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B, A. D. Perfil nutricional e avaliação qualitativa do cardápio da rede municipal 
de Cambira – PR. 59p. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia). Graduação 
em Nutrição da Faculdade de Apucarana - FAP. Apucarana-Pr. 2018. 
 
  RESUMO 
 
Neste estudo, objetivou-se realizar avaliação antropométrica a fim de identificar o 
perfil nutricional e avaliar a qualidade do cardápio proposto aos escolares de uma 
Escola Municipal de Cambira – PR. Para avaliação do perfil nutricional foram 
coletadas medidas antropométricas, como peso e altura, em seguida classificados 
por meio das curvas da Organização Municipal de Saúde (WHO, 2007). Conforme o 
Índice de Massa Corporal para Idade (IMC/Idade) por escores-z. O estudo abrangeu 
escolares dos anos iniciais do ensino fundamental no 3°, 4°, e 5° ano, entre 8 a 10 
anos de idade de ambos os sexos. A população total de escolares avaliados somou 
94 alunos, perfazendo total de participação 23,8%. Os resultados encontrados 
indicam a prevalência do estado nutricional 60% (n=56) eutrófico, seguido de 22% 
(n=21) sobrepeso, 13% (n=12) obesidade, 4% (n=4) magreza e 1% (n=1) de 
obesidade grave. O cardápio da instituição foi avaliado qualitativamente conforme a 
resolução n° 26/2013 do FNDE quanto a oferta de frutas, hortaliças, alimentos 
restritos e vedados e também com a nota técnica n° 01/2014 do FNDE quanto a 
restrição de doces ou preparações doces. O cardápio corresponde ao mês de 
agosto, sendo de 20 dias letivos e está inadequado em relação à oferta de hortaliças 
e oferta de doces ou preparações doces para o período vespertino, conforme o 
preconizado pelo FNDE.   
 
Palavras-chave: Avaliação antropométrica. Alimentação Escolar. Nutrição.  
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B, A. D. Nutritional profile and qualitative evaluation of the menu of the 
municipal network of Cambira - PR. 59p. Course Conclusion Work (Monograph). 
Graduation in Nutrition of the Faculty of Apucarana - FAP. Apucarana-Pr. 2018. 
 

ABSTRACT 
  
The objective of this study was to perform an anthropometric evaluation in order to 
identify the nutritional profile and evaluate the quality of the menu proposed to the 
students of a Municipal School of Cambira - PR. To evaluate the nutritional profile, 
anthropometric measures were collected, such as weight and height, then classified 
through the curves of the Municipal Health Organization (WHO, 2007). According to 
the Body Mass Index for Age (BMI / Age) by z-scores. The study included students 
from the initial years of elementary education in the 3rd, 4th and 5th years, between 
8 and 10 years of age of both sexes. The total population of students evaluated 
totaled 94 students, making a total participation of 23.8%. The results showed a 
prevalence of 60% (n = 56) eutrophic nutritional status, followed by 22% (n = 21) 
overweight, 13% (n = 12) obesity, 4% (n = 4) and 1% n = 1) of severe obesity. The 
institution's menu was qualitatively evaluated according to Resolution No. 26/2013 of 
the FNDE regarding the supply of fruits, vegetables, restricted foods, and also with 
Technical Note No. 01/2014 of the FNDE regarding the restriction of sweets or sweet 
preparations. The menu corresponds to the month of August, being of 20 school 
days and is inadequate in relation to the supply of vegetables and offer of sweet or 
sweet preparations for the afternoon period, as recommended by FNDE. 
 
 
Keywords: Anthropometric evaluation. School Feeding. Nutrition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estado nutricional assume grande importância na determinação de 

saúde do indivíduo. Desnutrição, sobrepeso e a obesidade são agravos nutricionais 

que representam impactos negativos a saúde.  

Na infância a desnutrição pode acarretar problemas como a 

diminuição da estatura, maior vulnerabilidade a doenças infecciosas, falta de 

concentração nos estudos e dificuldades no aprendizado escolar. A obesidade é 

considerada um problema de saúde pública pela alta prevalência e por ser 

considerada um fator de risco para o desenvolvimento de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) como, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo II 

(DM2), problemas cardiovasculares e elevação dos índices de colesterol e 

triglicerídeos (IZIDORO et al., 2014).  

O Brasil na década de 1970, apresentava altas taxas de desnutrição 

e passou a ser um país com metade da população adulta com excesso de peso, no 

ano de 2008, evento conhecido como transição nutricional (BRASIL, 2011a). Essa 

transição nutricional foi influenciada por vários fatores entre eles, a industrialização, 

a urbanização, a padronização que provocaram mudanças no padrão alimentar da 

população brasileira.  

O país vem enfrentando um aumento expressivo de sobrepeso e 

obesidade, afetando todas as faixas etárias (DIAS et al., 2017). No Brasil, uma a 

cada três crianças com idade entre cinco e nove anos apresentam sobrepeso, de 

acordo com os dados da Pesquisa de Orçamento familiar (POF) realizada em 2008-

2009 (IBGE, 2010). 

A classificação do estado nutricional é fundamental para indicar o 

estado de saúde e de qualidade de vida do indivíduo, pois é possível conhecer a 

intensidade dos agravos nutricionais, através da identificação dos grupos de riscos 

(SOUZA; ASSIS; LAZAROTTO, 2016). O uso de medidas antropométricas 

realizadas por meio da aferição de peso e estatura, é considerado um modo prático 

e de menor custo, facilitando o diagnóstico precoce (CARVALHO et al., 2014). Na 

idade escolar, compreendem crianças de 7 a 10 anos de idade, nesse período as 

crianças são mais independentes, apresentam autonomia sobre a alimentação. A 

família é uma forte influência alimentar, os pais influenciam pela disponibilidade de 
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alimentos em casa, pelo seu próprio comportamento alimentar, é de grande 

importância eles terem hábitos saudáveis e passarem aos filhos a fim de garantir o 

crescimento e desenvolvimento normal na criança, mantendo, assim a saúde, 

podendo reverter em menor risco de desenvolver doenças na vida adulta 

(ARAÚJO,2015).  

A escola, por ser um lugar em que os escolares passam boa parte 

do seu tempo, representa um local para promover a saúde (VALENTIM, 2014). O 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), tem como objetivo contribuir 

para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 

rendimento escolar e a formação de hábito alimentar saudável por meio de ações de 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN), assim como para a oferta de refeições que 

cubram as necessidades nutricionais dos alunos, durante o período em que 

permanecem na escola (BRASIL, 2009).  

O estímulo a alimentos saudáveis, como frutas e vegetais, às 

refeições programadas, a redução de gorduras e açúcares em excesso são algumas 

medidas que devem incorporar-se como hábitos ao longo da vida do indivíduo, uma 

alimentação adequada ajuda na imunidade do corpo. A saúde se dá em 

consequência do estilo de vida, alimentação adequada e exercícios físicos. 

A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) tem como objetivos 

realizar avaliação do estado nutricional e consumo alimentar da população, os dados 

são consolidados no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). A VAN 

pode auxiliar gestores e profissionais na garantia de cuidado integral a saúde, 

subsidiando elaborações de estratégias de prevenção e ações de promoção a 

saúde, execução de medidas para a melhoria da situação alimentar e nutricional da 

população brasileira (BRASIL, 2015 a).  

A Resolução n°26/2013 do FNDE e a Resolução n°465/2010 do 

CFN, considera a avaliação nutricional e a EAN dos escolares como uma atividade 

obrigatória do nutricionista responsável técnico pelo PNAE e também como devem 

ser os cardápios oferecidos aos escolares com objetivo de evitar agravos 

nutricionais (FNDE, 2013; CFN, 2010). Portanto este estudo se justifica pela 

necessidade de avaliar o estado nutricional e a qualidade do cardápio proposto aos 

escolares. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 

• Realizar avaliação antropométrica a fim de identificar o perfil 

nutricional e avaliar a qualidade do cardápio proposto aos escolares da rede 

municipal de Cambira-PR.   

 

2.2  Objetivos específicos 

 

• Averiguar prevalência de escolares com o estado nutricional de 

magreza acentuada, magreza, eutrófico, sobrepeso, obesidade e obesidade grave. 

• Avaliar se o cardápio atende a Resolução n°26/2013, quanto a 

oferta de frutas, hortaliças, alimentos restritos e vedados.  

• Analisar a restrição do consumo de doces e preparações doces, 

se está em conformidade com a nota técnica n°01/2014.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E ANTROPOMETRIA  

 

A avaliação nutricional é uma forma de analisar o estado nutricional 

do indivíduo, sua realização permite identificar distúrbios nutricionais e auxiliar na 

manutenção de saúde, com o objetivo de uma intervenção adequada (ZANETTE, 

2015). A avaliação antropométrica é um método utilizado, que envolve a obtenção 

de medidas físicas (peso, estatura, circunferências, pregas cutâneas) e suas 

proporções em relação ao seu crescimento e desenvolvimento, podendo detectar 

precocemente alterações do estado nutricional (CARVALHO et al., 2014).  

Cabe ressaltar que algumas deficiências nutricionais específicas 

podem ocorrer sem comprometimento antropométrico imediato, e sua detecção 

depende da realização cuidadosa, da anamnese nutricional. A fome oculta, 

deficiência isolada ou combinada de micronutrientes, pode ser identificada e 

confirmada utilizando-se métodos dietéticos, clínicos e bioquímicos, que também 

fazem parte da avaliação do estado nutricional (MONTARROYOS; COSTA; FORTE, 

2013). 

 Medidas antropométricas como peso e altura são muito utilizadas 

na avaliação do estado nutricional de crianças, considerando também o sexo e a 

idade, é um método de fácil execução, não é invasivo, tem boa aceitação por parte 

da população (PEDRAZA; MENEZES, 2015). 

 Esses dados são analisados através de indicadores 

antropométricos (índices antropométricos comparados com valores de referência, 

curva de referência segundo idade e sexo) utilizados para avaliar o crescimento e 

desenvolvimento de crianças e adolescentes, eles podem ser considerados como 

indicadores de saúde, pois através deles permitem fazer o diagnóstico, monitorar, 

facilitando o tratamento, tanto na prevenção quanto na intervenção (VITOLO, 2015). 

Os índices antropométricos mais amplamente usados e indicados 

pelo OMS e adotados pelo Ministério da saúde são: P/E, P/I e IMC/I.  Para as 

crianças na faixa etária de 5 a 10 anos o Ministério da Saúde recomenda a 

utilização das curvas de referência da OMS, de 2007. Os índices recomendados 

para a avaliação do excesso de peso entre as crianças são P/E ou IMC/ I, eles 
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expressam a harmonia entre as dimensões de massa corporal e altura. O índice P/I 

expressa a relação entre a massa corporal e a idade da criança, utilizado 

principalmente para avaliação de baixo peso (BRASIL,2011b). 

Os índices antropométricos podem ser expressos em forma de 

desvio-padrão (escore Z) ou em percentil. Na prática clínica, a escala mais utilizada 

é, devido a sua simplicidade, a de pontos estipulados por percentis, escores - z é 

mais recomendado em estudos epidemiológicos ou em pesquisas clínicas 

(LOURENÇO; TAQUETTE; HASSELMANN,2011). 

