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RESUMO 

 

O objetivo do trabalho foi analisar a alimentação das crianças e a influência dos 
hábitos alimentares dos seus responsáveis. Trata-se de estudo transversal, 
analítico, com abordagem quantitativa, realizado com crianças de 3 a 5 anos, 
pertencentes à escola Particular no centro de Apucarana. Para a coleta de dados, 
foi utilizado um questionário com perguntas relacionadas ao consumo alimentar da 
criança e dos seus responsáveis, com dados antropométricos. Os resultados foram 
tabulados e realizados a classificação do estado nutricional para o IMC por idade e 
o peso por idade, estatura por idade e peso por estatura segundo as Curvas de 
classificação da OMS de 2007. Sobre os resultados pode-se perceber que, dentre 
os adultos, dezessete deles (60,71%) foram categorizados como eutrofico; sete 
(25%) foram diagnosticados com sobrepeso. Outro dado coletado, diz respeito a 
frequência das refeições semanais, a maioria dos entrevistados (82,14%) disseram 
tomar o café da manhã todas as manhãs, o lanche da manhã 96,42% dos 
entrevistados também afirmaram que possuem o hábito de fazê-lo. Nesse sentido, 
constatou-se que embora em três casos os pais apresentaram obesidade e os 
filhos também, nos outros 7 pais que apresentaram dados para sobrepeso ou 
obesidade, as crianças se apresentaram de forma saudável, eutróficas. Ou seja, 
constatou-se que para a obesidade, não são apenas os hábitos alimentares que 
influenciam, é necessário levar em consideração os fatores ambientais, 
socioeconômicos, fisiológicos e culturais. 
 

Palavra-chave: Comportamento alimentar, nutrição infantil, hábito familiar. 
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this work was to analyze the food of children and the influence of 
the eating habits of its responsible. This is a cross-sectional study, analytical, 
quantitative approach, carried out with children from 3 to 5 years, belonging to the 
private school in the Centre of Apucarana. For data collection, it was used a 
questionnaire with questions related to food consumption of children and their 
guardians, with anthropometric data. The results were tabulated and held the 
classification of nutritional status for the BMI for age and weight for age, according 
to the who classification curves of 2007. About the results one can realize that 
among adults eighteen of them were categorized as eutrophy; six were diagnosed 
overweight. Other data collected, relates the frequency of weekly meals, most 
respondents (82.14%) said having breakfast every morning, mid-morning snack 
96.42% of respondents also stated that have the habit of doing it. In this regard, it 
was noted that in three cases the parents showed obesity and the children, too, in 
the other 7 parents who submitted data for overweight or obesity, children 
presented themselves in a healthy way, eutrophic. In other words, it was found that 
for obesity, not just the eating habits that influence, it is necessary to take into 
consideration the environmental, socioeconomic factors, physiological and cultural. 
 

Keywords: Feeding behavior, child nutrition, family habit 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A alimentação é uma das necessidades primordiais para o 

desenvolvimento humano, não apenas biologicamente, mas também por englobar 

aspectos sociais, psicológicos e econômicos. O alimento está presente em todas 

as etapas de nossa vida, contudo, é na infância/adolescência que ele requer uma 

atenção extra além do comum. (KART; HUBSCHER; MURA 2007). 

O estado nutricional é conseqüência de vários fatores, de modo que é 

importante a influência exercida pelo meio ambiente. A vigilância nutricional 

constante faz-se necessária nos países em desenvolvimento, devido à alta 

prevalência de distúrbios como a desnutrição e, mais recentemente, a obesidade. 

(UNICEF, 1998). Portanto, a avaliação do estado nutricional é etapa fundamental 

no estudo de uma criança, para verificar se o crescimento está se afastando do 

padrão esperado devido a alguma doença e/ou condições sociais desfavoráveis. 

Nutricionalmente, o período entre o desmame e os cinco anos de idade é a fase 

mais vulnerável da vida de uma criança. (MONTE, 2000). 

Amaral (2008) apud Lima (2008) cita a necessidade de conscientização a 

uma alimentação saudável, começar com as crianças desde o nascimento, sendo 

essas práticas introduzidas pelos responsáveis. 

Alimentar é complexo, incluindo determinantes externos e internos ao 

sujeito. O acesso aos alimentos, predominantemente na área urbana, é 

determinado pela estrutura socioeconômica, a qual envolve principalmente as 

políticas econômicas, sociais, agrícolas e agrárias. Estabelecendo assim que 

práticas alimentares moldadas pela condição de classe social criam determinantes 

culturais e psicossociais (GARCIA, 2003). 

A infância é o período de formação dos hábitos alimentares. O 

entendimento dos fatores determinantes possibilita a elaboração de processos 

educativos, que são efetivos para mudanças no padrão alimentar das crianças 

(RAMOS & STEIN, 2000 29). 

O excesso de peso em crianças pode ser resultado dos estímulos externos 

presentes no seu ambiente. Os determinantes biológicos e do estilo de vida da 

criança têm sido valorizados nas investigações sobre o excesso de peso. Contudo, 

é essencial avaliar a influência do ambiente, especialmente o familiar, no 



15 

comportamento alimentar em idades precoces e no excesso de peso infantil. 

(MACIEL FV, 2015.) 
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2. OBJETIVOS 

     2.1 Objetivo Geral 

• Analisar a alimentação das crianças e a influência dos hábitos alimentares 
dos seus pais ou responsáveis. 

     2.2 Objetivos Específicos: 

• Avaliar a frequência alimentar dos pais ou responsáveis e de seus 
filhos; 

• Analisar a influência dos fatores sociais e os ambientais no padrão 
alimentarem das crianças.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRAFICA  

3.1 HABITOS ALIMENTARES 

 
 Hábitos alimentares inadequados representam hoje um dos grandes 

problemas de saúde pública, uma vez que, esta é a principal causa do excesso de 

peso e conseqüentemente desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis. A crescente busca por informações acerca da alimentação e 

nutrição, a educação alimentar e nutricional surge como mecanismo para a 

transmissão e assimilação correta desses conhecimentos, o qual possibilita ações 

em todos os grupos etários destacando as crianças em fase escolar por serem estas 

as grandes vítimas da mídia (SANTANA et al., 2015). 

A faixa etária dos 5 aos 9 anos é caracterizada por diversas mudanças para 

a criança, dentre elas a inserção no ambiente escolar. Nesta fase da vida as escolas 

púbicas são uma realidade na vida de grande parcela de crianças brasileiras, que 

por permanecerem por um grande período do dia, podem ser consideradas um 

segundo lar, por conta da interação social, do despertar para o mundo do 

conhecimento, pelas salas de aula ser conduzidas por profissionais dedicados e 

empenhados com a melhoria da condição de vida dessas crianças (OLIVEIRA, 

2015). 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação, (FAO) os casos de crianças que passam fome no mundo chegam a 

alcançar 963 milhões, sendo que 1/3 são acometidas com desnutrição energético-

protéica grave (SILVA et al., 2014).  

No entanto, Almeida et al., (2016) apresentam um contraponto sobre a 

nutrição desses escolares, uma vez que aborda a obesidade infantil, que é 

considerada umas das desordens nutricionais mais importante, sendo caracterizada, 

de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), como uma epidemia 

mundial nos países em desenvolvimento e desenvolvidos. Observa-se, portanto, o 

impacto negativo e preocupante da obesidade na população infantil, haja vista que é 

nessa fase que se consolida a aprendizagem da criança, além dos danos 

psicológicos. 
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Sendo assim, o perfil epidemiológico tanto para a desnutrição como para 

obesidade ainda é considerado preocupação de ordem mundial, trazendo várias 

apreensões para saúde pública. Mesmo com dados relativos à queda da 

desnutrição, em algumas regiões brasileiras, os índices ainda são altíssimos. Os 

maiores índices se concentram na região Norte, representando 8,5%. Em 

contrapartida é possível observar um índice maior de sobrepeso em crianças nessa 

mesma faixa etária na região Sudeste do estado, representando 33,4%. (SILVA, 

TIENGO, 2014). 

Faria e Penna (2009) também enfatizam que o conhecimento precoce do 

estado nutricional de crianças pode apresentar influência decisiva sobre os riscos de 

morbidade, crescimento e desenvolvimento infantil; sendo assim, a vigilância 

nutricional deve ser compreendida como parte indispensável das ações 

programáticas que tenham como objetivo a saúde da criança. (MARINS et al, 1995). 

No Brasil, tem sido detectada a progressão da transição nutricional, 

caracterizada pela redução na prevalência dos déficits nutricionais e ocorrência mais 

expressiva de sobrepeso e obesidade não só na população adulta, mas também em 

crianças e adolescentes. Segundo teorias ambientalistas, as causas estão 

fundamentalmente ligadas às mudanças no estilo de vida e aos hábitos alimentares. 

Confirmando essas teorias, verifica-se que a obesidade é mais frequente em regiões 

mais desenvolvidas do País (Sul e Sudeste), pelas mudanças de hábitos associadas 

a esse processo (ESCRIVÃO, 2015). 

O consumo alimentar tem sido relacionado à obesidade não somente quanto 

ao volume da ingestão alimentar, como também à composição e qualidade da dieta. 

Além disso, os padrões alimentares também mudaram, explicando em parte o 

contínuo aumento da adiposidade nas crianças, (ORTEGA, 2011) como o pouco 

consumo de frutas, hortaliças e leite, (LINDEN, 2013) o aumento no consumo de 

guloseimas (bolachas recheadas, salgadinhos, doces) e refrigerantes, bem como a 

omissão do café da manhã. 

Para promover hábitos alimentares mais saudáveis, e, consequentemente, 

diminuir os índices de obesidade, acredita-se que seja importante que as pessoas 

tenham conhecimentos de alimentação e nutrição. Porém, estudos não encontraram 

diferenças significativas entre conhecimentos em nutrição de crianças e 

adolescentes obesos e eutróficos. (SUAREZ, 2011). Por outro lado, pesquisas que 

utilizaram educação nutricional como uma das estratégias de intervenção, relataram 
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melhora nos conhecimentos nutricionais, atitudes e comportamento alimentar, 

influenciando também nos hábitos alimentares da família. Entretanto, o 

conhecimento parece não ser suficiente para mudar a prática alimentar levando a 

modificações no IMC (DIAZ, 2012). 

Diante do aumento das prevalências de obesidade, torna-se urgente estudar 

estratégias que permitam o seu controle. As práticas alimentares são destacadas 

como determinantes diretos dessa doença e a educação nutricional tem sido 

abordada como tática a ser seguida para que a população tenha uma alimentação 

mais saudável e, dessa forma, um peso adequado. Os estudos que têm avaliado 

associações da obesidade com o nível de conhecimento de nutrição e com as 

práticas alimentares em pré-adolescentes brasileiros são escassos. (ROZANE, 

2005). 

Nos últimos tempos, expressões como qualidade de vida e alimentação 

saudável vêm atraindo a atenção de pessoas de diferentes idades, classes sociais e 

grau de instrução.  De igual modo, desperta interesse a possibilidade de se 

desenvolver estilos de vida saudáveis, para que ocupa posto privilegiado a 

alimentação e educação nutricional (OLIVEIRA, 2015). 

A educação nutricional configura-se em um campo de atuação educativa do 

nutricionista (Lei Federal 8.234/91). Nesse campo é possível, de acordo com a 

postura do profissional nutricionista adotada, construir conhecimentos significativos 

com o paciente (MANÇO; COSTO, 2014). 

