
 
 

 

 

 

 

 

 

CURSO BACHARELADO EM NUTRIÇÃO  
  

 

 

 
BARBARA CRISTINA HAUPTMANN FRANCO DE SOUZA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMPOSIÇÃO DAS LANCHEIRAS DE ALUNOS DE UMA 

ESCOLA PARTICULAR DE APUCARANA- PR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apucarana 

2018 

 



 
 

 

 
 
 

BARBARA CRISTINA HAUPTMANN FRANCO DE SOUZA  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

COMPOSIÇÃO DAS LANCHEIRAS DE ALUNOS DE UMA 
ESCOLA PARTICULAR DE APUCARANA-PR  

 
 
 

  
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Bacharelado em 
Nutrição da Faculdade de Apucarana – 
FAP, como requisito parcial à obtenção do 
título de Bacharel em Nutrição. 

 
 
Orientadora: Profª. Me. Tatiana Marin. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Apucarana 
2018



 
 

 

 

 

 

BARBARA CRISTINA HAUPTMANN FRANCO DE SOUZA  
 
 
 

 
 

COMPOSIÇÃO DAS LANCHEIRAS DE ALUNOS DE UMA ESCOLA 
PARTICULAR DE APUCARANA-PR  

 
 
 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Bacharelado em 
Nutrição da Faculdade de Apucarana – 
FAP, como requisito parcial à obtenção do 
título de Bacharel em Nutrição, com nota 
final igual a _______, conferida pela Banca 
Examinadora formada pelos professores: 
 

 
 
 
COMISSÃO EXAMINADORA 
 
 
 
 

Profª. Me. Tatiana Marin. 
Faculdade de Apucarana 
 
 
 

Profª. Esp. Ana Helena Gomes Andrade 
Faculdade de Apucarana 
 
 
 

Profª. Me. Patrícia F. F. Pires Cecere 
Faculdade de Apucarana 

 

 
 

Apucarana, ___ de ___________ de 2018. 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

           A Deus pela oportunidade de viver e 

crescer... 

 

Aos meus pais pelo carinho e apoio 

sempre... 



 
 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Agradeço a todos que me acompanharam nesses quatro anos. 

 

Aos meus professores que transmitiram seus conhecimentos ao longo desses 

anos. 

 

 As minhas amigas, Daiene Caroline e Luana Treuk, que me acompanharam 

durante a trajetória. 

 

Gostaria de agradecer também a minha orientadora, Profª. Me. Tatiana Marin 

por todo suporte, paciência e ter aceitado me orientar na fase mais importante dos 

meus estudos.  

 

Agradeço a escola Alpha por se colocar a disposição para participar da 

pesquisa realizada. 

 

Aqueles que suportaram meus momentos de desespero perante aos prazos, 

e me deram todo suporte e apoio que eu precisava para concluir meus estudos, fica o 

meu agradecimento a meus pais, Elisabete e Adilson, e a minha irmã, Nathalia. 

 

E não poderia deixar de incluir meu noivo, Wellington, que esteve me 

incentivando e apoiando. 

. 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“A felicidade às vezes é uma bênção, mas 

geralmente é uma conquista.”  

 

Paulo Coelho  
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  RESUMO 

 
 
As crianças permanecem na escola grande parte do tempo e em alguns casos, 
consomem lanches trazidos de casa. A escola é um local importante para a promoção 
da saúde dos alunos, sendo um ambiente propício à formação de hábitos alimentares 
saudáveis. O objetivo desse trabalho foi avaliar a relação entre a qualidade dos 
alimentos presentes nas lancheiras de crianças do primeiro ano do ensino 
fundamental de uma escola privada de Apucarana-PR com o estado nutricional das 
crianças. Esta pesquisa foi realizada com 13 crianças entre 6 a 8 anos de ambos os 
sexos que utilizam lancheiras no ambiente escolar. Nesse projeto, foram aferidas 
medidas de peso e estatura e cálculo do IMC. Após a coleta de dados, foi possível 
verificar as curvas de crescimento de P/I, E/I e IMC/I. Para avaliar a composição das 
lancheiras, houve um acompanhamento por dez dias, orientando que as crianças 
colocassem os lanches sobre a carteira para que pudesse observar o que é levado 
como merenda. Dentre as crianças avaliadas todas estão eutroficas no P/I e 
adequadas na E/I. Ainda assim uma minoria, em ambos os sexos, foram encontrados 
com obesidade no IMC/I. Foi observado um baixo consumo de produtos in natura e 
uma escolha frequente por bolos e bolachas com coberturas ou recheados, fontes de 
carboidratos refinados e gorduras trans. A composição das lancheiras dos alunos, 
apesar de alguns pontos positivos, mostrou-se inadequada, havendo um excesso de 
alimentos industrializados e baixa presença de frutas, verduras e legumes.  
 
Palavras-chave: Crianças. Hábitos alimentares. Avaliação antropométrica.  
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private school in Apucarana – Pr. 67p. Course Conclusion Work (Monograph). 
Graduation in the Bachelor of Nutrition Course of the Faculty of Apucarana - FAP. 
Apucarana- Pr. 2018. 
 
 

ABSTRACT 
   
 
Kids stay at school most of the time and in some cases, consume snacks that they brought 
from home. School is an important location for health promotion to the students, its an 
propitious environment to the formation of healthy eating habits. The main goal of this 
essay is to evaluate the relation between the quality of the food present in children's of the 
first grade of elementary school lunch boxes in a private school in Apucarana-PR and the 
nutritional status of the kids. This research was made with thirteen children with ages 
between six and eight years, of both sexes which utilize lunch boxes in the school 
environment. In this project, weight, stature and BMI were measured. After the collection 
of data, it was possible to verify the growth curves of W/A (Weight/Age), S/A (Stature/Age) 
and BMI/A (BMI/Age). To evaluate the composition of the lunch boxes, there was an 
accompaniment of 10 days, guiding children to put the snacks on their desks so that we 
could observe what they bring from home as a snack. Among the evaluated children, all 
are eutrophic in W/A and adequate in S/A. However a minotiry, in both sexes, were found 
with obesity in the BMI/A. It was observed a low consumption of in natura products and a 
frequent choice of covered or stuffed cakes and biscuits, sources of refined carbohydrates 
and trans fat. The composition of the students lunch boxes, despite of being positive in 
some points, it was show inadequate, having an excess of industrialized foods and low 
presence of fruits, vegetables and vegetables. 
 
Keywords: Kids, Eating Habits. Nutritional Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento humano é um processo contínuo, que apresenta 

especificidades em cada etapa da vida e sofre influência de vários fatores que nele 

interferem. O Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, passa por um 

período de transição nutricional determinada por mudanças no estilo de vida e nos 

hábitos alimentares da população. (KEPPLE et al, 2015).  

Enquanto os índices de desnutrição diminuem, cresce o excesso de peso. 

Aumenta o consumo de açucares, sódio e industrializados, diminuindo a presença de 

uma alimentação adequada. A identificação precoce desses fatores é importante para 

detectar e corrigir problemas com repercussões futuras para a saúde. (SOUZA, 2017). 

Os hábitos alimentares de um indivíduo refletem sua imagem, não só o corpo, 

mas também a mente que se desenvolve de acordo com a sua alimentação, por esse 

motivo é de suma importância ter uma alimentação saudável e adequada com cada 

fase do desenvolvimento. Para cada fase da vida, a alimentação tem uma importância 

diferente, mas é essencial em todas elas. (CUNHA, 2014). 

Na criança, a nutrição adequada é fundamental para garantir crescimento e 

desenvolvimento normais, sendo esta fase da vida uma das mais vulneráveis. 

(GIUGLIANI; VICTORA, 2000).  

Os padrões alimentares das crianças vêm sofrendo diversas alterações. O 

crescimento de opções alimentares que qualificam a sociedade traz extensas 

vantagens, ao facilitar o transporte, o armazenamento e o preparo. Sabe-se que boa 

parte das crianças passam muito tempo assistindo televisão, cujas propagandas, as 

embalagens e os rótulos atrativos estimulam o consumo excessivo de alimentos ricos 

em açúcares, sódio e gorduras e pobres em fibras, vitaminas e minerais. 

A educação para a saúde deve se iniciar nas idades da pré-escola (Educação 

Infantil) e escolar (Ensino Fundamental) devido a sua maior receptividade e 

capacidade de adoção de novos hábitos e, ainda, porque as crianças se tornam 

excelentes mensageiras e ativistas de suas famílias e comunidades. (GOUVÊA, 

1999). Segundo Danelon et al (2006) o ambiente escolar influência a formação da 

personalidade e, consequentemente, das preferências alimentares. 

Quando a criança sai do seu lar e começa a frequentar ambientes diferentes 

como escola, creches, ela sofre uma influência de diversas formas, pois o contato com 
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tantas pessoas diferentes tende a levar as crianças a imitarem os comportamentos 

dos outros, tanto na questão social como na alimentar, e isto pode trazer 

consequências tanto positivas como negativas. 

As crianças permanecem na escola grande parte do tempo e, quando não há 

distribuição de alimentos na escola, consomem lanches trazidos de casa ou 

comprados na cantina escolar. A escola é um local importante para a promoção da 

saúde, produção da autoestima e comportamentos para a vida de seus alunos, sendo 

um ambiente propício à formação de hábitos alimentares saudáveis. (BRASIL, 2006). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a relação entre a composição das lancheiras com o estado nutricional 

das crianças. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

  

 Identificar os alimentos que são levados com maior frequência para os 

lanches; 

 Avaliar o consumo de alimentos industrializados; 

 Diagnosticar o estado nutricional das crianças.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
 

3.1 Caracterização do Escolar 
 

A idade escolar corresponde ao período entre 6 e 10 anos, sinalizando a 

passagem entre infância e adolescência. De modo que, a velocidade de crescimento 

se mantém contínuo, porém se nota aumento do ganho ponderal a partir dos oito anos 

de idade. Assim, observa-se aumento do risco de desenvolvimento de obesidade caso 

a criança apresente erro alimentar. (MENEZES; MEIRELLEST; WEFFORT, 2011).  

A etapa mais longa da educação básica é o ensino fundamental com nove 

anos de duração, atendendo alunos entre 6 a 14 anos, sendo da 1° ano ao 9° ano. A 

Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da 

Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, onde foi estabelecido as diretrizes e bases 

da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino 

fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. (BRASIL, 

2010).  