 

3.2 ESCOLAR 

 

A idade escolar, abrange crianças entre sete a dez anos de idade, 

nessa fase o crescimento é lento, porém constante. Período de maior socialização e 

independência, as habilidades motoras das crianças se aperfeiçoam elas tornam-se 

mais fortes, rápidas, ocorre um aumento da atividade física por meio de 

brincadeiras, correr, uso de bicicleta, jogo de futsal, o que aumenta o gasto de 

energia (SÁ, 2015). Porém, é uma fase que as crianças podem se tornar 

sedentárias, pois a atividade física muitas vezes é substituída pelo uso de 

computadores, vídeos games e televisão (RAMOS; SANTOS; REIS, 2015).  

A maioria das crianças passa por uma fase chamada repleção 

energética, entre 8 a 10 anos de idade, ocorre ganho de peso entre ambos os sexos, 

é um processo que ocorre quando nosso corpo começa a guardar energia, para o 

intenso crescimento que ocorre a seguir chamado de estirão do crescimento, que 

ocorre na puberdade (GALISA; ESPERANÇA; SÁ, 2008).  

Sobre a aula de educação física na escola, para muitos alunos serão 

o único lugar a realizarem algum esporte. Os professores de educação física além 

de levarem os alunos em atividades em quadra, ginásios, devem conscientizar, 

impulsionar os alunos para a prática regular de esportes e esclarecer que atividades 

físicas previnem a obesidade e proporcionam bem-estar (MAYER; WEBER, 2013).   

Os hábitos alimentares nessa faixa etária estão relacionados não 

somente com os pais, podem sofrer influencias de outras pessoas que se tem 

convívio como, os colegas de escola. Intervenções na idade escolar reduzem a 

gravidade das doenças causadas pelos maus hábitos alimentares de maneira mais 
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eficiente do que as mesmas intervenções na fase adulta. A educação nutricional 

surge com o intuito de desenvolver estratégias para incentivar e mostrar a 

importância da alimentação saudável (ARAUJO et al., 2017). 

Uma alimentação saudável balanceada desde a infância e 

adolescência promove a saúde, crescimento e o desenvolvimento e previne 

problemas de saúde como, deficiência de ferro e obesidade (STEIL; POLL, 2017). 

 

Com a complementação de pequenas quantidades de alimentos de 
origem animal, combinações de alimentos de origem vegetal, vários 
tipos de grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas 
e castanhas, constituem base excelente para uma alimentação 
nutricionalmente balanceada, saborosa e culturalmente apropriada. 
(BRASIL, 2014a).  
 

Alimentos industrializados devem ser evitados, como biscoitos 

recheados, balas, embutidos, refrigerantes, salgadinhos, são muito apreciados pela 

idade escolar e apontados como ameaça à saúde, quando consumidos em excesso, 

por conterem normalmente alto teor de açúcar, gordura trans e sódio (VIEIRA, 

2013). 

 

3.3 DESNUTRIÇÃO  

 

A desnutrição pode ser definida como uma doença de natureza 

clínica-social multifatorial. Ela decorre da carência de nutrientes necessários para 

que o organismo realize seu metabolismo fisiológico (CARVALHO, 2014). Quando 

ocorre na primeira infância, origina graves consequências para o crescimento e 

desenvolvimento. Déficits de crescimento na infância estão associados a uma maior 

mortalidade, excesso de doenças infecciosas, menor aproveitamento escolar e 

menor capacidade produtiva na idade adulta. O indivíduo desnutrido fica mais sujeito 

a infecções, pela queda da imunidade (ALVES et al.,2011). 

Os principais fatores para o desenvolvimento da desnutrição se 

associam: à pobreza e a falta de alimentos, escolaridade materna, saneamento 

básico (ampliação de redes de abastecimento de água, esgoto sanitário e coleta de 

lixo), condições de moradia e acesso aos serviços de saúde (GRILLO et al., 2016).  
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No Brasil, a prevalência do déficit de altura para idade em crianças 

menores de 5 anos foi reduzida pela metade entre 1996 e 2006, 

passando de 13,5% para 6,8%, com declínio médio anual de 6,3%. 

Cabe ressaltar que a redução desses percentuais de desnutrição foi 

maior entre as famílias e regiões mais pobres e vulneráveis do País. 

Entretanto, a tendência de redução não ocorreu de maneira uniforme 

em todos os grupos populacionais, visto que em crianças menores 

de cinco anos beneficiárias do Programa Bolsa Família, o déficit de 

altura para idade era igual a 12,2% em 2012; em indígenas chegava 

a 26,0% em 2008- 2009; e em quilombolas 18,7% em 2013 

(CAISAN, 2016).  

 

A desnutrição crônica é definida como baixa estatura para idade, 

desenvolve-se no período entre a concepção e os dois anos, e dificilmente é 

recuperada depois desse período. Assim, a desnutrição crônica, é causada pela 

desnutrição tanto da mãe antes e durante a gravidez, e na lactação, bem como da 

criança durante os primeiros dois anos de vida. Já a desnutrição aguda é definida 

como baixo peso para altura, pode ocorrer em qualquer época da vida como 

resultado de uma redução de consumo alimentar ou associado a infecções. Pode 

ser recuperado através de boas práticas alimentares e cuidados com a saúde 

adequados (ANSA, 2013).  

 

3.4 OBESIDADE INFANTIL 
 

Segundo a (OMS), a obesidade pode ser definida como uma doença 

caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, proveniente de um 

balanço energético positivo, isto é, quando se ingere mais calorias do que se gasta, 

e acontece ganho de peso (BARRETO et al., 2009). É associada a riscos para a 

saúde devido sua relação com complicações como, aumento da pressão arterial e 

dos níveis de colesterol, triglicerídeos e resistência à insulina.  

A obesidade pode iniciar em qualquer idade, são associadas por 

fatores como, má distribuição de alimentos durante a infância, substituição do 

aleitamento materno pelo consumo excessivo de carboidratos, sedentarismo, bem 

como a obesidade dos pais (MIRANDA et al., 2015). Os prováveis fatores para o 
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aumento da obesidade em crianças são o sedentarismo e a alimentação 

inadequada. (CARVALHO et al., 2013).  

A falta ou a diminuição dos exercícios físicos faz com que as 

crianças não gastem as calorias ingeridas, armazenando-as em seu corpo em forma 

de gordura, o que, com o tempo, pode ocasionar a obesidade (LAUX et al., 2015). 

Uma dieta rica em gorduras (principalmente de origem animal), açucares e alimentos 

refinados, e consumo reduzidos em carboidratos complexos, fibras tem contribuído 

com o aumento da obesidade. (CANTANHEDE; MARIANO, 2015).  

A Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-2009 apontou taxa 

de obesidade de 18,3% entre os escolares brasileiros. O excesso de peso variou 

entre 25% e 30%, nas Regiões Norte e Nordeste, e entre 32% e 40%, nas Regiões 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste (IBGE, 2010).  

Alguns escolares devido a obesidade desencadeiam baixa 

autoestima, podendo prejudicar no rendimento escolar, também pode interferir no 

relacionamento social, levando principalmente a discriminação dos colegas por parte 

da sua aparência física, diante suas características notáveis pelo excesso de peso 

(PONTES; ROLIM; TAMASIA, 2016). 

A maneira de prevenção ou tratamento da obesidade é a mudança 

do estilo de vida, ter uma alimentação saudável e o combate ao sedentarismo 

(BURGOS et al., 2015).   

No Brasil ainda sobre os dados do IBGE- Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 2008-2009, características negativas dos padrões de consumo alimentar 

foram o teor excessivo de açúcar, e o consumo insuficiente de frutas e hortaliças, 

evidenciados em todo o país e classes sociais. Nas regiões economicamente 

desenvolvidas como Sul, Sudeste e Centro-oeste e de modo geral no meio urbano, 

entre famílias com maior renda, além do consumo excessivo de açúcar e consumo 

muito baixo das frutas e hortaliças, foi evidenciado o consumo excessivo de 

gorduras, principalmente gorduras saturadas (IBGE, 2010).  

Sendo assim gera uma preocupação, pois mostra que cada vez mais 

os alimentos básicos e tradicionais da dieta do brasileiro como arroz e feijão, perdem 

importância, enquanto cresce a participação de alimentos ultraprocessados, prontos 

para o consumo como, embutidos, biscoitos, refrigerantes (ROCHA, 2013).  
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3.5 TRANSIÇÃO NUTRICIONAL  

 

A transição nutricional está associada as transições demográfica e 

epidemiológica. A transição demográfica é caracterizada pela redução nos 

coeficientes de fecundidade e mortalidade, associada ao aumento de expectativa de 

vida, já transição epidemiológica é marcada pela redução de doenças transmissíveis 

e deficiências nutricionais e pelo aumento das doenças crônicas não transmissíveis 

(BRASIL, 2015a). 

Transição nutricional se refere à mudança do estado nutricional da 

população, caracterizada por redução nas taxas de desnutrição e aumento mais 

expressivos de sobrepeso e obesidade. Resultante, em parte, de modificações do 

estilo de vida, alteração do padrão dietético, inatividade física, decorrentes da 

urbanização e desenvolvimento econômico do país (SOUZA, 2010).  

Os fatores que contribuíram a queda nas taxas de desnutrição foram 

a melhoria significativa do acesso à educação, elevação da renda familiar, melhoria 

na qualidade de vida, à ampliação dos programas de transferência de renda, como o 

Programa Bolsa Família, à expansão da assistência à saúde, e à melhoria das 

condições de saneamento básico (NOGUEIRA, 2016).  

A evolução do sobrepeso e da obesidade é observado tanto no 

Brasil quanto internacionalmente, apresentando aumento desde as décadas de 1970 

e 1980, porém, aumentos explosivos têm ocorrido desde 1990, independente da 

renda, localização ou faixa etária do indivíduo. Isso faz da obesidade, inclusive a 

infantil, uma epidemia global (BRITO; WALSH; DAMIÃO, 2013).  

 

3.6 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INTERVENÇÃO NA OBESIDADE INFANTIL 

 

As políticas públicas em saúde têm a função de melhorar as 

condições de saúde da população. Sua tarefa específica consiste em organizar as 

funções públicas governamentais para promoção, proteção e recuperação da saúde 

dos indivíduos e da coletividade (REIS; VASCONCELOS; BARROS, 2011). Por meio 

da lei n.º 8.080/1990 é regulamentado o SUS atuar na formulação e no controle das 

políticas públicas de saúde (BRASIL, 1990a).  
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A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é considerado uma 

importante ferramenta de estratégia no âmbito das políticas públicas, tem como 

finalidade contribuir para a promoção da saúde através de informações, oferecendo 

conhecimentos das práticas alimentares, promoções a saúde e combate as doenças 

crônicas, é de caráter intersetorial e multiprofissional. Seu objetivo é contribuir para a 

realização do Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA) e garantia da 

Segurança Alimentar (SAN). Ela está contida dentro dos programas brasileiros de 

políticas pública como a Política de Alimentação e Nutrição (PNAN) (RECH et al., 

2016).  

O Ministério da Saúde, criou a Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição (PNAN), portaria n.º 710/1999, no âmbito do Sistema Único de Saúde, com 

objetivo de por meio de um conjunto de políticas públicas, respeitar, proteger, 

promover e fornecer os direitos humanos à saúde e alimentação e conter os 

avanços de doenças causadas por má alimentação e nutrição (BRASIL, 1999a). 