A educação nutricional compete em desenvolver estratégias sistematizadas 

para impulsionar a cultura, valorização, adequação e aceitação de hábitos 

alimentares saudáveis e tem como objetivo promoção a saúde do individuo e da 

comunidade. Sendo que estas estratégias facilitam a adoção voluntária de 

comportamento alimentar ou outro relacionado à nutrição, com a finalidade de 

conduzir à situação de saúde e bem-estar (CERVATO, 2012). 

  Iniciativas relativas ao incremento da qualidade da alimentação e à 

educação nutricional podem estar contempladas dentro de projetos de promoção a 

saúde, tais como criação de ambientes favoráveis à saúde, ações comunitárias e 

reorientação dos serviços de saúde que ponham em relevo ações destinadas a 

fomentar saúde (BOOG, 2016). 

A resolução n° 26 do FNDE(Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação) também determina que a inclusão da educação alimentar e nutricional no 
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processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, 

abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas 

saudáveis de vida na perspectiva da segurança alimentar e nutricional se faz 

necessário (FNDE, 2013). 

Mahan (2012) salienta que a infância é o período em que se estabelece o 

padrão alimentar, sendo, portanto o momento ideal para se criar hábitos saudáveis.  

 A nutrição auxilia no desempenho e na melhora da capacidade, mas 

nem sempre é determinante para um resultado perfeito. Variando assim de sexo, 

idade, esporte, potencialidades de aptidão física, estatura e peso, estado nutricional 

e composição corporal. Sendo assim, a dieta essencial é aquela que disponibiliza os 

nutrientes imprescindíveis no funcionamento do organismo e no fornecimento de 

energia necessário para condicionar as funcionalidades vitais (RAVAGNANI, 2010). 

A fase da infância e da adolescência tem um peso muito importante no 

desenvolvimento do indivíduo e na determinação de seu comportamento alimentar 

em seu futuro, consequências podem surgir se a contribuição para tais hábitos for 

inadequada (CORTEZ, 2012), 

 

A infância e a adolescência são períodos extremamente 

importantes para o desenvolvimento de um estilo de vida saudável, uma vez 

que os comportamentos adquiridos nesta fase tendem a ser perpetuados 

por toda a vida. Durante a adolescência também ocorrem o aumento da 

independência e ganho de autonomia na tomada de decisões sobre práticas 

e comportamentos de vida. (SOUZA et al., 2011, p.20) 

 

Dessa forma pode interferir em uma boa qualidade de vida e assim trazer 

prejuízos ao futuro adulto. Pelo fato do baixo consumo de alimentos saudáveis, a 

falta de prática esportiva, sedentarismo e a busca por álcool e drogas vêm 

acarretando sérios problemas, comprometendo assim a saúde desses indivíduos 

(RAVAGNANNI, 2010).  

O variado fator que podem envolver uma dieta tem uma grande influência na 

forma como cada sujeito vai escolher seus alimentos, o convívio e a rotina também. 

Dentro de uma rotina o sujeito tem uma alimentação mais regrada e seu corpo se 

adapta ao que ele está acostumado a comer, como em caso de atletas ou aqueles 

que têm um tempo determinado a pratica de algum esporte para o bem da saúde, 

dessa forma o seu bem estar vai se tornar algo comum (JUNIOR, 2009). 



21 

Já aqueles que não possuem um tempo certo para comer e a alimentação 

não são balanceados, muitas vezes o exagero do uso de determinado alimento e a 

falta de prática de exercícios acabam por acarretar futuras disfunções no organismo 

e possíveis problemas na saúde. Por esse motivo ter uma rotina e uma alimentação 

saudável é necessário para o bem estar de cada indivíduo (GONÇALVES, et AL. 

2015). 

O cálculo energético que cada sujeito necessita ingerir na alimentação vai 

variar do sexo, idade, a frequência, duração e o tipo de esporte que ele pratica. 

Dessa forma, um parâmetro deve ser feito e um cálculo energético deve ser 

realizado para que o praticante saiba a quantia e onde encontra tal fonte necessária 

para a prática de seu esporte (JUZWIAK , 2000). 

 Segundo Juzwiak et al. (2000), muitas vezes o sujeito ingere macro e 

micronutrientes de forma errônea, como no excesso de ingestão de carboidratos, 

cálcio, piridoxina, zinco, folato e magnésio. Dessa forma o risco de doenças, a 

diminuição de taxa metabólica e o uso indevido em dietas podem estar presentes e 

trazer danos negativos ao organismo de determinado indivíduo. Por isso a ingestão 

desses alimentos deve ser estipulada de acordo com o balanceamento das 

atividades e exigências metabólicas do organismo de cada um, assim se vê a 

necessidade de um acompanhamento nutricional adequado.  

 Alguma estratégia alimentar tem grande influência e devem ser 

respeitadas, como: 

Alcançar balanço energético e peso saudável; Redução de 

alimentos de alta densidade calórica;Aumento regular da atividade física; 

Aumento da ingestão de fibras; Aumento da ingestão de frutas e vegetais; 

Redução de bebidas açucaradas; Restrição de alimentos com alto índice 

glicêmico; Limitar consumo total de gorduras e redirecionar o consumo de 

gorduras não saturadas, eliminar o consumo de gorduras hidrogenadas 

(gorduras trans);Promoção de atividade física e alimentação saudável 

(NORMAN, 1995, apud FARIAS e MARINHO, 2004 p.32) 

 

Tais estratégias, quando trabalhadas e específicas por profissionais 

adequados e colocadas em prática poderão trazer a cada indivíduo uma vida 

saudável de forma regrada, acompanhadas e corretas. O acompanhamento 

nutricional então ganha espaço e mostra a amplitude a ser trabalhada dentro do 
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esporte e a relação do sujeito com este para com a alimentação. Uma vez bem 

assistido, instruído e consciente, as práticas se tornam mais comuns e aqueles que 

convivem acabam aprendendo que a melhor forma de praticar qualquer esporte que 

seja e ter uma vida saudável e buscando alternativas corretas e com aqueles que 

possam orientar da melhor forma (CARVALHO, 2016). 
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3.2 PRÁTICAS ALIMENTARES NA INFÂNCIA 

 A infância representa um período fundamental para o desenvolvimento 

do ser humano, tanto nos aspectos biológicos, psicossociais e cognitivos. Episódios 

de doença nessa fase inicial da vida podem significar um trauma, um atraso ou até 

mesmo uma interrupção no processo de desenvolvimento e crescimento da criança 

(SILVA; TIENGO, 2014). 

O conhecimento e o controle nutricional na escolar na fase pré-escolar são 

de suma importância, uma vez que essas crianças são marcadas por grandes 

mudanças biológicas, sujeitas a diversos distúrbios nutricionais como a desnutrição, 

obesidade e sobrepeso (WEEFFORT, 2009, BERNARDI, 2010). 

A escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde e 

desempenha papel fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de vida, 

entre eles o da alimentação. A promoção de saúde no ambiente escolar vem sendo 

fortemente recomendada por órgãos internacionais, pois a infância é um período de 

intenso desenvolvimento físico e intelectual, marcado por um gradual crescimento da 

altura, ganho de peso e desenvolvimento psicológico (FAO, 1999). A alimentação 

inadequada nessa fase pode ocasionar déficits no desenvolvimento físico e cerebral. 

Devido às deficiências crônicas de vitaminas e minerais (principalmente ferro, 

vitamina A e iodo), cerca de 1/3 das pessoas não atinge seu potencial em 

desenvolvimento intelectual e de crescimento (GARCIA et al, 2003). 

Hollo, (2007) enfatiza que programas de educação nutricional em rede 

pública é necessários para ajudar no enfrentamento do atual quadro mundial, a 

obesidade e suas co-morbidades, através de práticas de uma alimentação saudável 

e melhora da qualidade de vida. Ações combinadas com informações e motivação 

são bem sucedidas. 

Programas de intervenção podem ser realizados nas escolas para que haja 

uma melhor ampliação do tema. Palestras com profissionais da área que abordem o 

tema e a real função da nutrição na formação do indivíduo, jogos que estimulem e 

mostrem o real resultado de determinada atividade, pôsters explicativos espalhados 

em diversos ambientes do local escolar e confecção de materiais sobre a educação 

alimentar por parte dos alunos também podem auxiliar (OLIVEIRA, 2015). 
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Por fim, pode-se compreender que a alimentação e sua relação com o 

desempenho de cada sujeito na realização de algum esporte necessitam de vários 

fatores para ser saudável e trazer resultados positivos ao corpo. A alimentação deve 

possuir um acompanhamento balanceado por um profissional competente que saiba 

direcionar a quantia, o que e a forma de consumo de determinado alimento para um 

determinado corpo (RUBENS, 2015). 

 

A alimentação desempenha na vida das pessoas um papel 

abrangente que envolve não apenas uma simples incorporação de material 

nutritivo necessário para a sobrevivência, mas algo que possui um profundo 

significado subjetivo, social e cultural, ligado ao simbólico e ao imaginário. 

(CEREZETTI, 2000, p.54) 
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3.3 OBESIDADE 

A obesidade é definida pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2016) 

como a condição de acúmulo anormal ou excessivo de gordura no organismo. É 

considerada hoje um dos maiores problemas de saúde pública a nível mundial, 

sendo a doença crônica não transmissível (DCNT) que epidemiologicamente mais 

cresce no mundo, assumindo a condição de epidemia global que atinge tanto países 

desenvolvidos como os em desenvolvimento. 

No Brasil, o aumento da prevalência da obesidade começou a ser observado 

paralelamente à mudança econômica ocorrida nos últimos cinquenta anos, 

caracterizando a transição nutricional de um país com alta incidência de desnutrição 

a um país com elevadas taxas de sobrepeso e obesidade, como resultado das 

profundas mudanças de estilo de vida e padrões de trabalho (CERVATO, 2012). 

Dentre as várias ferramentas disponíveis para a avaliação do estado 

nutricional, sejam em estudos clínicos e principalmente em estudos populacionais, 

as medidas antropométricas apresentam-se como as mais utilizadas, tendo como 

destaque o emprego do índice de massa corporal (IMC). Apesar das limitações dos 

métodos de avaliação antropométrica e, especificamente do IMC, no sentido de não 

predizer a distribuição da gordura corporal e de não diferenciar massa magra de 

massa gorda, este é bastante utilizado pelo fato de produzir informações básicas 

das variações físicas dos indivíduos, possibilitando a classificação em graus de 

nutrição, além de ser um método não invasivo, de baixo custo, fácil e de rápida 

execução, e permite boa correlação com indicadores de morbimortalidade 

(BARBOZA, 2005; CORTEZ, 2012) 

As curvas de crescimento constituem um importante instrumento técnico 

para medir, monitorar e avaliar o crescimento de todas as crianças e adolescentes 

de 0 a 19 anos, independente da origem étnica, situação socioeconômica ou tipo de 

alimentação. Desnutrição, sobrepeso, obesidade e condições associadas ao 

crescimento e à nutrição da criança podem ser detectadas e encaminhadas 

precocemente. As curvas da OMS adaptam-se bem ao padrão de crescimento das 

crianças e adolescentes e aos pontos de corte de sobrepeso e obesidade 

recomendados para os adultos. Dessa forma, a referência da OMS preenche a 

lacuna antes existente nas curvas de crescimento e correspondem à referência 

adequada para a avaliação nutricional das crianças e adolescentes do nascimento 
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aos 19 anos, razão esta que fez este Ministério adotar essa referência para o Brasil 

(OMS, 2006). 