Com a introdução da criança, aos 6 anos de idade, na escola obrigatória, os 

professores precisam estar preparados para se relacionar com elas considerando os 

aspectos lúdicos, a brincadeira e o jogo a serem privilegiados. Neste momento há 

muitos desafios envolvendo tanto os professores quanto as crianças. (MARTINS, 

2006). 

Para algumas crianças, será a primeira experiência escolar, então, é preciso 

estar dispostas para criar espaços de trocas e aprendizagens. As crianças possuem 

modos próprios de compreender e interagir com o mundo. Aos envolvidos, cabe 

favorecer a criação de um ambiente escolar onde a infância possa ser vivida em toda 

a sua plenitude, um espaço e um tempo de encontro entre os seus próprios espaços 

e tempos de ser criança dentro e fora da escola. (NASCIMENTO, 2007).  

A alimentação do escolar deve fornecer energia adequada para sustentar um 

ótimo crescimento e desenvolvimento sem excesso de gordura. A alimentação 

adequada é de extrema importância na idade escolar, pois auxilia no crescimento e o 

desenvolvimento normal da mesma, contribuindo assim, para o seu aprendizado e sua 

saúde. (BRASIL, 2009). 
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3.2 Alimentação Saudável  
 

A alimentação saudável possui condições básicas para a promoção e 

proteção da saúde e também agregam no crescimento e desenvolvimento humano, 

sendo assim, acabam potencializando a qualidade de vida. Logo, é um direito 

humano, obter uma alimentação adequada, sendo compreendida por um padrão 

alimentar adequado às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos de acordo 

com as fases do curso da vida. (BRASIL, 2012). 

 

A manutenção, promoção e preservação da saúde estão previstas nas 
diretrizes estratégicas da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(PNAN) que se fundamentam no Direito Humano à Alimentação 
Adequada (DHAA) e na Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). 
(BRASIL, 2012). 
 

O Guia Alimentar para a População Brasileira foi o primeiro documento oficial 

que definiu as diretrizes alimentares para orientar escolhas saudáveis de alimentos 

pela população brasileira. (BRASIL, 2008). Revisado em 2014, o novo Guia Alimentar 

para a População Brasileira envolve a garantia ao acesso permanente e regular a uma 

prática alimentar adequada. A alimentação, além de nutrientes e combinações de 

alimentos, está relacionada às dimensões sociais e culturais do ato de comer, e que 

a alimentação saudável é alimentar o corpo, a mente e o espírito, indo muito além da 

simples sustentação da vida. (BRASIL, 2014). 

Uma boa alimentação é aquela que mantém o organismo em estado de saúde, 

ou seja, com osso e dentes fortes, peso e estatura de acordo com o biótipo do 

indivíduo, boa disposição, resistência às doenças, animo de trabalhar e divertir-se, 

para isso se faz necessária uma dieta balanceada que contenha variados nutrientes 

com diversas funções. (LIMA, 2008). 

 

A alimentação adequada, em quantidade e qualidade, fornece ao 
organismo energia e nutrientes necessários para a manutenção de um 
bom estado de saúde. O consumo alimentar insuficiente é fator de 
risco para a desnutrição e deficiências de micronutrientes. Por outro 
lado, o excesso alimentar relaciona-se à ocorrência de obesidade e 
suas comorbidades, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, 
dislipidemias e doenças cardiovasculares. (BRASIL, 2016). 
 

Embora, optar por uma alimentação saudável não é exclusivamente uma 

questão de escolha individual. Portanto, diversos fatores de natureza física, 
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econômica, política, cultural ou social podem influenciar de forma positiva ou negativa 

no modelo de alimentação das pessoas. (BRASIL, 2014).  

É fundamental na infância, onde eles se constituem em um dos grupos 

populacionais que mais precisam de atenção por estarem em um intenso processo de 

crescimento e serem mais suscetíveis a doenças. Sendo assim é importante 

acompanhar e auxiliar a criança para uma alimentação saudável. (BRASIL, 2009). 

É indispensável guiar de forma apropriada a alimentação da criança. Bem 

como, requerendo atenção relacionadas aos aspectos sensoriais (apresentação 

visual, cores, formatos atrativos), à forma de preparo dos alimentos (temperos suaves, 

preparações simples e alimentos básicos), às porções adequadas à capacidade 

gástrica restrita e ao ambiente onde serão realizadas as refeições, que são fatores a 

serem considerados, visando a satisfação de necessidades nutricionais, emocionais 

e sociais, para a promoção de uma qualidade de vida saudável. (PHILIPPI et al, 2003).  

A alimentação do escolar deve sempre conter a ingestão de todos os grupos 

alimentares presentes na pirâmide alimentar (figura 1). A ingestão de carboidratos 

simples como refrigerantes, doces, chocolates, deve ser controlada para uma boa 

saúde, e as fibras devem estar presentes para auxiliar no bom funcionamento do 

intestino. Contudo, não deve-se deixar de fora da alimentação vitaminas e minerais, 

devendo ter uma alimentação rica nesses micronutrientes, pois a ingestão insuficiente 

desses pode prejudicar o crescimento e resultar em doenças. (LUCAS, 2002). 

 
Figura 1 – Pirâmide alimentar 

 

 

                                                         Fonte: PHILIPPI, 2013. 
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Um dos fatores para contribuir a uma alimentação balanceada é estabelecer 

rotina, pois não é só a qualidade e a quantidade da alimentação oferecida à criança 

que é importante. Os horários para as refeições café da manhã, almoço e jantar são 

importantes, mas os horários para lanches também devem ser definidos, evitando-se 

o consumo de qualquer tipo de alimentos nos intervalos das refeições. A falta de 

disciplina alimentar costuma ser a maior causa dos distúrbios alimentares, 

comprometendo a qualidade e a quantidade da alimentação consumida. (GAGLIONE, 

2003). 

O organismo compreende melhor os alimentos quando a ingestão está 

adequada, sendo assim é necessário a inclusão dos alimentos de todos os grupos 

alimentares mas, sempre respeitando a proporção adequada de nutrientes. 

(SILVEIRA, 2017). Conforme apresentado na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Distribuição dos macronutrientes na idade escolar 

MACRONUTRIENTES ESCOLAR 

Carboidratos 45 a 65% 

Proteína 10 a 30% 

Lipídeo 25 a 35% 

Fonte: Institute of Medicine, Food and Nutrition Board, 2002. 
 

A ingestão adequada de cálcio, nessa faixa etária, também é fundamental 

para a formação da massa óssea e a prevenção de doenças como a osteoporose. A 

quantidade de cálcio necessária por dia (tabela 2) será alcançada apenas pela 

ingestão de alimentos que contenham cálcio na sua composição como o leite e seus 

derivados, couve, brócolis, feijão, pois ele não é produzido de forma endógena. 

(SILVEIRA, 2017).  
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Tabela 2 – Ingestão recomendada de cálcio 

Idade EAR (mg/dia) RDA (mg/dia) UL (mg/dia) 

4-8 anos 800 1000 2500 

9-13 anos 1100 1300 3000 

Fonte: Adaptado do Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium, 2010. 
EAR – Necessidade Média Estimada. 
RDA – Ingestão Dietética Recomendada. 
UL – Nível Superior Tolerável de Ingestão. 
 

O cálcio, elemento fundamental para o desenvolvimento ósseo nessa fase da 

vida, tem sua absorção comprometida pelo consumo de refrigerantes, sucos artificiais 

e bebidas à base de soja nos horários das refeições. Além disto, refrigerante tipo cola 

aumenta a excreção de cálcio pelos rins, comprometendo a massa óssea. (BUENO; 

CZEPIELEWSKI, 2008).   

O teor e a biodisponibilidade do cálcio variam muito nos diversos alimentos, 

sendo que um grande número de fatores influenciam no aproveitamento do elemento 

presente nas refeições. O leite de vaca e derivados constituem as fontes mais ricas e 

com maior percentual de absorção deste mineral. O cálcio é encontrado em maiores 

ou menores concentrações, dependendo do alimento, sendo geralmente mais 

abundante e biodisponível no leite bovino e derivados. (BUZINARO; ALMEIDA; 

BARRETO, 2006).  

A ação da vitamina D é necessária para que ocorra uma adequada absorção 

intestinal de cálcio. Como esse nutriente também está disponível a partir da ação da 

luz solar nos tecidos subcutâneos, a quantidade necessária a partir de fontes 

dietéticas depende de fatores não dietéticos. (PEREIRA et al, 2009). 

Ao consumir o cálcio junto ao ferro, estes nutrientes podem não ser 

aproveitados adequadamente, pois competem entre si na absorção pelo organismo. 

Deve-se atentar ao aumento na oferta de alimentos fortificados, pois estes podem ser 

utilizados como estratégia de marketing, devido ao fato de leite e derivados serem 

excelentes fontes de cálcio, mas com pouquíssimo ferro. (YBARRA; COSTA; 

FERREIRA, 2001).                                                                          

Visto que há benefícios na alimentação correta, é necessário criar hábitos de 

alimentação saudável desde a infância. Dando início no ambiente familiar e 

transferidos para o ambiente escolar, associados à prática de atividade física, tanto 
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no ambiente domiciliar quanto escolar, garantem sucesso nutricional nessa etapa da 

vida. (MENEZES; MEIRELLEST; WEFFORT, 2011). 

 

3.3 Hábitos Alimentares 

 

Hábito alimentar relaciona-se à adoção de um tipo de prática que tem a ver 

com costumes estabelecidos tradicionalmente e que atravessam gerações, com as 

possibilidades de possuir tal alimento e com um costume construído tanto no âmbito 

familiar como pelas outras circunstancias da vida social. (FONTES et al, 2011). 

Na infância ocorre a introdução de alimentos e a formação do paladar e, por 

isso, constitui um período determinante na formação dos hábitos alimentares. Nessa 

fase, podem ser definidos os padrões alimentares que estarão presentes nas outras 

etapas do ciclo de vida. (BEAUCHAMP; MENNELLA, 2009). A introdução de frutas, 

verduras e hortaliças na dieta da criança, pode desempenhar um importante papel na 

criação de hábitos alimentares saudáveis, que irão contribuir para o combate da 

obesidade. (LOURENÇO; SANTOS; CARMO, 2014). 