O PNAN possui ainda seis diretrizes direta e indiretamente ligadas à 

obesidade, como: estímulo às ações intersetoriais com vistas ao acesso universal 

aos alimentos; garantia da segurança e da qualidade dos alimentos e da prestação 

de serviços neste contexto, monitoramento da situação alimentar e nutricional, 

promoção de práticas alimentares e estilo de vida saudáveis; prevenção e controle 

dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição; 

desenvolvimento e capacitação de recursos humanos (PIMENTA; ROCHAB; 

MARCONDES, 2015). 

As atividades para a realização da VAN compreendem: avaliação 

continua do perfil alimentar e nutricional da população em todas as faixas etárias, 

tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população para a 

organização e a execução de práticas mais adequadas ao enfrentamento dos 

problemas existentes, devendo estar inserida no cotidiano das equipes de Atenção 

Básica (ABREU, 2016).  

A Portaria nº 1.156/1990, instituiu o Sistema de Vigilância Alimentar 

e Nutricional (SISVAN) no Ministério da Saúde (BRASIL, 1990b). As ações da VAN 

em 2004 se expandiram, quando o SISVAN passou a ser utilizado para o 

acompanhamento do estado nutricional dos indivíduos. O SISVAN é um sistema de 
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informações sobre a situação alimentar e nutricional da população, com as 

informações permite que os gestores, em diferentes níveis de governo, façam 

estratégias para a promoção de melhorias das condições de saúde relacionadas à 

alimentação e nutrição.  (FARIAS, 2016).   

O SISVAN Web foi lançado em 2008, é um sistema online, para 

melhorar as funcionalidades do SISVAN, nele é registrado os dados antropométricos 

e de consumo alimentar da população atendida pelo SUS, e tem a parte de geração 

de relatórios no sistema. Houve incorporação das curvas de crescimento da OMS de 

2006 e 2007 para avaliação do estado nutricional de crianças e adolescentes 

(FERREIRA, 2013).  

Devido aos altos índices de sobrepeso e obesidade em crianças e 

adolescentes em idade escolar no Brasil, o governo brasileiro lançou no ano de 

2007, o Programa Saúde na Escola (PSE), que tem como objetivo obter informações 

sobre o crescimento e o desenvolvimento dos escolares (MOREIRA; NEVES, 2013).  

 

As ações de VAN fazem parte do grupo de atividades essenciais que 

devem ser realizadas pelas equipes de Atenção Básica em 

articulação com os profissionais de educação. A avaliação 

antropométrica dos educandos no âmbito do PSE possibilita 

identificar precocemente indivíduos que apresentem alterações do 

seu estado nutricional e que possivelmente só buscariam o serviço 

de saúde se apresentassem complicações clínicas. A identificação 

precoce permite o acolhimento desses indivíduos nas unidades 

básicas de saúde e a organização do cuidado necessário em cada 

caso, articulando, se preciso, outros pontos da Rede de Atenção à 

Saúde (BRASIL, 2015a). 

 

3.7 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA  

 

O governo brasileiro lançou em 2007, por meio do decreto 

presidencial nº 6.286/2007 o PSE, que resulta da parceria entre Ministério da Saúde 

e Ministério da Educação, tem como finalidade o desenvolvimento de ações de 
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prevenção, promoção e atenção à saúde, para estudantes da rede pública de 

educação. As ações do PSE, referentes à saúde, são desenvolvidas articuladamente 

com a rede pública de educação e em conformidade com os princípios e diretrizes 

do SUS: integralidade, equidade, universalidade, descentralização e participação 

social (BRASIL, 2007).  

 O PSE faz avaliações das condições de saúde dos escolares, 

destacando-se a avaliação do estado nutricional, por meio da antropometria. Nos 

dias de avaliação devem ser planejados de forma articulada entre a escola e a 

equipe de saúde. É importante que os alunos saibam para que servem as ações 

realizadas, e sejam trabalhadas em aulas com debates pelos professores orientados 

pelos profissionais da saúde (BRASIL, 2015 b).  

O público alvo do programa são os educandos das creches, pré-

escolas, ensinos fundamentais e médio. Sendo que nas creches a avaliação 

antropométrica deve ser realizada duas vezes ao ano e nos demais níveis de 

ensino, uma vez ao ano. As medidas antropométricas em âmbito escolar consistem 

basicamente na avaliação do peso e da altura. Os profissionais de saúde devem se 

orientar para a coleta e análise dos dados para diagnóstico na Norma Técnica do 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN, disponível na biblioteca 

virtual do Portal do Departamento da Atenção Básica (BRASIL, 2015b). 

 

3.8 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  

 

O Programa de Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), foi criado 

pelo decreto n° 37.106/1955 (BRASIL, 1995). É considerado o mais antigo programa 

dentro da área da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e alimentação escolar, 

que por meio das ações da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) enfatiza a 

formação de hábitos saudáveis dos alunos durante o período escolar (BRASIL, 2015 

c). 

O PNAE visa suprir as necessidades em termos nutricionais de 

alunos durante a permanência em sala de aula, auxiliando para o crescimento, 

desenvolvimento, aprendizagem e ainda promover hábitos alimentares saudáveis 
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por meio da alimentação saudável e educação alimentar, seguindo os princípios do 

Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA) e da Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN). (BRASIL, 2012a).  

De acordo com a lei nº 11.346/2006 a Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN), é dever do poder público adotar políticas públicas e ações que se 

façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional, 

assegurar o direito humano à alimentação adequada (BRASIL, 2006a).  

 

Atualmente, o PNAE é conduzido pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e tem gestão 

descentralizada. Ou seja, o Governo Federal repassa o recurso, mas 

são os Estados, o Distrito Federal e os Municípios os responsáveis 

por administrar o Programa localmente (BRASIL, 2017a).  

 

Os recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE 

deverão ser utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios. A 

coordenação das ações de alimentação escolar, deverá ser realizada por 

nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade do programa e estar 

registrado no Conselho Federal de Nutrição (CRN), e também cadastrado no Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE,2013). 

Cabe ao nutricionista responsável técnico pelo PNAE e aos demais 

nutricionistas no setor de alimentação escolar, entre outras atribuições estabelecidas 

na resolução CFN nº 465/2010:  realizar o diagnóstico e o acompanhamento do 

estado nutricional dos estudantes,  planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o 

cardápio da alimentação escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil 

epidemiológico da população atendida e a vocação agrícola da região, 

acompanhando desde a aquisição dos gêneros alimentícios, o preparo, a 

distribuição até o consumo das refeições pelos escolares (FNDE, 2013).  
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3.8.1 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  

 

Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados com a 

utilização de gêneros alimentícios básicos, de modo a respeitar os hábitos 

alimentares, a cultura da localidade. Conforme a resolução n° 26/2013, para os 

alunos matriculados na educação básica, em período parcial, quando ofertados uma 

refeição os cardápios deveram suprir no mínimo, 20% das necessidades nutricionais 

diárias dos alunos e no mínimo, 30% quando ofertadas duas ou mais refeições. Já 

aos alunos matriculados nas escolas no período integral deverão atender no mínimo 

70% das necessidades nutricionais diárias dos alunos (FNDE, 2013). 

De acordo com a lei nº 11.947/2009, 30% do valor repassado pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE deve ser investido na compra 

direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o desenvolvimento 

econômico das comunidades (BRASIL, 2009).  

A fiscalização do PNAE é feita através do Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE), os cardápios da alimentação escolar deveram ser apresentados ao 

CAE do munícipio, para o reconhecimento. O CAE deverá verificar se estão sendo 

compridas essas leis impostas pelo governo federal e cumprir a função de fiscalizar 

as aplicações de recursos financeiros e evitando desvios e garantindo direito das 

crianças e adolescentes a alimentação (BRASIL, 2017b). 

De acordo com o preconizado pelo PNAE os cardápios deveram 

oferecer: no mínimo, três porções de frutas e hortaliças por semana 

(200g/aluno/semana) nas refeições ofertadas. É vedada a aquisição de bebidas com 

baixo valor nutricional tais como refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas ou 

concentrados à base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos para consumo 

e outras bebidas similares. É restrita a aquisição de alimentos enlatados, embutidos, 

doces. Os cardápios ainda deverão atender aos alunos com necessidades 

nutricionais específicas, tais como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, 

alergias e intolerâncias alimentares (FNDE, 2013). 

A nota técnica nº 01/2014 esclarece a resolução n° 26/2013 do 

FNDE, sobre o que são considerados doces ou preparações doces para o PNAE. 

Para o PNAE são considerados doces ou preparações doces: alimentos adicionados 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
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açúcar, os alimentos industrializados que a fonte principal são de açúcar, balas, 

confeitos, bombons, chocolates e similares; bebidas lácteas; produtos de confeitaria 

com recheio e/ou cobertura; biscoitos e similares com recheio e/ou cobertura; 

sobremesas; gelados comestíveis; doces em pasta; geleias de fruta; doce de leite; 

mel; melaço, melado e rapadura; compota ou fruta em calda; frutas cristalizadas; 

cereais matinais com açúcar; barras de cereais. Destaca-se que o iogurte só é 

considerado uma preparação doce se for adicional cereais matinados açucarados. E 

são consideradas exceções a esta restrição, as seguintes preparações doces: arroz 

doce; canjica/mungunzá; curau (mingau de milho) e mingau, tais exceções foi levada 

em consideração a diversidade, a cultura e as diferentes realidades existentes no 

país (BRASIL,2014b). 

A oferta de doces e preparações doces deve ser limitada a duas 

porções por semana, equivalente a 110 kcal/porção segundo o preconizado pelo 

PNAE. Em consideração para o cálculo das 110 Kcal por porção, levasse apenas os 

ingredientes fonte de açúcar. Por exemplo, caso seja ofertado um bolo de cenoura 

com recheio e com cobertura, serão considerados para cálculo do valor calórico 

apenas os ingredientes utilizados no complemento da preparação do bolo. Ou seja, 

serão levados em consideração o açúcar e o achocolatado utilizados na elaboração 

da cobertura e do recheio, e não o utilizado na preparação como um todo (BRASIL, 

2014b).  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Local de Estudo  

 

Estudo foi realizado na Cidade de Cambira do Estado do Paraná, o 

município se estende por 163,4 km² e conta com 7.236 habitantes, tendo 5.426 

eleitores, segundo o último censo do ano de 2010 (IBGE, 2017). A cidade possui 

duas escolas municipais, dois centros de Educação Infantil e dois colégios 

estaduais. 

 

4.2 População de Estudo 

 

O estudo abrangeu escolares dos anos iniciais do ensino 

fundamental, matriculados no 3°, 4° e 5° ano, entre 8 a 10 anos de idade de ambos 

os sexos, da Escola Municipal Monteiro Lobato. A escola possui 394 alunos 

matriculados segundo dados de 2017 informados pela mesma. Foram avaliadas 94 

crianças, que correspondem a 23,8% dos escolares, que permanecem em período 

parcial na escola (períodos matutino ou vespertino). 

 

4.3 Métodos  

 

4.3.1 Avaliação Nutricional 

 

Para avaliar o estado nutricional foram coletadas medidas 

antropométricas como, peso e altura, em seguida classificados por meio das curvas 

da Organização Municipal de Saúde (WHO, 2007), conforme anexo A e anexo B. 

