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RESUMO 

 
Este trabalho tem objetivo em analisar os impactos da pandemia na alimentação 
infantil. Deste modo foi desenvolvido uma pesquisa de campo na escola privada de 
Arapongas-Pr, sobre o impacto da pandemia em relação a alimentação no público 
infantil com a idade escolar do 1° ano ao 5° ano do ensino fundamental. Com o 
isolamento social, as crianças acabaram desenvolvendo uma alimentação não 
condizente com sua idade, causa como o consumo excessivo de alimentos 
processados, aumento de açúcar, falta de atividade física, tendo como consequência, 
diversos riscos alimentares tais como: obesidade infantil vindo a refletir severamente 
na fase adulta, problemas pulmonares, diabetes, hipertensão arterial e complicações 
metabólicas. Por outro lado, há ainda outros fatores negativos existentes como: 
depressão, bullying, isolamento social, solidão, disfunção alimentar (por exemplo, 
anorexia e bulimia) e baixa autoestima. A alimentação interfere diretamente no estado 
nutricional dos pacientes. O nutricionista tem um papel muito importante sobre a 
alimentação de crianças nessa idade escolar, pois precisa ser consumido alimentos 
saudáveis para dar energia, sem favorecer o sobrepeso e ajudando no crescimento e 
desenvolvimento da saúde das crianças.  

 

Palavra-chave: Obesidade Pediátrica. Isolamento Social. Dieta. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the impacts of the pandemic on infant feeding. Thus, a field 
research was carried out in a private school in Arapongas-Pr, on the impact of the 
pandemic in relation to food for children aged between the 1st and 5th grades of 
elementary school. With social isolation, children ended up developing a diet that was 
not consistent with their age, causes such as excessive consumption of processed 
foods, increased sugar, lack of physical activity, resulting in several dietary risks such 
as: childhood obesity. severely in adulthood, lung problems, diabetes, high blood 
pressure and metabolic complications. On the other hand, there are still other negative 
factors such as: depression, bullying, social isolation, loneliness, eating dysfunction 
(for example, anorexia and bulimia) and low self-esteem. Food directly interferes with 
the nutritional status of patients. The nutritionist has a very important role in feeding 
children at this school age, as healthy foods need to be consumed to provide energy, 
without favoring overweight and helping the growth and development of children's 
health. 

 

Keywords: Pediatric Obesity. Social isolation. Diet. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A pandemia da COVID-19 causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) tem 

se apresentado como um dos maiores desafios sanitários em escala global deste 

século. Na metade do mês de abril, poucos meses depois do início da epidemia na 

China no final de 2019, já haviam ocorrido mais de 2 milhões de casos e 120 mil 

mortes no mundo por COVID-19, e estão previstos ainda muitos casos e óbitos nos 

próximos meses. No Brasil, até então, tinham sido registrados cerca de 21 mil casos 

confirmados e 1.200 mortes pela COVID-19 (WERNECK; CARVALHO, 2020). 

Com o isolamento social pela pandemia do novo coronavírus as escolas do 

país inteiro suspenderam as aulas obrigando assim as crianças a ficarem em casa, 

tornando um desafio para elas mesmas e para seus responsáveis. Para a nova 

adaptação da rotina da alimentação familiar, e da criança onde fazia pelo menos uma 

refeição no ambiente escolar e passou a ser realizada em casa. Também é muito 

importante ter uma alimentação saudável neste período, para manter o organismo 

saudável e prevenir obesidade e doenças futuras, já que onde faziam atividade física 

também estavam fechados, fazendo com que as crianças se movimentem menos e 

gastem menos energia, evitando produtos industrializados para que seja mais fácil 

adotar uma alimentação saudável quando tudo voltar ao normal.  

É notável a atual preocupação existente com a saúde infantil, principalmente 

quando se trata de obesidade, visto que é uma Doença Crônica Não Transmissível 

(DCNT), que traz importantes consequências sobre a saúde. Diante deste contexto, a 

atenção dos profissionais de saúde deve estar voltada para as crianças, para as 

possíveis causas e fatores de risco da obesidade, visando uma melhoria na qualidade 

da assistência e favorecendo o crescimento e desenvolvimento infantil saudáveis 

(LINHARES et al., 2016). 

A obesidade infantil é um grave problema na saúde pública mundial. 

Conforme a Organização Mundial da Saúde, em 2025 poderá haver 75 milhões de 

crianças obesas no mundo (GUIMARÃES, 2018). 

 

 

 

 

http://www.abeso.org.br/atitude-saudavel/mapa-obesidade
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os impactos da pandemia na alimentação infantil. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Verificar como a pandemia influenciou na alimentação das crianças; 

 Identificar quais frutas e verduras foram mais consumidas no período da 

pandemia; 

 Mostrar quais malefícios podem ocorrer se a escolha dos alimentos 

acontecer de forma errada. 
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3. FUNDAMETAÇÃO TEÓRICA  

 

3.1 Alimentação Infantil  

 

Nos últimos anos, estudos vêm evidenciando altos índices de alimentação 

inadequada, ingestão de alimentos industrializados considerados alimentos 

inapropriados, que possuem alto teor de sal, carboidratos, pouca densidade, 

micronutrientes; escassez de frutas, verduras e legumes. Ou seja, não há valor 

nutricional suficiente, pois existe muito açúcar, exagero de gorduras saturadas. É 

necessário rever essa postura pela família e adotar hábitos mais saudáveis (SILVA; 

COSTA; GIUGLIAN, 2016). 

 A alimentação não acontece somente para completar as necessidades 

biológicas do indivíduo; mas também está ligada na sua cultura e  está sujeita  aos 

anseios seja das crianças ou adultos. De acordo com a Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição, a alimentação é considerada parte das práticas de saúde. 

Evidencia interligações sociais, valores e culturas das pessoas, porém vem a ter 

consequências na saúde e na qualidade de vida (BRASIL, 2012). 

As crianças simbolizam uma classe de vulnerabilidade ao fato de seu 

crescimento acelerado e á precocidade fisiológica e imunológica. Ter uma nutrição 

apropriada nos primeiros anos de vida é essencial para o desenvolvimento saudável. 

Adotar  de maneira inadequada quanto ao consumo de nutrientes acaba afetando o 

estado nutricional conduzindo a falta ou exagero nutricionais (CARVALHO, 2015). 

  A introdução alimentar, quando ocorre corretamente, pode favorecer uma 

alimentação adequada e equilibrada em um momento futuro. Refrigerantes, sucos 

industrializados, doces em geral, balas, chocolate, sorvetes, biscoitos recheados, 

salgadinhos, enlatados, embutidos (salsicha, linguiça, mortadela, presunto...), frituras, 

café, chá mate, chá preto ou mel não devem ser oferecidos à criança. Estes alimentos 

são ricos em gorduras, açúcar, conservantes ou corantes e podem comprometer o 

crescimento e desenvolvimento, além de aumentarem o risco de doenças como 

alergias, obesidade e carências de vitaminas e minerais (ALVES, 2014). 

É preciso alimentos condizentes na fase infantil com o teor nutricional que 

possa satisfazer às necessidades das crianças a fim de assegurar um 

desenvolvimento efetivo. Com uma alimentação adequada nessa fase, vem a fornecer 

não somente na manutenção de costumes alimentares saudáveis, mas também 
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fortalecimento do sistema imunológico, e ainda refletirá em toda sua fase até na vida 

adulta. Crianças que venham a consumir alimentos com baixo valor nutritivo, 

certamente haverá desenvolvimento prematuro de sobrepeso e obesidade, ligada a 

outras doenças crônicas (CARVALHO, 2015). 

Segundo alguns estudos, os principais fatores de risco para a obesidade estão 

associados às condições familiares e ambientais, destacando-se o peso materno pré-

gestacional, o ganho de peso gestacional, o fumo durante a gestação, o desmame 

precoce e a introdução inadequada de alimentos complementares, além de emprego 

de fórmulas lácteas incorretamente preparadas, não realização do café da manhã, 

horas em frente à TV, consumo de bebidas adoçadas, sedentarismo, frequência de 

idas a restaurantes, baixo nível educacional materno e baixo nível socioeconômico. 

Por sua vez, estudos nacionais realizados em Santos, Feira de Santana e Salvador 

revelaram um aumento de obesidade em crianças de escolas particulares, com melhor 

nível socioeconômico, mostrando a complexidade da doença e, como consequência, 

a dificuldade de tratamento (MANCINI, 2021). 

Adotar um bom relacionamento familiar é de suma importância na contenção 

a obesidade infantil, sendo o ambiente familiar o núcleo basilar para que a criança 

tenha como modelo de comportamento a ser adotado. Deste modo, ter alimentação 

inadequada baseada em “fast-foods” está propenso não somente a obesidade, mas 

também ao sedentarismo no qual irá prevalecer ao longo da vida de todos aqueles 

que fazem parte da família, principalmente crianças e adolescentes sendo mais fáceis 

a serem influenciados pelos costumes (OLIVEIRA; COSTA, 2016).  

Por outro lado, há grandes empecilhos nas relações familiares, um deles é 

aceitação por parte dos pais têm no reconhecimento a obesidade de seus filhos. É 

preciso ter ciência que seu filho necessita de alimentação adequada, por estar obeso 

e pode sofrer problemas futuros á sua saúde. Com isso, deve identificar e tratar a 

doença, mudar os hábitos alimentares (OLIVEIRA; COSTA, 2016). 

Segundo o CFN (Conselho Federal de Nutricionistas) chama atenção para 

esses resultados. “Os hábitos alimentares influenciam diretamente na qualidade de 

vida do indivíduo. Então, temos que fazer uma leitura desse quadro de maneira ampla, 

sob duas premissas: uma, que a alimentação balanceada é uma grande aliada na 

prevenção das doenças crônicas não transmissíveis; e a outra é que o nutricionista, 

como profissional da saúde, é o agente indutor e executor de políticas públicas para 

prevenção e tratamento da obesidade. Porém, temos outra grande preocupação 
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momentânea, que é a questão da COVID-19 e o aumento no consumo de produtos 

ultra processados, que estão associados diretamente aos casos de obesidade, 

hipertensão e diabetes” (RUEDA, 2020).  