As preferências alimentares são originadas por combinação de fatores 

genéticos e ambientais. O estabelecimento de hábitos alimentares saudáveis deve ser 

estimulado desde cedo na vida do indivíduo. (MADRUGA et al, 2012). Os pais 

possuem importante papel na formação do hábito alimentar infantil. (BAEK; PAIK; 

SHIM, 2014). 

 As escolhas alimentares parentais, em relação à quantidade e qualidade dos 

alimentos. (SILVA; COSTA; GIUGLIANI, 2016). Podem determinar o comportamento 

alimentar das crianças. O consumo de alimentos pelas crianças está diretamente 

associado ao seu estado de saúde atual e nos anos futuros. (RODRIGUES; FIATES, 

2012).  

As práticas alimentares infantis têm sido caracterizadas por um consumo 

excessivo de alimentos de alto valor energético, de gordura, sal e açúcar e o baixo 

consumo de frutas e hortaliças. (ALVES; MUNIZ; VIEIRA, 2006). O consumo desses 

produtos pode estar relacionado à disponibilidade domiciliar. (CHAFFEE, 2014). 

Outro fator importante na construção dos hábitos alimentares nos primeiros 

anos de vida, é a influência da mídia, principalmente a televisão que tem um estímulo 

forte e poderoso, muitas vezes motivando o consumo alimentar seja em qualquer 
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etapa da vida, e quanto mais jovem, mais passível é a criança aos apelos da 

propaganda. (SENAC, 2003).  

 

3.4 Impacto da Publicidade de Alimentos em Crianças 
 

É possível observar que algumas crianças, fazem suas escolha de alimentos 

e brinquedos através do que foi transmitido pelas propagandas de televisão, sendo 

influenciadas pelas mídias e que as compras da família passam a ser determinadas 

por esses pedidos. (VAZ; BENNEMANN, 2018).  

Para Rodrigues e Fiates (2012), a televisão tem sido apontada como um fator 

que influencia a alimentação, promovendo principalmente hábitos alimentares pouco 

saudáveis. Complementando essa ideia, Toral (2007) afirma que a publicidade 

também tem forte influência no comportamento alimentar, pois assistir muita televisão 

promove um hábito sedentário.  

Os mecanismos de persuasão utilizados pelas empresas alimentícias nas 

suas propagandas apelam para figuras do imaginário infantil, tais como: animais, 

brindes e personagens de referência para a criança. Em consequência, as crianças 

estão sendo induzidas ao consumo de alimentos não saudáveis. (HUANG et al, 2015). 

 
A venda de produtos associados a brindes é uma técnica bastante 
utilizada para atrair o público infantil, principalmente nos 
estabelecimentos de fast-food onde os lanches oferecidos vêm 
acompanhados de brinquedos. Esses kits buscam relacionar-se a 
fatos do momento, como coleção de personagens criados pela própria 
empresa, filmes infantis, com intuito de fidelização da criança e 
mascarando os danos nocivos que esses produtos podem trazer na 
vida das crianças. (ASSOLINI, 2010).   

 

A grande maioria das propagandas relacionadas a produtos alimentícios é 

sobre alimentos prejudiciais à saúde, ricos em gorduras e açúcares. (MOTTA; GALO; 

CUENCA, 2013). Portanto, a proteção da criança e do adolescente diante da 

publicidade infantil já está garantida pela Constituição Federal, pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente, pelo Código de Defesa do Consumidor e por uma resolução 

de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA).  

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com a Lei 8.242/1991, o 



23 
 

 

 

 

CONANDA é responsável por formular, deliberar e controlar as políticas públicas para 

a infância e a adolescência. (BRASIL, 1991; 2014). 

Uma vez que a Resolução 163/14 define que será abusiva a prática do 

direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança, bem como 

explicita os aspectos e as características dessa prática, caberá ao aplicador da lei 

fiscalizar e coibir as ilegalidades com fundamento no Código de Defesa do 

Consumidor, aplicando as sanções nele previstas. É também proibida a publicidade 

destinada a promover a venda de produtos infantis, assim considerados aqueles 

destinados apenas às crianças. (BRASIL, 2014; FERREIRA, 2015). 

Sendo assim, sabe-se que a propaganda tem uma influência forte muitas 

vezes definindo o consumo alimentar. Nesse caso é importante desenvolver trabalhos 

em que o aluno seja mais crítico sobre as informações oferecidas pela mídia. 

(MURASK; PINHO, 2008). Nesse sentido, a escola desempenha papel fundamental 

na conscientização e formação de hábitos de vida saudáveis das crianças, sendo 

também responsável pelo conteúdo educativo global, inclusive do ponto de vista 

nutricional. (PAIVA, 2010). 

A escola é considerada como um espaço social, para motivar as crianças a 

terem bons hábitos alimentares, e os benefícios de que uma alimentação saudável 

seja capaz de melhorar a saúde e prevenir doenças. A escola pode ser reconhecida 

como um instrumento de questionamento e comparação às propagandas publicitarias, 

veiculadas pela indústria de alimentos e junto aos meios de comunicação em massa. 

(SODRÉ, 2008).  

 

3.5 Escola e Alimentação 
 

De acordo com Paiva (2010), a família, a escola e a sociedade têm a 

responsabilidade de favorecer a adoção de um comportamento saudável por parte 

das crianças para que estas se tornem capazes de encontrar um equilíbrio alimentar 

e alcancem uma boa qualidade de vida com repercussões positivas na adolescência 

e na vida adulta.  

A escola é um espaço social onde as crianças passam grande parte do seu 

tempo, convivem, aprendem e trabalham, tornando um ambiente favorável para o 

desenvolvimento de ações para a promoção da saúde, bem como formação de 
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hábitos alimentares saudáveis, atingindo os estudantes nas etapas mais influenciáveis 

da sua vida, seja na infância ou na adolescência. (FERNANDES, 2006). É também na 

escola que muitas crianças realizam suas refeições, fazendo escolhas que revelam 

suas preferências e hábitos alimentares. (ZANCUL, 2004). 

Com a ajuda da escola, será fundamental também para que a criança tenha 

ferramentas para fazer suas próprias escolhas. Este aprendizado alimentar será à 

base das escolhas futuras, iniciando o processo de independência. O convívio com 

outras crianças e com diferentes tipos de alimentos pode provocar uma curiosidade 

em experimentar algo novo e instiga a criança a provar algo que, talvez, nunca tenha 

sido oferecido em casa pelos pais. (PRADO et al, 2015). 

Quando os lanches não são fornecidos pela escola, eles vêm do ambiente 

familiar ou são adquiridos na cantina. Esses lanches consumidos pelas crianças 

devem ser observados como forma de promover melhora na qualidade da alimentação 

consumida pelas crianças. Sendo assim, os pais influenciam na alimentação das 

crianças pois os mesmo são seus dependentes. Portanto, requer uma atenção dos 

pais e responsáveis na hora de preparar as lancheiras. (MATUKE et al, 2011). 

 

3.6 Influência dos Pais na Alimentação  

 

A formação dos hábitos alimentares ocorre na infância, período em que as 

escolhas dos pais servem como referência para os filhos, uma vez que são eles os 

responsáveis pelas compras, elaboração das lancheiras e preparo dos alimentos 

feitos em casa. Desta forma, pode se afirmar que a alimentação dos pais e familiares 

reflete diretamente nas escolhas alimentares dos filhos. Ou seja, se tais escolhas 

forem feitas erroneamente, danos à saúde podem aparecer já na infância, como por 

exemplo, o aumento dos casos de obesidade infantil e as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT). (ALMEIDA, 2002). 

Escolhas como horário de se alimentar, quantidade, quais alimentos são 

definidos pelos pais ou responsáveis na maioria das vezes. Até mesmo as práticas 

utilizadas para promover ou desencorajar sua alimentação. (VENTURA; BIRCH, 

2008). Eles também exercem influência nos hábitos alimentares de seus filhos, seja 

pelo exemplo dado ou pelas atitudes exercidas em relação às práticas alimentares. 

(OLIVEIRA et al, 2012). 
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Segundo Puhl e Schwartz (2003), os pais exercem um papel fundamental no 

desenvolvimento dos hábitos alimentares e preferências das crianças. Influenciando 

seus filhos através de regras sobre quais alimentos podem ser consumidos e em quais 

horários. Algumas regras podem limitar o acesso aos alimentos, enquanto outras 

podem incentivar a alimentação ou obter um comportamento desejado.  

A família, pode propiciar repetidas exposições aos alimentos, assim 

promovendo nas crianças o hábito de uma alimentação saudável, caso a criança não 

tenha uma boa aceitação na primeira oferta. A exposição repetida aos alimentos que 

leva à aprendizagem e à familiaridade da criança com os mesmos, definindo o seu 

padrão de aceitação alimentar. As alterações na aceitação de alimentos pelas 

crianças ocorrem devagar, podendo ser necessário de 8 a 10 repetições para que se 

consigam modificações. Visto que, a partir disso se inicia uma educação nutricional 

em casa, como também pode ser complementada na escola. (MENNELLA et al, 2008; 

SBP, 2006).  

 

3.7 Educação Alimentar no Âmbito Escolar 
 

A educação nutricional envolve o desenvolvimento de ações e estratégias que 

têm como objetivo promover práticas alimentares saudáveis, proporcionando ao 

educando uma melhoria nos maus hábitos alimentares e a aquisição de 

conhecimentos sobre alimentos saudáveis. (BOOG, 1997).  

A educação alimentar e nutricional deverá ser incluída nos currículos 

escolares de alunos do ensino fundamental e médio de instituições de ensino público 

e privadas. É o que determina a Lei 13.666/2018, sancionada. (BRASIL, 2018). O 

termo “Educação Alimentar e Nutricional” (EAN), fica definindo como: 

 
[...] Campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, 
transdisciplinar e multiprofissional que visa promover a prática 
autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. A prática da 
EAN deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais 
problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos 
e grupos populacionais [...]. (BRASIL, 2012, p. 23). 
 

A escola parece o ambiente mais apropriado para o desenvolvimento de 

atividades de educação nutricional e incentivo da alimentação saudável por ser uma 
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estrutura organizada, onde crianças e adolescentes podem passar a maior parte do 

tempo e realizar suas principais refeições. Além disso, as crianças e os adolescentes 

podem ser vistos como multiplicadores do conhecimento e, sendo assim, agentes de 

mudança dos hábitos alimentares na família e na sociedade em que estão inseridos. 

