alimentação do Dia Anterior), validado por Assis et al., (2009) no estudo 

Validação da terceira versão do Questionário Alimentar do Dia Anterior (QUADA-3) 

para escolares de 6 a 11 anos, cujos valores de sensibilidade, especificidade e 

índice kappa encontrados foram, 70,2%, 96,2% e 0,69, respectivamente, (ANEXO 

2). É um questionário indicado para avaliar o comportamento alimentar de crianças 

de sete a dez anos. O instrumento inclui o desenho de 24 itens ou grupo de 

alimentos (bolacha água e sal, pão, achocolatado, café com leite, iogurte, leite, 

queijo, arroz, refrigerantes, doces, salgadinho, batata frita, hambúrguer, pizza, frutas, 

feijão, macarrão, peixe, carne, frango, suco de frutas, verduras, sopa de legumes e 

legumes) em seis refeições sequenciais pré-definidas (café da manhã, lanche da 

manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite).  

 Para cada alimento ou grupo de alimento, a frequência de consumo (vezes 

por dia) foi obtida ao somar o consumo referido pela criança nos seis eventos 

alimentares. O consumo dos alimentos foi categorizado em oito grupos com o 

objetivo de avaliar o atendimento às recomendações do Guia Alimentar da 

População Brasileira (2005) conforme segue: a) aqueles recomendados para 

consumo: leguminosas (feijão) >=1 vez por dia; cereais, tubérculos e raízes (arroz, 

pão, macarrão, bolacha água e sal e verduras) >=6 vezes por dia; frutas e legumes 

(suco natural de frutas, frutas e legumes) >=5 vezes por dia; leite e derivados 

(iogurte, leite, queijo, achocolatado, café com leite) >=3 vezes por dia; e carnes (bife, 

frango e peixe) >=1 vez por dia; b) alimentos de consumo restrito: doces (biscoito 

recheado, pirulito, sorvete e torta) =<1 vez por dia; c) alimentos não recomendados: 

alimentos ricos em sal e gordura (pizza, batata frita e hambúrguer = fast food) = 

nenhuma vez por dia; e refrigerantes = nenhuma vez por dia. Como as 
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recomendações são apresentadas em termos de porções de alimentos por dia, 

assumiu-se no presente estudo que cada vez que a criança referiu o consumo de 

determinado alimento, este apresenta uma porção média do mesmo, resultando 

assim na categorização: Atendeu e Não Atendeu as recomendações de consumo 

para cada grupo de alimentar. Para a aplicação dos questionários foi utilizada a 

própria sala de aula por se tratar do ambiente em que os alunos estão inseridos, na 

qual foi utilizada uma pessoa responsável pela apresentação dos questionários e 

quatro auxiliares para prestarem ajuda aos escolares caso fosse necessário, como 

também banners idênticos aos questionários. 

 

3.3.6 Atividade Física 

  

  Para avaliar o nível de atividade física foi utilizado o QUAFDA (Questionário 

de Atividade Física do Dia Anterior), validado por Cabral; Costa; Liparotti (2011) no 

estudo Evidências preliminares de validade da seção de atividade física do 

Questionário de Atividade Física e Alimentação do Dia Anterior (QUAFDA), cujos 

valores de sensibilidade, especificidade e índide kappa encontrados foram, 78%, 

56% e 0,34, respectivamente, (ANEXO 3). É um questionário indicado para avaliar o 

nível de atividade física de crianças de sete a dez anos. O instrumento é composto 

por 11 tipos de atividades ilustradas em forma de figuras (dançar, caminhar/correr, 

brincar com o cachorro, ajudar nas tarefas domésticas, pedalar, pular corda, subir 

escadas, jogar bola, nadar, andar de skate e ginástica) em três níveis distintos de 

intensidades (devagar, rápido, e muito rápido). O nível geral de atividade física foi 

determinado ao somar os escores das atividades que a criança referiu realizar no dia 

anterior da coleta. Atribuiu-se quatro pesos distintos como forma de ponderar as 

atividades assinaladas pela criança, sendo peso zero para a atividade que não foi 

referida pela criança, peso um para atividades de intensidade leve (devagar), peso 

três para atividades de intensidade moderada (rápida) e peso nove para atividades 

de intensidade vigorosa (muito rápida). Por exemplo, a crianças que referiu caminhar 

devagar, jogar bola rápido, subir escadas e pular corda muito rápido teria um escore 

de 22, referente à soma dos escores de cada atividade (1 + 3 + 9 + 9 = 22). Esta 

ponderação foi baseada em proposta similar de um estudo prévio (SALLIS et. al., 

1993), e representa uma aproximação do custo metabólico das atividades nas 

diferentes intensidades. Ao se computar os dados, pode-se alcançar uma pontuação 
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máxima de 143 pontos. Como o estudo de validação do QUAFDA não propôs uma 

classificação do nível de atividade física analisamos o escore em relação aos terços 

de distribuição, sendo esses terços: a) Insuficientemente Ativo – 0 a 36 pontos no 

escore; b) Ativo – 37 a 58 pontos no escore; Muito Ativo – 59 a 143 pontos no 

escore. Para fins de análise, essa variável foi recategorizada em Fisicamente Ativo 

(Ativo + Muito Ativo) e Insuficientemente Ativo (COSTA et. al., 2010). Já para avaliar 

o deslocamento para a escola foi feita a seguinte pergunta: “Como você veio para 

escola?”, os escolares tinham ilustrados em figuras cinco opções de resposta 

(caminhando, pedalando, ônibus, carro ou moto). Posteriormente, para fins de 

análise, essas respostas foram recategorizadas em “Deslocamento ativo” 

(caminhando ou pedalando) e “Deslocamento passivo” (ônibus, carro ou moto) 