A obesidade definida como um excesso de gordura corporal relacionado à 

massa magra, e o sobrepeso como uma proporção relativa de peso maior que a 

desejável para a altura são condições de etiologia multifatorial, cujo 

desenvolvimento sofre influência de fatores biológicos, psicológicos e sócio-

econômicos. Existe uma grande variabilidade biológica entre os indivíduos em 

relação ao armazenamento do excesso de energia ingerida condicionada por seu 

patrimônio genético. Os fatores genéticos têm ação permissiva para que os fatores 

ambientais possam atuar, como se criassem "ambiente interno" favorável à 

produção do ganho excessivo de peso (sobrepeso e obesidade), e são alguns os 

estudos que apontam para o papel de fatores biológicos no seu desenvolvimento 

(DAMIANI, 2012).  

As preferências alimentares das crianças, assim como atividades físicas, 

são práticas influenciadas diretamente pelos hábitos dos pais, que persistem 

freqüentemente na vida adulta, o que reforça a hipótese de que os fatores 

ambientais são decisivos na manutenção ou não do peso saudável. Portanto, a 

informação genética constitui-se em uma causa suficiente para determinar 

sobrepeso e obesidade, mas, não sempre necessária, sendo possível reduzir-se a 

sua influência, através de modificações no micro e macro ambiente em que vivem 

as pessoas (MONTEIRO, 2015). 

Apresentam caráter epidêmico e prevalência crescente, nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (DIAZ; RODRIGUES, 2016), que tenta ser 

explicada, pelos sociólogos e nutrólogos, por fatores nutricionais inadequados 

conseqüentes da chamada transição nutricional caracterizada por um aumento 

exagerado do consumo de alimentos ricos em gordura e com alto valor calórico, 

associados a excessivo sedentarismo condicionado por redução na prática de 

atividade física e incremento de hábitos que não geram gasto calórico com assistir 

TV, uso de vídeo games e computadores entre outros, enfim por importante 

mudança no estilo de vida, determinada por fatores culturais, sociais e econômicos  

Estudo realizado por Strauss (2000) mostrou forte influência do 

componente biológico no desenvolvimento da obesidade, especialmente entre 

adultos; no entanto, este autor conclui que a prevalência observada nos últimos 20 
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anos pode ser explicada simplesmente por fatores ambientais, já que não foram 

demonstradas alterações metabólicas que apontassem para distúrbio biológico. 

 

3.3.1 Atividade física, nutrição e qualidade de vida em crianças 

É interessante observar que a questão da qualidade de vida do ser humano 

está associada a uma série de fatores que darão condições para que o mesmo se 

desenvolva de maneira saudável. Junior cita alguns, a saber, “o estado de saúde, a 

função física, a energia e a vitalidade, a função cognitiva e emocional, a satisfação 

com a vida e o sentimento de bem-estar, a função sexual, a função social, a 

recreação e o nível econômico.” (JÚNIOR, 2009). 

 Assunção Jr. et al. (1999) evidenciam que a qualidade de vida 

representa uma tentativa de nomear algumas características da experiência 

humana, sendo ele o fator central que determina a sensação subjetiva de bem-estar. 

Para Shin & Johnson, citados por Assunção et al. (2017), ela consiste na possessão 

dos recursos necessários para a satisfação das necessidades e desejos individuais, 

a participação em atividades que permitem o desenvolvimento pessoal, a auto 

realização e a possibilidade de uma comparação satisfatória entre si mesmo e os 

outros. 

Minayo (2013) caracteriza a qualidade de vida como uma série de fatores 

subjetivos e objetivos, e dessa forma quando o indivíduo encontra-se em situação de 

alimentação desregrada e conseqüente sedentarismo, logo sua qualidade de vida, 

no sentido realização plena é diminuído. 

 É interessante observar que a qualidade de vida está relacionada não 

somente a questão da saúde física ou psicológica, mas também à possibilidade de 

dar condições da pessoa desenvolver competências e habilidades de efetuar suas 

tarefas básicas diárias de forma independente, sem precisar de ajuda de outrem. 

(CARVALHO, 1999 apud FARIA e MARINHO, 2015). E essa caracterização de 

independência do indivíduo diz respeito à realização de atividades simples sem 

precisar da intervenção de ninguém. 

 A redução de algumas dessas atividades, sejam em maiores ou 

menores proporções, acabam por proporcionar a diminuição da autonomia da 

pessoa. É nesse ponto que a atividade física entra como forma de viabilizar a 
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melhora na qualidade de vida do mesmo, contudo, é imprescindível reconhecer os 

limites e respeitar as necessidades e particularidades de cada indivíduo. (MOTA, 

2013). 

Mota e Carvalho (2009) corroboram com a idéia de que as práticas 

constantes de exercícios físicos contribuem para a diminuição dos efeitos deletérios 

em virtude do sedentarismo. 

Nesse sentido, evidencia-se, portanto, que o indivíduo quando incorpora ao 

seu cotidiano a prática regular do exercício físico contribui grandemente para a 

melhora de sua qualidade de vida, que nada mais é que a melhora na execução e 

desenvolvimento de atividades (STRAUSS, 2005) 

De acordo com Faria e Marinho (2015) a prática constante de exercícios 

físicos contribui para uma melhora significativa de resultados gradualmente. Os 

autores ainda ressaltam que o envolvimento dos indivíduos em programas 

esportivos aliados a uma alimentação saudável é uma maneira eficiente de 

reduzir/prevenir as grandes perdas funcionais associadas ao envelhecimento. 

A manutenção ou o aumento dos níveis de força muscular possibilitam que a 

pessoa não sinta a necessidade de alterar o padrão de marcha e, como 

consequência, não prejudique o equilíbrio, fatos estes que poderão ter um resultado 

relevante (SARDINHA & BAPTISTA, 1999 apud FARIA e MARINHO, 2015). 

3.3.2 Intervenções nutricionais como contribuição à saúde e qualidade de 

vida da criança. 

A nutrição auxilia no desempenho e na melhora da capacidade, mas nem 

sempre é determinante exclusivamente para um resultado perfeito. Variando assim 

de sexo, idade, esporte, potencialidades de aptidão física, estatura e peso, estado 

nutricional e composição corporal (ALMEIDA et. al., 2016) 

Dessa forma ao aliar uma boa alimentação e a constante prática da 

atividade física pode-se interferir em uma boa qualidade de vida e assim evitar 

prejuízos ao futuro adulto. Pelo fato do baixo consumo de alimentos saudáveis, a 

falta de prática esportiva e sedentarismo a saúde de crianças têm sido 

comprometida (FARIA; MARINHO, 2015) 

Assim o trabalho da nutrição alimentar e prática esportiva entram em vigor 

para que esses distúrbios possam ser evitados. Maneiras práticas podem ser 
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adotadas, como uma maior abrangência para a comunidade de um município, 

projetos realizados pelas prefeituras e até mesmo a oferta de prática de esportes 

para que essas crianças aprendam a se cuidar e escolham uma vida ativa e 

saudável para seu presente e futuro. A tarefa não é fácil, mas se esforços não forem 

medidos, tanto por parte da família e responsáveis pela comunidade. Um bom 

trabalho trará bons resultados (CARVALHO, 2012) 

 

No Brasil, existem algumas intervenções destinadas à promoção de 
atividade física e alimentação saudável em crianças. Entretanto, pouco se 
conhece sobre a metodologia dos estudos, os tipos de intervenção, as 
evidências dos efeitos e os resultados na saúde dos mesmos (SIMON et al., 
2004, p.21). 

  

Programas de intervenção podem ser realizados nas comunidades para que 

haja uma melhor ampliação do tema. Palestras com profissionais da área que 

abordem o tema e a real função da nutrição na qualidade de vida do indivíduo, 

pôsters explicativos espalhados em diversos ambientes do local auxiliam no 

processo de conscientização (SANTOS, 2009). 

O variado fator que podem envolver uma dieta tem uma grande influência na 

forma como cada sujeito vai escolher seus alimentos, o convívio e a rotina também. 

Dentro de uma rotina o sujeito tem uma alimentação mais regrada e seu corpo se 

adapta ao que ele está acostumado a comer, como em caso de atletas ou aqueles 

que têm um tempo determinado a pratica de algum esporte para o bem da saúde, 

dessa forma o seu bem estar vai se tornar algo comum (OLIVEIRA, 2015).  

Já aqueles que não possuem um tempo certo para comer e a alimentação 

não são balanceados, muitas vezes o exagero do uso de determinado alimento e a 

falta de prática de exercícios acabam acarretando futuras disfunções no organismo e 

possíveis problemas na saúde. Por esse motivo ter uma rotina e uma alimentação 

saudável é necessário para o bem estar de cada indivíduo (ALMEIDA et al., 2016)  

 Segundo Santos et al. (2000), a ingestão errada de macro e 

micronutrientes pode colaborar para uma alimentação errada e consequente 

diminuição dos resultados frente à melhora na qualidade de vida. Dessa forma o 

risco de doenças, a diminuição de taxa metabólica e o uso indevido em dietas 

podem estar presentes e trazer danos negativos ao organismo de determinado 

indivíduo. Por isso a ingestão desses alimentos deve ser estipulada de acordo com o 
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balanceamento das atividades e exigências metabólicas do organismo de cada um, 

assim se vê a necessidade de um acompanhamento nutricional adequado.  

 A hidratação é um ponto de extrema importância para manter o 

desempenho da prática esportiva e para o bem da saúde de modo geral. Através da 

sudorese, muitos eletrólitos são perdidos e o aumento da produção de calor no 

metabolismo, a ingestão de fluídos antes, durante e após a prática esportiva é 

necessária, principalmente quando se trata da saúde da criança, que necessita de 

cuidados e orientações mais específicas (GONÇALVES, et al, 2015).  

Outro ponto que deve ser levado em consideração é a obesidade, que é 

acarretada pela falta de limites alimentares e falta de prática esportiva. Dentro 

desses três distúrbios é possível compreender que a busca de um padrão, 

resultados rápidos e a falta de acompanhamento podem acarretar danos à saúde de 

determinado sujeito, podendo trazer até a morte. Nesse ponto, vê-se a necessidade 

de acompanhamento nutricional e uma maior estimulação para a prática correta de 

esportes, assim evitando casos severos como os mencionados a cima (GOMES, 

2017) 

Alguma estratégia alimentar tem grande influência e devem ser respeitadas, 

dentre elas: alcançar balanço energético e peso saudável; redução de alimentos de 

alta densidade calórica; aumento regular da atividade física; aumento da ingestão de 

fibras; aumento da ingestão de frutas e vegetais; redução de bebidas açucaradas; 

restrição de alimentos com alto índice glicêmico; limitar consumo total de gorduras e 

redirecionar o consumo de gorduras não saturadas, eliminarem o consumo de 

gorduras hidrogenadas (gorduras trans); promoção de atividade física e alimentação 

saudável (CERVATTO; JORGE; GOMES, 2017). 