(SBP, 2006).  

No entanto, Lima (2008) menciona que essa educação deve ser realizada 

como um incentivo a promoção da saúde, ou seja, por meio da educação nutricional 

como uma necessidade atual, feita por profissionais com formação especifica em 

nutrição, para que a sociedade não encare esse tema com modismos ou costumes 

populares. Desta forma, a sociedade necessita de informações verdadeiras e 

confirmadas em pesquisas científicas acerca dos modos de obter uma boa 

alimentação, para assim contribuir para alcançar a qualidade de vida.  

Ações educativas de alimentação e nutrição proporcionam a promoção de 

conhecimentos para a prática alimentar adequada da infância até a idade adulta e 

encoraja e melhora o comportamento alimentar da criança, sendo capaz de prevenir 

distúrbios nutricionais. (BELLINASO et al, 2012). Sendo que, na escola, as crianças 

são ainda mais influenciadas pelos alimentos industrializados, que são práticos e 

possuem sabor acentuado. Porém são nocivos à saúde. (PRADO et al, 2015). 

 

3.8 Consumo de Alimentos Industrializados na Infância  
 

Mudanças nos padrões alimentares e na prática de atividade física da 

população mundial caracterizam a transição alimentar e nutricional. Essas mudanças 

estão relacionadas à redução da atividade física e à modificação dos hábitos 

alimentares, com aumento expressivo do consumo de alimentos industrializados e 

redução do consumo de frutas e hortaliças. (GILL et al, 2015).  

Alimentos industrializados são formulações industriais prontas ou pré-prontas 

para consumo e feitas inteiramente ou grande parte a partir de substâncias extraídas 

de alimentos (óleos, gorduras, açúcar, proteínas), derivadas de constituintes de 

alimentos (gorduras hidrogenadas, amido modificado) ou sintetizadas em laboratório 

com base em matérias orgânicas (corantes, aromatizantes e realçadores de sabor). 

(BRASIL, 2014). Sendo assim, a maioria dos alimentos industrializados é rica em 

açucares, gorduras e sal. (POPKIN, 2006). 
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Em relação a nutrientes, esses alimentos industrializados, são pobres se 

comparados aos alimentos naturais, além de conterem elementos nocivos à saúde, 

como conservantes e corantes. Desta forma, apesar das crianças adorarem esses 

alimentos, os mesmos são perigosos a sua saúde. (SOUZA, 2014).  

Cada vez mais a indústria de alimentos processados vem ganhando espaço 

e destaque no mercado, onde os alimentos prontos estão substituindo a comida 

tradicional. (BARROS, 2015). Alimentos como biscoitos recheados, refrigerantes e 

outros alimentos industrializados, devem ser evitados, pois estes contribuem para o 

desenvolvimento de doenças crônicas (como obesidade, diabetes e hipertensão), na 

alimentação dos indivíduos em geral. (BRASIL, 2012).  

 

3.9 Doenças Associadas aos Maus Hábitos Alimentares 
 

Segundo Lima (2008) existem muitas doenças que são originadas, pelos 

maus hábitos alimentares. Entre elas, a mais comum é a obesidade, devido a uma 

alimentação inadequada e desequilibrada, pelo consumo de alimentos 

industrializados, pelo desequilíbrio de consumo de nutrientes e pelo sedentarismo. 

A definição de transição alimentar e nutricional vem sendo utilizado para 

explicar a elevação nas prevalências de excesso de peso e de DCNT. (BIELEMANN 

et al, 2015). O risco de desenvolvimento de doença cardiovascular inicia-se nesse 

período, da idades escolar, devido ao consumo de bolachas, lanches, produtos de 

panificadora que contêm gorduras trans e saturadas, além de serem ricos em sal e 

açúcares. Inadequações no consumo de nutrientes podem comprometer o estado 

nutricional e levar ao desenvolvimento de carências ou excessos nutricionais. 

(CAVALCANTE et al, 2006).  

Ressalta-se que o consumo de alimentos hipercalóricos e com altos teores de 

açúcar e sal estão associados ao aparecimento de doenças crônicas, tanto na própria 

infância como na vida adulta. (BLOOM et al, 2015).  

O estilo de vida, o sedentarismo, má alimentação, podem contribuir nas 

funções do pâncreas quanto a produção de insulina, aumentando assim a glicose no 

sangue e consequentemente desencadeando a diabetes. (ABESO, 2007).  

Já a Pressão Arterial que era preocupação somente de adultos, já pode ser 

observada diferente, estudos mostram que a má qualidade de vida está levando 
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muitas crianças a apresentarem a doença ou serem alvos na vida adulta. (VARELLA, 

2007).  

Estudos revelam que uma alimentação rica em gordura, baixa em fibras e rica 

em carboidratos está associada ao aumento da gordura corporal, desencadeando a 

obesidade infantil. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, a 

obesidade e/ou o sobrepeso acomete uma (01) em cada três (03) crianças brasileiras. 

(BRASIL, 2014). 

A obesidade é uma doença crônica não-degenerativa caracterizada pelo 

acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo que pode gerar males à saúde. A 

obesidade é considerada um dos principais problemas de saúde pública no mundo. 

(WHO, 2006). Outro fator que contribui para o desenvolvimento da obesidade infantil, 

no mundo industrializado é o consumismo de alimentos gordurosos, repletos de 

produtos químicos, que chamam e atraem a crianças por seus sabores, embalagens 

e propagandas. (ABESO, 2007).  

A prevenção da obesidade, ainda na infância, é a melhor maneira de controlar 

a doença. (SBP, 2008). Como estratégia de promoção da saúde, no intuito de prevenir 

doenças ou tratá-las precocemente, é sugerida a avaliação nutricional das crianças. 

(POLLA; SCHERER, 2011).  

 

3.10 Avaliação Nutricional 

 

A avaliação nutricional consiste em obter e cruzar todos os dados do indivíduo. 

É uma importante ferramenta nutricional para realizar um diagnóstico preciso e 

prescrição de dieta adequada. Ao final da avaliação nutricional se realiza a 

classificação do estado nutricional do indivíduo verificando todas as informações 

importantes para realizar a prescrição dietética. (SOUZA, 2015).  

Dessa forma, para que o estado nutricional seja conhecido através da 

avaliação, têm-se a antropometria indicando a variação das dimensões físicas e a 

composição global do corpo humano, nas diferentes idades e em distintos graus de 

desvio nutricional. Dentre as medições, considera-se que o peso e altura são aquelas 

que possuem maior sensibilidade na fase escolar e, assim, classificam-se como as 

medidas mais específicas para a avaliação do processo de nutrição e saúde das 

crianças. Assim, a avaliação do estado nutricional infantil atua como forma de 
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prevenção da obesidade e de DCNT, as quais estão estritamente relacionadas com o 

consumo em excesso de gêneros alimentícios. (MIRANDA et al, 2012). 

Através dos dados colhidos na avaliação antropométrica, é recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e também adotado pelo Ministério da Saúde, 

que a partir deles sejam utilizadas curvas de referência para que seja feita a avaliação 

do estado nutricional infantil, de maneira que os índices estejam relacionados entre si, 

para melhor diagnóstico da situação. Para crianças menores de cinco anos, 

recomenda-se utilizar a referência da OMS lançada em 2006, que já consta na 

Caderneta de Saúde da Criança; já para as maiores de cinco anos ou adolescentes, 

recomenda-se o uso da referência internacional da OMS lançada em 2007. Na 

avaliação nutricional de crianças de 5 a 10 anos, são utilizados 3 parâmetros: estatura 

para idade (E/I), peso para idade (P/I) e IMC para idade (IMC/I) (BRASIL, 2011). 

Para se estabelecer uma comparação de um conjunto de medidas 

antropométricas com um padrão de referência, escalas podem ser utilizadas, sendo 

comuns o percentil e o escore Z. A classificação dos índices antropométricos realizada 

por meio de critérios estatísticos. Portanto, o Percentil refere-se à posição ocupada 

por determinada observação no interior de uma distribuição, para obtê-lo, os valores 

da distribuição devem ser ordenados do menor para o maior; em seguida, a 

distribuição é dividida em 100 partes de modo que cada observação corresponda um 

percentil daquela distribuição. (MONTARROYOS et al, 2013). 

O Escore-z é outro termo estatístico e quantifica a distância do valor 

observado em relação à mediana dessa medida ou ao valor que é considerado normal 

na população, ele corresponde à diferença padronizada entre o valor aferido e a 

mediana dessa medida da população de referência e é calculado pela seguinte 

fórmula: Escore-z = (valor observado) – (valor da mediana de referência) / Desvio-

padrão da população de referência. Assim, cada valor de escore-z apresenta um valor 

de percentil correspondente e por isso pode-se converter um valor de escore-z em 

percentil ou um valor de percentil em escore-z, utilizando as fórmulas apropriadas. 

(ANSELMO, 2011). 

O P/I relaciona a massa corporal com a idade cronológica, muito adequado 

para o acompanhamento do crescimento e do estado de saúde e nutrição da criança, 

acompanhado dos pontos de cortes (tabela 3). Já a E/I este índice expressa o 

crescimento linear da criança, sendo um bom parâmetro para a avaliação do 
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crescimento da criança, por ser cumulativo, progressivo e não sofrer regressões. 

Contudo, por ser relativamente lento, o ganho da estatura demora a refletir problemas 

agudos de saúde e nutrição da criança. Podendo ser observado através dos valores 

de corte (tabela 4). (BRASIL, 2011).  

 

Tabela 3 - Pontos de corte para P/I 

Valores Críticos Diagnostico Nutricional 

< Percentil 0,1       <Escore-z Muito baixo peso para idade 

>Percentil 0,1     >Escore-z -3 e              

<Percentil 3         <Escore-z -2 

Baixo peso para idade 

>Percentil 3        >Escore-z -2 e               

<Percentil 97       <Escore-z +2 

Peso adequado para idade 

>Percentil 97       >Escore-z +2 Peso elevado para a idade 

Fonte: OMS, 2007. 

 

Tabela 4 - Pontos de corte para E/I 

Valores Críticos Diagnostico Nutricional 

< Percentil 0,1       <Escore-z-3 Muito baixa estatura para idade 

>Percentil 0,1 >Escore-z-3 e                   

e <Percentil 3         <Escore-z -2 

Baixa estatura para idade 

>Percentil 3         >Escore-z -2 Estatura adequado para idade 

Fonte: OMS, 2007. 