(ANEXO 1). Para a aplicação dos questionários foi utilizada a própria sala de aula 

por se tratar do ambiente em que os alunos estão inseridos, na qual foi utilizada uma 

pessoa responsável pela apresentação dos questionários e quatro auxiliares para 

prestarem ajuda aos escolares caso fosse necessário, como também banners 

idênticos aos questionários. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

 Inicialmente foi realizada uma reunião com a direção e coordenação das 

escolas para apresentação do projeto, depois o projeto foi apresentado na reunião 

de pais e mestres, na qual ocorria mensalmente nas escolas, nesse momento foi 

apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aos pais ou 

responsáveis que aceitaram a participação de seus filhos(as) na pesquisa. Assim, só 

foram submetidos à avaliação aqueles que os pais ou responsáveis assinaram o 

TCLE, cuja obtenção foi de responsabilidade do mestrando Luís Carlos Barbosa 

Silva. 

 Por fim, foi realizado em conjunto com a direção de cada escola um 

cronograma para coleta de dados, nos dias agendados, cinco professores de 

Educação Física devidamente treinados realizaram as coletas em salas de aula 

obedecendo a seguinte ordem: 1) aplicação dos questionários; 2) avaliação 

antropométrica (Massa Corporal Total e Estatura). 
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3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Foram empregados os procedimentos de análise estatística descritiva com 

média e desvio padrão para variáveis numéricas, e distribuição de frequência 

relativa e intervalo de confiança de 95% para as variáveis categóricas. O teste de 

Qui-quadrado para heterogeneidade e tendência linear foi utilizado para comparar as 

proporções de escolares classificados com excesso de peso e as variáveis 

independentes propostas.  

A regressão logística binária bruta e ajustada foi utilizada para avaliar as 

possíveis associações entre a variável dependente (sem excesso de peso = 0 e com 

excesso de peso = 1) e as variáveis independentes (deslocamento ativo = 1 e 

passivo =2; suficientemente ativo = 1 e insuficientemente ativo = 2; e os oito grupos 

alimentares classificados em atendeu = 1 e não atendeu = 2 as recomendações de 

consumo alimentar).  

Na análise multivariável, as variáveis independentes e as de confusão (sexo, 

idade, região da escola e série de ensino) foram selecionadas pelo método 

Backward (seleção para trás), onde todas foram consideradas na elaboração do 

modelo múltiplo, sendo introduzidas no mesmo nível de análise e permanecendo 

aquelas variáveis que apresentaram melhor ajuste no modelo, independente do nível 

de significância (valor p). Para avaliar a qualidade de ajuste do modelo final foram 

realizados os testes de Hosmer-Lemeshow, que faz a comparação do valor real do 

modelo em relação ao predito (valor de teste não significativo indica boa qualidade 

do modelo) e a estatística Deviance (D) e Bayesian Information Criterion (BIC) que 

tem como objetivo comparar os modelos concorrentes, na qual é assumido como o 

melhor modelo aquele que representa os menores valores dessas estatísticas. 

Nas análises foram considerados como possíveis fatores de confusão: sexo, 

idade, região da escola e série de ensino. Todas as análises foram estratificadas por 

tipo de escola (ensino regular vs tempo integral), tendo em vista os objetivos 

propostos do trabalho em comparar os sistemas de ensino. As análises foram 

realizadas no Stata 11.0 e consideraram o processo de seleção da amostra (opção 

“svy”). O nível de significância adotado foi 5% para testes bicaudais. 
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IV RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Podemos levar em consideração alguns pontos que podem ser importantes, 

caracterizados como limitação do estudo, dentre eles, o fato de não ter a variável 

que avalie o perfil socioeconômico da amostra estudada nem seu gradiente entre os 

níveis. Segundo a literatura, é possível que indivíduos que tenham um nível 

socioeconômico mais elevado apresentem uma pré-disposição para desenvolver 

excesso de peso, no entanto, pode-se justificar que esse fenômeno não foi grave no 

presente estudo em decorrência de que para se matricular nas escolas não existe 

nenhum procedimento de seleção como pré-requisito, vale ressaltar também que se 

tornou inviável a coleta de dados referente ao nível socioeconômico, pois a logística 

de coleta não foi favorável, na qual os pais seriam os responsáveis por nos fornecer 

as informações. Outro fato importante é que os dados coletados foram de uma 

região específica do Brasil, por isso é preciso ter cautela na generalização dos 

resultados para outras regiões, dentre outros fatores. Devido à escassez de estudos 

epidemiológicos com escolares brasileiros menores de 10 anos, comparações com 

outras investigações se limitam aquelas realizadas com adolescentes. 

 Cálculos realizados a posteriori demonstraram que essa amostra tem poder 

de 80% para detectar como significativas razões de odds iguais ou superiores a 1,65 

com prevalência de desfecho variando 43,7% a 67,1%. A maioria dos escolares era 

do sexo feminino (52,7%), tinha de 8 a 9 anos de idade (77,3%), estudava em 

escolas de tempo integral (56,6%), na região sul do município (33,6%) e nos 2º e 3º 

anos de ensino (67,8%) como está descrito na tabela abaixo. 
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Tabela 1 – Características da amostra de escolares do município de Arapiraca, AL, 
2014.  