Orientações nutricionais, adequação da merenda escolar e número suficiente 

de nutricionistas são atitudes que precisam ser reconsideradas pela rede escolar 

pública. Os resultados apontam a necessidade das atividades de educação e 

monitoramento nutricional e da atuação efetiva da escola junto à secretaria de 

educação na vigilância epidemiológica e na implementação de intervenções eficazes. 

É responsabilidade do Estado promover o direito humano à alimentação adequada, 

incorporando às políticas públicas de nutrição o diálogo Inter setorial para sua plena 

implementação. As políticas públicas são fundamentais para a garantia do direito 

humano à alimentação adequada, portanto, o projeto, o planejamento, a 

implementação e a gestão dessas políticas devem se apoiar na busca da 

transformação do problema social da desnutrição e obesidade (REIS; 

VASCONCELOS; BARROS, 2011). 

A importância da qualidade de vida em nosso dia-a-dia é de extrema 

necessidade apesar da dificuldade de uma definição específica que a caracterize, 

pois, esse termo pode ter muitas definições de acordo com a visão de cada pessoa. 

De uma forma geral pode-se dizer que qualidade de vida envolve boa alimentação, 

boa educação, boa moradia, prática de exercícios físicos, relações harmoniosas com 

a família e amigos, diversão, enfim, o foco em questão está relacionado a alimentação 

(CUNHA, 2014). 

 

3.2 Sedentarismo na Infância 

  

Atualmente houve várias transformações na vida familiar, devido a essas 

mudanças os pais acabam utilizando outros tipos de refeições, as industrializadas por 

serem mais práticas, e por isso, acaba interferindo nos aspectos nutricionais tendo 

consequências nos fatores fisiológicos, consequentemente surgem costumes 

facilitadores levando para ingestão alimentar inapropriada (SILVA; COSTA; 

GIUGLIAN, 2016). 

O sedentarismo é considerado um dos motivos que incorporada à má 

alimentação vem a ser um dos vilões, sendo que criança nesse cenário 

contemporâneo fica muito mais tempo sentada diante da televisão, computadores, 
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celulares como forma de brincar e ainda se alimentam ao mesmo tempo com biscoitos, 

chocolates, vindo a causar grandes danos á saúde (SILVA; COSTA; GIUGLIAN, 

2016). 

A sociedade está vivendo em um ambiente onde a maior preocupação é com 

o trabalho, projeções para o futuro, tem outros anseios, esquecendo em dedicar-se a 

fazer uma boa refeição saudável para os filhos e principalmente, fazer com que as 

crianças venham a praticar alguma atividade física (CORNACHIONI; ZADRA; 

VALENTIM, 2011).   

O sedentarismo tem se tornado uma preocupação para a saúde pública, pois 

vem atingindo um percentual preocupante da população brasileira, trazendo várias 

patologias como diabetes, colesterol alto, hipertensão (CARMO, et al, 2013).  

As crianças e adolescentes estão desenvolvendo uma vida sedentária, afinal, 

o progresso das tecnologias, acaba facilitando, pois não tem mais aquela vontade de 

brincar de bola, andar de bicicleta, pelo contrário, saem do sofá ou da cadeira e 

adentram no carro, devido a isso, vem aumentando expressivamente o tráfego urbano 

e, deste modo, acaba limitando as crianças de brincarem. Esse cenário talvez seja 

pela falta de locais apropriados ou ainda segurança mais efetiva para que os pais 

possam deixar sua prole se movimentarem como era realizado  antigamente. Não 

praticando atividades, incluindo alimentação exagerada e inadequada, acaba 

colaborando para a obesidade infantil e juvenil  (CORNACHIONI; ZADRA; VALENTIM, 

2011).  

O sedentarismo está associado à inatividade física ou a ausência de práticas 

esportivas que levam o sistema biológico e cognitivo acomodar-se nas facilidades que 

a vida moderna proporciona. Isto inclui principalmente tecnologias, as quais   são 

ferramentas potentes em transformar de forma rápida os hábitos saudáveis em 

dependência, acarretando riscos graves de saúde, uma vez que o uso das tecnologias 

digitais está presente em todas as situações da vida, ocupando muito tempo da vida 

cotidiana e queimando poucas calorias (TASCA, 2018). 

O sedentarismo é fator de risco para o desenvolvimento de sobrepeso e 

obesidade infantil, condições que se associam à dislipidemia, hipertensão arterial e 

resistência insulínica, entre outras alterações (BARUKI, et al, 2005). 

Os meios de comunicação vêm divulgando sobre a prática da atividade física 

sendo vital para obter uma qualidade de vida mais saudável, principalmente quando 

está no ano escolar, no qual as crianças estão em fase de desenvolvimento. 



15 
 

Obesidade e sedentarismo que vem crescendo de forma assustadora no 

mundo todo, tornando-se um problema de saúde pública devendo ser também de 

responsabilidade do Estado a intenção de propor programas de melhorar a saúde das 

pessoas. Contudo, obesidade seguida do sedentarismo atingindo, sobretudo, as 

crianças em fase escolar (BENEDITO, et al, 2014). 

A atividade física é uma forma de se precaver e combater esses malefícios, 

especialmente em fase escolar, onde as crianças muitas vezes não tem uma 

alimentação adequada, comem frituras, bebem, muito refrigerantes, alimentos com 

muito açúcar, não praticam nenhum tipo de esporte nas escolas por serem rotulados 

de ‘gordinhos’ (SILVA, GAMBETA, SILVEIRA, 2017).  

Com isso, surge a relevância não somente de reeducação alimentar no 

ambiente escolar, mas também incluir atividades físicas na escola como estratégias 

para que esses alunos passem a gostar de se exercitar e ainda incluir a atividade física 

como prática constante e entenderem a sua importância para terem uma vida saudável 

(BENEDITO, et al, 2014). 

Portanto, o sedentarismo juntamente com os maus hábitos alimentares pode 

produzir um impacto maléfico na saúde. E sua prevenção e controle são de extrema 

necessidade. Diante dessa realidade, as aulas de Educação Física nas escolas são o 

melhor momento para trabalhar a saúde na sua parte prática, bem como conscientizar 

que o exercício físico beneficia os alunos não só na sua fase atual da vida, bem como 

futuramente, proporcionando prazer, bem-estar, autoestima e autoconfiança 

(RODRIGUES, 2013). 

A Educação Física tem a finalidade em proporcionar a manutenção da saúde, 

deste modo, utilizar a concepção da informação sobre a obesidade e fornecer 

elementos aos alunos sobre prevenir esse tipo doença, no qual oferecerá a melhorar 

a alimentação de forma adequada juntamente com a prática de atividade física dentro 

da escola acarretará inúmeros benefícios (CORNACHIONI; ZADRA; VALENTIM, 

2011). 

Assim, a atividade física desenvolve no corpo humano, inúmeras finalidades 

benéficas, adotando uma união com uma dieta balanceada, torna-se um componente 

importante com o gasto de energias sendo, deste modo, um fator vital para o sucesso 

do emagrecimento e conservação do peso em crianças que estão em fase de 

crescimento (CORNACHIONI; ZADRA; VALENTIM, 2011). 
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            Professores de Educação Física possuem conhecimento na área da saúde, 

estão engajados em desenvolver trabalhos que possam conscientizar por meio de 

métodos adequados e questões multidisciplinares, para que os alunos tenham 

capacidade de reconhecer os problemas da obesidade e contribuir com informações 

relevantes relacionados ao nível quanto ao desenvolvimento da gordura, e assim 

reduzir a obesidade e juntamente o sedentarismo (BENEDITO, et al, 2014). 

Desenvolver o desejo por parte das crianças em praticar atividades físicas que 

compreendem praticar algum tipo de esporte como, por exemplo, natação, futebol, 

dança, que contribua nas habilidades motoras não só ajuda na saúde mas também 

no convívio social. Afinal haverá normas e requisitos fazendo com que as crianças 

passam a entender as várias maneiras de manter relações com o próximo. No entanto 

nessa fase as atividades físicas precisam também ser prazerosa e ter o elemento 

lúdico para assegurar maior engajamento das crianças  (BENEDITO, et al, 2014). 

Praticar atividade física não só ajuda a melhorar o aspecto fisiológico como 

também desenvolve conhecimento aos hábitos alimentares saudáveis, em crianças 

em fase de crescimento, pois nesse período é propensa a obesidade (SILVA, 

GAMBETA, SILVEIRA, 2017).  

Como verificado através dos autores, ter uma vida sedentária  na infância está 

se tornando alarmante e preocupante, sendo necessário que pais busquem oferecer 

uma alimentação mais adequada aos seus filhos, as escolas desenvolver por meio de 

professores de educação física programas com o intuito de estimular as crianças a 

praticarem atividades físicas com mais frequência, e não horas e horas diante de 

computador ou televisão. Praticar atividade física corretamente ajuda no combate ao 

sedentarismo e, ainda, prevenir a obesidade. 

 

3.3 Obesidade Infantil e seus Riscos 

  

Ter o cuidado em adotar costumes saudáveis relacionadas à saúde estão 

relacionados ao aumento ligado às doenças na infância, contudo, esse indicador 

acaba perdurando na vida adulta. Isso é resultado negativo de uma alimentação 

errada.  Esse cenário que vem acontecendo no país e no mundo, referente aos 

progressos seja tecnológicos ou econômicos devido as transformações no modo de 

vida e a forma das pessoas se alimentar, vindo a favorecer no crescimento das 

doenças crônicas não transmissíveis (SCHMITZ, 2008).  
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O hábito de assistir à televisão durante as refeições faz com que crianças e 

adolescentes adotem um padrão alimentar não saudável, pois são expostos a 

inúmeros anúncios que podem influenciar as preferências alimentares e o consumo 

em curto prazo (LUCCHINI; ENES, 2014). 