 

O IMC é considerado como o melhor método de verificação da gordura 

corporal de populações, pois é de fácil utilização, boa precisão e confiabilidade, 

mesmo que em crianças. Para o cálculo do IMC foi utilizada a seguinte fórmula: Índice 

de Massa Corporal (IMC) = Peso (kg) / Estatura² (m).  Dessa forma, torna-se 

necessário a comparação entre este índice e a faixa etária do indivíduo, classificando 

através dos valores de corte (tabela 5). Apesar disso, o IMC/I tem sido apontado como 

um procedimento adequado para pesquisas onde se objetiva estimar a prevalência de 

sobrepeso e obesidade inclusive em crianças, pode ser utilizado para identificar 

aquelas em risco para obesidade, em estágios nos quais as intervenções podem ser 

mais eficientes. (GIUGLIANO; MELO, 2004) 
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Tabela 5 - Pontos de cortes de IMC/I 

Valores críticos Diagnostico Nutricional 

< Percentil 3       <Escore-z-2 Baixo IMC para idade 

>Percentil 3        >Escore-z -2 e               

e <Percentil 85       <Escore-z +1 

IMC adequado para idade 

ou Eutrófico 

>Percentil -85        >Escore-z +1 e               

e <Percentil 97       <Escore-z +2 

Sobrepeso 

>Percentil 97      >Escore-z +2 Obesidade 

Fonte: OMS, 2007. 

 

O parâmetro P/I é utilizado para o acompanhamento do crescimento infantil, 

E/I expressa o crescimento linear da criança em relação à idade, sendo considerado 

o indicador mais sensível para esta faixa etária. Já o P/E é utilizado para o diagnóstico 

de excesso de peso, correlacionando o peso corporal com a estatura. O IMC/I é 

empregado para avaliar o excesso de peso das crianças. (SISVAN, 2011). 

As diferenças entre os sexos com relação à composição corporal são 

pequenas antes da puberdade. No começo da infância, meninos e meninas 

apresentam proporção semelhante de massa gorda e massa livre de gordura. (LIMA, 

2014). 

Sendo assim a alimentação saudável é essencial para o crescimento, 

desenvolvimento e manutenção do peso. Os hábitos alimentares inadequados 

acarretam problemas de saúde imediatos e também em longo prazo. Por isso deve-

se uma atenção tanto nas refeições principais como nas refeições intermediárias. 

(PINEZI; ABOURIHAN, 2011).  

 

3.11 Lanches Intermediários  

 

O lanche é considerado uma refeição intermediária e pode ser realizado entre 

duas refeições principais ocorrendo geralmente pela manhã (entre o café da manhã e 

o almoço) e à tarde (entre o almoço e o jantar), devendo suprir, cada uma delas, de 

10 a 15% das necessidades energéticas diárias segundo a Sociedade Brasileira de 

Pediatria (SBP, 2012).  
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Os lanches intermediários devem respeitar as necessidades nutricionais, 

portanto, para a escolhas dos lanches, os responsáveis devem observar a aceitação 

das crianças e ofertar alimentos variados afim de evitar a monotonia alimentar. Da 

mesma forma que nas refeições principais, devem incluir grupos de alimentos que 

forneçam macronutrientes (carboidratos, lipídios e proteínas), e também 

micronutrientes (vitaminas e minerais), além de bebidas para adequada hidratação 

das crianças e adolescentes. Assim, maior variedade de alimentos saudáveis nos 

lanches intermediários, consequentemente irá fornecer maior gama de nutrientes. 

(VITOLO, 2015; SBP, 2012).  

Para a elaboração dos lanches, é importante que contenha a presença de 

alimentos in natura, pois eles podem apresentarem maior biodisponibilidade de 

vitaminas e minerais. Para manter uma alimentação adequada é necessário 

estabelecer rotinas alimentares, pois não só a qualidade e a quantidade da 

alimentação oferecida à criança são importantes, como também os horários das 

refeições, não sendo diferente para os lanches intermediários. (FISBERG et al, 2015).   

O que diferencia o lanche do “belisco” ou daquele alimento consumido de 

forma irregular e sem a intenção de preencher recomendações nutricionais, é sua 

preparação ou planejamento. A falta de disciplina alimentar costuma ser a maior causa 

das dificuldades para se alimentar adequadamente, o que pode comprometer a 

qualidade e a quantidade da alimentação consumida durante o dia. (CAMPOS; 

ZUANON, 2004).   

O Manual de Orientação do Departamento de Nutrologia recomenda que 

crianças em idade escolar realizem as três principais refeições (café da manhã, 

almoço e jantar), com lanches intermediários entre as mesmas, totalizando 6 refeições 

ao dia, sempre em horários regulares, com intervalos de 2 a 3 horas. Sendo assim, é 

recomendado que os lanches intermediários sejam compostos por 1 porção de 

alimento fonte de carboidratos, 1 porção de alimento fonte de proteínas e 1 porção de 

frutas, fornecendo assim a ingestão de vitaminas, minerais e fibras, além de 1 bebida, 

preferencialmente sem açúcar de adição, para garantir a hidratação da criança. (SBP, 

2012).  

Os carboidratos são necessários devido serem uma fonte de energia, sendo 

essenciais no processo de crescimento, portanto deve-se dar preferência aos integrais 
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ou rico em fibras, que aumenta a saciedade da criança, como por exemplo, 

sanduíches naturais, pães caseiros, torrada, aveia e etc. (AMARAL, 2008).  

As proteínas são nutrientes que ajudam na construção das células e devem 

estar diariamente no lanche dos escolares. Ela têm como principal função o 

crescimento, regeneração e troca de diferentes tecidos do corpo humano, como 

ossos, músculos, na fabricação de glóbulos vermelhos, tecidos conectivos e as 

paredes de órgãos. É interessante sempre alternar no tipo de proteínas (peito de 

frango, atum, ovos, leite e derivados) e evitar os embutidos (como presuntos, peito de 

peru e mortadela). (GOUVÊA, 1999). 

É importante que contenha a presença de alimentos in natura, pois eles 

podem apresentarem maior biodisponibilidade de vitaminas e minerais. Conhecidos 

como componentes reguladores estes micronutrientes são essenciais para manter o 

funcionamento adequado do organismo, trazendo saúde e vitalidade para a fase 

escolar. As deficiências desses nutrientes causam desde comprometimento no 

crescimento até problemas de aprendizagem, como falta de atenção nas aulas ou 

cansaço excessivo. (ZANCUL, 2004).  

Para a bebida, a água é uma boa opção, mas também podem entrar na 

lancheira das crianças: água de coco, sucos de frutas natural ou chás gelados feitos 

em casa, evitando-se o consumo de refrigerantes, sucos de caixinha ou em pó, ricos 

em açúcar. (FREITAS, 2002). 
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4 METODOLOGIA  
 

Foi aplicada uma pesquisa qualitativa, quantitativa e transversal. Pesquisa 

quantitativa, pois foram analisados o peso, altura e idade sendo mensurados em 

dados numéricos. (FONSECA, 2002). Pesquisa qualitativa, pois salienta os aspectos 

dinâmicos, holísticos e individuais da experiência, para aprender sobre o conjunto no 

contexto daqueles que vivenciaram o episódio. (POLIT; BECKERE; HUNGLER, 

2004).  E fica definido por pesquisa transversal o estudo no qual fator e efeito são 

observados num mesmo momento histórico. (ROUQUAYROL, 1994). 

Esta pesquisa foi desenvolvida após aprovação do comitê de ética em 

pesquisa com seres humanos da FAP – CETI-FAP, conforme a resolução 466/2012, 

sob parecer nº 2.607.925. Os pais ou responsáveis assinaram um termo de 

consentimento livre esclarecido autorizando a participação na pesquisa (Apêndice A). 

Para iniciar a pesquisa, foi colhida a autorização institucional da diretora 

pedagógica (Apêndice B). 

Nesse projeto, foram aferidas medidas de peso e estatura e cálculo do IMC 

dos alunos. Para a coleta do peso corporal foi utilizada balança portátil digital da marca 

Cadence ®, com capacidade máxima de 150 kg e precisão de 100 g, onde cada 

criança foi posicionada em pé, no centro da balança, com o peso corporal igualmente 

distribuído entre os pés, com roupas leves e sem sapatos. Para aferir a estatura foi 

utilizada uma fita antropométrica, afixada em parede lisa, sem rodapé, de limite de 

2m, onde a criança teve que permanecer com os braços estendidos ao longo do corpo, 

com os pés juntos e calcanhares, glúteos e ombros tocando a superfície da fita 

antropométrica. A criança manteve-se reta, olhando horizontalmente e posicionando 

a cabeça sem adornos no plano de Frankfurt. (IBGE, 2013).  

Após a coleta de dados, os mesmo foram descritos em uma tabela (Apêndice 

C) e posteriormente foi possível verificar as curvas de crescimento de P/I, E/I e IMC/I 

(Anexos A, B e C). As curvas constituem um importante instrumento técnico para 

medir, monitorar e avaliar o crescimento das crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, 

para que problemas relacionados a nutrição como desnutrição, sobrepeso, obesidade 

e condições associadas ao crescimento possam ser detectadas e encaminhadas 

precocemente, conforme recomendação do Sistema de Vigilância Alimentar 

Nutricional. (SISVAN, 2016). 
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Para a avaliação da composição das lancheiras, foi acompanhado as crianças 

por dez dias, antes do intervalo, onde a professora responsável pela turma pedia que 

as crianças colocassem os lanches sobre a carteira para que pudesse ser feito a 

observação do que foi levado como merenda, para facilitar o registro dos lanches foi 

utilizada uma ficha onde foi preenchido o nome do aluno e completado com os 

alimentos trazidos no decorrer dos dez dias. Essa ficha contem onze grupos 

alimentares, divididos em cereais, leite e derivados, frutas e sucos de frutas, salgados 

assados, salgadinhos e frituras, refrigerantes e sucos artificiais, doces, legumes e 

verduras, outros saudáveis e outros não saudáveis (Apêndice C). Os dados foram 

analisados de forma descrita e apresentados em forma de gráficos e tabelas para 

melhor compreensão dos resultados.  