Utilizou-se o escores-z do indicador IMC/I. O critério da classificação adotado foi o 

recomendado pela OMS e adotado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2011b), 

conforme quadro 8.  
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As medidas utilizadas também foram seguidas as recomendações 

do Ministério da Saúde (2011b). Medidas de peso (kg) foram obtidas com balança 

digital (marca Avanutri ®, suporte de 150 kg), ligada antes do indivíduo posicionar-se 

sobre o equipamento, até a balança chegar ao número zero. As crianças foram 

pesadas no centro do equipamento, com roupas leves, descalças, ereta, com os pés 

juntos e os braços estendidos ao longo do corpo.  

A estatura (cm) foi determinada utilizando-se estadiometro portátil 

vertical (marca Avanutri®, aferição de 20 cm a 200 cm), as crianças foram 

posicionadas encostadas no equipamento, descalças, com a cabeça livres de 

adereços, no centro do equipamento, em pé, ereta, com os braços estendidos ao 

longo do corpo, com a cabeça erguida, olhando para um ponto fixo na altura dos 

olhos. A cabeça posicionada no plano Frankfurt (margem inferior da abertura do 

orbital e a margem superior do meatus auditivo externo em uma mesma linha 

horizontal).  Os calcanhares, as panturrilhas, os glúteos, as escápulas e a parte 

posterior da cabeça encostados no estadiometro, no mínimo três desses cinco 

pontos posicionados (Brasil, 2011b). 

 

4.3.2 Avaliação da Qualidade do Cardápio 

 

Para avaliação qualitativa, analisou-se o cardápio elaborado pela 

Nutricionista do PNAE do município, foi analisado o cardápio do mês de agosto de 
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2017, agrupando cinco variações que descrevem o que foi servido de segunda a 

sexta feira, no total de 20 dias letivos no mês para cada período. Foram observados 

e confrontados com os critérios da elaboração de qualidade do PNAE conforme a 

resolução n°26/ 2013 e com a nota técnica n°01/2014, seguindo os seguintes 

critérios:  

a) oferta de frutas no mínimo 3 porções por semana;  

b) oferta de hortaliças no mínimo 3 porções por semana; 

c) oferta de alimentos restritos (enlatados, embutidos e preparações 

prontas para o consumo);   

d) vedada a aquisição de bebidas de baixo valor nutricional 

(refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas ou concentrados a 

base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos para o 

consumo e outras bebidas similares; 

e) oferta de doces ou preparações doces, limitada a duas porções 

por semana, equivalente a 110 kcal/ porção, foram considerados 

algumas preparações que foram adicionados açúcar e produtos 

prontos com açúcar: achocolatados, sucos adoçados e chás 

adoçados, bolachas e bolo com recheio ou cobertura; sonho de 

goiabada, melados, doce de leite. 

 

4.4  Análise de Dados 

 

Após a realização da avaliação nutricional, os dados foram 

tabulados com auxílio da Planilha Excel 2010, e utilizados para estabelecer o perfil 

nutricional dos estudantes da escola. Na avaliação qualitativa do cardápio os dados 

foram comparados com as exigências impostas pelo FNDE, seguindo os critérios 

descritos anteriormente para estabelecer a qualidade do cardápio, tabulação e 

análise dos dados também foram com auxílio da Planilha Excel 2010.   
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4.5  Considerações Éticas 

 

Foi solicitado permissão do coordenador da instituição Escola 

Municipal Monteiro Lobato e da presidente da Autarquia da Educação de Cambira, 

assinado um termo de Autorização Institucional (Apêndice A). 

Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa com 

seres humanos da FAP – CETI-FAP, através do aparecer 2.199.027, conforme a 

resolução 466/2012. O público assinou um termo de consentimento livre (Apêndice 

2) esclarecido, autorizando sua participação na pesquisa. 

 

Critérios de inclusão 
 

Esta pesquisa aplicou-se a crianças de 8 a 10 anos, de período 

matutino e vespertino de ambos os sexos: que estiveram presentes no dia da 

avaliação. Para análise do cardápio da escola, precisavam apresentar no mínimo 20 

dias letivos, preparações de 5 dias por semana no mês.  

 

Critérios de exclusão 
 

Foram exclusos alunos-deficientes físicos usuários de cadeiras de 

rodas e as que não estiveram com a autorização assinada pelos pais: termo de 

consentimento livre e esclarecido para crianças, adolescentes ou legalmente 

incapazes (Apêndice 3). Foram exclusos os cardápios que não apresentassem o 

número do CRN da nutricionista responsável pelo programa do PNAE. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No presente estudo, foi convidada uma população de 183 

estudantes que correspondem escolares da faixa etária de 8 a 10 anos, sendo que 

destes, 87 se recusaram a participar do estudo, 2 alunos faltaram no dia da coleta 

de dados. O total de perdas no estudo foi 76,14% (n=300) e de participação 23,8% 

(n=94) dos escolares.  

Entre os alunos avaliados 43% (n=40) eram do sexo masculino e 

57% (n=54) do sexo feminino. Conforme tabela 1, pelos resultados encontrados 

pode-se constatar que entre os escolares de 8 a 10 anos da rede municipal de 

Cambira - PR, a prevalência do estado nutricional foi de 60% (n=56) eutrófico, 

seguido de 22% (n=21) sobrepeso, 13% (n=12) obesidade, 4% (n=4) magreza e 1% 

(n=1) de obesidade grave.  

 

Tabela 1 – Classificação do estado nutricional dos escolares avaliados em Escola 
municipal de Cambira, PR, 2017. 

Ano da Avaliação 

2017 

N 

94 

% 

100 

Gênero 

Feminino 

Masculino 

 

54 

40 

 

57 

43 

IMC/I 

Magreza acentuada 

Magreza 

Eutrofia 

Sobrepeso 

Obesidade 

Obesidade grave 

 

0 

4 

56 

21 

12 

1 

 

0 

4 

60 

22 

13 

1 

Fonte: BON, 2018. 

 

Em estudo realizado por Aires et al., (2009), com escolares da faixa 

etária entre 6 a 14 anos de idade, no qual os resultados das avaliações foram 

semelhantes com o estudo, verificaram prevalência (66%) de eutrofia, seguida 

(13,4%) de sobrepeso, (12,45%) de obesidade e (8,2%) de magreza. Os resultados 
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do presente estudo mostraram percentuais elevados de sobrepeso e obesidade. A 

maior prevalência de sobrepeso e obesidade em relação a magreza, são reflexos da 

transição nutricional vivenciada no Brasil, onde as altas prevalências de desnutrição 

deram lugar ao excesso de peso (CUTCHMA et al., 2012). Esse fato pode ser 

explicado pela mudança de hábitos que acomete a sociedade. A ingestão de 

alimentos industrializados, ricos em açúcar, gordura e sódio tem aumentado, devido 

ao maior acesso a esses produtos, em todas as faixas etárias, inclusive entre os 

escolares, tanto pelas classes altas quanto pelas menos favorecidas (DUMKE; 

SCHALEMBERGUER; BENEDETTI, 2015). 

As consequências da obesidade, as dificuldades para o seu controle 

e o alto custo gerado para a sociedade, fazem dela um relevante problema de saúde 

pública. A obesidade pode estar associada a um aumento de problemas 

comportamentais, isolamento social, sinais de depressão, baixa autoestima, bullying 

e assim pode atrapalhar o desempenho escolar (PANAZZOLO et al., 2014).  

Ao se observar o estado nutricional em relação ao sexo na tabela 2, 

a população do sexo feminino demostra prevalência 59% (n=32) de eutrofia, seguido 

24% (n=13) de sobrepeso, 13% (n=7) de obesidade e 4% (n=2) de magreza. Já o 

sexo masculino, demostra 60% (n=24) de eutrofia, 20% (n=8) de sobrepeso, 12,5% 

(n=5) de obesidade, 5% (n=2) de magreza e 2,5% (n=1) de obesidade grave entre 

os escolares. 
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Tabela 2 – Comparação do estado nutricional entre os gêneros dos escolares 

avaliados na escola Municipal Monteiro Lobato de Cambira – PR, 2017. 

 GÊNEROS 

 Feminino 

N (%) 

54 (57) 

Masculino 

N (%) 

40 (43) 

IMC/I   

Magreza acentuada 0 0 

Magreza 2 (4) 2 (5) 

Eutrofia 32 (59) 24 (60) 

Sobrepeso 13 (24) 8 (20) 

Obesidade 7 (13) 5 (12,5) 

Obesidade grave 0 1 (2,5) 

Fonte: BON, 2018. 

 

No presente estudo, os índices de sobrepeso e obesidade foram 

maiores no sexo feminino em relação ao sexo masculino, porém os resultados da 

obesidade entre os gêneros foram similares. Ressalta-se que o sexo masculino 

apresentou índice de obesidade grave, diferente do sexo feminino que não teve 

nenhum caso.  

Não há no momento um consenso com relação a índices maiores de 

excesso de peso/ obesidade em meninos ou meninas. Alguns estudos apontam para 

maior prevalência de excesso de peso/ obesidade no gênero masculino, como o 

estudo de Forte (2003) que verificou que os meninos apresentaram uma maior 

prevalência de obesidade do que as meninas, independentemente do tipo de escola 

pública/privada na faixa etária de 7 a 10 anos de idade.  

Em um outro estudo realizado na cidade de Maringá – PR, 

verificarão maior percentual de excesso de peso no grupo feminino em relação ao 

masculino (GLIGLIONI; FERREIRA; BENNEMANN, 2011). Alguns autores 

questionam se mudanças de hábitos alimentares e tipos de brincadeiras 

semelhantes, adotadas por meninos e meninas, poderiam ter influência sobre estes 

resultados, pois em tempos passados meninos adotavam brincadeiras com maior 

gasto energético do que as meninas, como o estudo de Malina e Bouchard (2002), o 



 

34 

 

 

engajamento dos meninos em atividades de maior gasto calórico mostrou maior do 

que as meninas, como atividades vigorosas (correr, saltar, jogos de bola). 

Em relação aos grupos etários na tabela 3, verificou-se o maior 

percentual 61% (n=22) de eutrofia, na idade de 10 anos e também o mesmo grupo 

etário obteve maior percentual 28% (N=10) de sobrepeso. O maior percentual 17% 

(N=3) de obesidade foi na faixa etária de 8 anos de idade. Os escolares de idade de 

8 anos também apresentaram maiores percentuais 11% (N=2) de magreza.   

 

Tabela 3 – Comparação do Estado Nutricional entre a faixa etária dos escolares 

avaliados na escola Municipal Monteiro Lobato de Cambira – PR, 2017. 

 8 anos 

N (%) 

18 (19) 

9 anos 

N (%) 

40 (43) 

10 anos 

N (%) 

36 (38) 

IMC/I    

Magreza acentuada 0 0 0 

Magreza 2 (11) 2 (5) 0 

Eutrofia 10 (55) 24 (60) 22 (61) 

Sobrepeso 3 (17) 8 (20) 10 (28) 

Obesidade 3 (17) 5 (12,5) 4 (11) 

Obesidade grave 0 1 (2,5) 0 

Fonte: BON, 2018. 