Variável/Ensino 
Regular  Tempo integral  Total 

n %  n %  n % 

Tipo de ensino na 
escola 

        

Regular       248 43,4 

Tempo integral        323 56,6 

Região das escolas         

Central 99 39,9  0 0,0  99 17,4 

Norte 4 1,6  99 30,6  103 18,0 

Sul 88 35,5  104 32,2  192 33,6 

Leste 57 23,0  71 22,0  128 22,4 

Oeste 0 0,0  49 15,2  49 8,6 

Sexo         

   Masculino 135 54,4  113 41,8  270 47,3 

   Feminino 113 45,6  188 58,2  301 52,7 

Idade          

8 anos 66 26,6  112 34,6  178 31,2 

9 anos 121 48,8  142 44,0  263 46,1 

10 anos 61 24,6  69 21,4  130 22,8 

Série de ensino         

   2º a 3º ano 168 67,7  219 67,8  387 67,8 

   4º a 5º ano 80 32,3  104 32,2  184 32,2 

Deslocamento para 
escola 

        

Caminhando 173 69,8  253 78,3  426 74,6 

Bicicleta 13 5,2  9 2,8  22 3,9 

Carro 7 2,8  9 2,8  16 2,8 

Ônibus 21 8,5  7 2,2  28 4,9 

Motocicleta 34 13,7  45 13,9  79 13,8 

Nível de atividade física         

   Insuficientemente ativo 220 88,7  289 89,5  509 89,1 

   Ativo 25 10,1  31 9,6  56 9,8 

Muito ativo 3 1,2  3 0,9  6 1,1 

  

 Verificou-se na tabela 1 que aproximadamente oito em cada dez escolares 

realizavam o deslocamento ativo para escola, principalmente, o deslocamento por 

caminhada (74,6%). No entanto, apenas 10,9% dos escolares foram classificados 

como fisicamente ativo (ativo + muito ativo).   

 Em estudo realizado por Santos et al., (2010), verificou-se a prevalência e os 

fatores associados à inatividade física nos deslocamentos para a escola em 

adolescentes. A prevalência de inatividade física foi de 43% (IC95%: 41,5-44,5), 



38 

 

relativamente baixa quando observada a prevalência encontrada no presente estudo 

(89,1%).  

 Divergindo dessa investigação, aproximadamente cinco em cada dez 

adolescentes praticavam 300 minutos ou mais por semana de atividades físicas de 

intensidade moderada a vigorosa (51,1%), sendo o sexo masculino mais ativo que o 

sexo feminino (53% versus 47%; p < 0,01). Os resultados demonstraram também 

que os pais e os amigos têm influência social sobre a prática de atividade física de 

adolescentes (CHENG; MENDONÇA; FARIAS JÚNIOR, 2013). Resultados similares 

foram encontrados em um estudo desenvolvido com adolescentes na Escócia, na 

qual os meninos relataram maior atividade física, apoio dos colegas e apoio paterno 

em relação às meninas. Conclui-se que os pais e os colegas têm influências 

importantes sobre a atividade física na adolescência (KIRBY; LEVIN INCHLEY; 

2011). 

  Em relação ao deslocamento para a escola, uma pesquisa conduzida por 

Hallal et al., (2006), verificou que 27,2% dos adolescentes (10-12 anos) de Pelotas-

RS utilizavam ônibus, carro ou moto em seu deslocamento. Já em João Pessoa-PB, 

30% dos escolares de 7-12 anos foram considerados fisicamente inativos nos 

deslocamentos para a escola (SILVA; LOPES, 2008). Outra pesquisa, dessa vez em 

Santa Catarina demonstrou que 20% dos estudantes (7-10 anos) usavam um 

transporte inativo para ir à escola (LOPES; PIRES NETO, 2001). Valores próximos 

foram encontrados na presente investigação, 21,5% dos escolares faziam 

deslocamento de forma inativa para a escola (ônibus, carro ou moto).  

 Vale ressaltar que no estudo de Santos et al., (2010) citado acima, a 

proporção de adolescentes fisicamente inativos nos deslocamentos foi 

significativamente maior entre os adolescentes residentes na zona rural (66,8%), em 

comparação, àqueles que residem na área urbana (36,6%). Esse achado pode ser 

explicado pelo pequeno número de escolas disponíveis na zona rural brasileira, 

refletindo assim em grandes distâncias da casa até a escola, necessitando os alunos 

utilizarem principalmente ônibus para se deslocarem.  

 Comparar os resultados do presente estudo com os achados na literatura são 

limitados, pois avaliar o nível geral de atividade física pode se tornar complexo 

devido à variabilidade metodológica, com diferentes instrumentos de coleta de 

dados, critérios de classificação e diferentes faixas etárias envolvidas nos estudos.      
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Pode-se verificar também a prevalência de excesso de peso foi de 26,3% 

(IC95%: 22,7-28,9), não sendo observadas diferenças significativas entre escolas de 

ensino regular (27,0%; IC95%: 21,5-32,6) e de tempo integral (25,7%; IC95%: 20,9-

30,5; p = 0,772) como mostra a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2 – Estado Nutricional de escolares do ensino regular e de tempo integral do município 

 de Arapiraca. 

Fonte: Própria pesquisa 

 

 A associação entre desnutrição, excesso de peso, estado de saúde e bem-

estar é bem documentada na literatura, evidências sugerem que a desnutrição, em 

idades mais baixas, afeta o crescimento físico e o desenvolvimento cognitivo, 

favorecem o aparecimento de doenças infectocontagiosas, limita a capacidade 

física, e no início da idade adulta eleva os riscos predisponentes para as doenças 

degenerativas. De outra forma, excesso de peso é conhecido pela sua relação com 

as doenças crônicas degenerativas e alguns tipos de câncer. Jovens com excesso 

de peso tendem a apresentar maior incidência de problemas relacionados à 

autoestima e ao autoconceito, afetando o relacionamento interpessoal (BEST et al., 

2010; FLEGAL et al., 2005; PARK et al., 2012; KIESS et al., 2001). 