Tais estratégias, quando trabalhadas e especificas por profissionais 

adequados e colocadas em prática poderão trazer a cada indivíduo um vida 

saudável de forma regrada, acompanhadas e corretas. O acompanhamento 

nutricional então ganha espaço e mostra a amplitude a ser trabalhada dentro do 

esporte e a relação do sujeito com este para com a alimentação. Uma vez bem 

assistido, instruído e consciente, as práticas se tornam mais comuns e aqueles que 

convivem acabam aprendendo que a melhor forma de praticar qualquer esporte que 

seja e ter uma vida saudável e consequente melhora na qualidade de vida buscando 

alternativas corretas e com aqueles que possam orientar da melhor forma 

(ASSUMPÇÃO, 2015).   
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Por fim, pode-se compreender que a alimentação e sua relação com o 

desempenho de cada sujeito na realização de algum esporte necessitam de vários 

fatores para ser saudável e trazer resultados positivos ao corpo. A alimentação deve 

possuir um acompanhamento balanceado por um profissional competente que saiba 

direcionar a quantia, o que e a forma de consumo de determinado alimento para um 

determinado corpo (CARVALHO, 2015). 

 
A alimentação desempenha na vida das pessoas um papel abrangente que 
envolve não apenas uma simples incorporação de material nutritivo 
necessário para a sobrevivência, mas algo que possui um profundo 
significado subjetivo, social e cultural, ligado ao simbólico e ao imaginário. 
(SILVA,2007, p.54) 
 

Entende-se por tanto, que a questão nutricional está diretamente ligada não 

somente a um bom desempeno físico, mas abrange uma esfera maior e mais 

complexa. Nesse sentido, se a alimentação do indivíduo não estiver adequada, 

várias serão as perdas que o mesmo sofrerá. A qualidade de vida de um modo 

amplo depende intrinsecamente de um conjunto de fatores que permitem o 

desenvolvimento saudável do mesmo, seja ele físico psicológico ou social. 

 
A comida traz sobre si um profundo significado simbólico, é algo mais que 
nutrientes; família, história e cultura estão espelhadas inconscientemente na 
prática do hábito alimentar, que reflete diretamente o gosto e a preferência 
dos grupos sociais em que os indivíduos estão inseridos. (WOORTMAN, 
1985, p.27) 

 

Observa-se que o indivíduo, comprometido com esse processo, prepara-se e 

capacita-se, deliberadamente, para atuar sobre os fatores que afetam seu 

funcionamento e desenvolvimento. Desta forma, a educação nutricional insere-se 

neste contexto como uma ferramenta que dá autonomia à criança, para que ela 

possa assumir, com plena consciência, a responsabilidade pelos seus atos 

relacionados à alimentação, as práticas esportivas e conseqüentes vários êxitos 

sobre a qualidade de vida (CARVALHO, 2016). 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Delineamento da pesquisa 

Trata-se de um estudo transversal, pois foi realizado em apenas um 

momento, através de um questionário auto-aplicável, no qual foi uma pesquisa de 

aspecto quantitativo onde será observada a quantidade de crianças que sofrem 

influencia dos hábitos alimentares de seus responsáveis.  

4.2 Local de estudo 

A Pesquisa foi realizada com três turmas da educação infantil que tinha seus 

responsáveis ativos em suas residências e que consomem junto a eles alimentos 

diariamente, em Apucarana no estado do Paraná, onde possuem aproximadamente 

132 mil habitantes (IBGE, 2016) e nove escolas particulares, a pesquisa será 

realizada em apenas uma escola no bairro Jardim trabalhista, com ensino infantil no 

qual possui aproximadamente 140 alunos matriculados.  

 

 

4.3 Amostragem 

A população de estudo foi composta por crianças com a faixa etária de 3 a 5 

anos, no período vespertino onde realizam diariamente apenas o café da tarde junto 

a escola onde é elaborado por um nutricionista e variado todos os dias, cada turma 

apresenta aproximadamente 20 alunos, três turmas totalizando 60 alunos e 60 

responsáveis, de ambos os sexos. 

 

4.4 Critérios de inclusão 

Indivíduos de ambos os gêneros, de 3 a 5 anos que sejam matriculados na 

instituição de ensino, sendo necessário a participação de seus responsáveis para o 

preenchimento do questionário. 
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4.5 Critérios de exclusão 

Indivíduos que se recusarem a participar da pesquisa, que não possuem 

uma alimentação acompanhada de seus responsáveis diariamente e aqueles que 

não assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e não 

responderem todas as questões. 

4.5.1 Riscos 

Como potencial risco e incomodo que a pesquisa possa acarretar evidencia-

se o desconforto emocional causado aos candidatos quando os mesmos 

responderem ao questionário. Bem como a antropometria que seria a aferição do 

peso e altura que também iam resultar em um constrangimento, foi aplicada em uma 

sala onde cada participante foi avaliado de forma isolada, sem a presença de outras 

pessoas, de modo a garantir sigilo das informações. Para amenizar os riscos que se 

apresentou ao participante o pesquisador confortou por meio de toque afetivo, 

escuta acolhedora e se fosse necessário o encaminhará para acompanhamento 

psicológico na rede pública de saúde. 

 

4.5.2 Benefícios 

Agregar conhecimentos sobre a alimentação saudável, uma vez que será 

entregue um folder que ainda está em andamento e produção com orientações 

nutricionais. 

 

 

4.6 Desenvolvimento do estudo e instrumentos de coleta de dados 

4.6.1 Identificação dos hábitos 

 A identificação dos hábitos e costumes alimentares foi realizadas através de 

uma entrevista onde foram enviados  o questionário/autoaplicável na agenda da 
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criança para os responsáveis e também para o aluno. Os responsáveis foram 

orientados a responderem um questionário sobre os hábitos alimentares dele e outro 

sobre os hábitos da criança. 

O questionário dos responsáveis contou com 11 perguntas, sendo 04 para 

identificar o entrevistado (dados pessoais) e 07 de conhecimentos sobre suas 

preferências alimentícias diárias, frequência alimentar. O da criança conterá com 11 

perguntas sendo 05 para identificar o entrevistado (dados pessoais) e 06 de 

conhecimentos sobre suas preferências alimentícias diárias, frequência alimentar. 

4.6.2 Avaliação Antropométrica do Estado Nutricional 

Os dados antropométricos das crianças foram coletados na própria escola, 

sendo esses dados peso (P) e altura (A) que só foram realizados após a autorização 

de seus responsáveis onde obteve as informações que se fizerem necessárias.  

Através do questionário que foi enviado aos responsáveis se obteve 

informação de peso e altura dos responsáveis onde foi calculados o IMC (índice de 

massa corporal). No qual compreende a relação do peso em quilogramas e o 

quadrado da estatura em metros: IMC = peso (kg) /altura (m²) cujos resultados 

podem ser classificados de acordo com os pontos de corte estabelecidos. 

 

CLASSIFICAÇÃO DE IMC (OMS,1997) 

DPE Grau I 17 a 18,4 kg/ m² 

DPE Grau II 16 a 16,9 kg/ m² 

DPE Grau III Inferior a 16 kg/ m² 

Eutrofico 18,5 a 24,9 kg/ m² 

Pré- Obeso (Sobrepeso) 25 a 29,9 kg/ m² 

Obesidade I 30 a 34,9 kg/ m² 

Obesidade II 35 a 39,9 kg/ m² 

Obesidade III Acima ou igual a 40 kg/ m² 

 

Na antropometria das crianças foram aferidas na escola medidas de peso e 

altura e o cálculo de IMC (índice de massa corporal) 

Para a coleta de dados do peso corporal foi utilizada a balança digital da 

marca Cadence ® com capacidade máxima de 150 kg e precisão de 100g onde 
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cada criança esteve posicionada em pé, no centro da balança, com o peso corporal 

igualmente distribuídos entre os pés, com roupas leves e sem sapatos.  Para 

aferição da estatura, será utilizada uma fita métrica inelástica de 150 cm de 

comprimento, fixada em uma parede lisa e sem rodapé, onde a criança  permaneceu 

com os braços estendidos ao longo do corpo, com os pés juntos aos calcanhares, 

glúteos e ombros tocando a superfície da fica antropométrica. A criança se manteve 

reta, olhando horizontalmente e posicionando a cabeça sem adornos no plano 

Frankfurt (IBGE, 2013). As crianças foram avaliadas após previa autorização dos 

pais e/ou responsáveis por meio do TCLE (APENDICE 1) 

Após a coleta dos dados os resultados foram colocados em uma planilha 

para avaliar o estado nutricional da criança, onde foi avaliada a porcentagem de 

adequação dos seguintes indicadores: IMC/I (índice de massa corporal por idade) 

P/I (peso para idade), P/E (peso para estatura) e E/I (estatura para idade) (WHO, 

2006) Tais indicadores determinam o estado nutricional em que a criança se 

encontram e possuem pontos de corte de acordo com cada sexo e idade em, que a 

criança se encontra. Por isso, foram comparados a tabela de referência 

preconizados pelo (M.S) Ministério da Saúde (ANEXO). As curvas constituem um 

importante instrumento técnico para medir, monitorar e avaliar o crescimento das 

crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, para problemas relacionados à nutrição 

como desnutrição, sobrepeso, obesidade e condições associadas ao crescimento 

possam ser detectadas e encaminhadas precocemente, conforme recomendação 

dos Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional. (SISVAN, 2016) 

 

4.6.3 Coleta de dados 

Para a coleta de dados foram utilizados os seguintes materiais: questionário 

elaborado pela pesquisadora e validado por três professores da FAP. 

Após os questionários serem recolhidos foi entregue um material educativo 

abordando as principais recomendações sobre alimentação saudável. (APÊNDICE 

F). 

Os dados coletados foram tabulados e apresentados sob forma de gráficos e 

tabelas para melhor compreensão dos mesmos utilizando a software Microsoft Excel 

2010. 
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4.6.4 Considerações éticas 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Apucarana (FAP) de Apucarana – PR, atendendo as normas regulamentares de 

pesquisa envolvendo seres humanos, Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde. Parecer nº 2.646.116, CAAE 87992518.7.0000.5216 após autorização 

institucional da Autarquia Municipal de Saúde e da Clinica de Diagnóstico Mantine. 

Todos os participantes tiveram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) assinado pelos responsáveis (Apêndice A).
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa foi realizada em um Centro de Educação Infantil 

Particular, sendo 56 o total de participantes da mesma, (28 crianças e seus 

respectivos responsáveis). Nesse sentido, fora enviado junto à agenda da criança 

um questionário que tinha como objetivo principal reconhecer os hábitos alimentares 

de tais famílias e a influencia dos mesmos na alimentação da criança. Convém 

salientar que, o formulário - tanto da criança quanto do adulto – fora respondido pelo 

próprio responsável.  

Nesse processo de coleta de informações, foi realizada a antropometria nos 

alunos avaliados para que pudesse se estabelecer uma relação com os dados 

preenchidos (Peso e Altura) dos responsáveis. Sobre essa relação, pode-se 

perceber que dentre os adultos 17 (60%) deles foram categorizados como eutrofia; 7 

(25%) foram diagnosticados com sobrepeso; 2 (7,14%) com obesidade grau I, e 

também 2 (7,14%) indivíduos diagnosticados com obesidade grau II, também 2 

pessoas. Já para a mesma análise nas crianças, evidenciou-se 24 (85,71%) foram 

diagnosticadas como eutróficas e apenas 4 (14,28%) apresentaram obesidade.  

Estabelecendo a relação entre a obesidade entre pais e filhos, pode-se 

constatar que embora a maioria das crianças apresentam um diagnóstico positivo e 

sadio, seus responsáveis não correspondem à mesma situação. Porém cabe 

salientar que os hábitos alimentares saudáveis ou não, não são os únicos 

responsáveis pelo desencadeamento da obesidade. A mesma pode ser reflexa de 

doenças crônicas não transmissíveis, estresse, e fatores socioeconômicos, culturais 

e fisiológicos, ou seja, a alimentação, embora contribua não é o único fator 

desencadeante da obesidade. E como esses adultos, não foram avaliados, a 

pesquisa restringe-se então, a realizar uma análise apenas sobre a influencia dos 

hábitos alimentares. 