 

4.1 Local da Pesquisa 

 

A escola é localizada na região central da cidade de Apucarana, um município 

localizado no centro-norte do estado do Paraná, no Brasil. Distante 369 quilômetros 

da capital do estado, Curitiba. Com uma população estimada em 132.691 habitantes. 

(IBGE, 2017). A cidade é também conhecida como "Cidade Alta" reconhecida como 

capital do boné e contém aproximadamente 8 escolas particulares. A escola consta 

com 200 alunos matriculados, no ensino infantil e médio. A mesma possui cantina, 

contudo não há nutricionista no seu quadro de funcionários.  

 

4.2 Amostra 

 

Esta pesquisa foi realizada com 13 crianças entre 6 a 8 anos, a amostragem 

foi feita com ambos os sexos que estavam matriculados no primeiro ano do ensino 

fundamental de uma escola particular.  

 

4.3 Critérios de Inclusão 

 

Foram incluídos nessa pesquisa crianças que transportavam lancheiras a 

escola e que tinham o termo de autorização assinado pelos pais e/ou responsáveis. 
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4.4 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídas desta pesquisa duas crianças, pois faltaram nos dias da 

coleta de dados e os pais não enviaram o TCLE assinado. 

 

4.5 Riscos 

 

A criança poderia se sentir constrangida na hora do peso e altura, porém 

essas medidas foram realizadas individualmente em local separado das demais 

crianças.  

 

4.6 Benefícios  

 

É importante que os pais entendam se a composição das lancheiras estavam 

corretas. Deste modo no final da pesquisa foi entregue um folder com dicas sobre 

como montar uma lancheira saudável (Apêndice E).  
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Após a tabulação dos dados, constatou-se que entre a faixa etaria de 6 a 8 

anos 46% (n=6) delas eram do sexo feminino e 54% (n=7) do sexo masculino (gráfico 

1). 

  

Gráfico 1 – Percentual dos sexos participantes 

 

Fonte: HAUPTMANN; MARIN, 2018. 

 

Foi possível observar que a maioria das crianças encontram-se adequadas 

nos parâmetros avaliados, P/I, IMC/I e E/I. Todas as crianças estão eutroficas no P/I 

e adequadas na E/I. Porém 23% (n=3) delas, sendo uma minoria, foi encontrado com 

obesidade apenas no IMC/I (gráfico 2).  

 

Gráfico 2 – Estado nutricional das crianças avaliadas no IMC/I 

 

Fonte: HAUPTMANN; MARIN, 2018. 
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Foi verificado que a presença de obesidade é encontrada apenas no IMC/I, 

sendo mais presente nos meninos, onde 29% (n=2) estavam com obesidade e apenas 

17% (n=1) das meninas apresentaram-se obesas. Resultados similares também 

foram vistos em outros estudos, como no de Miranda et al (2015) onde foram avaliados 

escolares que estavam matriculados na rede pública e particular de São Paulo e foi 

encontrado uma prevalência de obesidade em meninos de 8 a 10 anos. Já no estudo 

de Castro et al (2016) ao analisar o IMC/I também foi achado uma predominância de 

obesidade em meninos matriculados no 1º ao 5º ano. 

Estudos semelhantes também obtiveram os mesmo resultados quando 

analisados o IMC/I nas crianças, sendo assim também foram encontrados um excesso 

de peso na maior parte dos meninos quando comparados as meninas. (LAUX et al, 

2015; SANTOS et al, 2017).  

Em outro estudo similar onde foram avaliados escolares de 8 a 10 anos houve 

uma prevalência do estado de eutrofia e uma quantia considerável de crianças com 

excesso de peso ao serem avaliadas no parâmetro IMC/I. (COSTA et al, 2018). Em 

contra partida Zanirato, Lopes e Santos (2014) acharam um número elevado de 

crianças com excesso de peso que frequentam a rede municipal de Belo Horizonte. 

Sobre a alimentação das crianças, foi possível observar durante dez dias os 

lanches intermediários das mesmas. Com isso foi verificado que elas dificilmente 

mudam suas rotinas, pois na maioria dos dias os lanches permaneciam os mesmo 

(tabela 6).  
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Tabela 6 – Percentual dos macronutrientes presente nas lancheiras 

 1ºdia 2ºdia 3ºdia 4ºdia 5ºdia 6ºdia 7ºdia 8ºdia 9ºdia 10ºdia 

CEREAIS / 
BOLACHAS E 
BOLOS SEM 
COBERTURA 

15% 8% 15% 23% 38% 15% 46% 31% 38% 15% 

 
CEREAIS/ 
BOLACHAS/ 
BOLOS 
RECHEADOS 
OU COM 
COBERTURA 

 
62% 

 
69% 

 
69% 

 
62% 

 
38% 

 
69% 

 
46% 

 
69% 

 
38% 

 
69% 

 
LEITE E 
DERIVADOS 

 
31% 

 
54% 

 
31% 

 
46% 

 
54% 

 
23% 

 
46% 

 
15% 

 
31% 

 
- 

 
FRUTAS/ 
SUCOS DE 
FRUTAS 

 
31% 

 
8% 

 
31% 

 
15% 

 
15% 

 
15% 

 
31% 

 
15% 

 
38% 

 
15% 

 
SALGADOS 
ASSADOS 
(EXCETO 
RECHEADOS 
COM 
SALSICHA) 

 
8% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8% 

 
- 

 
8% 

 
- 

 
15% 

 
- 

Fonte: HAUPTMANN; MARIN, 2018. 

 

Nota-se que ao final de cada dia a soma dos lanches consumidos ultrapassam 

o número de crianças, isso ocorreu pois as crianças levavam diversas opções de 

alimentos para serem consumidos em um único dia. 

Foi observado nesta pesquisa um baixo consumo de produtos in natura e uma 

escolha frequente por cereais, bolos e bolachas com cobertura ou recheados, sendo 

os mais levados para o lanche, estes são fontes de carboidratos refinados e gorduras 

trans. Isso pode estar associado ao fato de que a mídia estimula o consumo de 

alimentos industrializados e com baixo valor nutricional, tendo forte influência sobre 

as crianças. O envolvimento da publicidade nas escolhas alimentares, pode também 

estar ligada ao fato de que o consumidor poderia estar sendo levado a acreditar que 

estes alimentos industrializados seriam saudáveis. (DUTRA, 2015; MONTEIRO et al, 

2010).  
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Encontra-se resultados semelhantes, em estudo realizado em Campina 

Grande, de Pedraza et al (2017) onde há um excesso do consumo de alimentos não 

saudáveis, inclusive dentro do ambiente escolar, sendo composto de alimentos ricos 

em açúcar. Pode –se observar também no estudo de Rosaneli et al (2012), realizado 

em Maringá - PR com crianças de 6 a 10 anos, quando aplicado um questionário sobre 

alimentação, também obteve-se um alto consumo de guloseimas, açúcar, 

refrigerantes, biscoitos doces e salgadinhos nesta faixa etária.  

De acordo com a Pesquisa de orçamentos familiares (POF, 2010), os 

brasileiros estão trocando o consumo de alimentos saudáveis, como frutas e 

hortaliças, por alimentos de alto teor energético, como alimentos industrializados.  

Este hábito é preocupante pois é um grande fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, em médio e longo prazo, 

como obesidade, hipertensão, diabetes, visto o alto teor de açúcar e sódio que 

apresentam em sua composição. (SILVA et al, 2012). Os industrializados, por serem 

alimentos práticos, fáceis de transportar e assegurarem conservação prolongada, 

podem ser a causa da elevada taxa que compõe as lancheiras. Porém estes alimentos 

na sua maioria são mais baratos o que não condiz como excesso encontrado no 

público estudado.  

Segundo Karnopp et al (2017), foi observado uma taxa elevada no número de 

crianças que consomem alimentos industrializados, visto a correria do dia a dia que 

tanto os pais como as mães enfrentam atualmente, sendo estes alimentos prontos 

para o consumo ou prontos para aquecer, onde o processamento visa à durabilidade. 

Por outro lado, deve-se se atentar para os pais, pois eles podem estar enfrentando 

dificuldades na alimentação infantil com a oferta de alimentos que sejam mais 

agradáveis ao paladar e práticos, encontrados nos alimentos industrializados, o que 

favorece o estabelecimento de hábitos não saudáveis nesta idade. 

Pode-se notar um baixo resultado entre as crianças que levaram alimentos in 

natura para a escola, onde não foi encontrado a presença de legumes e verduras e 

aquelas que levaram frutas e sucos naturais não passou de 38% (n=5) onde era 

esperado encontrar um número maior.  

O fato de ter sido encontrado uma presença baixa de alimentos in natura, 

pode ter ocorrido devido à falta de incentivo ou costume dos pais, em acrescentar 

alimentos in natura aos lanches que são levados a escola. Esse fato pode ter ocorrido 
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também devido à dificuldade em manter a temperatura adequada desses alimentos e 

também pela dificuldade em manipula-los.  

Segundo Matos et al (2014), outros fatores, como a introdução tardia de frutas 

e vegetais na alimentação complementar da criança e o hábito de consumo de frutas 

e vegetais pelas mães, podem interferir nas preferências alimentares das crianças. 

Em estudo com crianças menores de seis anos, frequentadores de uma 

creche em Mesquita (MG), avaliou o consumo alimentar das crianças e verificou que 

apenas 25% consomem frutas e hortaliças. (MAGALHÃES; ALMEIDA, 2011). Em 

outro estudo realizado com 216 crianças de uma escola privada da cidade de São 

Paulo, verificou-se que 72,2% das crianças relataram não ter o hábito de consumir 

frutas e 89,7% não consumiam verduras. (SPINELLI et al, 2013). Ao analisar outro 

estudo similar foi observado que os lanches intermediários de alunos do 2º ano ao 5º 

ano foi encontrado um excesso de alimentos industrializados, geralmente ricos em 

açúcar, gorduras e sódio havia também uma baixa presença de frutas, verduras e 

legumes. (MATUK et al, 2011).   

Em outros estudos, Saldiva (2010) e Silva (2012), também encontraram um 

baixo consumo de frutas, verduras e legumes, nas crianças avaliadas. Este fato 

contribui para uma menor ingestão de vitaminas e minerais essenciais ao crescimento 

e desenvolvimento dos escolares. (PIOLTINE; SPINELLI, 2010). 