A obesidade é considerada como uma das doenças crônicas vem sendo 

considerada como um problema  eminente na saúde pública, pois compreende, não 

apenas os adultos, mas também crianças, adolescentes, ocasionando principalmente 

danos à saúde, como doenças infecciosas (LOPES, 2016). 

Carla Cristina Enes e  Betzabeth Slater  (2010) trazem a definição de Who no 

qual a obesidade pode ser interpretada de uma forma simples como: 

 
O acúmulo excessivo de gordura corporal, sob a forma de tecido 
adiposo, sendo consequência de balanço energético positivo, capaz 
de acarretar prejuízos à saúde dos indivíduos.(ENES; SLATER, 2010, 
p 165). 
 

É necessário monitorar o crescimento,  sendo considerada um dos mais 

importantes indicadores da qualidade de vida em um país. A avaliação do crescimento 

é à medida que melhor define a saúde e o estado nutricional de crianças, já que 

distúrbios na saúde e na nutrição, independentemente de suas etiologias, 

invariavelmente afetam o crescimento infantil (BARBOSA, 2009). 

Nesse sentido, não ter estado nutricional adequado, com alimentação 

exagerada quando criança, pode vir a desenvolver a obesidade  sendo uma doença 

crônica atrelada a excessividade de gordura corporal (acúmulo de tecido adiposo 

localizado ou generalizado), com motivo complexo e multifatorial, agindo no costume 

de vida, e sobretudo, questões emocionais. O termo obesidade mais utilizada é 

referente ao  indicador  de massa corporal (IMC)  (MANCINI, 2021).  

A mídia tem um importante papel na evolução dessa problemática, pois as 

indústrias de alimentos investem pesadamente, divulgando esses tipos de alimentos 

através de televisão, internet, jornais e revistas estimulando o consumo dos mesmos, 

contribuindo para um ambiente “obesogênico”, tornando deste modo escolhas mais 

saudáveis muito difíceis, especialmente para as crianças. Os apelos promocionais de 

propaganda e publicidade na qual envolve promoção de diversos alimentos, como 

biscoitos, refrigerantes e fast-foods atinge principalmente o público infantil que é o 

mais vulnerável (AMARAL, 2012). 
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A obesidade infantil é uma doença de causas múltiplas desencadeantes de 

reações físicas e emocionais. O crescimento do número de crianças obesas no Brasil, 

como ocorre em outros países, está condicionado a fatores relativos ao estilo de vida 

atual, condições familiares e capacidades da criança. Alterações nas condições 

afetivas e sintomas de ansiedade são causas internas que predispõe ao aparecimento 

de um quadro de estresse em crianças, principalmente se estiverem associados a 

estressores contextuais, decorrentes de mudanças significativas na rotina, 

separações, perdas na família e/ou inserção na escola. A maior ou menor 

vulnerabilidade ao estresse na infância será influenciada diretamente pelas diversas 

formas de apoio social que a criança recebe, principalmente dos pais, e pelas 

habilidades que ela possui em seu repertório para lidar com agentes estressores 

(BERTOLETTI; GARCIA-SANTOS, 2012). 

Pode-se mencionar como um dos riscos á saúde ocasionada pela obesidade 

a hipertensão arterial, doença cardíaca, diabetes. Pessoas que são obesas 

desenvolvem sentimentos negativos, autoestima conturbada, vindo afetar 

negativamente no ambiente escolar quanto aos relacionamentos e aprendizagem 

(LOPES, 2016). 

Vivencia-se um período de transição e avanço crescente da epidemia da 

obesidade: a desnutrição, que era presente nas décadas de 1970 e 1980, apresentava 

quatro crianças desnutridas para cada obesa e passou a apresentar duas crianças 

desnutridas para cada obesa. Os dados de pesquisas populacionais demonstram que, 

em um intervalo de aproximadamente 20 anos, a prevalência de obesidade triplicou 

entre crianças e adolescentes de 6 a 18 anos (FULGINITI, 2016). 

A obesidade é uma doença crônica considerada um grave problema de saúde 

pública e pode ser definida pelo excesso de gordura corporal. Alguns fatores são 

responsáveis pelo aumento na incidência da obesidade, como: a prática de assistir à 

televisão durante várias horas por dia, a difusão dos jogos eletrônicos, o abandono do 

aleitamento materno, a utilização de alimentos formulados na alimentação infantil e a 

dos alimentos processados em nível doméstico pelos alimentos industrializados 

(FREITAS; COELHO; RIBEIRO, 2009). 

A obesidade é uma doença de etiologia multifatorial, que envolve aspectos 

genéticos, metabólicos, nutricionais, socioeconômicos, culturais, psicológicos e 

hábitos de vida. Ocorre um desequilíbrio entre ganho e perda de energia, e o excesso 

de energia acumula-se no organismo em forma de gordura, depositando-se no tecido 
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adiposo. Pode ocorrer também depósito de gordura em outras partes do corpo, como 

coração, músculos e fígado, levando a diversas complicações, como a esteatose 

hepática (NERI, et al, 2017). 

A elevada prevalência de sobrepeso e obesidade é um problema de saúde 

pública em escala mundial, que deixou de ser exclusiva dos países desenvolvidos, 

expondo as populações adulta e infantil ao desenvolvimento de morbidades como 

diabete mellitus, hipertensão, hiperlipidemia e doenças cardiovasculares (WHO,1998, 

apud CORSO, 2012). 

A revista científica The Lancet em 2017 realizou e divulgou uma pesquisa no 

qual evidenciou um percentual no mundo quanto á obesidade em crianças, esses 

dados cresceram em 41 anos. O Brasil também está nessa lista crescente, no qual os 

setores  relacionados á saúde recomendam transformações imediatas nesse cenário 

alarmante, do contrário, o aumento quanto doenças crônicas  relacionadas à 

obesidade, serão gigantescas (GUIMARÃES, 2017). 

De acordo com pesquisas pela revista The Lancet foi constatado que: 

 

Obesidade em meninas saltou de 0,7% em 1975 para 5,6% em 2016. 
Em meninos, a alta foi ainda maior: saiu de apenas 0,9% em 1975 
para 7,8% em 2016. Como consequência, 124 milhões de crianças e 
adolescentes entre 5 e 19 anos ao redor do mundo estavam obesos 
em 2016. Sem uma mudança de hábitos, em menos de uma década 
a obesidade pode atingir 11,3 milhões de crianças no Brasil, de acordo 
com um alerta divulgado pela Federação Mundial de Obesidade 
(GUIMARÃES, 2017, p. 1). 

 

A obesidade causa várias consequências, não somente na infância, mas 

também, na fase adulta. No entanto, na fase de crescimento da criança, havendo 

déficit do organismo, vem a desenvolver diversos tipos de problemas tanto 

psicossociais como fisiológicos como, por exemplo: distúrbios cardiovasculares, 

distúrbios endócrinos, distúrbios respiratórios, distúrbios musculoesqueléticos, entre 

outros  (ENES; SLATER, 2010).  

.Ações de educação alimentar e nutricional aceitação de práticas criativas de 

incentivo a ingestão de alimentos mais saudáveis devem ser desenvolvidas em 

ambiente educacional, orientando e incentivando sua comunidade aos aspectos 

associados à promoção da saúde e prevenção de doenças. Essas ações podem 

contribuir para uma vida mais saudável e prevenção de doenças, como doenças 

crônicas não transmissíveis (hipertensão, obesidade, diabetes mellitus tipo 2, câncer, 

doenças cardiovasculares), e para o controle de doenças nutricionais como anemia 
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por Deficiência de ferro, deficiência de vitamina A e os distúrbios por deficiência de 

iodo (bócio), (BRASIL, 2009, apud, FERREIRA, 2018). 

No Brasil o problema no consumo de produtos industrializados, com alto teor 

em açúcar e gorduras saturadas, geralmente não está relacionado somente aos 

preços quanto aos alimentos saudáveis, mas sim, por uma questão de status. Muitos 

têm em mente que consumir produtos industrializados, é elegante. Esses produtos 

são deliciosos, porém ricos em sal, gordura e açúcares, contudo, não tem a ideia do 

quanto são malefícios. Segundo a Federação Mundial de Obesidade, o aumento de 

obesidade entre crianças e adultos põe a saúde em grande perigo (GUIMARÃES, 

2017). 

Estimativa da organização aponta que, em 2025, 150 mil crianças e 
jovens no Brasil desenvolverão diabetes tipo 2, enquanto 1 milhão 
terão pressão arterial elevada. Outro dado alarmante é o número de 
crianças e jovens brasileiros que sofrerão com gordura no fígado - 
cerca de 1,4 milhão, segundo a entidade. O crescimento dos níveis de 
obesidade é muito preocupante porque não temos um sistema de 
saúde preparado para lidar com a obesidade (GUIMARÃES, 2017, p. 
2). 

 

Há certos instrumentos para prevenir a obesidade infanto-juvenil, seja a 

promoção ações educativa para que possa ajudar em manter uma alimentação 

saudável por parte da genitora desde o pré-natal; aleitamento materno; incentivar 

sobre os benefícios da atividade física no processo do desenvolvimento da criança e 

do adolescente; evitar o sedentarismo, cronometrar tanto as crianças como 

adolescentes em relação ao tempo que ficam diante de computadores, celulares 

(BRASIL, 2017).  

A obesidade demonstra que a pessoa está acumulando  no corpo um peso 

acima do que deveria, entretanto, é natural a compreensão de que somente os 

indivíduos que estão acima do peso sejam classificadas como obesas, porém há 

discordância da conceituação científica (BRASIL, 2017).   