É ainda cabível elencar, que o propósito inicial da pesquisa visava 

entrevistar a quantidade de 65 alunos e seus respectivos responsáveis, perfazendo 

um total de 130 pessoas entrevistadas, contudo, em virtude de alguns responsáveis 

responderem os questionários de forma incorreta ou até mesmo se absterem de 

responder o número final de entrevistados foi inferior ao desejado. 
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Diante disso chegou-se a alguns resultados que serão alvos de como o 

primeiro item do questionário infantil diz respeito à questão do aleitamento materno 

(tabela 01). Dos 28 alunos, cinco (17,85%) responderam que não tiveram contato 

como essa forma de amamentação, em contrapartida 23 crianças foram 

amamentadas no peito, o equivalente à 82,14%. Convém ainda ressaltar que dos 23 

que responderam sim, o maior índice de tempo de amamentação exclusiva foi de 6 

meses ou mais, correspondendo à 39,28% ou 11 crianças.  

 

Tabela 1: Quantidade e Porcentagem de crianças que foram amamentadas no 

peito. 

A CRIANÇA MAMOU NO PEITO? 

SIM NÃO 

Número % Número % 

23 82,14 5 17,85 

QUANTO TEMPO DE FORMA EXCLUSIVA? 

Menos de 30 

dias 
1 a 2 meses 3 a 4 meses 5 a 6 meses 

6 meses ou 

mais 

Número % Número % Número % Número % Número % 

4 14,28 1 3,57 3 10,71 5 8,62 11 39,28 

Fonte: Mandato; Brandão, 2018. 

 

Segundo Corrêa; Monteiro; Soeiro (2003), iniciar o aleitamento materno na 

primeira meia hora após o nascimento é importante por que: mantém o bebê 

aquecido, estabiliza a respiração e a frequência cardíaca; propicia que mãe e filho 

se conheçam e estabeleça vínculo; o bebê aprende a mamar de maneira mais 

eficiente; beneficia, em especial, o bebê de baixo peso, que corre mais risco de 

morrer e necessita de mais apoio para realizar uma sucção efetiva; ajuda na 

prevenção da hemorragia pós-parto; aumenta a duração do aleitamento materno; o 

colostro é a primeira imunização do recém-nascido.  
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Sabe-se que a amamentação é o alimento da criança que desde os seus 

primeiros anos influencia em toda sua vida. O aleitamento é um importante 

componente de uma boa alimentação infantil (BRASIL, 2002). 

As crianças que são amamentadas têm um melhor estado imunológico e 

nutricional, favorecendo a uma menor frequência de adoecimento. Assim, elas 

necessitam de menores hospitalizações, atendimentos médicos usam de 

medicamentos, fazendo com que os pais faltem menos ao trabalho, resultando em 

benefício ao bebê, à sua família e a toda sociedade (GIUGLIANI, 2000).  

Neiva et al., (2003) enfatizaram o leite materno é a primeira alimentação que 

o bebê deve ganhar ao nascer, sendo rico em nutrientes eficazes. A característica 

do leite materno altera de mãe para mãe, podendo alterar conforme os fatores 

étnicos, genética, hábitos alimentares da mãe no período de amamentação.  

Outro dado coletado, diz respeito à frequência das refeições semanais 

(gráfico 1), a maioria dos entrevistados (82,14%) diz tomar o café da manhã todos 

os dias, o lanche da manhã 96,42% dos entrevistados também afirmaram que 

possuem o hábito de fazê-lo. Com relação ao almoço, todos os participantes 

relataram ter o hábito de fazer tal refeição, correspondendo à 100% dos 

entrevistados. Da mesma forma, o lanche da tarde também é realizado todas as 

tardes, por todos os entrevistados, justamente por estarem na escola nesse horário. 

O jantar, por sua vez, é realizado por 25 alunos durante todos os dias, sendo que 

três pessoas responderam não ter o hábito de realizar essa refeição toda as noites. 

E por fim, o lanche da noite, fora a refeição que mais houve divergência entre os 

números haja vista que grandes partes dos entrevistados alegaram não ter o hábito 

de realizar tal refeição todos os dias da semana. 
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Gráfico 1: Frequência das refeições semanais das crianças 

 
Fonte: Mandato; Brandão, 2018. 

  

Com relação ao local onde as refeições foram realizadas (gráfico 2), 

observou-se que a maioria das refeições foram realizadas sempre na residência do 

entrevistado, com exceção apenas do lanche da tarde que é realizado por 100% dos 

alunos na escola. 
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Gráfico 2:Relação entre porcentagem e local onde realiza as refeições. 

 
Fonte: Mandato; Brandão, 2018. 
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que apresenta um índice de 78,57% de pessoas que não tem o hábito de consumi-

lo, como é possível observar no gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Frequência de consumo semanal de carnes. 

 
Fonte: Mandato; Brandão, 2018. 
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tecidos, formação de enzimas, hormônios, anticorpos, fornecimento de energia além 

de processos metabólicos. A carne também é a principal fonte de ferro, nutriente 

importante na adolescência, pois tem sua necessidade aumentada devido ao 

crescimento rápido, do aumento da massa muscular, do volume sanguíneo e das 

enzimas respiratórias, além das perdas durante a menstruação no caso das meninas 

(MARCHINI, 2008). 

 O gráfico 4 apresenta a frequência semanal de consumo de 

carboidratos, pode-se constatar que dentre os alimentos listados houve certa 

padronização nas respostas. O consumo de batata frita, por exemplo, apresenta 

com 46,42% dos alunos declarando não consumi-la, 38,28% declaram comer de 1 a 

2 vezes por semana e 14,28% comem de 3 a 4 vezes.  Já o consumo de salgados 

fritos apresenta um percentual de 67,85% de crianças que não comem os mesmos, 

25% declarou comer de 1 a 2 vezes e 10,71% de 3 a 4 vezes por semana. O 

consumo de pão francês apresenta um índice de consumo de 50% entre 1 a 2 vezes 

semanais; pizza é o carboidrato que tem consumo mais significativo, tendo uma 

prevalência de consumo de 67,85 entre 1 a 2 vezes na semana. 

A ingestão de carboidratos é importante pois estes são a principal fonte de 

energia para o nosso organismo, além de atuar como elemento estrutural da 

membrana celular e como sinalizadores no organismo, contudo se apresentado em 

excesso essa energia é acumulada em forma de gordura aumentado o peso 

corpóreo (FRANCISCO JÚNIOR, 2008). 

Portanto, esses nutrientes fornecem basicamente energia para o organismo, 

são formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio e se encontram, em sua 

maioria, em alimentos como massas, doces, arroz, pães, farinhas e biscoitos, ou 

seja, são um grupo de substâncias químicas formadas por moléculas simples, 

conhecidas como sacarídeos; deste modo quando combinados, formam os 

principais tipos de carboidratos: açúcares e amidos. (AMARAL, 2008). 

 Deste modo, a função principal dos carboidratos consiste no valor 

energético, que ele exerce durante as atividades do dia-a-dia. A energia que deriva 

da desintegração da glicose carreada pelo sangue e do glicogênio hepático e 

muscular acaba sendo utilizado para acionar os elementos contráteis do músculo, 

assim como outras formas de trabalho biológico. (GOUVÊA, 1999). Os carboidratos 

devem ser a base de nossa pirâmide alimentar. Eles sustentam a vida, mantendo 

nosso corpo ativo e aquecido. Nosso cérebro é ativado pela glicose, sem ela o 
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cérebro falha. Só nosso cérebro consome cerca de 25% da energia do organismo. 

(FREITAS, 2002). Portanto, a ingestão de carboidratos deve ser realizada 

diariamente, na quantidade suficiente para manter as reservas corporais de 

glicogênio, que são relativamente limitadas. 

 

Gráfico 4: Frequência de consumo semanal de carboidratos. 

 
Fonte:Mandato; Brandão, 2018. 

  

Outro grupo alimentício questionado foram os embutidos. Caracterizou-se 

como alimentos embutidos os nuggets, hambúrguer e linguiça. Desses três 

alimentos a maioria dos pais respondeu que não tem o hábito de consumo semanal 

de consumir tais alimentos, restringindo-se a um percentual de consumo de nuggets 

de 7,14% entre 1 a 2 vezes na semana; 10,71 % de hambúrguer também entre 1 a 2 

vezes semanais e 39,28% o consumo de linguiça entre 1 a 2 vezes por semana. 

Conforme é possível observar no gráfico 5. 
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Sendo assim, recomenda-se a redução no consumo de alimentos com alta 

concentração de sal, como temperos prontos, caldos concentrados, molhos prontos, 

salgadinhos, sopas prontas, conservas, embutidos (salsicha, presunto e mortadela 

entre outros, por isso estes tipos de alimentos são proibidos hoje nos cardápios das 

escolas e creches. Seu consumo excessivo pode causar elevação da pressão 

arterial, ou seja, está diretamente relacionado à hipertensão arterial, é um dos 

principais fatores que contribuem para a ocorrência das doenças cardíacas. 

Portanto, devem-se evitar alimentos que apresentem grandes quantidades de sódio. 

(ROTHFELD, 1997, 86). 

 

Gráfico 5: frequência de consumo semanal de embutidos. 

 

 
Fonte: Brandão; Mandato, 2018. 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Linguiça

Hamburguer

Nuggets

Linguiça Hamburguer Nuggets
5 a 7 0 0 0

3 a 4 14,28 3,57 0

1 a 2 39,28 10,71 7,14

Nenhuma 46,42 85,71 92,85



46 

refrigerantes, 3,57% responderam consumir de 5 a 7 vezes por semana, 17,85% 

entre 3 a 4 vezes; 28,57% entre 1 a 2 vezes e 32,14% declaram não consumir 

refrigerantes.  Já o consumo de margarina/manteiga apresentou um índice elevado 

no consumo, apresentando 25% de consumo entre 3 a 4 vezes por semana; 32,14% 

de consumo entre 1 a 2 vezes e 32,14% alegou não consumir.  Já para o consumo 

de biscoito salgado e biscoito recheado, apresentaram índices mais expressivos de 

não ter o hábito de consumo correspondendo à 50% e 57,14% respectivamente, 

conforme apresenta o gráfico 06. 

Sabe-se que no Brasil são escassos os dados sobre o padrão alimentar da 

população brasileira, principalmente na infância. O alto consumo de alimentos 

industrializados não tem sido estudado de forma sistemática e específica, faltando 

dados comparativos. (FAO, 2007). 

A avaliação da frequência do consumo alimentar é imprescindível, pois 

descreve com ênfase as práticas alimentares adotadas, o monitoramento de 

tendências em longo prazo e o delineamento de estudos de intervenções, assim 

como possibilita caracterizar o nível de risco e a vulnerabilidade da população às 

deficiências nutricionais, adequarem ou propor medidas de intervenção que 

garantam a saúde, particularmente no segmento da população infantil, idade na qual 

a dieta constitui um dos fatores determinantes da velocidade de crescimento e 

desenvolvimento (COLLUCI, 2004).  