X
2
 = 0,1261; p = 0,722 
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 Foi realizado um estudo com 453 crianças de 7 a 12 anos em Santiago no 

Chile, na qual foram encontradas prevalências de 25,6% de sobrepeso e 13,2% de 

obesidade, valores superior e inferior, respectivamente, dos valores encontrados no 

presente estudo (SILVA et al., 2012).  

 Em estudo realizado com adolescentes de 11 a 15 anos em San Diego, 

Estados Unidos foi encontrada prevalência de 28% de sobrepeso, nesse estudo 

também foram verificadas informações sobre a atividade física e consumo alimentar 

mesmo sendo utilizados instrumentos diferentes, corroborando com o presente 

estudo (SANCHEZ et al., 2007).  

 Roberts et al., (2012), através do Canadian Health Measures Survey 2009 – 

2011, pesquisa realizada com 96% da população canadense, apresentaram que 

crianças a adolescentes de 5 – 17 anos foram classificados com excesso de peso 

(19,8%) e obesidade (11,7%). Quanto aos que estavam com excesso do peso à 

diferença foi semelhante entre os gêneros (19,4% versus 20,2%), no entanto, a 

prevalência de obesidade foi diferente entre meninos e meninas (15,1% versus 

8,0%), principalmente na faixa etária de 5 – 11 anos de idade, na qual a 

porcentagem de meninos que estavam com obesidade (19,5%) foi mais de três 

vezes em relação às meninas (6,3%). 

 Em estudo realizado na cidade de Tianjin, nordeste da China, observou-se 

prevalência de sobrepeso e obesidade de 12,5% e 15,7%, respectivamente, em 

crianças e adolescentes de 7 – 18 anos de idade. Encontrou-se também que o 

excesso de peso foi significativamente associado ao sexo masculino, obesidade dos 

pais, nível de escolaridade dos pais, histórico de da mãe de diabetes gestacional, 

peso elevado ao nascer, menos horas de atividade física por dia, residência urbana, 

transporte motorizado e comer alimentos não preparados em casa 

(ANDEGIORGISH et al., 2011). 

 No âmbito nacional, em estudo realizado por Guedes et al., (2013), com 

crianças e adolescentes de baixo nível socioeconômico, encontrou-se prevalências 

de baixo peso (5,2%) e excesso de peso (19,2%), sendo estimativa maior e menor, 

respectivamente, do que as encontradas no presente estudo. Em relação ao 

levantamento realizado para a prevalência de baixo peso, resultado similar ao 

presente estudo foi encontrado na cidade de Niterói, Rio de Janeiro (2,7%) 

(GOMES; ANJOS; VASCONCELLOS, 2009). Já para excesso de peso foram 

encontrados valores inferiores nas cidades de Pelotas, Rio Grande do Sul (20%) 
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(VIEIRA et al., 2007); João Pessoa, Paraíba (10,5%) (FARIAS JUNIOR; SILVA, 

2008); e em Recife, Pernambuco (13,9%) (TASSITANO et al., 2009).  

 Ramires et al., (2014), avaliaram 1.035 crianças e adolescentes de 5 a 19 

anos da cidade de Maribondo, Alagoas, observou-se que 2% das crianças abaixo de 

10 anos estavam com baixo do peso e 23,2% com excesso peso, prevalências 

semelhantes com as do presente estudo. Os resultados encontrados nos estudos 

consolida o processo de transição nutricional ainda não concluída, demarcado pela 

coexistência de baixo peso e excesso de peso, já observado na população brasileira 

em geral. Sobretudo o excesso de peso de crianças e adolescentes, de forma geral, 

pode ser reflexo das transformações ocorridas no estilo de vida, principalmente no 

comportamento alimentar e atividade física. Estudos advertem que há um elevado 

risco de crianças obesas se tornarem adultos obesos, bem como, os hábitos 

adotados nessa fase da vida podem ser influenciados por amigos ou impostos pela 

mídia (LINDSAY et al., 2013; CHAGAS et al., 2013; HENRIQUES et al., 2012; RECH 

et al., 2010).  

 Um estudo realizado com crianças pré-escolares de escolas públicas (2 a 6 

anos) do Rio Grande do Sul e Santa Catarina foi encontrado prevalência de excesso 

de peso de 14,4% e 7,5%, respectivamente, na qual teve sua associação com 

algumas variáveis, dentre elas, idade gestacional e peso ao nascer (SCHUCH et al., 

2012). 

Em escolares do ensino regular, a proporção de excesso de peso foi maior 

para aqueles que não atenderam as recomendações de consumo de leguminosas 

(39,3% vs 23,2%; p = 0,013) e entre os que atenderam as recomendações de 

consumo de alimentos ricos em sal e gordura (33,3% vs 21,1%; p = 0,030) e 

refrigerantes (34,0% vs 21,8%; p = 0,033). Já nas escolas de ensino de tempo 

integral, a proporção de excesso de peso foi mais frequente entre os escolares 

classificados como insuficientemente ativos (27,3% vs 11,8%; p = 0,049) e naqueles 

que não atenderam as recomendações de consumo de refrigerantes (30,2% vs 

20,5%; p = 0,046) – (TABELA 2). 
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Tabela 2 – Comportamento alimentar, nível de atividade física e prevalência de 
excesso de peso em escolares do município de Arapiraca, AL, 2014.  