Em regra, as crianças que desenvolvem a obesidade tipo I, senha que há 

acúmulo de gordura em todo o corpo, esse tipo de obesidade é proveniente de 

“fatores, internos ou externos. Sendo assim, trata-se de uma doença de difícil 

tratamento, cujo êxito depende da utilização de diversas estratégias em conjunto” 

(SILVA, GAMBETA; SILVEIRA, 2017, p. 41). 

Obesidade é grave e de suma importância como verificado nos relatos dos 

autores buscarem instrumentos que venham ajudar ou minimizar esta doença no qual, 
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por ser classificada como mudança orgânica, e infelizmente vem crescendo no mundo 

todo. 

 

3.4 Covid-19 e Isolamento Social  

 

Os primeiros relatos de que temos notícia se iniciam com a identificação de 

pacientes com uma síndrome respiratória atípica em Wuhan, na província chinesa de 

Hubei, no início de dezembro. Em 27 de dezembro de 2019, o Centro de Controle de 

Doenças Chinês (CDC) é notificado sobre casos de pneumonia atípica com evolução 

não usual e poucos dias depois, em 31 de dezembro, a vigilância epidemiológica de 

Wuhan emite um alerta para o CDC Chinês, que prontamente inicia investigação sobre 

os casos, sua etiologia e sua provável origem. Um dia depois, em 1 de janeiro de 

2020, os investigadores do CDC relacionam os casos ao mercado de peixes de 

Huanan, que prontamente é fechado (WANG et al., 2020; ZHU, et al., 2020).  

No dia 3 de janeiro de 2020, a China comunica a ocorrência à OMS 

(Organização Mundial da Saúde) e outros países. Finalmente, no dia 7 de janeiro de 

2020, é identificado um novo coronavírus, inicialmente chamado de novo 2019-nCoV, 

como agente etiológico da doença que segue em expansão em Wuhan. Já em 10 de 

janeiro, o vírus é completamente sequenciado pelo CDC-Chinês e a informação é 

compartilhada com a OMS; porém, com a fonte primaria de infecção deste novo vírus 

ainda não identificada (ALMEIDA, 2021). 

Designado anteriormente como 2019-nCOV pela OMS, (Organização Mundial 

da Saúde)  o SARS-CoV-2 assim identificado pelo “International Committee on 

Taxonomy of Viruses” é um novo Betacoronavírus que infecta os seres humanos. 

Baseado em sua similaridade genética a dois outros coronavírus semelhantes ao 

SARS (vírus causador de Síndrome Respiratória Aguda Severa), sua origem tem sido 

atribuída a morcegos (ZHOU, et al., 2020, apud, NETTO; CORRÊA, 2020). 

Desde o início do atual surto de coronavírus (SARS-CoV-2), causador da 

Covid-19, houve uma grande preocupação diante de uma doença que se espalhou 

rapidamente em várias regiões do mundo, com diferentes impactos. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), em 18 de março de 2020, os casos 

confirmados da Covid-19 já haviam ultrapassado 214 mil em todo o mundo. Não 

existiam planos estratégicos prontos para serem aplicados a uma pandemia de 

coronavírus - tudo é novo. Recomendações da OMS, do Ministério da Saúde do Brasil, 
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do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Estados Unidos) e outras 

organizações nacionais e internacionais têm sugerido a aplicação de planos de 

contingência de influenza e suas ferramentas, devido às semelhanças clínicas e 

epidemiológicas entre esses vírus respiratórios. Esses planos de contingência 

preveem ações diferentes de acordo com a gravidade das pandemias (FREITAS; 

NAPIMOGA; DONALISIO, 2020). 

Durante a pandemia as regras de distanciamento social impuseram a 

necessidade de fechamento de diversos serviços dentre eles as escolas. Este 

fechamento trouxe impacto negativo não só no direito a educação como em outros 

direitos humanos como o direito à alimentação de qualidade promovida pelos 

programas de alimentação escolar (WFP; FAO; UNICEFF, 2020, apud, FIOCRUZ, 

2020). 

As estratégias para conter a disseminação da COVID-19 impactam 

diretamente na alimentação, já que a restrição da mobilidade limita a frequência de 

compras de gêneros alimentícios. A consequência é um maior consumo de alimentos 

processados e enlatados que são mais fáceis de adquirir e armazenar e possuem 

maior prazo de validade. Esse tipo de alimento tem baixo valor nutricional e alto valor 

calórico, contribuindo para o surgimento ou agravamento de sobrepeso e obesidade 

em crianças e adolescentes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2020, apud, 

SOUSA, et. al 2020). 

Com o novo coronavírus trouxe inúmeros problemas para a sociedade em 

geral, dentre eles, a obesidade infantil, resultados da Covid-19 atribuída a alimentação 

inadequada de crianças e adolescentes carência de atividades físicas, fatores 

importantes condicionados para o aumento de peso. Pesquisadores realizaram um 

estudo a respeito da situação de crianças e adolescentes em idade até 18 anos em 

confinamento estabelecido pela pandemia, constataram que por ficarem mais tempo 

diante de televisão, computadores, celulares, falta de atividade física, uso de 

alimentos processados, agravaram sua saúde. Esse cenário implicou ainda mais em 

famílias das classes D e E, pois muitos perderam seus empregos, elevação dos 

preços dos alimentos, tornando sua subsistência mais dificultosa, e com isso, agravou 

a situação alimentar (FERREIRA, 2021). 

A pediatra Flávia Nassif comenta que o isolamento social trouxe dois lados: 

os computadores são utilizados para as pessoas se comunicarem sejam crianças, 

adolescentes e adultos, por outro lado, há fator negativo, afinal, as crianças acabam 
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sentido mais a falta de contato, pois não podem entrar seus amiguinhos, brincar. 

Essas proibições acabam refletindo consideravelmente na saúde, pois atinge o lado 

físico, emocional e social.  O cuidado, atenção à criança requer  a necessidade em 

oferecer qualidade de vida, com o intuito de possa crescer e ao mesmo tempo 

desenvolver seu potencial (NASSIF, 2021).  

De acordo com Cristina Albuquerque representante do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Unicef), demonstrou que existe uma carência por alimentos 

com a pandemia, pois, conforme pesquisa, 13% das famílias que possuem 

crianças/adolescentes obtiveram dificuldades a obterem alimentos devido a falta de 

dinheiro, enquanto, 61% houve uma elevação expressiva relacionado alimentação 

industrializada  como: lanches, refrigerantes, reduzindo o consumo de verduras, 

frutas, arroz, feijão, cenário este preocupante para a saúde pública, sendo necessário 

uma intervenção de políticas para que possa conscientizar as famílias dos perigos. 

Cristina Albuquerque  ainda comenta que “ nós podemos ter, até 2025, 1 milhão de 

crianças e jovens no Brasil com pressão arterial elevada, outros mais de 100 mil com 

diabetes tipo 2 na fase adulta e 12,5 milhões de crianças obesas”. (FERREIRA, 2021). 

Outra pesquisa importante de mencionar trata-se da doutora Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo Michele Alessandra de Castro, no qual 

atua Coordenadoria de Alimentação Escolar (CODAE) da Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo retrata uma situação preocupante, crianças na faixa etária 

entre 5 a 9 anos mesmo frequentando a escola se encontravam com peso elevado no 

período em que a covid-19 iniciou no Brasil, sendo um percentual de 38%, ou seja, 

muito alto. Considerando a idade, as informações demonstraram que as crianças não 

consumiam frutas, fibras, legumes, por outro lado, tinha como alimentação o excesso 

de gorduras saturadas, açúcar entre outros (ABESO, 2020). 

Com o confinamento social esses dados foram alterados de forma negativa, 

sendo que a população ao permanecerem em casa com seus filhos adotaram hábitos 

alimentarem inadequados, principalmente aqueles considerados mais vulneráveis, 

vindo a sofrer na qualidade nutricional, pois muitas famílias acabaram tendo 

dificuldades em prover sua subsistência e com isso, reduziram a alimentação ou 

ainda, sendo que nas escolas as crianças havia refeições como: almoço e lanche 

balanceado (ABESO, 2020). 

No combate à obesidade infantil, a representante do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) Solange Fernandes em entrevista alegou que mesmo 
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com a pandemia não houve paralização do abastecimento de merenda escolar, pois 

compreende a necessidade da distribuição do alimento, afinal ter o acesso a 

alimentação saudável é essencial na promoção á saúde de crianças e adolescentes 

(FERREIRA, 2021). 

Alimentação de crianças ou adolescentes que não comem ter frutas, verduras, 

arroz, feijão estão propensos a terem sistema imunológico fraco, estão sujeitos a 

pneumonias rinite, bronquites, entre outros. Em relação ao paladar, ficará ansiosos 

por alimentos que contém muitos açúcares, comidas industrializadas, terá pouco 

aceitação aos alimentos saudáveis, afetando também seu lado emocional 

(CARREIRO, 2020). 

O isolamento social ocasionado pelo coronavírus teve como uma das 

consequências, o fechamento de escolas, paralisando as aulas, fazendo com que não 

somente os ocasionando um grande desafio aos pais. Foi necessário adaptar-se a 

novos hábitos, e com isso, mudar alimentação familiar, sobretudo, das crianças, que 

em regra ao estarem nas escolas fazem uma refeição por dia. Ter uma alimentação 

sadia nesse período é de sua relevância para o sistema imunológico, vindo a fortalecer 

de possíveis problemas futuros e ainda prevenir a obesidade infantil (CARREIRO, 

2020). 
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4. METODOLOGIA  

 

4.1 Delineamento do Estudo  

 

Trata-se de um estudo transversal, sendo um estudo observacional, como 

pesquisa exploratória qualitativa que é realizada sobre um problema ou questão de 

pesquisa que geralmente são assuntos com pouco ou nenhum estudo anterior a seu 

respeito que foi realizado em forma de questionário com dados quantitativos por meio 

de documentação direta. Um estudo exploratório pode ser realizado a partir de 

observações da própria realidade para formular e responder os objetivos da pesquisa. 