 

Para ambos os sexos e grupos etários citados compreendem etapas 

do crescimento que antecedem o estirão pubertário, uma fase do desenvolvimento 

físico que segundo Barbosa; Franceschini e Priore (2006) é caracterizada pelo 

intenso crescimento, especialmente em relação à estatura. Como forma de se 

preparar para esta fase, o organismo pode aumentar o acúmulo de tecido adiposo, e 

influenciar a maior ocorrência de excesso de peso e obesidade nestes grupos.  

O conhecimento dos fatores de risco e da distribuição da desnutrição 

e da obesidade se faz necessário para definir prioridades e estratégias de ações em 

Saúde Pública, especialmente na prevenção e no controle de morbidades, 

diminuindo o risco dessas crianças se tornarem adultos obesos (MACIEL et al., 

2016).  
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O estado nutricional é afetado entre outras variáveis pela ingestão e 

pelo gasto energético. O ambiente escolar pode ser utilizado para enfrentamento da 

obesidade infantil por meio dessas estratégias e ações de saúde pública. A oferta da 

alimentação escolar é regulamentada pelo FNDE e de acordo com a resolução n° 

26/2013 o cardápio deve ser elaborado por profissional habilitado, ou seja, o 

nutricionista. O mesmo deverá seguir várias recomendações em relação ao cardápio 

proposto (FNDE, 2013). 

Ao se observar o cardápio de um mês da instituição onde se realizou 

pesquisa na tabela 4, o almoço é servido no horário de 10h00min para as crianças 

do período matutino e lanche 15h00min para o período vespertino. As refeições 

variavam em alternativas: refeições salgadas e lanches. É sugerido pelo PNAE, em 

casos de impossibilidade de adequar-se às diferentes realidades da clientela, a 

variação da oferta de refeições salgadas (3 vezes na semana) e lanches (2 vezes na 

semana) (BRASIL, 2014a). 
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Tabela 4 - Cardápio de um mês com uma refeição diária, período matutino e 

vespertino da Escola Municipal Monteiro Lobato de Cambira, PR, 2017. 

Semanas 
Período 
Matutino 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira  Quinta-feira Sexta-feira 

Semana 1  Pão com presunto; 
Suco de polpa 

Arroz com legumes; 
Feijão; Carne de 
porco cozida com 
mandioca; salada; 
Maçã 

Arroz; Feijão; 
Filé de frango 
refogado com 
legumes; Purê 
de batata; 
Salada; 
Banana 

Arroz, Feijão; Sopa 
de mandioca com 
carne bovina; 
Legume cozido; 
Salada de tomate; 
Maçã 

Polenta com carne 
moída bovina; 
Salada mista; 
Banana 

 
Semana 2 

Pão com muçarela; 

Suco de polpa 

Pão de queijo; Chá; 

Banana 

Arroz; Feijão; 
Linguiça tipo 
calabresa 
assada; 
Salada; 

Melancia. 

Arroz com legumes; 
Feijão; Carne de 
porco cozida; 
Mandioca cozida; 
Salada; Banana 

Arroz; Feijão; Coxa e 
sobre coxa assada; 
salada; Melancia 

Semana 3  Pão com mortadela; 
Suco de Maracujá 
polpa 

Arroz; Feijão; Linguiça 
tipo calabresa assada; 
salada mista; Maçã  

Arroz 
carreteiro; 
Carne de porco 
cozida; Salada; 
Banana 

Arroz; Feijão; Sopa 
de mandioca; Carne 
de panela bovina; 
Abobrinha refogada; 
Salada de acelga; 

Maçã  

Sopa de legumes; 

Salada de frutas 

Semana 4 Pão com carne moída 

bovina; Suco de polpa 

Polenta com carne 
moída bovina e molho 
de tomate; salada; 
Melancia 

Arroz; Feijão; 
Coxa e 
sobrecoxa de 
frango assada; 
Purê de batata; 
Salada; 
Banana;  

Arroz; Feijão; Sopa 
de mandioca; Carne 
de panela bovina; 
Abobrinha refogada; 
Salada; Melancia 

Sopa de macarrão 
com carne bovina 
com legumes; 
Banana  

Semanas  
Período 
Vespertino 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira  Quinta-feira Sexta-feira 

Semana 1  Pão com presunto; 
Suco de polpa 

Sonho de goiabada; 

Chá; Maçã 

Pão caseiro 

com margarina; 

Doce de leite – 

pedaço; Chá; 

Banana. 

Bolo simples de fubá; 

Suco de polpa; 

Maçã. 

Biscoito de maisena; 
Chá; Banana. 

 

Semana 2 Pão com muçarela; 

Suco de polpa 

Pão de queijo; Chá; 

Banana. 

Bolo simples 

de chocolate; 

Suco de polpa; 

Melancia. 

Pão com margarina; 

Chá; Banana. 

Biscoito de polvilho; 

Iogurte; Melancia 

Semana 3 Pão com mortadela; 
Suco de polpa. 

Bolo simples de 

cenoura; Leite com 

achocolatado; Maçã.  

Arroz 

carreteiro; 

Carne de porco 

cozida; Salada; 

Banana. 

Pão com margarina; 

Chá; Maçã 

Biscoito maisena; 
Suco de polpa; 
Salada de frutas. 

Semana 4 Pão com carne moída 
bovina; Suco de 

polpa. 

Bolo simples de fubá; 

Leite com 

achocolatado; 

Melancia. 

Arroz 

carreteiro; 

Salada; 

Banana. 

Pão com margarina; 

Chá; Melancia. 

Bolacha tipo wafer; 
Iogurte; Banana. 

Fonte: Fornecido pela Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Cambira – PR.  
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Na tabela 5 apresenta a frequência semanal de frutas e hortaliças. A 

presença de frutas nos dois períodos (matutino e vespertino) foram frequentes 80% 

(n=16) no mês, ou seja, 4 ofertas por semana, as hortaliças para o período matutino 

foram frequentes 75% (n=15) no mês, igual e maior que três vezes na semana, já no 

período vespertino as hortaliças foram frequentes em 10% (n= 2) no mês, sendo 2 

vezes ofertados em 20 dias letivos.   

 

 Tabela 5 - Frequência da oferta de frutas e hortaliças por semana nos cardápios no 

total de 20 dias letivos, período de agosto de 2017. 

Períodos Alimentos 1° 

semana 

2° 

semana 

3° 

semana 

4° 

semana 

Frequência 

N (%) 

Matutino Frutas 4 4 4 4 16 (80) 

Hortaliças 4 3 4 4 15 (75) 

Vespertino Frutas 4 4 4 4 16 (80) 

Hortaliças 0 0 1 1 2 (10) 

Fonte: BON, 2018. 

 

O PNAE preconiza no mínimo três porções de frutas e hortaliças por 

semana (200g/aluno/semana) (FNDE, 2013). Observou-se no cardápio que a oferta 

quantitativa de frutas nos dois períodos (matutino e vespertino) ultrapassou o 

mínimo recomendado pelo FNDE. A frequência desses alimentos é maior que três 

vezes por semana. Tais resultados demonstram que a alimentação fornecida aos 

escolares se encontra adequado neste quesito, assim como as hortaliças no período 

matutino, a frequência desses alimentos no cardápio é igual ou maior que a 

recomendação do FNDE, estando adequado, exceto para o período vespertino que 

não atingiu o mínimo recomendado.  

Contudo apesar dos valores encontrados estarem acima do 

recomendado (frutas em ambos os períodos e hortaliças no período matutino), é um 

ponto positivo, a legislação do FNDE exigi apenas o mínimo de 3 porções de frutas e 

verduras por semana, porém reconhece-se que o ideal seria o consumo diário 

desses alimentos (BRASIL, 2012a).  

As legislações lei n° 11947/2009 e a resolução n° 26/2013 impostas 

pelo FNDE no âmbito do PNAE, podem ajudar a atingir essas recomendações de 
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frutas e hortaliças, devido a obrigatoriedade da compra de gêneros alimentícios 

diretamente pela agricultura familiar e do empreendedor da família rural, que deverá 

atender no mínimo 30% dos de gêneros alimentícios para o cardápio escolar 

(BRASIL, 2009; FNDE,2013).  

Recomenda-se uma maior oferta de hortaliças para o período 

vespertino, como exemplo, torta de legumes, sanduiches naturais com hortaliças ou 

também intercalar mais dias de oferta de refeição completa salgada com vegetais e 

legumes para atingir o recomendado.  

O consumo de frutas, legumes e verduras é essencial para o 

desenvolvimento infantil, escolar, visto que são fontes de vitaminas, minerais e fibras 

alimentares, além de agir como fator protetor para riscos de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis, cada vez mais presentes na população escolar (YGNATIOS; LIMA; 

PENA, 2017). O estímulo à alimentação saudável na escola, e o incentivo ao 

consumo de frutas, verduras e legumes contribui para a formação de hábitos 

saudáveis dos escolares (BRASIL, 2008).  

Um estudo realizado por Boaventura et al., (2013) nas creches da 

grande São Paulo, com relação à oferta de frutas, 100% dos cardápios analisados 

apresentavam a oferta de fruta e hortaliças preconizada pelo PNAE, e 79% das 

creches ofertavam frutas diariamente. No estudo de Christmann (2011) realizado em 

um colégio internato de Guarapuava no Paraná, em 100% dos dias eram oferecidas 

hortaliças, e as frutas em apenas 4% dos dias.   

No presente estudo, no grupo de laticínios no período matutino 

houve a oferta de 5% (n=1) no mês, no período vespertino foram presentes 20% 

(n=4) no mês. Apontando para a necessidade de maior oferta desse grupo 

principalmente para o período matutino. No entanto o FNDE, não estabelece a 

frequência semanal nem a quantidade de porções que devem ser servidas (FNDE, 

2013).  

Na idade escolar, é importante dar atenção aos casos de 

deficiências nutricionais. Dentre as deficiências, destaca-se a hipovitaminose A, que 

pode comprometer o aprendizado do escolar. Essa vitamina, pode ser encontrada 

no leite integral, queijo, por isso, esses itens devem fazer parte da alimentação 

escolar (VASCONCELLOS et al., 2012). Leite e derivados são fontes de proteínas, 

vitaminas e a principal fonte de cálcio da alimentação, nutriente fundamental para a 
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formação e manutenção da massa óssea, sem que sejam consumidos juntos as 

refeições completas, pois o cálcio interfere negativamente na absorção do ferro 

(MARTINELLI, 2014) 

O estudo de Triches e Glugliani (2005) encontrou entre as crianças 

um baixo consumo de alimentos do grupo das frutas, hortaliças e leite e 

correlacionou com o aumento de obesidade nesta faixa etária.  

Realizou-se, também, a análise dos alimentos embutidos, tabela 6. 

No período matutino em 25% (n=5) foram presentes no mês. No período vespertino 

15% (n=3), de oferta no mês. Foram encontrados os seguintes alimentos embutidos: 

presunto, queijo muçarela, linguiça calabresa e mortadela. 

 

 Tabela 6 - Frequência de alimentos embutidos no mês, nos cardápios do período 

matutino e vespertino sendo 20 dias letivos, período de agosto de 2017.  

Períodos Alimentos Frequência N Frequência N (%) 

Matutino Presunto 1 5 (25) 

Muçarela 1 

Linguiça calabresa 2 

Mortadela 1 

Vespertino Presunto 1 3 (15) 

Muçarela 1 

Mortadela 1 

Fonte: BON, 2018. 