Além disso foi observado que no décimo dia nenhuma criança levou leite e 

derivados, o que pode ser preocupante pois é uma boa fonte de cálcio, sendo este 

mineral muito importante na fase de crescimento, responsável pela formação e 

manutenção óssea. (LANZILLOTTI; LANZILLOTTI; TROTTE, 2003). Porém, acredita-

se que este fato pode ter ocorrido devido à dificuldade em manter a temperatura 

adequada deste tipo de alimento em dias muito quentes. Deste modo os pais podem 

optar por acrescentar leite em pó as lancheiras.  

Ao analisar o consumo das guloseimas que eram levadas para a escola, foi 

visto em geral que a minoria das crianças levavam estes tipos de alimentos (tabela 7).  
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Tabela 7 – Percentual das guloseimas presente nas lancheiras 

 1ºdia 2ºdia 3ºdia 4ºdia 5ºdia 6ºdia 7ºdia 8ºdia 9ºdia 10ºdia 

DOCES/ BALAS/ 

CHOCOLATES 

- - - - - 15% - 8% - - 

REFRIGERANTES 

E SUCOS 

ARTIFICIAS 

31% 31% 46% 38% 46% 46% 46% 31% 15% 54% 

SALGADINHOS E 

FRITURAS 

- 23% 8% - 23% 23% - 8% 8% 31% 

OUTROS NÃO 

SAUDAVEIS 

- 8% - - - - - - - - 

Fonte: HAUPTMANN; MARIN, 2018. 

 

Foi observado que entre as guloseimas aquelas que eram levadas 

frequentemente foram os refrigerantes e sucos artificiais, em sequência encontram-se 

os salgadinhos e frituras, tendo no 10º dia seu maior consumo, este resultado foi 

encontrado em 54% (n=7) e 31% (n=4) das crianças, respectivamente. 

Em contra partida, estudo realizado em Caruaru, dos alimentos avaliados, o 

grupo dos doces apresentou maior consumo diário, sendo referidos por 36% deles, 

seguidos pelos refrigerantes (28%) e pelas frituras (23%). (ZANINI et al, 2013). Em 

outro estudo, foi visto que a prevalência do consumo de refrigerantes foi de 79,3% e 

de salgadinhos 68%, entre 653 das crianças avaliadas na cidade de Goiânia. (SILVA, 

SCHINCAGLIA, PEIXOTO, 2015).   

Em relação aos salgadinhos, a quantidade média de sódio (mg) em uma 

porção de 25g de produto equivale a 15% do recomendado, e o conteúdo de gorduras 

saturadas é referente a 30% da ingestão máxima recomendada. (OMS, 2002). 

Normalmente as crianças ao consumir os salgadinhos, não ingerem apenas uma 

porção dele e sim todo o pacote, e ao considerar que as crianças ingerem também 
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outros alimentos ao longo do dia, a ingestão diária recomendada desses nutrientes 

podem ser excessivas.  

Portanto, é importante evitar o consumo dos salgadinhos devido a quantidade 

excessiva de sódio e gorduras pois podem desencarretar DCNT, até mesmo em 

crianças. (COSTA; MACHADO, 2010). 

Pode-se observar também uma baixa frequência no consumo de doces, balas 

e chocolates visto que em apenas dois dias foram levados os mesmo, sendo que o 

máximo encontrado foi de 15% (n=2) no 6º dia. Ressalta-se que o consumo de doces, 

pode estar associado ao aumento do peso, sendo assim, é importante que seu 

consumo seja limitado ou até mesmo excluído da dieta das crianças. (LOPES, 2010). 

Devido a isso este fato pode estar ligado ao acontecimento que a maioria das crianças 

encontram-se eutróficas. 

Embora, tenha sido encontrado uma alta frequência de consumo das 

guloseimas, ricas em gordura e açúcar, em estudo realizado com crianças. (INCHLEY 

et al, 2001). Outro estudo, realizado em Juiz de Fora, foram avaliados crianças do 1º 

ao 9º ano, verificou-se que 94% delas consumiam doces. (TOMAZ, RAMOS, 

MENDES, 2014). 

Para obter o resultado das bebidas (tabela 8) foi realizado a média do 

consumo através da soma da porcentagem dos lanches, dividido, pelo número de 

dias. 

 

Tabela 8 – Média das bebidas consumidas pelas crianças 

Alimentos  Refrigerantes / 

Sucos artificiais 

Frutas / Sucos 

naturais 

Leite e derivados 

 38% 21% 37% 

Fonte: HAUPTMANN; MARIN, 2018. 

 

Ao cruzar as informações quanto a escolha de bebidas, observou-se que 58% 

(n=8) das crianças escolheram opções mais saudáveis, não optando por refrigerantes 

e sucos artificiais. Apesar de ter sido encontrado uma elevada frequência no consumo 

dos refrigerantes e sucos artificiais, onde 38% (n=5) das crianças levaram essas 

bebidas, sendo que leite e derivados e frutas e sucos naturais poderiam ser uma 

opção a ser levada de lanche.  
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Convém também ressaltar que este consumo elevado de alimentos 

industrializados como os refrigerantes e sucos artificias pode estar relacionado por 

serem considerados práticos. Como também, devido ao sabor agradável, de modo 

que os pais não impõem restrições ao seu consumo. (AMERICAN ACADEMY OF 

PEDIATRICS, 2001). Quando avaliados o consumo de líquidos durante o intervalo da 

escola, 34,4% relataram consumir refrigerantes. (TOMAZ, RAMOS, MENDES, 2014). 

Esse é um resultado que se repete em outros estudos, tendo uma alta prevalência do 

consumo de refrigerantes por crianças. (CHAN et al 2014; ZHENG et al, 2014).  

 Com ideia de reverter esta situação a OMS (2018) recomenda taxação desse 

produto como estratégia para que seu consumo diminua. É preocupante, devido ao 

excesso de açúcar presente nos refrigerantes e no seu consumo excessivo podendo 

causar cáries, diminuição da massa óssea, excesso de peso, gastrite e diabetes tipo 

2. (SLATER, 2010).  

Pode-se notar que o consumo de leite e derivados entre os alunos não passou 

de 37%, quando avaliado isoladamente, havendo uma baixa frequência do consumo 

destes alimentos entre os escolares avaliados. 

Obteve-se resultados semelhantes em uma pesquisa realizada com 

escolares, onde identificaram um baixo consumo de leite, possivelmente associado 

ao aumento no consumo de bebidas artificiais. (BLUM; JACOBSEN; DONNELLY, 

2005). Porém, em outros estudos foi observado que em relação ao consumo de leite 

na sua maioria apresentaram um consumo frequente desse alimento em escolares. 

(BERTIN et al 2010; CASTRO et al, 2005; CARVALHO et al, 2010). 

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) (2012) destaca o fracionamento 

adequado da dieta das crianças em idade escolar, ressaltando a importância da 

realização dos lanches intermediários. Portanto, foi possível observar se as crianças 

realizavam lanches equilibrados (gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Fracionamento dos macronutrientes e micronutrientes nos lanches 
intermediários 

 

 

Fonte: HAUPTMANN; MARIN, 2018. 

 

Para garantir ingestão equilibrada de energia, durante os lanches, eles devem 

ser constituídos por 1 porção de alimento fonte de carboidratos, 1 porção de alimento 

fonte de proteínas e 1 porção de frutas ou legumes, que contenham as vitaminas. 

(VITOLO, 2015). Pode-se notar que na maioria dos dias as crianças consumiam 

carboidrato porém a proteína e as vitaminas ficaram deficientes, visto que em nenhum 

dia foi completado, os três grupos alimentares, para todas as crianças.  

Já em outro estudo obtiveram resultados diferentes, sendo observado que as 

crianças de 4 a 6 anos os lanches eram compostos por cerca de 3 grupos de 

alimentos, estando de acordo com o preconizado para a faixa etária estudada. 

(FISBERG; PREVIDELLI; TOSATTI, 2015). Mas, Matuk et al (2011), em estudo 

realizado com crianças de ambos os sexos e idades entre 7 e 13 anos em cinco 

unidades de uma rede particular de ensino de São Paulo, demonstraram que 82% 

trouxeram cereais, e 65% trouxeram leite e derivados, não atingindo os três grupos 

alimentares indicado para esta refeição. 
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Ao comparar informações sobre o IMC/I com a composição das lancheiras é 

possível destacar que há uma relação entre maus hábitos alimentares e o estado 

nutricional, sendo que os casos de obesidade apresentado pode estar relacionado 

com o alto consumo de alimentos industrializados e baixa presença de frutas, verduras 

e legumes. Assim como, o baixo consumo de doces, balas e chocolates podem estar 

ligado a prevalência de eutrofia, como também a predominância de escolhas mais 

saudáveis de bebidas.  

Achados semelhante foram encontrados no estudo de Polla e Scherer (2011), 

realizado com 214 escolares de 6 a 10 anos, onde escolares avaliados que 

apresentaram elevado percentual de excesso de peso podendo estar relacionado com 

o baixo consumo de fontes de fibras e com a elevada ingestão de alimentos contendo 

alto teor de gorduras, sal e refrigerantes. 

Em outro estudo realizado em dois municípios do Rio Grande do Sul, foi 

descrita prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares do sexo feminino de, 

respectivamente, 16,6 e 7,6%, e masculino de 17,3 e 7,4%. Sendo também 

identificada uma associação entre práticas alimentares menos saudáveis e obesidade. 

(TRICHES; GIUGLIANI, 2005). 

Em relação aos alimentos in natura, estudo realizado em Fortaleza com 

crianças entre 7 a 10 anos verificou que todos os escolares com excesso de peso 

apresentaram consumo diário insuficiente de porções de frutas, legumes e verduras. 

(LUSYANNY et al, 2016). Torna-se um fato preocupante visto que as frutas e os 

vegetais são componentes fundamentais para uma alimentação saudável, sendo o 

seu consumo em quantidades adequadas associado a prevenção de doenças, como 

as cardiovasculares além também de contribuir para a prevenção do excesso de peso. 

(OMS, 2002).  