 

4.2 Local do Estudo  

 

A pesquisa foi realizada em uma escola privada do Município de Arapongas-

Pr. O questionário foi entregue pelas professoras juntamente com as atividades que 

as crianças levam para casa e seus responsáveis e orientados pela professora a 

responder corretamente pela professora. 

 

4.3 Amostragem  

 

O desenvolvimento do trabalho teve um enfoque na alimentação infantil, em 

tempos de pandemia e discorre sobre o risco de obesidade em crianças.  

 

4.3.1 Critérios de inclusão  

 

Foram incluídos no trabalho crianças do 1° ano ao 5° ano do ensino 

fundamental, de ambos os sexos, matriculadas em uma escola privada na cidade de 

Arapongas-Pr.  

 

4.3.2 Critérios de exclusão  

 

 Foram excluídas da pesquisa as crianças que não estavam com os 

questionários ou TCLE preenchidos corretamente. 
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4.4 Procedimento e Desenvolvimento do Estudo (coleta de dados) 

 

Os dados coletados constituíram de crianças em período escolar, onde foi 

selecionado uma escola particular na cidade de Arapongas PR, as crianças 

participantes tiveram em média de 6 a 9 anos, o primeiro contato, foi feito direto com 

as crianças envolvidas no projeto, esclarecendo por meio de palestra a importância 

de uma alimentação adequada, enfatizando que os mesmos repassassem a 

informação aos responsáveis. Em seguida foi enviado um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e um folder com orientações para melhorar a alimentação 

da criança, juntamente com o questionário a ser respondido pelos pais que 

concordassem em colaborarem com a pesquisa. 

O questionário foi desenvolvido por perguntas objetivas de acordo com o 

comportamento alimentar das crianças antes e durante o isolamento da pandemia do 

COVID-19 e foram assinaladas conforme os hábitos alimentares.    

 

4.5 Análise de Dados 

 

Para melhor entendimento do trabalho, foi desenvolvido o método de 

questionário sendo entregue aos responsáveis dos menores pela própria professora 

que consistiu em orientada a explicar o questionário passo a passo para que 

preencham corretamente. Com os dados coletados foram colocados em uma planilha 

no Exel para fazer a passagem de números em porcentagens.   

 

4.6 Considerações éticas 

 

O trabalho foi desenvolvido de acordo com as normas éticas estabelecidas na 

resolução (466/12) e teve início após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da FAP – CETI-FAP de acordo com a plataforma Brasil com o 

número de identificação do CAAE (Certificado de Apresentação de Apreciação Ética) 

46222521.0.0000.5216. 
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

Após a coleta de dados da pesquisa, deu-se início ao estudo com 24 alunos, 

sendo que o restante dos alunos não responderam, ou não entregaram o termo 

assinado, mas com a utilização desses dados adquiridos foi possível fazer uma 

análise do tema proposto.  

Após a aplicação do questionário e a tabulação de dados dos resultados pode-

se observar que 17 alunos que corresponde 71% dos alunos eram do sexo feminino 

e 7 alunos (29%) do sexo masculino, demonstrando haver mais meninas do que 

meninos como respondentes como mostra o gráfico 1.  

De acordo com o IBGE, 2020 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

a cidade de Arapongas, encontra-se com a população estimada de 126.545 pessoas. 

 

Gráfico 1 – Sexo das Crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cortez, Marin, 2021. 

 

O Gráfico 2 trata de lugares sobre alimentação antes da pandemia. A pesquisa 

mostra que 23 crianças almoçavam em casa, correspondendo a 96%, enquanto 1 

aluno mencionou restaurante tendo um percentual de 4%.  
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Gráfico 2 – Lugares que as Crianças almoçavam antes da pandemia 

 

Fonte: Cortez, Marin, 2021. 

O papel dos alimentos é manter as pessoas bem nutridas. Ter uma 

alimentação certa e saudável assegura uma nutrição e o efeito de funcionar 

adequadamente todo o corpo. Assim sendo, vem a induzir consideravelmente na 

saúde (FREITAS; COELHO; RIBEIRO, 2009).  

De acordo com Ilana Nogueira Bezerra (2016) existe alto índice na quantidade 

de sódio na comida preparada fora de casa,  por outro lado, há baixo teor de vitamina 

C,  cálcio e ferro.  Não tendo uma ingestão adequada dos nutrientes necessários, 

acaba ocorrendo o desenvolvimento da obesidade e de outras doenças crônicas não 

transmissíveis. 

Grande consumo de alimentos fora do lar é derivado de lanchonete e 

restaurante, isso inclui a ingestão de salgadinhos, refrigerante e fast food  sendo muito 

consumidos por crianças e adolescentes. Dessa forma é preciso incentivar a optarem 

por alimentos mais saudáveis fora do lar, com o objetivo a diminuir a aquisição de 

alimentos processados (BEZERRA, et al, 2017).  

Preparar a alimentação em casa tem a possibilidade de controlar não somente 

os nutrientes como também a quantidade dos alimentos. Geralmente nos restaurantes 

come-se muito mais, afinal existe uma variedade de comida, sendo estimulado a 

ingerir mesmo não estando com fome. Por esse motivo buffet self-service não é 

considerada a melhor opção principalmente para crianças, pois existe maior 

quantidade de sódio e alimentos processados. (RODRIGUES, 2019). 
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Quando o lanche das crianças era na escola, os responsáveis responderam 

que 83% o que corresponde 20 crianças consumiam o lanche da escola sendo 20 

alunos monitorado pela nutricionista na unidade escolar e 17% dos alunos levavam 

seu próprio lanche de casa sendo assim 4 alunos de acordo com o gráfico 3. 

Conforme pesquisa realizada na escola o cardápio gerado pela nutricionista 

da unidade escolar é bem variado, cada dia do mês era feito uma preparação diferente 

sendo possível ter um controle quanto a alimentação mais saudável das crianças. 

 

Gráfico 3 – Tipo de lanche que a criança consome na hora do intervalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cortez, Marin, 2021. 

Ter ciência de diversos alimentos é fundamental para a obtenção de uma 

alimentação diversificada, sendo uma das bases principais para uma alimentação 

saudável. Adotar um cardápio com verduras, legumes, proteínas, frutas, torna-se 

determinantes para ter qualidade vida desde infância. (ROSSI; MOREIRA; RAUEN, 

2008). 

Contudo, a merenda ofertada nas escolas especialmente públicas tem 

respaldo por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que surgiu 

com o objetivo em contribuir no melhoramento dos hábitos alimentares dos alunos, 

tornando um mecanismo importante em garantir a segurança alimentar e nutricional.  

Identificar as preferências alimentares em fase escolar vem a reforçar não somente o 

aumento da responsabilidade social, mas também intervir desde cedo no âmbito da 

saúde das crianças e adolescentes. (DE NEGRI; PORAZZI; SLONGO, 2005). 
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Ao longo dos anos vem ocorrendo várias opções alimentícias no período 

escolar, porém é preciso sempre estar atento as recomendações nutricionais, em 

relação ao desenvolvimento intelectual, físico, para que possa crescer de forma 

saudável, trazendo mecanismos benéficas quanto à educação e formação social, e 

para que isso aconteça é preciso não somente o desempenho educacional da escola, 

mas também da família, para que adote uma alimentação saudável, colaborando a 

evitar possíveis risco à saúde das crianças e adolescentes. (BRASIL, 2008). 

Outro fator questionado na pesquisa foi a respeito de levar lanche de casa 

para a escola, a famosa “lancheira” com uma porcentagem de 17%. De acordo a 

pediatra Virna Silva do Hospital Infantil Alberto Sabian (HIAS) do Ceará, comenta que 

ainda existem muitas crianças que se alimentam de forma inadequada, seja nas 

escolas ou dentro de casa. A pediatra comenta que adotar erroneamente uma má 

alimentação na fase inicial, além de elevar o peso, pode ocorrer ainda “taxas 

inflamatórias no sangue, inclusive, diabetes e outras doenças. Muitas vezes a criança 

está com o peso normal, mas em termo de nutrientes não está suprida”. (DIEB, 2019, 

p. 1). 

É necessário diminuir a ingestão de alimentos ultraprocessados, que 

contenha muito açúcar e corantes como, por exemplo, como balas, salgadinhos entre 

outros. Nesse sentido em uma lancheira ideal seria incluir:   

 
Frutas: maçã, banana, laranja, pera, melão, melancia e frutas da 
estação. 
Lanches: pão de queijo, bolo caseiro, milho, sanduíche de patê 

caseiro, pipoca ou castanhas. 
Bebidas: suco natural da fruta, iogurte integral, água de coco. 
Pães: pão de forma integral, pão de batata, pãozinho de leite. 
Recheios: patê caseiro de frango ou de queijo. 
Verduras: alface, rodelas de tomate, repolho roxo picado fininho, 
cenoura ou beterraba ralada. (DIEB, 2019, p. 1). 

 

É necessário desenvolver um cardápio que esteja adequado para as crianças 

e para toda a família, afinal é vital a criança ou adolescente ter uma boa alimentação 

por estar em período de desenvolvimento corporal e cerebral. Assim, os pais para ter 

uma lancheira considerada saudável deve fazer um planejamento semanal 

juntamente com as crianças, sempre considerando alimentos ricos em fibras, 

sanduíches naturais, frutas, sucos naturais entre outros. (DIEB, 2019).  

O gráfico 4 analisou quais os alimentos mais frequentes na alimentação desse 

público alvo. Pode se observar esses alimentos e suas porcentagens, assim 
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analisando que a ingestão de frutas é uma porcentagem alta, mas o consumo de 

bolos, refrigerantes, iogurtes, guloseimas e outros são muito elevados. 

 

Gráfico 4 – Alimentos mais frequentes na alimentação das crianças. 

 

Fonte: Cortez, Marin, 2021. 