 

As regulamentações do PNAE restringem a aquisição de alimentos 

embutidos (FNDE, 2013). A oferta de embutidos no presente estudo em ambos os 

períodos é baixa, sendo um ponto positivo. Os embutidos contêm, em geral, excesso 

de gordura saturada, conservantes e sódio, assim seu consumo deve ser moderado, 

pois a elevada ingestão dos mesmos pode levar ao desenvolvimento de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis, como Hipertensão Arterial (BRASIL, 2012a). 

Sobre a oferta proteica no período matutino, foram presentes em 18 

preparações no total de 20 dias, a variação proteica se destacou em primeiro lugar, 

39% (n=7) de carne bovina, seguida 27% (n=5) de embutidos (presunto, mortadela, 

linguiça calabresa) e carne de frango e carne e suína 17% (n=3) cada. No período 
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vespertino a oferta foi presente em 4 preparações em 20 dias, a carne mais ofertada 

em primeiro lugar 50% (n=2) de embutidos (presunto, mortadela) seguida 25% (n=1) 

de carne bovina e carne suína cada. Em ambos os períodos não foram observados 

presença de ofertas de peixes e ovos. 

Carnes e ovos são fontes de proteínas de alto valor biológico, 

possuem todos os aminoácidos essenciais necessários para o crescimento e 

manutenção do indivíduo e são fontes de ferro e vitamina B12 (BRASIL, 2014a). Os 

peixes também são opções proteicas essenciais ao crescimento por serem ricos em 

ácidos graxos essenciais e também possuem vitamina B12 (BOAVENTURA et 

al.,2013). Embora a inclusão do pescado na alimentação dos escolares traga 

inúmeras vantagens, não existe uma proporção de oferta estabelecida pelo FNDE, 

segundo nota técnica nº 004 de 11 de julho de 2013, sobre inclusão do pescado na 

alimentação escolar (BRASIL, 2013b).  

Em uma pesquisa realizada em 2012 pelo Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA), em parceria com o FNDE, sobre a inclusão do pescado na 

alimentação escolar em 2011,  para os municípios que incluíram pescado no 

cardápio escolar, as principais dificuldades encontradas durante a inclusão foram: 

baixa aceitação e/ou falta de hábitos pelos alunos e o custo elevado (36% cada), 

seguidos pelo risco de espinhas (28%). Vale destacar que 31% alegaram não 

encontrar nenhuma dificuldade na inclusão do pescado nas escolas. (BRASIL, 

2013b). A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo per capita 

de 12 kg de peixe por habitante por ano (SILVA et al., 2017).  

As preparações cozidas, ensopadas, assadas e refogadas foram as 

formas empregadas no cardápio avaliado, destaca-se que não houve oferta de 

preparações fritas no mesmo. As preparações que utilizam pouca quantidade de 

gordura (como assados, cozidos, ensopados, grelhados) apresentam efeito positivo 

sobre a saúde, pois utiliza menor quantidade de óleo para suas preparações quando 

comparada à técnica de fritar (BRASIL, 2014a). A oferta preparações fritas em 

excesso, pode acarretar complicações a saúde, como riscos associados a 

obesidade, doenças cardíacas (BEZ, 2017).  

Com relação a oferta de doces ou preparações doces, a tabela 7 

apresenta os dados da frequência das preparações por semana. No período 



 

41 

 

 

matutino foram presentes 20% (n=4) no mês, sendo 1 preparação por semana. Já 

no período vespertino a frequência foi de 100% (n=20) no total dos dias analisados.  

 

Tabela 7 - Frequência de doces ou preparações doces por semana nos cardápios 

sendo 20 dias letivos, período de agosto de 2017. 

Períodos Alimentos 1° 

semana 

2° 

semana 

3° 

semana 

4° 

semana 

Frequência 

N (%) 

Matutino Doces ou 

preparações 

doces 

1 1 1 1 4 (20) 

Vespertino Doces ou 

preparações 

doces 

7 5 4 4 20 (100) 

Fonte: BON, 2018. 

 

O FNDE preconiza que a oferta de doces e das preparações doces 

ficam limitadas a duas porções por semana (FNDE, 2013). No período matutino a 

oferta não ultrapassou o limite preconizado pelo PNAE, sendo ofertado o suco de 

polpa adoçado. Já no período vespertino notou-se constante presença de doces no 

mês, essa oferta ultrapassou a recomendação, os alimentos presentes foram: suco 

de polpa adoçado, chá adoçado, sonho de goiaba; doce de leite; bolo de chocolate; 

leite com achocolatado e bolacha tipo wafer. 

Esses resultados podem-se ser explicados devido a adaptação do 

cardápio conforme o período que os escolares estudam. Nota-se que os escolares 

que estudam no período matutino são ofertados mais refeições salgadas. Já para os 

escolares que frequentam o período vespertino, à oferta maior de lanches. 

Geralmente os escolares do período vespertino, entram na escola depois do meio 

dia, almoçando antes em casa, e os do período matutino ainda não almoçaram. 

Oferecer novamente refeição completa para o período vespertino, talvez acaba não 

sendo muito aproveitado pelos escolares, havendo menor aceitação da alimentação 

escolar e consequentemente gerando desperdícios.  

O cardápio do período vespertino apresenta pontos positivos, como 

frutas, refeições completas, alimentos regionais (pão com margarina, bolos simples) 
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(BRASIL,2012a). Porém a oferta de sucos adoçados, chás, achocolatados e 

bolachas recheadas como wafer, foram os responsáveis por ultrapassar a 

recomendação estabelecida pelo FNDE. Sugere-se menor oferta desses alimentos e 

incluir maiores ofertas de alimentos considerados como exceções a restrição de 

preparações doces conforme a nota técnica n° 1como, arroz doce, canjica e mingau, 

podendo contribuir também para a variedade da alimentação escolar (BRASIL, 

2014b). 

Isso nos leva a avaliar a necessidade de organização e 

planejamento nutricional na construção do cardápio com relação aos alimentos 

saudáveis. Considerando o grande desafio de incorporar o tema da alimentação e 

nutrição no contexto escolar, com destaque na alimentação saudável e na promoção 

da saúde, reconhecendo a escola como um espaço propício à formação de hábitos 

saudáveis (MINAYO,2013). 

Em um estudo realizado por Menegazzo et al., (2011) constataram, 

na sua pesquisa em uma escola de Florianópolis/SC, que a oferta de doces esteve 

presente em 92% dos 25 dias do cardápio avaliado, no qual eram oferecidas, pelo 

menos, duas preparações industrializadas contendo açúcar como um dos principais 

ingredientes. No estudo realizado por Cruz (2011), a oferta de doces superou 

também o recomendado, justificado na pesquisa pela maior aceitabilidade dos 

alunos. 

No cardápio da escola não teve bebidas como, refrigerantes, sucos 

artificiais. Conforme as diretrizes do PNAE, resolução 26/2013 do FNDE é vedada a 

aquisição de bebidas com baixo valor nutricional (FNDE,2013).  

Segundo Queiroz (2015) o alto consumo de carboidratos simples 

(refrigerantes, balas, achocolatados, bolachas recheadas), além de ser prejudicial 

para o estado nutricional, é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes e 

também predispõe o aparecimento de cáries. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Conclui-se que a maioria dos escolares apresentaram estado 

nutricional eutrófico. No estudo obteve maiores prevalências de sobrepeso, 

obesidade e obesidade grave em relação a magreza, e vão de encontro com o perfil 

nutricional do público infantil no Brasil. 

Os resultados desse estudo servem de alerta para o monitoramento 

do perfil nutricional desses estudantes, é importante, desenvolvimento de ações 

preventivas em saúde específicas para essa população como, ações de educação 

alimentar, através de palestras para alunos, pais ou responsáveis, pois o excesso de 

peso se não for prevenido pode acarretar várias consequências à saúde como, 

DCNT.  

Qualitativamente o cardápio da alimentação escolar mostra-se 

inadequado em relação a oferta de hortaliças e a restrição de doces para o período 

vespertino, de acordo com a resolução n°26/2013 do FNDE e com nota técnica 

n°01/2014 do FNDE. Faz-se necessário uma adequação do cardápio para o período 

vespertino, visto que na infância os hábitos alimentares são formados. 

Considerando-se que o cardápio escolar pode ser utilizado como 

uma importante ferramenta para promoção da saúde, as exigências impostas pelo 

FNDE no âmbito do PNAE, propicia e assegura a oferta de preparações saudáveis e 

podem moldar o ambiente para o enfrentamento do alto consumo de alimentos 

ultraprocessados e da obesidade infantil por meio dessas estratégias, com o intuito 

de influenciá-los a adquirir hábitos saudáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 

REFERÊNCIAS 
 
ABREU, J. V. Educação permanente em saúde: desafios na aplicação do novo 
marco de referência da vigilância alimentar e nutricional. Universidade Estadual 
do Ceará. FORTALEZA – CEARÁ, 2016. 
  
AIRES, A. P. et al. Perfil nutricional de alunos em escola pública. Rev. Ciências da 
Saúde. Santa Maria, v. 10, n. 1, p. 77-86, 2009. Disponível em: 
www.periodicos.unifra.br/index.php/disciplinarumS/article/viewFile. Acesso em: 05 
abr. 2018. 
 
ALVES, F. R. et al. Binômio desnutrição e pobreza: uma meta a ser vencida pelos 
países em desenvolvimento. Revista Baiana de Saúde Pública, v.35, n.3, p.744-
757, jul./set. 2011.  
 
ANSA, C. I. Conceitos de Nutrição: Definições, causas e consequências.  
Setembro, 2013.  
 
ARAÚJO, A. L. et al. O impacto da Educação Alimentar e Nutricional na prevenção 
do excesso de Peso em Escolares: Uma revisão bibliográfica. Revista Brasileira de 
Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, São Paulo, v.11, n.62 p.94. março/abril 
2017. 
 
ARAÚJO, G. S. Práticas Parentais Alimentares e sua Relação com o Consumo 
de Alimentos na Infância. Brasília – DF, 2015. 
 
BARBOSA, K. B. F.; FRANCESCHINI, S.C.C.; PRIORE, S.E. Influência dos estágios 
de maturação sexual no estado nutricional, antropometria e composição corporal de 
adolescentes. Rev Bras Saúde Matern Infant. Recife, v.6, n.4, p. 375-382. 2006. 
 
BARRETO, A. G. S. et al. Hábitos Obesogênicos e Prevalência de Obesidade em 
População Adulta na Bahia. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e 
Emagrecimento, São Paulo v.3, n. 14, p.165-174, Mar/abr. 2009. Disponível em: 
www.rbone.com.br.  Acesso em 20 de março, 2018. 
 
BEZ, A. Aceitação da alimentação escolar e análise do cardápio escolar de uma 
Escola Municipal de Francisco Beltrão – PR. Revista da Associação Brasileira de 
Nutrição – RASBRAN. São Paulo – SP, v.8, n. 2, p. 12-19, julho-dez. 2017. 
 
BOAVENTURA, P. S. et al. Avaliação qualitativa de cardápios oferecidos em escolas 
de educação infantil da grande São Paulo. Revista Demetra: Alimentação, 
Nutrição e Saúde. SP, Brasil. 2013. Disponível em: 
 https://doi.org/10.12957/demetra.2013.5649. Acesso: 28 março. 2018.  
 