No atual estudo, o maior consumo de alimentos industrializados se dá no 

âmbito domiciliar em detrimento do ambiente escolar, corroborando com o mesmo, 

uma pesquisa realizada com crianças entre zero e 59 meses de idade da cidade de 

São Paulo, houve alto consumo de alimentos industrializados como: espessantes, 

achocolatados, iogurte, biscoitos, salgadinhos, chocolate, açúcar, macarrão e 

refrigerantes (AQUINO, 2007). 

A introdução precoce de alimentos industrializados pode levar à formação de 

hábitos alimentares inadequados, que farão parte das memórias alimentares com o 

passar do tempo. Ao contrário dos adultos, as crianças menores e pré-escolares 

dependem de seus pais e de outros cuidadores para o fornecimento de alimentos 

para seu crescimento e desenvolvimento. Desta forma, as atitudes das crianças são 

frequentemente reflexos do ambiente familiar em que vivem (ALBIERO, 2007). 

Durante o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, a figura materna e 

paterna é tida com referencial a ser seguido e imitado. Assim, escolhas 
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nutricionalmente adequadas serão incorporadas aos comportamentos alimentares 

futuros da criança se a dieta de seus próprios pais for condizente com aquela que 

preconizam (PONTES, 2009).  

É notória a influência dos pais na formação de hábitos alimentares 

saudáveis e na intervenção da disponibilidade dos mesmos no domicílio, a fim de 

melhorar o consumo alimentar dos filhos no ambiente domiciliar e, dessa forma, 

influenciar no melhor apetite das crianças em relação ao consumo alimentar durante 

o período escolar (SANTOS, 2008) 

Em pesquisa do Orçamento Familiar (2008-2009), a evolução dos padrões 

de consumo alimentar nas últimas três décadas passível de estudo apenas nas 

áreas metropolitanas do Brasil evidenciou declínio no consumo de alimentos básicos 

e tradicionais da dieta dos brasileiros, como o arroz e o feijão. Há um aumento de 

até 400% no consumo de produtos industrializados, como biscoitos e refrigerantes, 

persistência do consumo excessivo de açúcar e insuficiente de frutas e hortaliças e 

aumento sistemático no teor da dieta em gorduras em geral e em gorduras 

saturadas (BRASIL, 2009). 

 

Gráfico 6: Frequência de consumo de alimentos industrializados. 

 

Fonte: Mandato; Brandão, 2018. 
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Com relação ao consumo de doces, pode-se perceber que o item que 

apresenta um índice de consumo mais frequente são as balas/gomas de mascar 

correspondendo à 7,14% de 5 a 7 vezes semanais. Já os itens bala/gomas de 

mascar, bombom e chocolate tablete, apresentam um consumo semanal de 3 a 4 

vezes correspondente à 14,28%. Todavia, a maioria dos pais alegou na maior parte 

das respostas que não há o consumo dos itens elencados (Gráfico 7). É claro que, 

como já mencionado anteriormente há a possibilidade das respostas terem sido 

mascaradas pelos responsáveis ou das crianças terem hiperestimado a frequência 

de consumo. 

Segundo Fisberg (2004), um dos grandes problemas no mundo é o excesso 

do consumo de gorduras e açúcar por escolares. A preferência por alimentos 

industrializados está crescendo cada vez mais. As crianças preferem trocar os 

lanches saudáveis por bolachas, batata frita pizza, refrigerantes, chocolates. 

Gráfico 7: Frequência de consumo de doces. 

 
Fonte: Mandato; Brandão, 2018. 
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frequência de consumo semanal foi o leite, queijo e iogurtes ou bebida láctea com 

um índice de 60,71% entre 5 a 7 dias por semana. Na sequencia, batata (outros 

preparos) cozida ou purê aparece com um consumo semanal de 3 a 4 vezes 

correspondendo a um percentual de 32,14%. Com um índice de consumo entre 1 a 

duas vezes semanais, o alimento mais consumido é bolo simples, correspondendo a 

85,71% das respostas obtidas. Dos alimentos apresentados, o pão integral aparece 

como o item que há o maior índice de não consumo correspondendo a 60,71%.  

 

 
Gráfico 8: Frequência de consumo semanal de alimentos saudáveis. 

Fonte: Mandato; Brandão, 2018. 
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nutrientes serem indispensáveis por apresentaram funções energéticas, estruturais e 

hormonais, além de transportar vitaminas lipossolúveis, fornecer ácidos graxos 

essenciais e melhorar a palatabilidade dos alimentos, em excesso pode contribuir 

para várias doenças crônicas como distúrbios cardiovasculares, diabetes melito, 

obesidade, entre outras (MAHAN e ESCOTT-STUMP, 2002). 

Os alimentos in natura apresentaram resultados mais expressivos, as frutas 

foram os itens que apresentaram maior percentual de consumo entre 5 a 7 vezes 

por semana correspondendo à 35,71%. Na sequencia, frutas ainda continuam com 

um percentual expressivo de consumo entre 3 a 4 vezes correspondendo à 42,85%. 

Já as hortaliças se apresentam com um consumo de 32,14% durante 1 a 2 vezes 

por semana, conforme é possível observar no gráfico 9. 

Gráfico 9: Frequência de consumo de alimentos in natura. 

 
Fonte: Mandato; Brandão, 2018. 
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químicas catalisadas por enzimas. Enquanto que os minerais são nutrientes 

inorgânicos constituídos de sódio, potássio, cálcio e ferro (LOUREDO, 2014; 

SHIMABUKURO, 2010). 

Outro questionamento levantado para os pais, foi sobre o consumo diário de 

água (gráfico 08) foram poucos os que responderam ter o hábito de consumir acima 

de 6 copos diários, correspondendo à 7%. Dos demais, 29% responderam consumir 

entre 1 a 2 copos por dia; 25% disse ter o hábito de consumir entre 5 a 6 copos 

diários, e por fim o índice que apresentou maior consumo de água foram os que 

alegaram ter o hábito de consumir de 3 a 4 copos durante o dia, o que corresponde 

à 39%. 

É sabido que o consumo diário de água é essencial para o perfeito 

funcionamento do organismo, pois o corpo estando bem hidratado não apresenta 

reações que caracterizam a fome. Ou seja, há indivíduos que sentem fome, porém é 

reflexo da falta de água no corpo (MONDINI, 2009). 

Gráfico 10: Frequência de consumo diário de água. 

 
Fonte: Mandato; Brandão, 2018. 
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Além de representar um dos principais fatores de prevenção de algumas doenças 

crônicas não transmissíveis como obesidade, hipertensão, diabetes e adquirirem 

problemas de ordem psicológica anorexia e bulimia (ROSSI, MOREIRA e RAUEN, 

2008; PAIVA, 2010; LANES, et al., 2012). 

Nesse sentido, a presente pesquisa teve como objetivo central de análise, 

estabelecer uma relação entre os hábitos alimentares saudáveis em crianças e 

responsáveis analisando a influencia dos responsáveis nesse fator. Em suma, 

constatou-se que os hábitos dos pais podem interferir positiva ou negativamente nos 

hábitos e costumes de seus filhos.  

É possível confirmar tal afirmação, analisando e discutindo os gráficos a 

seguir. No gráfico 10, pode-se perceber que dos 28 responsáveis entrevistados, 16 

deles apresentam uma alta frequência de alimentação diária com 5 a 6 refeições, 

divergindo das crianças que apresentam para o mesmo índice, um numero de 20. 

 

Gráfico 11: Tipos de preparos de refeições 

 

 

 

 

Fonte: Mandato; Brandão, 2018. 
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Gráfico 12: Frequencia de refeições diárias responsáveis e crianças. 

 
Fonte: Brandão, Mandato, 2018. 
 

Dentre as refeições realizadas, optou-se por discutir a frequência entre os 

responsáveis e crianças sobre o almoço, lanche da tarde e jantar. Os dados que 

foram colhidos, evidenciaram que, todas as crianças fazem a refeição da hora do 

almoço, ao contrário de seus pais que apresentaram um índice diferente, 

correspondendo à 25 dos mesmos que realizam tal refeição frequentemente. 

O ideal é incentivar às crianças a um saudável café da manhã e um almoço 

completo com proteínas (grãos integrais, soja, ovo, leite e derivados), carboidratos 

(pães, batata, cereais, arroz, macarrão, etc.) verduras, legumes e frutas. Assim, o 

jantar poderá ser uma pequena refeição, um prato leve, uma sopa ou um lanche. 

(ACCIOLY, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Frequência de realização do almoço 
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Fonte: Mandato; Brandão, 2018. 
 

Já para o lanche da tarde, como todas as crianças encontram-se na escola, 

os dados também é unânime para a realização de tal refeição, divergindo de forma 

mais significativa dos pais, onde 19 alegaram ter o hábito de realizar todos os dias 

tal refeição, 5 disseram realizar de 3 a 6 vezes por semana e por fim, 4 pais 

alegaram realizar no máximo até 2 vezes por semana.  

Gráfico 14: Frequência de realização do lanche da tarde. 

 
Fonte: Brandão, Mandato, 2018. 
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Por fim, a última refeição analisada foi o jantar. Nessa refeição, 25 crianças 

apresentam uma frequência semanal de 5 a 7 vezes por semana, no mesmo índice, 

23 adultos realizam a mesma refeição na mesma frequência. Tais dados são 

observados no gráfico abaixo (gráfico 12). 

Gráfico 15: Frequência de realização do Jantar. 

 
Fonte: Mandato; Brandão, 2018. 

Freitas (2002, p.15) nos diz que “a alimentação influi em nossa disposição, 
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prejudicar o interesse das crianças em frequentar a escola, apresentando baixo 
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minimamente autuados, produzidos em local, culturalmente referenciados, de 

elevado valor nutritivos, como verduras, legumes e frutas, estes devem ser 

consumidos desde os primeiros anos de vida, até a fase adulta e a velhice, 

considerando sempre a segurança sanitária (VILAR, 2002). 

Gráfico 16: Tipos de preparação de alimentos 
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Fonte: Mandato; Brandão, 2018. 

 

É interessante ainda discutir, sobre a relação de tipos de preparo de 

alimentos entre os adultos e crianças. Observa-se, através do gráfico 13, que a 

maior prevalência de consumo entre as crianças, são de alimentos cozidos, 

correspondendo à 64,28%, já entre os adultos a maior prevalência também se 

encontra entre o consumo de alimentos cozidos, correspondendo à 60,71% do total. 
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Já para o grupo de alimentos in natura, o item que apresentou maior 

prevalência de consumo foram as frutas, correspondendo à 28,56% de 5 a 7 vezes 

semanais, já os pais apresentaram maior consumo de hortaliças, o equivalente a 

32,14% também para a mesma frequência. 
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para os pais apresentou o mesmo resultado das crianças. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Assado Grelhado Cozidos Fritos

Responsavel Criança



57 

A análise do consumo semanal de alimentos industrializados apresentou um 

índice de consumo entre as crianças de 21,42% entre 3 a 4 vezes por semana. Em 

contrapartida, na mesma categoria entre os adultos, chegou-se a um resultado de 

17,85% de consumo de manteiga/margarina de 5 a 7 vezes por semana. 

Nesse sentido, constatou-se que embora em três casos os pais 

apresentaram obesidade e os filhos também, nos outros 7 pais que apresentaram 

quadro de sobrepeso ou obesidade, as crianças se apresentaram de forma 

saudável, (eutróficas). Ou seja, constatou-se que para a obesidade, não é apenas o 

hábito alimentar o responsável. É necessário levar em consideração fatores 

ambientais, socioeconômicos, fisiológicos e culturais.  