Conforme pesquisa realizada mostrou uma variedade de respostas quanta 

alimentação das crianças. Porém os pais tem função de extrema importância em 

relação à preparação dos alimentos, bem como manter a sua qualidade, pois as 

crianças geralmente fazem opções de acordo com os costumes alimentares dos pais. 

(ROSSI; MOREIRA; RAUEN, 2008). 

Bolo, iogurte e frutas, foram às perguntas mais respondidas. O iogurte 

alimento considerado como industrializado sendo consumido de forma adequada vem 

a desenvolver fator positivo para a alimentação da criança, favorecendo a qualidade 

da dieta tem relação ao fornecimento de cálcio e outros nutrientes. (BRASIL, 2008). 

As frutas, são tidas como fontes de vitaminas e sais minerais bem como ter 

baixa  densidade  energética  vindo a contribuir significativamente na saúde do ser 

humano. Consumindo alimentos  como as frutas é preciso ser incentivado desde a 

infância para que haja uma boa aceitação pelas crianças. (OLIVEIRA, et al, 2008). 

.Guloseimas com 14% de respondentes considera-se como biscoito, 

salgadinhos embora existam uma variedade, são considerados alimentos ricos em 

carboidratos. Os salgadinhos são ricos em lipídios e sal, dessa maneira, havendo alto 
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consumo podem estar a uma fonte de energia e gordura na alimentação das crianças. 

(AQUINO; PHILIPPI, 2002). 

O açúcar, encontrado nos refrigerantes, doces, entre outros alimentos de 

grande valor energético, em regra não tem nutrientes essenciais para a saúde da 

criança, não vem a oferecer nenhum tipo de valor nutritivo. Entretanto, as famílias de 

classe baixa ou renda menor está relacionada ao maior  consumo de alimentos  que 

possuem baixo valor nutritivo, tem-se como exemplo o açúcar. (AQUINO; PHILIPPI, 

2002). 

Existe uma diversidade de alimentos inapropriados existentes no mercado 

para o consumo, que acaba atraindo cada vez mais o público infantil, e com isso faz 

com que a Organização Mundial de Saúde (OMS) esteja preocupada, pois vem 

aumentando no ambiente familiar a ingestão do açúcar. Conforme comenta o  

presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Amélio Godoy vem a ser 

totalmente desnecessário adotar o açúcar na alimentação, pois vem a desencadear 

vários problemas para a saúde. Vem existindo grande aumento quanto a obesidade 

infantil, isso é devido ao excesso de açúcar. (BASTOS, 2013). 

O gráfico 5 mostra foi questionado  se a pandemia influenciou na alimentação 

da criança e 67% dos responsáveis responderam que não dando um total de 16 

responsáveis respondentes, enquanto 33% responderam que sim, com um número 8 

responsáveis para sim.  

 

Gráfico 5 – Pandemia e a Influencia na alimentação da criança. 

 

Fonte: Cortez, Marin, 2021. 
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A pesquisa realizada demonstrou que a pandemia trouxe sérias 

consequências para o mundo todo, em todos os segmentos, econômicos, políticos, 

social. Em relação ao tema estudado – alimentação das crianças verificou que 67% 

não houve interferência na pandemia, sendo que 33% responderam que sim. Esse 

percentual mostra conforme médico Dráuzio Varella o isolamento social além de 

fechar as escolas paralisando as aulas, fez com que as crianças e adolescente se 

mantivessem dentro de suas casas, sendo não apenas um grande desafio para os 

pequenos, mas também para os pais no aspecto geral. (VARELLA, 2020). 

As pessoas tinham o pensamento que o isolamento social perduraria por 

pouco tempo, porém não foi o que aconteceu, fazendo com que as tarefas domésticas 

aumentassem para os pais, e como consequência descuidasse da alimentação 

adequada da família. em vez de legumes, verduras, frutas, carboidratos, surgiu o 

refrigerante, pizza, doces, fast-food, alimentos que anteriormente eram consumidos 

apenas nos finais de semana, tornou-se habitual dentro de casa. (CARREIRO, 2020). 

Sobre os alimentos nesse período de afastamento social, é necessário ter 

equilíbrio sobre o consumo, adotar alimentação saudável é de suma importância para 

o sistema imunológico e, sobretudo, prevenir a obesidade infantil que vem aumentado 

drasticamente, pois as brincadeiras,  passeios, atividades esportivas nas escolas,  

jogos ao ar livre não estão ocorrendo, e com isso as crianças não gastam a energia 

que necessitam. (VARELLA, 2020). 

As escolas buscam manter uma alimentação apropriada com todos os valores 

nutricionais ofertados as crianças e adolescentes. É preciso que os responsáveis 

fiquem atentos quanto à qualidade dos alimentos oferecidos as crianças, embora 

alguns pais entendam ser dificultoso cozinhar, reinventar dia após dia, é necessário 

persistir na variedade dos alimentos. (CARREIRO, 2020). 

Em relação aos produtos industrializados, o gráfico 6 do questionário quanto 

a ingestão seis (06) dos responsáveis   o que corresponde 25% disseram que antes 

da pandemia não havia esse contato com produtos industrializados, enquanto 18 

respondente dando uma percentagem de 75% das crianças já tinham esse contato, 

como mostra no gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Hábito de ingestão de produtos industrializados antes da pandemia. 

 

Fonte: Cortez, Marin, 2021. 

 

Esse resultado demonstra certa preocupação, afinal, os produtos 

industrializados muitas vezes são consumidos seja por crianças, adolescentes ou 

adultos por serem induzidos pela mídia, afinal existem uma variedade de anúncios 

que buscam ludibriar com suas propagandas com alimentos industrializados e 

ultraprocessados. (CARREIRO, 2020). 

Através da abertura da economia, incluindo maior estabilização na circulação 

do dinheiro no país, veio a aumentar o mercado consumidor e assim, melhorar a 

entrada de produtos industrializados. Por outro lado, houve progressos no setor do 

trabalho, fazendo com que a mulher ocupasse um papel maior de destaque no 

ambiente de trabalho e com isso, deixou de ser apenas ‘dona de casa’. (AQUINO; 

PHILLIPI, 2002). 

Com todas essas mudanças, o ambiente familiar acabou alterando, a mãe, 

esposa, ficou com pouco tempo para os afazeres domésticos dando lugar para a 

praticidade e rapidez, o que inclui a inserção de alimentos industrializados nos hábitos 

da família e das crianças. Esse cenário traz consequências contrárias, pois vem a 

influenciar negativamente nos moldes alimentares, especialmente da criança,  fase de 

crescimento que necessita de todos os nutrientes, caso contrário irá comprometer sua 

saúde no futuro. Alimentos industrializados são ricos em gorduras e carboidratos, tem 

grande valor energético, e ainda, utilizar alimentos industrializados  com muita 

frequência vem a inibir o paladar para os alimentos "in natura". (AQUINO; PHILLIPI, 

2002). 

18 (75%)

6 (25%)

Sim Não



35 
 

Existe uma grande preocupação com a saúde da criança e do adolescente  e 

nível mundial  de como estão se alimentando, isso é reflexo da forma acelerada de 

novos produtos alimentares que acabam sendo influenciados pela mídia e 

consequentemente  do estilo familiar contemporâneo. Estes fatores vem a fortemente 

o nível  de problemas à saúde na infância que necessita maior atenção nutricional. 

(BRASIL, 2008). 

Sobre o consumo de doces na pandemia o gráfico 7 busca verificar sobre o 

aumento. Com isso foi verificado que 46% ou seja, 11 pessoas disseram que a 

ingestão de doces não aumentou durante a pandemia mas que 54% sendo 13 

pessoas que confirmaram que houve esse aumento do consumo.  

Gráfico 7 – Aumento do consumo de doces durante a pandemia 

 

Fonte: Cortez, Marin, 2021. 

Há um grande problema no consumo de forma excessiva de doces, pois 

contém muito açúcar, e consequentemente acarreta alguns problemas como a 

obesidade. O gráfico 7 evidenciou que houve elevação e com isso pode vir a 

desenvolver nas crianças algum tipo de doenças crônicas, como por exemplo 

cardiovasculares, hipertensão, diabetes entre outras. (SANTOS, 2017). 

Alimentos com alto teor de açúcares, como balas, sorvetes possuem baixo 

teor nutricional e de acordo com o pediatra e nutrólogo Mauro Fisberg a 

recomendação pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para uma dieta de uma 

criança com idade entre 4 a 6 anos o ideal é de 22,5 gramas por dia. (PATINI, 2020). 

Reduzir ingestão de açúcar não é tão fácil. Por ter um paladar agradável, e 

alto teor de sacarose exercem a função de calmantes emocionais. Leone Gonçalves 

nutricionista clínico e esportivo diz que com a pandemia fez elevar o consumo de 
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alimentos que contem açúcar – chocolate, balas, sorvetes, etc. e por ter glicose, entra 

na corrente sanguínea vindo a estimular a produção de determinados hormônios, 

como a serotonina. Em contrapartida consumido em exagero, vem a  implicar a 

sobrecarga do pâncreas, desenvolvendo diabetes. (PORTAL CBN, 2020). 

O gráfico 8 mostra sobre consumo de frutas antes da pandemia. Conforme a 

pesquisa, 23 responsáveis alegaram que a criança consumia fruta, e apenas 1 alegou 

não, além disso tinha a opção de escrever duas frutas mais ingeridas como mostra o 

gráfico 9 abaixo, sendo elas banana, laranja, maçã, uva, mamão, melancia, morango, 

manga, abacate, goiaba e melão.   

Gráfico 8 – Consumo de frutas antes da pandemia. 

 

Fonte: Cortez, Marin, 2021. 

Gráfico 9 – Frutas mais consumidas pelas crianças. 