BURGOS, M. S. et al. Interdisciplinaridade e promoção da Saúde na Educação 
básica e no sistema de saúde. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2015.  
 
BRASIL. Decreto nº 37.106 de 31 de março de 1955. Institui a Campanha de 
Merenda Escolar. Diário Oficial da União, 1955. 
 

https://doi.org/10.12957/demetra.2013.5649


 

45 

 

 

______. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa 

Saúde na Escola – PSE e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 
2007. 
 

______. Nota Técnica nº 004 /2013. Inclusão de pescado na alimentação escolar. 

Brasília – DF, 2013b. 
 

_____ Lei n°11.346, de 15 de setembro de 2006. .Cria o Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito 
humano à alimentação adequada e dá outras providências, 2006a. 

______. Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da 
alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da 
educação básica. 2009.  

_____. Lei nº 8.080, DE 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento 
dos serviços correspondentes, e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da 
União, 1990a. 
 

_____. Ministério da Educação. Cartilha Nacional da Alimentação Escolar. 

Brasília - DF, ed. 2ª. 2015c. Disponível em: www.fnde.gov.br.  Acesso em: 4 de maio 
de 2018.  
 

_____. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). Programa Nacional da Alimentação Escolar. 2017a.Disponível em: 
http://www.fnde.gov.br/. Acesso em: 29 de abril de 2018.  

_____. Ministério da Educação. O papel do nutricionista no Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE) - Manual de instruções operacionais para 
nutricionistas vinculados ao PNAE. 2ºed. Brasília, 2012a. 
 

______. Ministério da Saúde. Manual do professor: promovendo a alimentação 

saudável.1ª ed. Brasília, 2008. 
 

_____. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Caderno do Gestor do PSE. 

Brasília – DF, 1ª ed. p. 68, 2015b.   
 

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção a saúde. Departamento de 

atenção básica. Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos 
em serviços de saúde: Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional – SISVAN – (Série G. Estatística e Informação em Saúde), Brasília, p.76 
– 2011b.  
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.346-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.080-1990?OpenDocument


 

46 

 

 

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Coordenação – Geral de Alimentação e Nutrição. Política Nacional 
de Alimentação e Nutrição. Brasília – DF. Outubro, 2011a.  
 

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira. Brasília – 2. ed. 1. 
reimp.  p.156, 2014a. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em:  05 
dezembros de 2017.  
 

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Marco de referência da Vigilância Alimentar e Nutricional na 
Atenção Básica. Brasília – 1. ed. p.56, 2015a. 
 

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. 1. ed. Brasília – DF, 
2013a. 

_____. Nota Técnica nº 01/2014 - COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE. Restrição da 
oferta de doces e preparações doces na alimentação escolar, 2014b.  

_____. Portaria nº 1.156, de 31 de agosto de 1990. Institui o Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional. Brasília: Ministério da Saúde, 1990b. 
 

_____. Portaria nº 710, de 10 de junho de 1999. Aprova a Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição. Brasília: Diário Oficial da União, 1999a. 
 

_____. Resolução FNDE/CD Nº 26 de 17 de junho de 2013. Dispõe sobre o 

atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, 2013b. 
 

_____. Resumo Executivo: composição nutricional da alimentação escolar 

no Brasil: uma análise a partir de uma amostra de cardápios. Brasília: Ministério 
da Educação; 2011c.  
 

_____. Tribunal de Contas da União. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Conselho de Alimentação Escolar. Cartilha para conselheiros do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Brasília – DF, ed.1ª. p. 119. 
2017b.  
 
BRITO, J. B. S. M; WALSH, I. A. P; DAMIÃO, R. Estado nutricional de escolares de 
uma escola pública estadual. Revista REFACS (online), Uberaba - Minas Gerais – 
Brasil, v. 1, n.1 p.17-23.  2013. Disponível em:  
http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/refacs. Acesso em: 03 de maio. 
2018. 
 
CAISAN. Mapeamento da Insegurança Alimentar e Nutricional com foco na 
Desnutrição a partir da análise do Cadastro Único e do SISVAN 2014. Estudo 



 

47 

 

 

Técnico CAISAN, Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. 
Junho, 2016. 
 
CANTANHEDE, A. S.; MARIANO, E. R. Prevalência de sobrepeso e obesidade 
em escolares: Revisão Sistemática de Literatura. FIEP BULLETIN, v. 85. 2015.  

CAVALCANTI, D. S. et al. Consumo de ferro e sua associação com a anemia 
ferropriva nas famílias de trabalhadores rurais da Zona da Mata de Pernambuco, 
Brasil. Revista de Nutrição. Campinas, v.27 n.2, mar./abr. 2014. 

 

CARVALHO, A. R. M; BELÉM, M. O; ODA, J. Y. Sobrepeso e obesidade em alunos 
de 6-10 anos de escola estadual de Umuarama/PR. Arq. Cienc. Saúde UNIPAR, 
Umuarama, v. 21, n. 1, p, 3-12, jan./abr. 2017. 
 
CARVALHO, E. A. A. et al. Obesidade: Aspectos epidemiológicos e prevenção. 
Revista Médica de Minas Gerais, v. 23, n.1, p. 74-8274. 2013.  
 
CARVALHO, I. L. et al. Estado Nutricional de escolares da rede pública de 
ensino. Rev. Rene, v. 15, n.2, p. 291-7. mar-abr.2014.  
 
CARVALHO, V. L. Plano de intervenção para diminuição do índice de 
desnutrição infantil em uma comunidade do município de Marechal Deodoro – 
Alagoas. Maceió-Alagoas, 2014.  

COSTA, G. G. et al. Efeitos da educação nutricional em pré-escolares: uma revisão 
de literatura.  Com. Ciências Saúde, v. 24, n.2, p. 155-168, agosto. 2013.  

CUTCHMA, G. et al. Estado nutricional e consumo alimentar de escolares do 
município de Colombo-PR. Visão Acadêmica, Curitiba, v.13, n.2, abr. - jun./2012.  
 
CFN. Resolução N° 465/210. Dispõe sobre as atribuições do Nutricionista, 
estabelece parâmetros numéricos mínimos de referências no âmbito do Programa 
de Alimentação Escolar. Brasília – DF, 2010.  
 

CHRISTMANN, A. C. Avaliação qualitativa das preparações do cardápio – 
método AQPC – e resto-ingestão de um colégio em regime internato de 
Guarapuava-PR [trabalho de conclusão de curso]. Guarapuava: Universidade 
Estadual do Centro-Oeste; 2011. 
 
CRUZ, L.D. Análise de aceitação da alimentação escolar dos alunos das 
escolas municipais urbanas de Itabaiana - SE. Scientia plena. v.9. n.10. 2011. 
 
DIAS, P. C. et al. Obesidade e políticas públicas: concepções e estratégias 
adotadas pelo governo brasileiro. Cad.  Saúde Pública [online]. V.33, n.7, 2017.  
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00006016. Aceso em: 20 
fevereiro, 2018.  
 
DUMKE, E.; SCHALEMBERGUER, J. T. S.; BENEDETTI, F. J. Consumo e análise 
de gorduras totais de alimentos ultra processados ingeridos por pré-escolares. Rev. 
Ciências da Saúde, Santa Maria, v. 16, n. 1, p. 89-99, 2015. 

http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00006016


 

48 

 

 

 
FARIAS. A. C. S. Vigilância alimentar e nutricional na estratégia saúde da 
família de um município de grande porte de goiás. Universidade Federal de 
Goiás – Goiânia, 2016.   
 
FERREIRA, C. S. O sistema de vigilância alimentar e nutricional como 
instrumento de monitoramento da estratégia nacional para alimentação 
complementar saudável. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte – 
MG. 2013. 
 
FNDE. Resolução n° 26, de junho de 2013. Dispõe sobre o atendimento da 
alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Brasília – DF, 2013.  
.  

____. PNAE: Programa Nacional de alimentação escolar. Brasília- DF. 2017b. 

Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/pnae. Acesso em: 20 agosto.2017. 

FORTE, Cesar Figueiredo. Prevalência De Sobrepeso E Obesidade Em Crianças 
De 7 A 10 Anos De Idade, em Florianópolis. Florianópolis, SC, 2003.  

GALISA, Monica Santiago; ESPERANÇA, Leila Maria Biscólla; SÁ, Neide Gaudenci 
de. Nutrição, conceitos e aplicações. São Paulo: M. Books do Brasil Editora Ltda, 
2008.   
 
GILGLIONI, E. H.; FERREIRA, T. V.; BENNEMANN, R. M. Estado nutricional dos 
alunos das escolas da rede de ensino Municipal de Maringá, Estado do Paraná, 
Brasil. Acta Scientiarum: Health Sciences. Maringá, p. 83-88. maio 2011. 
 
GONÇALVES, J. B. Vulnerabilidade da criança para agravos nutricionais na 
perspectiva dos nutricionistas.  Curitiba - PR, 167 f. 2015.   
 
GRILLO, L. P. et al. Estado Nutricional e práticas de educação nutricional em 
escolares. Rev. O mundo da Saúde, São Paulo, v.40, n.2, p. 230-238, 2016.  
 
IBGE. IBGE – Cidades. Cambira - PR, v.4. n.3, p.8 -10, 2017. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/. Acesso em: 10 de maio de 2018.  
 
IBGE. Pesquisas de Orçamentos Familiares 2008 – 2009: Antropometria e 
Estado Nutricional de Crianças, Adolescentes e Adultos no Brasil. Rio de 
janeiro – RJ, 2010.  
 
IZIDORO, G. S. L. et al. A influência do estado nutricional no desempenho 
escolar. Rev. CEFAC[online]. vol.16, n.5, pp.1541-1547. 2014.  
 
LAUX, R.C. Nível de obesidade em crianças de 9 a 12 anos de idade de uma escola 
pública do município de Chapecó, SC. Unoesc & Ciência – ACBS, Joaçaba, v. 6, n. 
2, p. 209-214, jul./dez. 2015. 
 

http://www.fnde.gov.br/programas/pnae


 

49 

 

 

LOURENÇO, A. M.; TAQUETTE, S. R.; HASSELMANN, M. H. Avaliação 
nutricional: antropometria e conduta nutricional na adolescência. 
Adolescência e Saúde, vol. 8, n. 1, p. 51-58, 2011. Disponível 
em:<http://www.adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=265 >. Acesso em: 
02 de maio, 2018. 
 
MACIEL, A. E. T. et al. Estado nutricional de escolares da rede municipal de 
ensino da cidade de Maringá – PR. VIII Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação 
Científica, I Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Tecnológica e Inovação. 
UNICESUMAR. Maringá – PR. 2016.  
 
MALINA, Robert M.; BOUCHARD, Claude. Atividade física do atleta jovem: do 
crescimento a maturação. São Paulo: Roca; 2002. 
 
MARTINELLI, S. S. Composição dos cardápios escolares da rede pública de ensino 
de três municípios da região sul do Brasil: uma discussão perante a legislação. 
Revista Demetra: Alimentação, Nutrição e Saúde. v.9, n.2, p. 515-532; 2014. 
 
MAYER, A. P. F.; WEBER, L. D.  A influência da escola na alimentação e na 
atividade física da criança. CAMINE: Ways Educ., Franca, SP, Brasil. 2013. 
 
MENEGAZZO, M. et al. Avaliação qualitativa das preparações do cardápio de 
centros de educação infantil. Revista de Nutrição, Campinas, vol. 24 n. 2, mar./ 
abr. 2011.  
 