Contudo, ao realizar uma análise mais aprofundada sobre as crianças que 

são filhas de pais que apresentaram sobrepeso e/ou obesidade, 11 no total, os 

dados coletados apresentam resultados diferentes. Considerando a influencia dos 

hábitos alimentares desses pais na vida dos filhos, percebe-se (gráfico 15) que as 

respostas aos questionários de ambos são idênticas. 

Gráfico 15: Respostas iguais entre pais (sobrepeso/obesos) e crianças 

 
Fonte: Mandato, Brandão, 2018. 
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e 50% das crianças que são filhas de responsáveis com sobrepeso/obesidade 

responderam ter habito de consumir o mesmo de 3 a 4 vezes na semana. 

O ambiente familiar compartilhado e a influência dos pais nos padrões de 

estilo de vida dos filhos, incluindo a escolha dos alimentos, indicam o importante 

papel da família em relação ao ganho de peso infantil. Uma revisão dos programas 

de prevenção da obesidade para crianças mostrou que as intervenções que 

produziram maiores efeitos incluíram a participação dos pais (SICHIERI, 2008).  

A família de indivíduos com obesidade apresenta como características: 

excesso de ingestão alimentar, sedentarismo, relacionamento intrafamiliar 

complicado, desmame precoce, introdução precoce de alimentos sólidos, 

substituições de refeições por lanches e dificuldades nas relações interpessoais. Os 

conhecimentos nessa área referem-se não propriamente à prevenção, mas a 

esquemas de abordagem familiar para o tratamento de crianças já obesas 

(ARAUJO, 2006).  

Assim sendo, embora a família seja estruturante do comportamento 

alimentar da criança, pela imposição excessiva de regras pode gerar também mais 

risco do que prevenção da obesidade (SICHIERI; SOUZA, 2008). Na primeira 

infância, recomenda-se que os pais forneçam às crianças refeições e lanches 

saudáveis, balanceados, com nutrientes adequados e que permitam às crianças 

escolher a qualidade e a quantidade que elas desejam comer desses alimentos 

saudáveis (MELLO; LUFT; MEYER, 2003). 

Embora os pais representem uma parcela significativa na influência da 

conduta da criança, eles raramente recebem suporte ou treinamento para este 

papel. Entretanto o papel da família na administração do estilo de vida para o 

tratamento do sobrepeso / obesidade em crianças tem sido pouco explorado em 

outras populações (SICHIERI; SOUZA, 2008). 

Contudo, ainda que os responsaveis não sejam corretamente instruídos 

sobre como proceder com a alimentação dos filhos hábitos por mais que pequeno 

podem e devem ser inseridos no contexto familiar para que a criança desenvolva 

desde a primeira infância, hábitos alimentares saudáveis. 

E como fator de influencia, dos 11 pais que se encontravam acima do peso 

ideal, quase 55% deles realiza apenas de 3 a 4 refeições diárias (gráfico 15), logo, o 

mesmo perfil se aplica aos seus filhos. 
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Gráfico 16: Quantidade de refeições por dia. 

 

Fonte: Mandato, Brandão, 2018 
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Gráfico 17: Consumo de Verduras e Hortaliças. 

 

Fonte: Mandato; Brandão, 2018. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo central discutir a influência dos 

hábitos alimentares dos responsáveis nas crianças. Dessa forma a pesquisa 

percorreu diversos caminhos para que fosse possível a análise dos dados coletados, 

que diziam respeito sobre os hábitos alimentares de ambos, bem como a frequência 

semanal de determinados grupos alimentares. 

 Nesse sentido, após a analise dos dados levantados, concluiu-se que a 

frequência alimentar dos pais e dos filhos é muito parecido. O dado mais divergente 

está relacionado ao café da tarde, que é realizado pelas crianças 

predominantemente na escola, e a maioria dos pais não tem o hábito de realizar tal 

refeição. Ainda sobre a frequência alimentar, pode-se concluir que as demais 

refeições, são realizadas pelos pais e seus filhos. 

Outro dado avaliado no trabalho, estava relacionado à influencia dos fatores 

socioambientais bem como os hábitos alimentares dos responsáveis no padrão 

alimentar das crianças. Sobre esse dado, concluiu-se que os fatores 

socioambientais são responsáveis pelos hábitos alimentares, seja nas crianças ou 

em seus responsáveis. O meio ambiente, a condição de vida, o trabalho e ritmo de 

vida, são fatores que influenciam diretamente na alimentação das pessoas, 

principalmente nos adultos. E esse fator pode influenciar diretamente a forma como 

o responsável planeja as refeições de seus filhos. 

Contudo, mesmo com esses fatores externos influenciando a alimentação 

dos adultos, existe a consciência, por parte dos mesmos, quanto aos prejuízos de 

uma alimentação desregrada e tal fator é que influencia diretamente, pois, mesmo 

com pais com sobrepeso ou obesidade, tal fator não influenciou na vida da criança. 

Ressalta-se ainda a importância do nutricionista frente à orientação dos pais e 

alunos sobre a necessidade de uma alimentação regrada e balanceada a fim de 

evitar que as crianças sejam vitimas da obesidade. 

Enfim, após a entrevista e a consequente tabulação dos dados, a pesquisa 

chegou à conclusão que a alimentação das crianças não sofrem influência apenas 

em virtude dos hábitos alimentares de seus responsáveis, mas também em virtude 

das condições socioambientais a que estão expostas. É preciso ainda salientar que 
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esse estudo não se finda em si mesmo, podendo sofrer alterações com a mudança 

do grupo estudado bem como a quantidade de pessoas analisadas.
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APÊNDICE A – MODELO DE QUESTIONÁRIO CRIANÇAS 

 

Questionário 

 

      Gostaria de contar com sua colaboração respondendo a este questionário de 

acordo com os hábitos e costumes da criança. O que importa é conhecer as respostas que 

estão de acordo com sua realidade. Não deixe de responder nenhuma questão! 

Nome: ___________________________________________ 

Idade: ___________________________________________ 

Série: ____________________________________________ 

Peso: ______________ Altura: _______________________ 

IMC: ____________________________________________ 

Gênero: Masculino(  )Feminino(  ) 

1. A criança mamou no peito?  

(  ) Não (  ) Sim   

Até quanto tempo de forma exclusiva (só no peito) ? 

( ) Menos de 30 dias (  ) 1 a 2 

meses   

(  ) 3 a 4 meses (  ) 5 a 6 meses (  ) 6 meses ou 

mais 

 

 

2. Quantas refeições a criança faz por dia?   

(   ) 1 a 2   (  ) 3 a 4   (  ) 5 a 6  (   ) Acima de 6 

 

9. Com que frequência a criança realizou cada uma das refeições abaixo:  
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Café da manhã  ( ) Nenhuma   (  ) Até 2x na 

semana 

(  ) De 3 a 6 x na 

semana 

(  )  Todos os dias 

Lanche da 

manhã  

(  ) Nenhuma   (  ) Até 2x na 

semana 

(  ) De 3 a 6 x na 

semana 

(  )  Todos os dias 

Almoço  (  ) Nenhuma   (  ) Até 2x na 

semana 

(  ) De 3 a 6 x na 

semana 

(  )  Todos os dias 

Lanche 

da tarde 

(  ) 

Nenhuma   

(  ) Até 

2x na semana 

(  ) De 3 a 6 x na 

semana 

(  )  Todos os dias 

Jantar (  ) Nenhuma   (  ) Até 2x na 

semana 

(  ) De 3 a 6 x na 

semana 

(  )  Todos os dias 

Lanche da noite (  ) Nenhuma   (  ) Até 2x na 

semana 

(  ) De 3 a 6 x na 

semana 

(  )  Todos os dias 

 

 

3. Onde a criança realiza na maioria das vezes tais refeições? 

 

Café da 

manhã  

(  ) Casa (  ) Escola (   ) Restaurante/ 

lanchonete 

(  ) Outros, 

quais?______________ 

(  ) Não faz 

essa 

refeição. 

Lanche da 

manhã  

(  ) Casa (  ) Escola (   ) 

Restaurante/ 

lanchonete 

(  ) Outros, 

quais?______________ 

(  ) Não faz 

essa 

refeição. 

Almoço  (  ) Casa (  ) Escola (  ) Restaurante/ 

lanchonete 

(  ) Outros, 

quais?______________ 

(  ) Não faz 

refeição. 

Lanche da 

tarde 

(  ) Casa (  ) Escola (  ) Restaurante/ 

Lanchonete 

(  ) Outros, 

quais?______________ 

(  ) Não faz 

essa 
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refeição. 

Jantar (  ) Casa (  ) Escola (   ) 

Restaurante/ 

lanchonete 

(  ) Outros, 

quais?______________ 

(  ) Não faz 

refeição. 

Lanche da 

noite 

(  ) Casa (  ) Escola (   ) 

Restaurante/ 

lanchonete 

(  ) Outros, 

quais?______________ 

(  ) Não faz 

essa 

refeição. 

 

 

4.   Na última semana, com que frequência consumiu cada um dos alimentos 

abaixo? 

Carne de boi (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Frango (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Carne de 

porco 

(  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Peixe (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Linguiça (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Leite, queijo, iogurte 

ou bebida láctea 

(  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Ovos (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Feijão (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Outras leguminosas 

(soja, ervilha, por ex.) 

(  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Frutas (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Suco natural de frutas (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Hortaliças/Folhosos 

(alface, couve, rúcula 

(  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 
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por ex.) 

Hambúrguer (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Batata Frita (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Batata (outros 

preparos- cozida ou 

purê, por ex.)  

(  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Margarina/ 

Manteiga 

(  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Pão de francês (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Pão integral (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Bolo (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Biscoito recheado (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Biscoito salgado (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Salgados assados (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Salgados fritos (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Macarrão (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Pizza (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Outras massas (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Nuggets (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Chocolate (tablete) (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Bombom (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Balas/goma de mascar (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Gelatinas/ 

pudins/cremes 

(  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Sorvetes (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Outros doces (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Sucos industrializados  (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Refrigerantes (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

5. Consome quantos copos de água diariamente?   
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1 a 2(  ) (  ) 3 a 4 (   ) 5a 6  (   ) Acima de6  

 

6. Qual o tipo de preparação mais usada em suaalimentação? 

(  ) Fritura (  ) Cozidos (  ) Grelhados (   ) Assados 

 
  
Questionário validado por: 
 
 

 
                  Profª Natalia Brandão 
 
 
 
                  Prof° Eduardo Toledo 
 
 
 
                   Profª Tatiana Marin 
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APÊNDICE B  - MODELO DE QUESTIONÁRIOS RESPONSAVEL 

 
Gostaria de contar com sua colaboração respondendo a este questionário sobre os 

seus costumes e hábitos alimentares. O que importa é conhecer as respostas que estão de 

acordo com sua realidade. Não deixe de responder nenhuma questão! 