 

Fonte: Cortez, Marin, 2021. 
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Conforme verificado nos gráficos 8 e 9 as crianças estavam consumindo frutas 

antes da pandemia, sendo que são consideradas essenciais para uma alimentação 

saudável e constituem valor nutritivo. Conforme a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), não consumir frutas na infância pode vir a apresentar grandes riscos de futuras 

doenças. Inserir a fruta como hábito alimentar, ajuda na redução do consumo de 

alimentos que possuem valor baixo em nutrientes. (BRASIL, 2008). 

É correto em afirmar que as frutas são vitais na alimentação, 

independentemente da faixa etária. Conforme a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), as frutas possuem alto teor em vitaminas, minerais, água favorece a saúde, 

previnem doenças, obesidade infantil, assegura um bom desenvolvimento. Cada fruta 

tem suas vitaminas como, por exemplo: a laranja por ser fruta cítrica tem vitamina C, 

pectina e bioflavonóides, tem a função na absorção do ferro, ajudando na prevenção 

da anemia. (BRASIL, 2014). 

Tem-se a maçã com casca vitamina como: fibras e flavonóides, banana rica 

em potássio, mamão também contém vitamina C e betacaroteno. Ou seja, existe uma 

variedade de frutas que precisam estar incluídas na alimentação das crianças, sendo 

tarefa dos pais em instigá-los a comer uma salada de frutas, ter também a participação 

dos pequenos na hora de preparar, faz com que vem a incentivar o consumo. 

(BRASIL, 2014). 

No gráfico 10 pode se analisar a ingestão de frutas agora na pandemia onde 

79% das crianças em um total de 19 continuam com o consumo de frutas e 21% sendo 

5 crianças não ingerem a mesma quantidade de frutas como antes.  

Gráfico 10 – Hábito de consumir frutas agora na pandemia. 

 

Fonte: Cortez, Marin, 2021. 
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Os gráficos 8, 9 e 10 mantem-se equiparados com a questão das frutas, pois 

as crianças mesmo antes e no decorrer da pandemia consomem o alimento nutritivo. 

Sabe-se que as crianças são influenciadas pelo ambiente que vivem, e no aspecto 

alimentar não é diferente. 

Incluir frutas na alimentação infantil se torna um grande desafio, sendo que 

em 2020 se tornou uma fase de distanciamento social, no qual toda a  sociedade teve 

que manter em suas residências, limitando o contato interpessoal. (BRASIL, 2020). 

 Alterar os hábitos familiares vem a ajudar a esclarecer o contínuo avanço da 

obesidade nas crianças, por ter ocorrido diminuição da atividade física, muitas famílias 

acabaram também reduzindo o habito de consumir verduras, frutas, leite, e por lado, 

elevou ingestão de bolachas recheadas, salgadinhos, doces e refrigerantes. (PATINI, 

2020). 

Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere que aja um consumo diário de 

400 gramas de frutas e vegetais. O Guia Alimentar para a População Brasileira traz 

que alimentação precisa ter como alicerce alimentos in natura e o mínimo possível de 

processados, sugere três porções de frutas diárias, sendo essencial para a 

conservação da saúde e colaboram com nutrientes fundamentais, como fibras, 

minerais e vitaminas (BRASIL, 2014). 

Os responsáveis também assinalaram a questão em que relatava sobre o 

hábito de ingerir verduras antes da pandemia, onde 58% relataram que ingeriam 

verduras e 42% não como mostra o gráfico 11, e as verduras mais consumidas foram: 

cenoura brócolis, beterraba, abobrinha, chuchu, couve, alface, pepino e almeirão 

mostrados no gráfico 12. Em seguida o questionário trazia uma pergunta para saber 

se agora na pandemia a criança estava ingerindo verduras, e 63 % dos responsáveis 

disseram que sim e 38% relataram que não, como mostra o gráfico 13. 
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Gráfico 11 – Hábito de consumir verduras antes da pandemia. 

 

Fonte: Cortez, Marin, 2021. 

Gráfico 12 – Verduras mais citadas na alimentação das crianças. 

 

Fonte: Cortez, Marin, 2021. 
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está relacionada à ingestão de nutrientes, contudo, esses nutrientes precisam estar 

interligado aos grupos básicos como frutas, carboidratos, proteínas, e também as 

verduras que são preparados conforme o tipo cultural e social do indivíduo, que 

acabam influenciando na saúde e bem estar. (BRASIL, 2014). 

Os gráficos 11 e 12 mostram que as crianças consumiam verduras antes da 

pandemia, embora geralmente elas tenham certa resistência em comer algum tipo de 

verdura, seja pela cor, textura ou até mesmo o sabor, como por exemplo, a beterraba, 

gosto meio adocicado, nem todos sentem prazer e ingerir e muito menos  

experimentar. É preciso explicar que determinadas verduras fazem bem para saúde e 
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mostrar sua importância, suas vitaminas, que não vai ter que tomar remédios. 

(LOPES, 2016). 

No Brasil há uma variedade seja de legumes ou verduras  como: cenoura, 

brócolis, abóbora (ou jerimum), abobrinha, acelga, agrião, alface, almeirão, beterraba, 

chuchu, couve, couve flor, entre outras. São consideradas alimentos  ricos em 

vitaminas, minerais e ferro. Entretanto mesmo havendo essa variedade e importância 

para a saúde devido seu valor nutricional, ainda há relutância no prato do brasileiro, 

especialmente no prato das crianças, ou a família acaba ingerindo sempre as mesmas 

verduras. (BRASIL, 2018).  

A criança geralmente não come de acordo com o esperado por não ter uma 

relação tão eficaz e prazerosa com o  consumo desses alimentos, isso é devido a 

família não comprar com tanta frequência ou não ser ingerido seja pelos pais, irmãos 

mais velhos, e assim a criança vai percebendo e também  começa a rejeitá-los. 

(BRASIL, 2018).  

Incentivar as crianças a comerem certos alimentos não é uma tarefa fácil. 

Dessa forma o questionário buscou saber se agora na pandemia a criança ainda 

continua ingerindo verduras, e 63 % dos responsáveis disseram que sim e 38% 

relataram que não, como mostra o gráfico 13. 

Gráfico 13 – Hábito de consumir verduras agora na pandemia 

 

Fonte: Cortez, Marin, 2021. 

Os alimentos como as verduras são obtidas diretamente de plantas e vão para 

o consumo, não tendo ocorrido algum tipo de mudança depois de deixarem a 

natureza. Como mencionado anteriormente nos gráficos, há uma variedade de 
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verduras no Brasil, cada região tem um tipo seja de legumes ou verdura mais 

consumida, e, além disso, muito saudável para o ser humano, não importa a fase em 

que está, pois são fontes na prevenção de deficiências de micronutrientes. (BRASIL, 

2014). 

As verduras possui uma grande quantidade de fibras e vários nutrientes 

incluindo baixa de calorias, requisitos importantes na precaução do consumo 

exagerado de calorias que acomete a obesidade infantil bem como doenças crônicas 

relacionadas a diabetes e doenças do coração. (BRASIL, 2018). 

 
 A presença de vários antioxidantes em legumes e verduras justifica a 
proteção que conferem contra alguns tipos de câncer. Pelas 
excepcionais propriedades nutricionais e ampla versatilidade culinária, 
este grupo de alimentos é excelente alternativa para reduzir o 
consumo excessivo de carnes vermelhas no Brasil. (BRASIL, 2014, p. 
75). 

 

Em relação verduras, Silvana Pedroso de Oliveira (2008) comenta que ainda 

existem lares que consumem poucas verduras, ou ainda,  não ter conhecimento do 

seu verdadeiro valor nutricional, e com isso a família não sendo estimulada, acaba 

não incentivando a criança. Para que a criança aceite os alimentos é necessário ser 

influenciado em todos os sentidos, expor os alimentos, verduras, legumes, várias 

vezes, de todas as formas de preparação e apresentação a fim de instigar no momento 

da refeição.  

Outra questão importante mencionada no questionário foi sobre se a criança 

estaria sempre à procura de um alimento para comer, e 67% dos responsáveis 

relataram que há essa procura e 33% que não tem esse hábito, como o gráfico 14 

está apontando. 
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Gráfico 14 – Sempre está à procura de alimentos para ingerir 

 

Fonte: Cortez, Marin, 2021. 

Adotar alimentação saudável necessita mudar a rotina da família, pois não 

basta apenas ter qualidade, mas sim a quantidade ofertada também é de suma 

importância, ter horários certos, ou seja, disciplina e controle familiar, sendo que uma 

das causas dos problemas alimentares ocorre dos hábitos. Mauro Fisberg menciona 

que os pais tem a maior responsabilidade em impor limites tanto pelas escolhas como 

pela organização alimentar dos filhos, sendo que eles que disponibilizam os alimentos 

para serem consumidos. (PATINI, 2020). 

Ingestão de nutrientes oferecida pelos alimentos, conforme verificado no 

decorrer do trabalho é de suma importância para a boa saúde. Ao mesmo tempo 

essencial para a saúde os alimentos que além de ter os nutrientes e combinados 

adequadamente devem também ter horários certos para serem ingeridos. Ou seja, 

adotar o costume das práticas alimentares de maneira organizada, dar tempo para 

digestão correta.  (BRASIL, 2014). 

Conforme o site Gazeta do Povo (2018, p. 1) não adianta adotar uma 

alimentação balanceada, colorida, comer de acordo com o recomendado pelos 

nutricionistas se não toma um bom café da manhã ou ainda não vai almoçar. Existe 

uma sucessão de benefícios em adotar uma rotina alimentar, buscando alimentar-se 

“nos mesmos horários: a sensação de saciedade é maior, o corpo reage melhor à 

ingestão das calorias inclusive contribuindo para a manutenção e até perda de peso”. 

Questão muito importante lançada no questionário foi a respeito se a criança 

tinha algum tipo de doença crônica como diabetes, gastrite, hipertensão, hipotensão, 
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doenças pulmonares e outras onde havia um espaço para citar caso houvesse. Com 

isso pode ser analisar que 8% das crianças sendo 2, teriam doenças pulmonares 

enquanto 92% não teriam nenhum tipo de doença como é mostrado no gráfico 15. 