MINAYO, M. C. S. Programa Nacional de Alimentação Escolar: limites e 
possibilidades para uma alimentação saudável. Ciência e Saúde coletiva, v. 18, n. 
4, p. 903, 2013. 
 
MIRANDA, J. M. Q. et al. Prevalência de sobrepeso e obesidade infantil em 
instituições de ensino: públicas vs. Privadas. Rev. Bras. Med. Esporte – v. 21, n. 
2 – Mar/abr., 2015. 
 
MONTARROYOS, E. C. L.; COSTA, K. R. L.; FORTES, R. C. Antropometria e sua 
importância na avaliação do estado nutricional de crianças escolares. Com. 
Ciências Saúde. Brasília -  DF, v. 24, n1, p. 21-26, jan- mar.2013. 
 
 

MOREIRA, N. R.; NEVES, A. S.  Os limites da Escola Pública no enfrentamento da 
obesidade infantil. Cadernos UNIFOA, Volta Redonda - RJ, v. 8. n. 23, dezembro, 
2013.  
 
NOGUEIRA, D. T. A. F. O livro didático de ciências no ensino fundamental: 
análise dos conteúdos de alimentação e nutrição. Rio Branco – AC, 2016.  
 
PANAZZOLO, P. R. et al. Prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares do 
município de Feliz, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Medicina de 
Família e Comunidade. Rio de Janeiro, abril-jun. 2014. 
 



 

50 

 

 

PEDRAZA, D. F.; MENEZES, T. N. Caracterização dos estudos de avaliação 
antropométrica de crianças brasileiras assistidas em creches. Revista Paulista de 
Pediatria, São Paulo, v.34, n.2. 2015.  
 
PIMENTA, T. A. M.; ROCHAB, R.; MARCONDES, N. A. V. Políticas Públicas de 
Intervenção na Obesidade Infantil no Brasil: Uma Breve Análise da Política Nacional 
de Alimentação e Nutrição e Política Nacional de Promoção da Saúde. UNOPAR 
cientifica. Ciências biológicas e da saúde. São Paulo, v.17, n.2, p.139-46. janeiro. 
2015. 
 
PONTES, A. M. O.; ROLIM, H. J. P.; TAMASIA, G. A. A importância da educação 
alimentar e nutricional na prevenção da obesidade em escolares. [Artigo] 
Registro: Faculdades Integradas do Vale do Ribeira, 2016.  
 
QUEIROZ, A. K. Análise de cardápios de pré-escolares de escolas municipais de 
Assú – RN. Catussaba. Revista Científica da Escola da Saúde. v. 4, n° 3, p. 63-72, 
jun./set 2015. 
 
RAMOS, P. F.; SANTOS, S. A. L.; REIS, C. B. A. Educação alimentar e nutricional 
em escolares: uma revisão de literatura. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.29, 
n.11. p.2147-2161, novembro/2015.   
 
RECH. D. C. et al. As políticas públicas e o enfrentamento da obesidade no 
Brasil: uma revisão reflexiva. Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, Santa 
Cruz do Sul, RS, Brasil. 2016. 
 
REIS, C. E. G.; VASCONCELOS, I. A. L.; BARROS, J. F. N. Políticas públicas de 
nutrição para o controle da obesidade infantil. Rev. Paul Pediatr, v. 29, n. 4, p. 
625-33, 2011. 
 
ROCHA, L. M. Obesidade Infantil: Uma revisão bibliográfica. Universidade 
Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte – MG, dezembro/2013. Disponível em: 
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/6400.pdf. Acesso em: 01 de 
maio, 2018. 
 
SÁ, R. A. Saúde da criança e do adolescente. Curso técnico de agente 
comunitário da saúde. 1° Ed. Montes Claros – MG, 2015. Disponível em: 
http://ead.ifnmg.edu.br/. Acesso em: 30 de abril, 2018.  
 
SILVA, R. R. M., et al. Pescado na alimentação escolar: caracterização nutricional. 
Revista Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, v. 24, n. 2, p. 169-179, 
jul./dez. 2017.  Acesso em 20 de maio de 2018. Disponível em: DOI: 
http://dx.doi.org/10.20396/san.v24i2.8649892.        
 
SOUZA, Elton Bicalho de. Transição nutricional no Brasil: análise dos principais 
fatores. Revista UNIFOA, Rio de Janeiro, v. 5, n. 13, agosto, 2010. 
 
SOUZA, I. P., et al. Avaliação nutricional de crianças de uma escola municipal 
de belo horizonte. VII Seminário de extensão universitária/2011. PUC Minas 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/6400.pdf


 

51 

 

 

Gerais. Disponível em: www1.pucminas.br/documentos/forext_07.pdf. Acesso em: 
25 maio. 2015.   
 
SOUZA, L. M. O.; ASSIS, M. C. S.; LAZZAROTTO, A. R. Estado nutricional de 
escolares da rede pública estadual de um município do rio grande do sul.  XII 
Semana Científica Unilasalle – SEFIC – 17 a 21 de outubro de 2016. Centro 
universitário La Salles – Canoas, RS – 2016. 
 
STEIL, W. F.; POLL, F. A. Estado Nutricional, práticas e conhecimentos alimentares 
de escolares. Revista de departamento de Educação Física e Saúde. v.18, n.3. 
2017.  

TRICHES, R. M.; GLUGLIANI, E. R. J. Obesidade, práticas alimentares e 
conhecimentos de nutrição em escolares. Revista de Nutrição Saúde Pública, São 
Paulo, v. 39, n. 4, p. 541- 547, 2005.  

VALENTIM, E.  D. A. O ambiente escolar como promotor da segurança 
alimentar e nutricional: o papel da alimentação escolar. [Dissertação] 
Universidade Federal do Paraná – Curitiba, julho - 2014.  

VASCONCELOS, F. A. G. et al. Manual de orientação para a alimentação escolar 
na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e na educação de 
jovens e adultos. 2ª ed. Brasília: PNAE/CECANE-SC; 2012. 
 
VIEIRA, D. M. Influências da família e da escola no consumo de alimentos com 
alto teor de açúcar, gordura e sódio entre crianças de classes sociais 
diferentes. Dissertação - Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, MG, 2013.  
 

VITOLO, Marcia Regina. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. Rio de 
Janeiro: Rubio, 2.ed.  cap. 20, p. 135-169. 2015. 
 
YGNATIOS, N. T.  M.; LIMA N. N.; PENA, G. G. Avaliação qualitativa das 
preparações do cardápio de uma escola privada em um município do interior de 
Minas Gerais. RASBRAN - Revista da Associação Brasileira de Nutrição, São 
Paulo - SP, v. 8, n. 1, p. 82-89, Jan-jun. 2017.  
 
ZANETTI, S. Prevalência de excesso de peso em Pré escolares de um 
município no interior de Santa Catarina. UNIARP. Caçador, 2015.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

52 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 

 

 

APÊNDICE A – Termo de autorização institucional  
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido para crianças, 
adolescentes ou legalmente incapazes (TCLE) 
 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa  

Título do Projeto: Perfil Nutricional de Escolares da Rede Municipal de Cambira – 

PR.  

Área do Conhecimento: FAP – Faculdade de Apucarana  

Curso: Bacharel em Nutrição  

Número total de sujeitos: 200 alunos  

Pesquisador Responsável da Pesquisa: Patrícia F.F. Pires Cecere; 

Pesquisador responsável do projeto: Angélica Domingues Bon  

Instituição onde será realizado: Escola Municipal Monteiro Lobato  

Voluntário no projeto de pesquisa:  

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima 

identificado. O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a 

pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita 

importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não causará 

nenhum prejuízo a você.  

 

2. Identificação do Sujeito da Pesquisa e do Responsável  

Nome do menor ou incapaz:     

Data de nascimento:  

Nome do responsável:  

Data de Nascimento:  

Profissão: 

Nacionalidade:  

Estado Civil: CPF/MF: RG:  

Endereço:  

Telefone:    E-mail:  

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável pela pesquisa: 

Nome: Patrícia F.F. Pires Cecere.  

Profissão: Nutricionista, N do Registro no Conselho: CRN8 - 4918  



 

55 

 

 

Endereço: Avenida Paraná, Cidade: Borrazópolis-PR  

Telefone: (43) 34521266 – 996020642 E-mail: patriciapiresufpr@gmail.com 

  

4. Identificação do Pesquisador Responsável pelo projeto:   

Nome: Angélica Domingues Bon 

Profissão: Estudante 

Endereço: Rua Azaleia n° 07, Bairro Jardim das Flores, Cidade: Cambira-PR. 

Telefone: (43) 99675-9331 E-mail: angélica_domingues@outlook.com  

 

Eu, responsável pelo menor acima identificado, autorizo sua participação, como 

voluntário (a) no presente projeto de pesquisa. Discuti com o pesquisador 

responsável sobre a minha decisão em autorizar a sua participação e estou ciente 

que: 

1. O objetivo desta pesquisa é identificar o estado nutricional de escolares da rede 

municipal de Cambira – PR.  

2. O procedimento para coleta de dados ela se daria da seguinte forma: medidas de 

peso corpóreo e estatura.  

3. Os benefícios esperados são orientar os alunos sobre informações nutricionais e 

hábitos alimentares saudáveis.  

4. Os desconfortos e riscos esperados poderão ocorrer como constrangimento de 

tirar medidas (peso e estatura), porém será realizado a avaliação individual do 

mesmo em local reservado. Os dados serão mantidos no mais absoluto sigilo.  

5. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) neste projeto tem 

como objetivo identificar o estado nutricional (Peso adequado, sobrepeso ou 

obesidade).  

6. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) é isenta de 

despesas.  

7. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração de meu filho (ou do 

menor ou incapaz sob minha guarda) nesta pesquisa no momento em que desejar, 

sem necessidade de qualquer explicação.  

8. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas 

concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados 

pessoais não sejam mencionados;  

mailto:patriciapiresufpr@gmail.com
mailto:angélica_domingues@outlook.com
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09. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) no endereço 

sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o 

projeto de pesquisa e minha participação no mesmo.  

10. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, dos resultados parciais 

e finais desta pesquisa.  

 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às 

dúvidas por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento 

em duas vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

 

 

Responsável pelo sujeito da 

pesquisa 

 

 

 

 

Patrícia F.F. Pires Cecere 

Pesquisadora Responsável pela 

Pesquisa. 

 

Angélica Domingues Bon  

Pesquisadora Responsável pelo 

projeto  

 

Data: _____ de ____________ de ______.  

Testemunhas:  

Nome:  

RG:  

CPF/MF: CPF/MF:   Telefone:  

Qualquer dúvida com relação aos aspectos éticos da pesquisa poderá ser 

esclarecida com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CETi-

FAP), no endereço abaixo:  

Faculdade de Apucarana.  

Rua Osvaldo de Oliveira, 600.  

Bloco II, sala 25 da FAP.  

CEP 86811-500. Apucarana-Pr. Tel.: (43) 3033-8927  

E-mail: ceti-fap@fap.com.br

mailto:ceti-fap@fap.com.br
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ANEXO A - Gráfico da Curva da OMS, IMC/I – Meninas  
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ANEXO B -  Gráfico da Curva da OMS, IMC/I – Meninos  
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