Variáveis/Ensino 
Regular  Tempo integral 

n % p  n % p 

Sexo   0,892*    0,487* 

   Masculino 36 26,7   32 23,7  
   Feminino 31 27,4   51 27,2  

Idade    0,260**    0,485** 

8 anos 21 31,8   27 24,1  
9 anos 32 26,5   36 25,4  
10 anos 14 23,0   20 29,0  

Série de ensino   0,158*    0,372* 

   2º a 3º ano 50 29,8   53 24,2  
   4º a 5º ano 17 21,3   30 28,9  

Deslocamento para escola   0,216*    0,586* 

Ativo 54 29,0   69 26,3  
Passivo 13 21,0   14 23,0  

Nível de atividade física   0,517*    0,049* 

   Ativo 9 32,2   4 11,8  
   Insuficientemente ativo 58 26,4   79 27,3  

Recomendações de consumo: 
       

Leguminosas   0,013*    0,829* 

Atendeu 43 23,0   69 25,9  
Não atendeu 24 39,3   14 24,6  

Cereais   0,260*    0,594* 

Atendeu 19 32,8   20 23,5  
Não atendeu 48 25,3   63 26,5  

Frutas e legumes   0,610*    0,605* 

Atendeu 2 20,0   3 20,0  
Não atendeu 65 27,3   80 26,0  

Leites e derivados   0,863*    0,738* 

Atendeu 20 27,8   23 27,1  
Não atendeu 47 26,7   60 25,2  

Carnes   0,563*    0,497* 

Atendeu 57 26,4   78 26,2  
Não atendeu 10 31,3   5 20,0  

Doces   0,823*    0,263* 

Atendeu 57 26,8   65 24,4  
Não atendeu 10 28,6   18 31,8  

Alimentos ricos em sal e 
gorduras 

 
 0,030* 

   0,673* 

Atendeu 40 33,3   41 24,7  
Não atendeu 27 21,1   42 26,8  

Refrigerantes   0,033*    0,046* 

Atendeu 36 34,0   31 20,5  
Não atendeu 31 21,8   52 30,2  

 * Qui-quadrado para heterogeneidade ** Qui-quadrado para tendência linear 
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 Um estudo desenvolvido por Benedet et al., (2013), em Florianópolis, estimou 

a prevalência de excesso de peso e identificou associações com fatores 

sociodemográficos, biológicos e estilo de vida de adolescentes, foi observado uma 

prevalência de excesso de peso em escolares da rede pública e privada, 22,03% e 

30,12%, respectivamente, resultados próximos ao encontrado no presente estudo. É 

importante lembrar que o presente estudo não analisou os resultados de acordo com 

a esfera administrativa (pública ou privada) como o estudo citado e sim através dos 

tipos de ensino (ensino regular e ensino em tempo integral). Em relação às 

associações, o que mais chamou atenção foi a não realização de refeições 

estruturadas, na qual mostrou-se ser fator associado ao excesso de peso, 

corroborando com o presente estudo.  

 Comer de forma estruturada nas principais refeições do dia parece ser fator 

protetor para o excesso de peso. Por outro lado, a não inclusão de alimentos 

saudáveis e tradicionais nas refeições pode indicar que os escolares estejam 

consumindo, em maior quantidade, alimentos com alta densidade energética, o que 

ocorre no presente estudo principalmente entre os escolares do ensino em tempo 

integral.  

 Quanto ao consumo adequado de frutas e legumes (>= 5 vezes por dia) em 

estudo realizado por Costa; Vasconcelos; Corso (2012), com escolares de Santa 

Catarina, observou-se que apenas 2,7% atenderam as recomendações do GAP, 

enquanto que 26,6% não fizeram consumo adequado desse grupo alimentar, 

resultado similar foi encontrado no presente estudo. A Pesquisa Nacional de Saúde 

do Escolar (PeNSE), realizada em 2009, com 60.973 estudantes entre 13 e 15 anos 

de escolas públicas e privadas das capitais brasileiras, revelou que as médias dos 

consumos de frutas nas regiões Norte (25,3%) e Nordeste (26%) foram inferiores às 

das demais regiões, Centro-oeste (32,6%), Sudeste (35,3%) e Sul (31,9%). O 

consumo baixo desses alimentos também foi evidenciado no estudo de Nunes et al., 

(2007), em Campina Grande, tendo verificado que apenas 4,5% dos escolares 

consumiam diariamente frutas. 

 Na República Tcheca, 22% das crianças tinham consumo diário de frutas e 

hortaliças maior ou igual cinco vezes por dia (JAKUBIKOVA et al., 2011).  

 Os dados referentes ao consumo adequado de frutas e hortaliças são 

preocupantes. Indicam a necessidade não somente de elaboração, mas também de 

reavaliação das estratégias e ações no que tange ao comportamento alimentar de 
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crianças e adolescentes, sobretudo na escola (JAIME et al., 2009; COSTA; 

VASCONCELOS; CORSO, 2012). 

 Em relação ao consumo diário de alimentos ricos em sal e gordura 

prevalência similar a do presente estudo foi encontrada na pesquisa realizada por 

Costa; Júnior; Matsuo, (2007), (21,8%). Já o consumo de refrigerantes foi 

equivalente ao consumo dos escolares de ensino regular (20,4% versus 21,8%) e 

inferior ao dos escolares de ensino em tempo integral (20,4% versus 30,2%), por 

fim, divergindo do presente estudo 64,6% consumiam diariamente leguminosas.    

 As frequências relativas dos consumos dos grupos de alimentos por tipo de 

ensino são apresentadas na figura abaixo. De acordo com o gráfico, os escolares do 

ensino em tempo integral tiveram maior consumo em quase todos os grupos 

alimentares, exceto nos grupos denominados “doces” e “leite e derivados”. 

 
Figura 3 – Consumo alimentar de escolares do ensino regular e de tempo integral de Arapiraca-AL. 