Nome: ___________________________________________ 

Idade: ___________________________________________ 

Peso: ______________ Altura: _______________________ 

Gênero: Masculino(  )Feminino(  ) 

1. Quantas refeições faz pordia?   

(   ) 1 a 2 (  ) 3 a 4 (  ) 5 a 6 (   ) Acima de 6 

 

2. Com que frequência você realizou cada uma das 

refeições abaixo: 

 

Café da manhã (  ) 

Nenhuma 

(  ) Até 2x na 

semana 

(  ) De 3 a 6 x na 

semana 

(  )  Todos os dias 

Lanche da 

manhã 

(  ) 

Nenhuma 

(  ) Até 2x na 

semana 

(  ) De 3 a 6 x na 

semana 

(  )  Todos os dias 

Almoço (  ) 

Nenhuma 

(  ) Até 2x na 

semana 

(  ) De 3 a 6 x na 

semana 

(  )  Todos os dias 

Lanche da tarde (  ) 

Nenhuma 

(  ) Até 2x na 

semana 

(  ) De 3 a 6 x na 

semana 

(  )  Todos os dias 

Jantar (  ) 

Nenhuma 

(  ) Até 2x na 

semana 

(  ) De 3 a 6 x na 

semana 

(  )  Todos os dias 

Lanche da noite ( ) 

Nenhuma 

(  ) Até 2x na 

semana 

(  ) De 3 a 6 x na 

semana 

(  )  Todos os dias 
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3. Tem o hábito de cozinhar com frequência? 

 

(   ) Não (  ) Sim (  ) Raramente 

 

 

 

4. Onde você realiza na maioria das vezes tais refeições? 

 

Café da 

manhã 

(  ) Casa (   ) 

Restaurante/ 

lanchonete 

( )Outros, 

quais?______________ 

(  ) Não faço 

Lanche da 

manhã 

(  ) Casa (   ) 

Restaurante/ 

lanchonete 

(  )Outros, 

quais?______________ 

(  ) Não faço 

Almoço (  ) Casa (  ) 

Restaurante/ 

lanchonete 

(  )Outros, 

quais?______________ 

(  ) Não faço 

Lanche da 

tarde 

(  ) Casa (   )  Restaurante/ 

lanchonete 

(  )Outros, 

quais?______________ 

(  ) Não faço 

Jantar (  ) Casa (    ) 

Restaurante/ 

lanchonete 

(  )Outros, 

quais?______________ 

(  ) Não faço 
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Lanche da 

noite 

(  ) Casa (    ) 

Restaurante/ 

lanchonete 

(  )Outros, 

quais?______________ 

(  ) Não faço 

 

 

5. Na última semana, com que frequência consumiu cada um dos alimentos 

abaixo? 

 

Carne de boi (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Frango (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Carne de porco (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Peixe (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Linguiça (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Leite, queijo, 

iogurte ou bebida 

láctea 

(  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Ovos (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Feijão (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Outras 

leguminosas (soja, 

ervilha, por ex.) 

(  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Frutas (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Suco natural de 

frutas 

(  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Hortaliças/Folhoso

s (alface, couve, 

rúcula por ex.) 

(  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Hambúrguer (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 
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Batata Frita (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Batata (outros 

preparos- cozida 

ou purê, por ex.) 

(  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Margarina/ 

Manteiga 

(  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Pão de francês (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Pão integral (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Bolo (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Biscoito recheado (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Biscoito salgado (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Salgados assados (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Salgados fritos (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Macarrão (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Pizza (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Outras massas (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Nuggets (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Chocolate 

(tablete) 

(  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Bombom (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Balas/goma de 

mascar 

(  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Gelatinas/ 

pudins/cremes 

(  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Sorvetes (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Outros doces (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Sucos 

industrializados 

(  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

Refrigerantes (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes 

6. Consome quantos copos de água diariamente? 
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(   )1 a 2 (   ) 3 a 4 (   ) 5a 6  (   ) Acima de6  

7. Qual o tipo de preparação mais usada em suaalimentação? 

(  ) Fritura (  ) Cozidos (  ) Grelhados (   ) Assados 

 

Questionário validado por: 
 
 

 
 Profª Natalia Brandão 
 
Prof° Eduardo Toledo 
  
                Profª Tatiana Marin 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE  E ESCLARECIDO (TCLE) 

Gostaríamos de solicitar sua autorização para a participação da criança na pesquisa      

intitulada Influência dos hábitos alimentares dos responsáveis nas crianças, que faz 

parte do curso de nutrição e é orientada pela professora Natalia Brandão da 

Faculdade da Fap. O objetivo da pesquisa é analisar a alimentação das crianças e a 

influência dos hábitos alimentares dos seus responsáveis, para isto a participação 

da criança pelo qual você é responsável é muito importante, e ela se daria da 

seguinte forma: Será enviado dois questionários para os responsáveis, um referente 

a criança e outro ao responsável onde será possível retirar informações sobre os 

hábitos e costumes alimentares. Os responsáveis serão orientados a responderem 

um questionário sobre os hábitos alimentares dele e outro sobre os hábitos da 

criança.  

Contará 11 perguntas, sendo 04 para identificar o entrevistado (dados pessoais) e 07 

de conhecimentos sobre suas preferências alimentícias diárias, frequência alimentar. 

O questionário da criança conterá 11 perguntas, sendo 05 para identificar o 

entrevistado (dados pessoais) e 11 de conhecimentos sobre suas preferências 

alimentícias diárias, frequência e alimentar. 

Através do questionário que serão enviados aos responsáveis irá obter informação 

de peso e altura dos responsáveis onde será calculados o IMC (índice de massa 

corporal). 

 Os dados antropométricos das crianças serão coletados na própria escola, sendo 

esses dados peso (P) e altura (A) que só serão realizados após a autorização de 

seus responsáveis onde poderemos obter as informações que se fizerem 

necessárias. 

Serão aferidas apenas nas crianças medidas de peso e altura e o cálculo de IMC 

(índice de massa corporal). 

Após a coleta dos dados os resultados serão colocados em uma planilha para 

avaliar o estado nutricional da criança, onde serão avaliadas a porcentagem de 

adequação dos seguintes indicadores: IMC/I (índice de massa corporal por idade) 

P/I (peso para idade), P/E (peso para estatura) e E/I (estatura para idade) (WHO, 

2006) Tais indicadores determinam o estado nutricional em que a criança se 

encontram e possuem pontos de corte de acordo com cada sexo e idade em, que a 



82 

criança se encontra. Por isso, serão comparados a tabela de referência 

preconizados pelo (M.S) Ministério da Saúde (ANEXO).  

Informamos que poderá ocorrer um possível risco de estresse aos 

candidatos, como potencial risco e incomodo que a pesquisa possa acarretar 

evidencia-se o desconforto emocional causado aos candidatos quando os mesmos 

responderem ao questionário. Bem como a antropometria que seria a aferição do 

peso e altura que também podem resultar em um constrangimento, será aplicada em 

uma sala onde cada participante será avaliado de forma isolada, sem a presença de 

outras pessoas, de modo a garantir sigilo das informações. Para amenizar os riscos 

que venham se apresentar ao participante o pesquisador confortará o por meio de 

toque afetivo, escuta acolhedora e se necessário for, o encaminhará para 

acompanhamento psicológico na rede pública de saúde. 

 Gostaríamos de esclarecer que a participação da criança 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 da criança. 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 da criança (no caso de 

uso de registros gravados, ou de coleta de material biológico, deve ser especificado 

no termo a destinação final dos mesmos). Os benefícios esperados têm como 

objetivo agregar conhecimentos sobre a alimentação saudável, uma vez que será 

entregue um folder que ainda está em andamento e produção com orientações 

nutricionais. 

 

Página 1 de 3 

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.  

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas, 

devidamente preenchida e assinada, e entregue a você. 
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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,pppppppppppppppppp..(nome por extenso do 

responsável pela criança, adolescente ou legalmente incapaz) declaro que fui 

devidamente esclarecido e concordo em participar VOLUNTARIAMENTE da 

pesquisa coordenada pelo Prof..ppppppppp.(nome do pesquisador 

responsável). 

_____________________________________   Data:pppppppp.. 

Assinatura ou impressão datiloscópica 

 

Campo para assentimento de crianças, adolescentes ou legalmente 

incapazes: 

Eu,pppppppppppppppppp..(nome por extenso do 

participante de pesquisa / criança, adolescente ou legalmente incapaz) 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:pppppppp.. 

Assinatura ou impressão datiloscópica 

 

Página 2 de 3 

Eu, Natalia Brandão declaro que forneci todas as informações referentes ao 

projeto de pesquisa supra-nominado. 
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________________________________________Data:.............................. 

Assinatura do pesquisador 

 

Eu Stefani Mandato declaro que forneci todas as informações referentes ao 

projeto de pesquisa supra-nominado. 

________________________________________Data:.............................. 

Assinatura do acadêmico 

 

 

Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o 

acadêmico, conforme o endereço abaixo: 

Nome:Natalia Brandão dos Santos lourival 

Endereço: Rua Coronel Jose dos Santos n 678/101- Apucarana - PR 

Email: natalia.brandao@fap.com.br 

 

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

E-mail: ceti-fap@fap.com.br 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa intitulada Influência dos 

hábitos alimentares dos responsáveis nas crianças, que faz parte do curso de 

nutrição e é orientada pela professora Natalia Brandão da Faculdade da Fap. Para 

isto a sua participação é muito importante, e ela se daria da seguinte forma: você 

deverá responder todas as questões que estiver presentes no questionário que lhe 

for enviado, que levará em tempo médio de 15 minutos sem ocultar qualquer 

informação, como também sua autorização para apresentar os resultados deste 

estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista científica nacional e/ou 

internacional. Informamos que o questionário poderá causar possíveis riscos de 

estresse aos candidatos, como potencial risco e incomodo que a pesquisa possa 

acarretar evidencia-se o desconforto emocional causado aos candidatos quando os 

mesmos responderem ao questionário. Para amenizar os riscos que venham se 

apresentar ao participante o pesquisador confortará o por meio de toque afetivo, 

escuta acolhedora e se necessário for, o encaminhará para acompanhamento 

psicológico na rede pública de saúde. 

 Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, 

podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem 

que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. 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 sua 

identidade (no caso de uso de registros gravados, ou de coleta de material biológico, 

deve ser especificado no termo a destinação final dos mesmos). Os benefícios 

esperados têm como objetivo agregar conhecimentos sobre a alimentação saudável, 

uma vez que será entregue um folder que ainda está em andamento e produção 

com orientações nutricionais. 

Caso você tenha mais dúvidas ou necessite maiores esclarecimentos, pode   

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

FAP, cujo endereço consta deste documento. Este termo deverá ser preenchido em 

duas vias de igual teor, sendo uma delas, devidamente preenchida e assinada 

entregue a você. 
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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 sujeito responsável pelo sujeito 

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

Eu,pppppppppppppppppp..declaro que fui devidamente 

esclarecido e concordo em participar VOLUNTARIAMENTE da pesquisa coordenada 

pelo Prof Natália Brandão. 

_____________________________________   Data:pppppppp.. 

Assinatura ou impressão datiloscópica 

 

Eu, Natalia Brandão, declaro que forneci todas as informações referentes ao 

projeto de pesquisa supra-nominado. 

________________________________________ Data:.............................. 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Eu, Stefani Mandato, declaro que forneci todas as informações referentes ao 

projeto de pesquisa supra-nominado. 

________________________________________ Data:.............................. 

Assinatura do pesquisador 

 

Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o 

pesquisador, conforme o endereço abaixo: 

Nome: Natália Brandão dos Santos Lourival 

Endereço: Rua Coronel Jose dos Santos n 678/101 – Apucarana -PR 
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Email: natalia.brandao@fap.com.br 

 

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 
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APÊNCICE E – TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
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APÊNCICE F – FOLDER INFORMATIVO 
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ANEXOS
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ANEXO  A – TABELA COMPRIMENTO/ESTATURA POR IDADE 
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ANEXO B – IMC POR IDADE 
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ANEXO C – PESO POR  IDADE 
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ANEXO D – PESO  POR ESTATURA 

 

 