Dessa forma, os pais possuem fundamental importância na formação de 

hábitos alimentares saudáveis, visto que são eles que preparam as lancheiras. Estes 

hábitos serão mais eficazes se forem reforçadas pelas instituições de ensino. A 

escola, configura-se como espaço privilegiado para ações de promoção da 

alimentação saudável, podendo-se perceber que existe a necessidade do incentivo e 

da implementação de programas de educação nutricional nas escolas para contribuir 

com melhorias na qualidade de vida e na alimentação das crianças. (QUIXABEIRA, 

2011). 
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6 CONCLUSÃO  
 
 

Os alimentos levados com maior frequência eram os cereais, bolachas e bolos 

com cobertura ou recheados. Essa alta frequência alimentar, pode ser prejudicial à 

saúde, principalmente em crianças em idade escolar, pois são fontes de carboidratos 

refinados e gorduras trans.  

Observou-se que há um consumo elevado de industrializados, as práticas 

saudáveis de alimentação são ignoradas na maioria das vezes, podendo ser causada 

pela correria do dia a dia que os pais e responsáveis levam, disponibilizando pouco 

tempo para preparar os lanches de forma saudável, sendo substituídos por alimentos 

industrializados, como refrigerantes e sucos industrializados, salgadinhos, bolachas e 

bolos recheados ou com cobertura onde são considerados práticos porém, pobres em 

nutrientes e ricos em gorduras, sais e açucares. 

Porém, com relação ao estado nutricional das crianças verificou-se que todas 

estavam adequadas no parâmetro E/I e eutróficas no P/I. Além disso, uma minoria 

apresentou-se com obesidade quando avaliadas no parâmetro IMC/I, podendo estar 

relacionada com o alto consumo de alimentos industrializados e baixa presença de 

frutas, verduras e legumes.  

Desta forma estas práticas devem ser modificadas, visto que a composição 

das lancheiras podem influenciar no estado nutricional das crianças, tendo como 

auxilio a educação alimentar. De modo a minimizar o consumo desses alimentos 

industrializados, desenvolvendo o hábito de preparar a lancheira de forma saudável 

evitando opções que podem ser prejudiciais à saúde. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Gostaríamos de solicitar sua autorização para a participação de seu filho (a) 

na pesquisa intitulada como Composição das lancheiras de alunos de uma escola 

particular de Apucarana- Pr, que faz parte do curso de Nutrição e é orientada pelo 

prof. Me. Tatiana Marin da Fap – Faculdade de Apucarana. 

 O objetivo da pesquisa é avaliar qualitativamente a composição das 

lancheiras de crianças do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola privada 

de Apucarana-Pr e verificar o estado nutricional relacionando com a composição das 

lancheiras.  

Para isto a participação de seu filho (a) é muito importante, e ela se daria da 

seguinte forma: primeiramente serão aferidos peso e altura das crianças. 

Posteriormente no horário do intervalo será orientado que elas coloquem os lanches 

sobre a mesa para que seja feita a observação dos mesmos.  

Informamos que há riscos onde a criança poderá se sentir constrangida na 

hora do peso e altura, porém essas medidas serão realizadas individualmente em 

local separado das demais crianças.  

Por outro lado a pesquisa trará benefícios, pois a avaliação nutricional é 

importante instrumento de acompanhamento da saúde e de prevenção de doenças 

em todas as fases da vida. No final da pesquisa será realizada uma palestra ofertando 

dicas sobre montar uma lancheira saudável. 

Gostaríamos de esclarecer que a participação de seu filho (a) é totalmente 

voluntária, podendo você: recusar-se a autorizar tal participação, ou mesmo desistir a 

qualquer momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa ou 

à de seu filho (a). Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente 

para os fins desta pesquisa, e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e 

confidencialidade, de modo a preservar a identidade, sua e a de seu (sua) filho (a).  

Caso você tenha mais dúvidas ou necessite maiores esclarecimentos, pode 

nos contatar nos endereços a seguir ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da 

FAP, cujo endereço consta neste documento.  
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Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma 

delas, devidamente preenchida e assinada, e entregue a você. 

Além da assinatura nos campos específicos pelo pesquisador e por você, 

solicitamos que sejam rubricadas todas as folhas deste documento. Isto deve ser feito 

por ambos (pelo pesquisador e por você, como participante ou responsável pelo 

participante de pesquisa) de tal forma a garantir o acesso ao documento completo. 

Eu___________________________________________________ (nome 

por extenso do responsável pela criança) declaro que fui devidamente esclarecido e 

concordo em participar VOLUNTARIAMENTE da pesquisa coordenada pelo Prof. Me. 

Tatiana Marin. 

_____________________________________   Data:__/__/__ 

Assinatura 

 

Campo para assentimento de crianças: 

Eu, _________________________________________________ (nome por 

extenso do participante de pesquisa / criança) declaro que recebi todas as explicações 

sobre esta pesquisa e concordo em participar da mesma, desde que meu pai, mãe ou 

responsável concorde com esta participação. 

 

_____________________________________   Data:__/__/__ 

Assinatura ou impressão datiloscópica 

 

Eu,____________________________________________________ (nome 

do pesquisador ou do membro da equipe que aplicou o TCLE), declaro que forneci 

todas as informações referentes ao projeto de pesquisa supra-nominado. 

 

________________________________________ Data:__/__/__ 

Assinatura do pesquisador 

 

Eu,___________________________________________________ (nome do 

acadêmico ou do membro da equipe que aplicou o TCLE), declaro que forneci todas 

as informações referentes ao projeto de pesquisa supra-nominado. 

________________________________________ Data:__/__/__ 



58 
 

 

 

 

Assinatura do acadêmico 

Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o 

pesquisador, conforme o endereço abaixo: 

Nome: Tatiana Marin 

Endereço: R: José Francisco Ferreira, 165 AP 305 

Email: marintati@yahoo.com.br 

 

Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o 

acadêmico, conforme o endereço abaixo: 

Nome: Barbara Cristina Hauptmann Franco de Souza 

Endereço: Sadamoto Kurahashi, 770 

Telefone: (43) 9 9640-1017 

 

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:  

CETi-FAP 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: HAUPTMANN, MARIN, 2018. 
 

 

mailto:marintati@yahoo.com.br
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APÊNDICE B – Termo de autorização institucional 
 
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Apucarana, 23 de março de 2018. 

 

Ao Alpha Educação Infantil LTDA - Me 

A/C Diretora Administrativa Daniele de Jesus Rodrigues Ribeiro Garcia 

 

Eu Barbara Cristina Hauptmann Franco de Souza, acadêmica do Curso de Nutrição da 

Faculdade de Apucarana (FAP), tendo como requisito, apresentar o Trabalho de Curso (TC) 

com o seguinte tema: Composição das lancheiras de alunos de uma escola particular de 

Apucarana - PR. Assim, venho por meio deste solicitar a permissão para realizar esta pesquisa 

que tem por objetivo avaliar a relação entre a qualidade dos alimentos presentes nas lancheiras 

de crianças do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola privada de Apucarana-Pr 

com o estado nutricional das crianças. 

O estudo será realizado através da aferição do peso e altura das crianças e no horário do 

intervalo será orientado que elas coloquem os lanches sobre a mesa para que seja feita a 

observação dos mesmos. 

 A participação será voluntária e/ou poderá retirar seu consentimento a qualquer momento. Pela 

participação no estudo, a Instituição e o entrevistado não se responsabilizarão por quaisquer 

ônus, bem como não será ofertado qualquer bônus. Esclareço que os dados da pesquisa são para 

objetivo único de estudo.  

Certo de poder contar com vossa colaboração, antecipo agradecimento. 

Atenciosamente, 

 

 

__________________________________            __________________________________          

Tatiana Marin                                      Barbara Cristina Hauptmann  

Pesquisador (a) Responsável                                 Acadêmico 
Endereço: Jose Francisco Ferreira, 165 AP 305                                    Endereço: Sadamoto Kurahashi, 770 

Jardim Vale do Sol CEP: 86803130                                                         Lot. Santa Cadinda CEP: 86802410 

Apucarana- PR                                                                                      Apucarana – PR 

Email: marintati@yahoo.com.br                                                   Email: barbarahauptmann@hotmail.com 

 

 

 

 

      ________________________________ 

Diretor(a) Administrativo/Geral 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: HAUPTMANN, MARIN, 2018. 

 

mailto:marintati@yahoo.com.br
mailto:barbarahauptmann@hotmail.com
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APÊNDICE C – Ficha para coleta de dados antropometricos 
 

 

FICHA PARA COLETA DE DADOS ANTROPOMETRICOS 

 

Serie:_____________________________  Idade:_______________________________  Data da coleta de dados:____________________ 

 
 

 

 

Fonte: HAUPTMANN, MARIN, 2018. 

 

 
 
 

NOME 

DO 

ALUNO 

SEXO DATA DE 

NASCIMENTO 

PESO 

(KG) 

ALTURA 

(M) 

IMC 

(KG/M²) 

E/I DIAGNOSTICO 

NUTRICIONAL 

P/I DIAGNOSTICO 

NUTRICIONAL 

IMC/I DIAGNOSTICO 

NUTRICIONAL 
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APÊNDICE D – Ficha para avaliação da composição das lancheiras 
 

 
FICHA PARA AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS LANCHEIRAS 

 

Serie:_____________________________  Idade:___________________________________ Data da coleta de dados:____________________ 

 
 

 
Fonte: HAUPTMANN, MARIN, 2018. 

 

NOME 
DO 

ALUNO 

CEREAIS / 
BOLACHAS 
E BOLOS 

SEM 
COBERTURA 

CEREAIS/ 
BOLACHAS/ 

BOLOS 
RECHEADOS 

OU COM 
COBERTURA 

LEITE E 
DERIVADOS 

FRUTAS/ 
SUCOS 

DE 
FRUTAS 

SALGADOS 
ASSADOS 
(EXCETO 

RECHEADOS 
COM 

SALSICHA)  

SALGADINHOS 
E FRITURAS 

REFRIGERANTES 
E SUCOS 

ARTIFICIAS 

DOCES/ 
BALAS/ 

CHOCOLATES 

LEGUMES 
E 

VERDURAS 

OUTROS 
SAUDAVÉIS 

(OVO, 
CASTANHA). 

OUTROS 
NÃO 

SAUDAVÉIS 
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APÊNDICE E – Folder 



63 
 

 

 

 

 Fonte: HAUPTMANN, MARIN, 2018.
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ANEXOS 
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ANEXO A – Curvas de crescimento P/I 
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ANEXO B – Curvas de crescimento E/I 
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ANEXO C – Curvas de crescimento IMC/I 
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