 
ARSG – Alimentos Ricos em Sal e Gordura; LD – Leites e Derivados; FL – Frutas e Legumes; CTR – 
Cereais, Tubérculos e Raízes 

  

 Quanto às diferenças de padrão alimentar é interessante observar que 

praticamente não há estudos que analisam por tipo de ensino como o presente 

estudo, pois o ensino em tempo integral ainda é pouco encontrado no Brasil, sendo 

Arapiraca uma das cidades pioneiras nesse tipo de educação.  
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 Faz-se necessário tentar observar os resultados da presente investigação 

com estudos que analisaram frente à esfera administrativa da escola (pública e 

privada), como no estudo de Costa et al., (2010), verificou-se que escolares da rede 

privada, em geral, relataram hábitos alimentares mais saudáveis que seus pares de 

escolas públicas. Na presente pesquisa escolares de ensino em tempo integral 

tiveram maior consumo em quase todos os grupos alimentares. 

 Mudanças significativas foram observadas entre 2002 e 2007 em escolares 

de Florianópolis, destacando-se a redução nesses 5 anos do consumo dos 

alimentos marcadores de dieta saudável e dos alimentos de alta densidade 

energética e baixo valor nutricional. Por exemplo, o consumo de refrigerantes 

apresentou redução de 10,6% (p < 0,05) entre os escolares da rede pública e 

incremento de quase 13% (p < 0,01) entre os da rede privada de ensino. Em ambas 

as redes de ensino, a frequência do atendimento as recomendações para o 

consumo de frutas e legumes; e cereais foram as mais baixas de todos os grupos 

alimentares corroborando com o estudo (COSTA et al., 2012).  

 Um dos fatores que pode contribuir para o consumo de alimentos marcadores 

de dieta não saudável é que os escolares cada vez mais não fazem uso da merenda 

escolar (escola pública), e sim levam sua alimentação de casa ou compram em 

cantinas ou pontos alternativos de venda. A PeNSE (2012), levantou a presença de 

cantinas ou pontos alternativos de venda de alimentos nas escolas e o tipo de 

alimentos vendido, foi observado que cerca de metade dos escolares (48,9%) 

estudavam em escolas com cantina e 42,8%, em escolas com ponto alternativo de 

vendas no interior ou na entrada destas. Dentre os itens perguntados, destacaram-

se como os que estão disponíveis, nas cantinas, para um maior número de 

escolares: os salgados de forno (39,4%), o suco ou refresco natural de frutas 

(34,1%), e as guloseimas (32,0%). Já nos pontos alternativos, se destacaram: as 

guloseimas (33,2%), os salgados fritos (29,6%), e os salgadinhos industrializados 

(29,1%), todos considerados como alimentos não saudáveis. 

 De modo geral, os resultados da presente pesquisa estão em conformidade 

com as mudanças ocorridas na dieta dos brasileiros nas últimas décadas, na qual 

houve redução no consumo de alimentos saudáveis, como arroz e feijão, e o 

aumento no consumo de alimentos processados, como refrigerantes (MONTEIRO et 

al., 2011). Em países desenvolvidos também foi verificado essa tendência, quando 
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observado o padrão alimentar na população de 3 a 14 anos (LASATER; PIERNAS; 

POPKIN, 2011; LIORET et al., 2010; MORENO; RODRIGUES, 2007).  

Já na Tabela 3, são apresentados os resultados das análises de regressão 

logística bruta e ajustada para associação entre excesso de peso, nível de atividade 

física e comportamento alimentar. Na análise bruta, em escolares do ensino regular, 

identificaram-se associações positivas e significativas entre excesso de peso e 

consumo de leguminosas e nos de ensino de tempo integral, o excesso de peso se 

associou ao consumo de refrigerantes. Também foram observadas associações 

inversas entre excesso de peso e consumo de alimentos ricos em sal e gordura e o 

consumo de refrigerantes, nos escolares do ensino regular.  

Na análise multivariável (estratificada por regime de ensino), os modelos 

ajustados por idade e série de ensino apresentaram melhor qualidade de ajuste 

(menores valores das estatísticas D e BIC), comparados aos respectivos modelos 

ajustado com as variáveis sexo e região da escola. Todos os modelos apresentaram 

boa qualidade de ajuste segundo o teste de Hosmer-Lemeshow (p > 0,05). Na 

análise ajustada, as associações encontradas para escolares do ensino regular 

permaneceram significativas, sendo que, escolares que não atendiam as 

recomendações para o consumo de leguminosas tinha quase quatro vezes mais 

chances de estar com excesso de peso do que aqueles que atendiam as 

recomendações, e os escolares que não atendiam as recomendações de consumo 

de alimentos ricos em sal e gordura (OR = 0,45; IC95%: 0,23-0,86) e consumo de 

refrigerantes (OR = 0,52; IC95%: 0,27-0,99) apresentaram um fator de proteção em 

ter excesso de peso em relação aos que atendiam as recomendações. Entre os 

escolares de tempo integral, permaneceu associado ao excesso de peso o consumo 

de refrigerantes, indicando que aqueles que não atendiam as recomendações de 

consumo deste produto tinham 76% mais chances de apresentar excesso de peso 

do que seus pares que atendiam as recomendações. Ainda na análise desse tipo de 

ensino (tempo integral), ganhou significância estatística à associação entre excesso 

de peso e nível de atividade física, demonstrando que escolares que eram 

insuficientemente ativos tinham três vezes mais chances de apresentar excesso de 

peso do que os escolares fisicamente ativos.
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Tabela 3 - Análise de regressão logística bruta e ajustada entre excesso de peso e componentes do estilo de vida de escolares do 
município de Arapiraca, AL, 2014.  

Variáveis/Ensino 

Escola Regular  Escola Tempo Integral 

Análise Bruta  Análise Ajustada*  Análise Bruta  Análise Ajustada* 

OR IC95% p‡  OR IC95% p‡  OR IC95% p‡  OR IC95% p‡ 

Deslocamento para escola   0,217    0,168    0,586    0,370 
Ativo 1    1    1    1   
Passivo 0,65 0,33-1,29   0,60 0,28-1,24   0,83 0,31-1,61   0,73 0,36-1,46  

Nível de atividade física   0,518    0,207    0,059    0,037 

Ativo 1    1    1    1   
Insuficientemente ativo 0,76 0,32-1,76   0,53 0,20-1,42   2,82 0,96-8,27   3,29 1,07-10,12  

Recomendações de consumo:                

Leguminosas   0,014    <0,001    0,829    0,905 

Atendeu 1    1    1    1   
Não atendeu 2,17 1,17-4,02   3,70 1,77-7,73   0,93 0,48-1,80   0,96 0,47-1,94  

Cereais   0,262    0,189    0,595    0,679 
Atendeu 1    1    1    1   
Não atendeu 0,69 0,37-1,31   0,61 0,30-1,27   1,17 0,66-2,09   1,14 0,61-2,12  

Frutas e legumes   0,612    0,139    0,607    0,730 
Atendeu 1    1    1    1   
Não atendeu 1,50 0,31-7,26   3,81 0,65-22,4   1,40 0,39-5,10   1,27 0,33-4,81  

Leites e derivados   0,863    0,984    0,738    0,616 
Atendeu 1    1    1    1   
Não atendeu 0,95 0,51-1,75   0,99 0,49-2,00   0,91 0,52-1,59   0,86 0,47-1,56  

Carnes   0,564    0,621    0,499    0,568 
Atendeu 1    1    1    1   
Não atendeu 1,27 0,57-2,84   0,80 0,32-1,98   0,71 0,26-1,94   0,73 0,25-2,13  

Doces   0,823    0,887    0,264    0,263 
Atendeu 1    1    1    1   
Não atendeu 1,09 0,50-2,42   1,07 0,44-2,59   1,43 0,76-2,67   1,46 0,75-2,83  

Alimentos ricos em sal e gorduras   0,031    0,015    0,673    0,882 

Atendeu 1    1    1    1   
Não atendeu 0,53 0,30-0,95   0,45 0,23-0,86   1,11 0,68-1,83   0,96 0,56-1,64  

Refrigerantes   0,034    0,046    0,048    0,045 

Atendeu 1    1    1    1   
Não atendeu 0,54 0,31-0,96   0,52 0,27-0,99   1,68 1,01-2,80   1,76 1,01-3,05  

OR = odds ratio; IC95% = intervalo de confiança de 95%; ‡Teste de heterogeneidade; * Idade e série de ensino. 
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 Fatores associados ao estado nutricional de escolares de 7 – 10 anos foram 

investigados em Santa Catarina em estudo desenvolvido por Bernardo et al., (2012), 

na análise multivariada verificou-se que o sobrepeso/obesidade teve associação 

com o estado nutricional da mãe (RP: 1,58; IC95%: 1,26 – 1,98), estado nutricional 

do pai (RP: 1,41; IC95%: 1,00 – 1,99) e não se associou ao consumo de alimentos 

protetores ou de risco à saúde, diferindo do presente estudo e de outros estudos 

como os de Fagundes et al., (2008); Lopes; Prado; Colombo, (2010); Mondini et al., 

(2007). No entanto, o presente estudo encontrou associação inversa entre o 

consumo de alimentos ricos em sal e gordura, e o consumo de refrigerantes para os 

escolares do ensino regular. O fato de o consumo de alimentos de risco à saúde não 

se mostrar associado ao excesso de peso pode ser justificado pelo uso do QUADA, 

que não permite identificar a quantidade exata dos alimentos ingeridos somente o 

tipo ou qualidade nutricional dos mesmos, bem como o número de refeições 

realizadas durante um dia. Dessa forma, por exemplo, escolares que consumiram 

um pacote de bolacha recheada foram agrupados junto com escolares que 

consumiram uma bala. Todavia, o instrumento avalia a qualidade dos alimentos, 

visto que se o escolar consumir de forma considerável diariamente alimentos de 

risco à saúde já permite obter subsídios para sugestões para alteração de hábitos 

alimentares inadequados (BERNARDO et al., 2012; ASSIS et al., 2009). 

 A evolução de padrões de consumo alimentar nas últimas três décadas tem 

mudado com o passar do tempo, na qual observa-se o declínio no consumo de 

alimentos básicos e tradicionais na alimentação do brasileiro, como arroz e feijão, e 

aumento no consumo de alimentos industrializados, como biscoitos e refrigerantes, 

persistência do consumo excessivo de açúcar e gorduras em geral (LEVY-COSTA et 

al., 2005). Respaldando o presente estudo, sobretudo nos escolares de tempo 

integral, em estudo desenvolvido com escolares do ensino fundamental I de uma 

escola pública de São Paulo o consumo de refrigerantes mostrou associação 

importante em crianças com sobrepeso e obesidade.  

 Já em estudo realizado por Fagundes et al., (2008), também em São Paulo, 

observou-se que os escolares que menos praticavam atividade física tinham 

excesso de peso, corroborando com o presente, no caso para escolares de ensino 

em tempo integral. Dos que responderam que a frequência da prática esportiva era 

de duas a três vezes por semana, 18,2% eram obesos e 16,9% tinha sobrepeso. 
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 Para escolares de ensino regular, ao contrário dessa investigação o consumo 

elevado de alimentos não saudáveis foi identificado como “fator de risco” para 

sobrepeso e obesidade em crianças do ensino fundamental de São Paulo (MONDINI 

et al., 2007).  

 Rodrigues et al., (2011) verificaram a prevalência de sobrepeso e obesidade e 

a associação de fatores ambientais relacionados à atividade física, excesso de peso 

dos pais e alimentação escolar de escolares de Juiz de Fora – MG. Em linhas gerais 

observou-se que apenas a obesidade dos pais demonstrou associação significativa, 

discordando do presente estudo, na qual atividade física e comportamento alimentar 

tiveram associação significativa com excesso de peso. Vale ressaltar que no estudo 

de Rodrigues et al., (2011), a alimentação oferecida na escola (merenda escolar) 

apresentou índice de rejeição igual a 36,4%. Um dos fatores que pode contribuir 

para não se alimentar da merenda escolar é a compra de lanches em cantinas 

particulares (14,2%), do qual 70% das escolas possuíam cantinas. 

 No âmbito internacional um estudo com crianças portuguesas avaliou cerca 

de 17.136 escolares de 3 – 10 anos, buscou-se verificar a prevalência de sobrepeso 

e obesidade e explorar a influência e os riscos de fatores sócio-demográficos e 

comportamentais. Constatou-se que 19,7% apresentavam sobrepeso e 8,2% 

obesidade, também foi encontrado que a probabilidade de obesidade infantil 

aumentou significativamente (OR = 3,81; IC95%: 1,15 – 12,66) se as crianças 

utilizassem jogos eletrônicos por mais de 4 horas durante a semana, fortalecendo os 

achados do presente estudo, na qual associa sedentarismo e excesso de peso 

(BINGHAM et. a., 2013).  

 Shi et al., (2012), analisaram a associação entre atividade física, 

comportamento alimentar com a saúde de crianças e problemas acadêmicos. As 

crianças classificadas com comportamento alimentar saudável tinham menos 

probabilidade de estar acima do peso (27,7% versus 44,6%; OR = 0,48; IC95%: 0,31 

– 0,73), menos propensas a ter problemas escolares (9,1% versus 16,1%; OR = 

0,57; IC95%: 0,41 – 0,79), e problemas comportamentais (6,9% versus 13,9%; OR = 

0,46; IC95%: 0,32 – 0,66) quando comparados com seus pares classificados com 

comportamento alimentar não saudável.  

 Em estudo realizado com crianças de Dakota do Sul, Estados Unidos 

verificou-se que o maior consumo de fast-food e barreiras percebidas pelos pais 

relacionadas à atividade física foram associados positivamente ao excesso de peso, 
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por outro lado a disponibilidade de obter vegetal em sua alimentação foi associada 

de forma inversa ao excesso de peso (ARCAN et al., 2012). 

 Uma pesquisa recente avaliou 1.218 crianças de 6 a 11 anos de idade, ao 

contrário do presente estudo observou-se que a maioria das crianças eram 

fisicamente ativas durante pelo menos 60 minutos todos os dias da semana (70,4%), 

enquanto que apenas 3% não estavam ativos durante 60 minutos em qualquer dia 

da semana, foi verificado também o tempo de tela,  cerca de 53,5% das crianças 

atenderam às recomendações em tempo de tela. Na análise de regressão logística, 

as chances do cumprimento das recomendações foram significativamente menores 

para crianças de 9 a 11 anos em comparação com aqueles de 6 a 8 anos de idade 

(OR= 0,60; IC95%: 0,42-0,86).  Além disso, as crianças obesas apresentaram menor 

chance de adesão às recomendações de atividade física, quando comparado aos 

seus pares não obesos (OR = 0,44; IC95%: 0,32-0,60), corroborando com o 

presente estudo, na qual os escolares insuficientemente ativos tinham três vezes 

mais chances de ter excesso peso quando comparado aos escolares fisicamente 

ativos (OR = 3,29; IC95%: 1,07-10,12) (FAKHOURI et al., 2013). Para tanto, devido 

a nossa pesquisa ser de caráter transversal, não somos capazes de inferir 

causalidade, embora a obesidade tenha sido parcialmente atribuída à inatividade 

física na investigação longitudinal de Metcalf et al., (2011).   

 Muitos pesquisadores e especialistas da atividade física defendem o uso de 

vários métodos para avaliar a atividade física em crianças com precisão devido a 

problemas de medição, tais como: instrumentos utilizados (relatos de proxy, auto-

relatos, acelerômetros), critérios de classificação, podendo assim subestimar ou 

superestimar o nível geral de atividade física (FAKHOURI et al., 2013).  
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V CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

  

 

 Concluímos que, em alunos do ensino regular, o excesso de peso se 

associou ao consumo de leguminosas, também foram observadas associações 

negativas com o consumo de alimentos ricos em sal e gordura e o consumo de 

refrigerantes, sendo observado como fator de proteção para o excesso de peso, já 

em alunos do ensino em tempo integral, teve associação positiva para aqueles que 

foram classificados como insuficientemente ativos. 

 Para além desses resultados, apenas 10,9% dos escolares foram 

classificados como fisicamente ativo, apesar da maioria ter feito deslocamento ativo 

para a escola, oito em cada dez escolares, talvez isso seja em decorrência do 

deslocamento feito por caminhada, considerado uma atividade de intensidade baixa. 

Quanto ao excesso de peso foi encontrada uma prevalência de 26,3% não sendo 

observadas diferenças significativas entre os escolares dos tipos de ensino. 

 A importante crescente da prevalência de excesso peso em crianças sendo 

considerado um problema de saúde pública justifica maior vigilância sobre esse 

grupo etário, sugerimos que novas estratégias com mudanças no estilo de vida, 

sobretudo em relação ao comportamento alimentar e a atividade física sejam 

desenvolvidas em especial no ambiente escolar, espaço adequado para a 

implantação e implementação de políticas públicas preventivas.     
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