 

Gráfico 15 - Crianças com algum tipo de doença crônica. 

 

Fonte: Cortez, Marin, 2021. 

Segundo a UNICEF (Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas 

para a Infância) no Brasil, bem como outros países como Caribe e América Latina, as 

crianças não estão se alimentando como deveriam a comida não saudável. E devido 

a esse fator é crescente a má nutrição, ocasionando desnutrição e falta de 

micronutrientes, vindo acarretar obesidade e pior, doenças crônicas não 

transmissíveis. O representante da UNICEF Florence Bauer, afirma que é ser 

necessário “capacitar crianças, adolescentes e suas famílias para que exijam 

alimentos saudáveis e, por outro lado, exigir a regulamentação da informação 

nutricional dos alimentos”. (UNICEF, 2019, p. 1). 

A obesidade, considerada também doença crônicas é vista como um surto, 

tornando um grande problema de saúde pública,  pois abarca todas as idades e 

classes sociais, vindo a desenvolver danos à saúde. De acordo com informações do 

Portal Brasil, 7,3% das crianças até 5 anos estão acima do peso e acrescenta: 

Entre 5 e 9 anos, o percentual de crianças com excesso de peso chega 
a 33,5%. Na adolescência, o quantitativo é de 20,5%. Além disso, os 
dados mostram que o estado nutricional na primeira infância repercute 
na vida adulta. Nesse contexto, a prevalência de excesso de peso em 
adultos tem crescido nos últimos anos. Em 2012, metade da 
população adulta estava com excesso de peso, sendo 17, 2%, com 
obesidade. (BRASIL SUPERA, 2016, p. 1) 
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A UNICEF (Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a 

Infância) trouxe dados em que cerca de 250 milhões de crianças estão desnutridas ou 

com sobrepeso. “Quase duas em cada três crianças entre 6 meses e 2 anos de idade 

não recebem alimentos necessários para sustentar o crescimento adequado de seu 

corpo e de seu cérebro”. Diante desse cenário vem a colocar a criança em xeque seu 

desenvolvimento cerebral, ocasionando grandes empecilhos na aprendizagem, vem 

a ter baixa imunidade e assim problemas pulmonares, pressão, infecções, levando até 

a morte. (UNICEF, 2019, p. 1). 

Como última questão, o gráfico 16 traz como se a criança fazia algum tipo de 

atividade física e 46% dos participantes faziam alguma atividade e 54% não 

realizavam nenhuma atividade de acordo com o gráfico 16. 

 

Gráfico 16 – Prática de atividade física 

 

Fonte: Cortez, Marin, 2021. 

Existem grandes malefícios no consumo de alimentos rico em gorduras 

saturadas, excesso de açúcar ao organismo, devendo ser mudado os hábitos 

alimentares. É necessário que além de altera o cardápio é preciso também que seja 

praticado atividade física, pois alimentação e atividade vem a ajudar positivamente na 

qualidade de vida e bem estar. (SANTOS, 2017). 

É realidade que desenvolver regularmente atividade física tornam-se benéfica 

a todas as pessoas em qualquer faixa etária vindo a prevenir contra doenças crônicas, 

como: obesidade,  pressão alta/baixa, diabetes e doenças cardiovasculares. Exercitar-
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se se desdobram ao do corpo humano causando melhor qualidade de vida. 

(CORNACHIONI, ZADRA; VALENTIM, 2011). 

Atividade física deve ser estimulada já na infância. Benedito Scaranci 

Fernandes (2013, p. 17) menciona Ronque e Cols., onde alegam que “a prática 

sistemática de atividade física na infância e adolescência aumenta a aptidão física e 

reduz o risco de doenças crônicas e disfunções metabólicas em idade precoce”.  

Há principais etapas do desenvolvimento infantil, sendo dividido em  quatro 

fases: 1) (zero a 1 ano, “conhecimento”; 2)  1 a 6 anos, “desenvolvimento 

neuropsicomotor”; 3) 6 a 12 anos, “crescimento”; e 4) 12 a 18 anos, 

“desenvolvimento”) e sugere que a orientação quanto à atividade física seja 

individualizada para cada fase. (FERNANDES, 2013, p. 17). 
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6. CONCLUSÃO 

O aumento dos maus hábitos alimentares durante e após a pandemia da 

COVID-19 interferiram a alimentação das crianças, o lanche em ambiente escolar 

quando levado de casa há o consumo de frutas, mas o consumo de refrigerantes, 

bolos e guloseimas é ainda maior no período em que a pandemia chegou e o tempo 

em casa passou a ser maior. Alimentos que não eram ingeridos antes passaram a ser 

frequentes na alimentação, um maior consumo de doces e uma diminuição de frutas 

e verduras.  

Em relação a essa dieta pobre em micronutrientes essenciais, pode-se 

acarretar problemas de saúde futuros, como diabetes, colesterol, hipertensão arterial, 

complicações metabólicas, obesidade mórbida na fase adulta, problemas de 

respiração como asma e apneia, dores nas articulações, disfunção do fígado entre 

outros. Relativamente com a procura de alimentos durante o dia sem mesmo a criança 

estar com fome, pode gerar problemas como ansiedade, depressão, isolamento 

social, solidão, disfunção alimentar (por exemplo, anorexia e bulimia) e baixa 

autoestima.  

De acordo com os resultados a identificação dos alimentos mais 

consumidos pelas crianças sendo as frutas: banana, laranja, maça, uva, mamão, 

melancia, morango, manga, abacate, goiaba, e melão, foram os mais citados pelos 

responsáveis em relação com a aceitação das crianças. Já em verduras, os mais 

citados foram: cenoura, brócolis, beterraba, abobrinha, chuchu, couve, alface, pepino 

e almeirão. 

A alimentação interfere diretamente no estado nutricional dos pacientes. O 

nutricionista tem um papel muito importante sobre a alimentação de crianças nessa 

idade escolar, pois precisa ser consumido alimentos saudáveis para dar energia, sem 

favorecer o sobrepeso e ajudando no crescimento e desenvolvimento da saúde das 

crianças.  
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APÊNDICE A – Modelo de Questionário  

 
 
 
 
 
 
  

 

QUESTIONÁRIO 

Sexo: (  ) Feminino   (  ) Masculino                    Idade: ______         Turma: ________  

1- Antes da Pandemia, costumava almoçar 

(   ) em casa  

(   ) na escola 

(   ) outro lugar Qual:_____________________________________________ 

2- Quando o lanche era na escola a criança 

(   ) trazia de casa 

(   ) consumia o lanche da escola 

3- Quais dos alimentos eram mais frequentes (assinale quantos preferir) 

(   ) iogurte 

(   ) bolo 

(   ) frutas 

(   ) refrigerante 

(   ) guloseimas (balas de goma, chocolates, confetes, etc)   

(  )  Outros: _____________________________________________________ 

4- A pandemia interferiu na alimentação do seu filho? 

(   ) Sim          (   ) Não  

5- Antes da Pandemia seu filho tinha o hábito de ingerir produtos 

industrializados? 

(   ) Sim          (   ) Não  

6- O consumo de doces aumentou durante a pandemia? 

(   ) Sim          (   ) Não  

7- Antes da Pandemia seu filho consumia frutas? Se SIM site as duas mais 

consumidas.  

(   ) Sim_________________________          (   ) Não 
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8- Seu filho tem o hábito de consumir frutas agora na pandemia?  

(   ) Sim          (   ) Não      

9- Antes da Pandemia seu filho tinha o hábito de consumir verduras? Se SIM site 

as duas mais consumidas.  

(   ) Sim  _________________________        (   ) Não     

10- Agora na Pandemia seu filho tem o hábito de consumir verduras?  

(   ) Sim          (   ) Não 

11- Ele(a) está sempre a procura de alguma coisa para comer? 

(   ) Sim          (   ) Não  

12-  A criança tem algum tipo de doença Crônica?  

(   ) Diabetes 

(   ) Gastrite 

(   ) Pressão Alta 

(   ) Pressão Baixa 

(   ) Doenças Pulmonares 

(   )  Outra: _____________________________________________________ 

13-  A criança tem a prática atividade física diariamente?  

(   ) Sim _________________________         (   ) Não 
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APÊNDICE B – Termo de Autorização Institucional  

 
 
 
 
 
 

Termo de Autorização da Instituição 
 

Nós, abaixo assinado(s), responsável(is) pela(o) escola Piemont, autorizamos a 

realização do estudo sobre o impacto da pandemia na saúde da criança,  a ser conduzido 

pelos pesquisadores abaixo relacionados. Fomos informados pelo responsável do estudo 

sobre as características e objetivos da pesquisa, bem como das atividades que serão 

realizadas na instituição a qual represento.  Serão as seguintes atividades: O questionário 

com perguntas fechadas para pesquisar sobre o comportamento da criança em relação a 

alimentação na pandemia, será entregue pelas professoras juntamente com as atividades que 

as crianças levam para casa e seus responsáveis serão orientados pela professora a 

responder corretamente as perguntas, enviará também um folder de orientação para melhorar 

a alimentação da criança.  

Declaro ainda ter lido e concordado com o parecer ético emitido pelo CEP da instituição 

proponente, conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução 

CNS 466/12 e a CNS 510/16. Esta instituição está ciente de suas corresponsabilidades como 

instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa e de seu compromisso no resguardo 

da segurança e bem-estar dos participantes de pesquisa nela recrutados, possibilitando 

condições mínimas necessárias para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

Apucarana, _____ de _____________ de _____. 

 

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 

Lista Nominal de Pesquisadores: 

Fernanda Cortez  

Tatiana Marin  

Observação: todos os pesquisadores que vierem a participar do estudo deverão ter o seu nome informado.  Poderá ser 

vedado o acesso à Instituição às pessoas cujo nome não constar neste documento. 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado (a) para participar como voluntário(a)da pesquisa O 
impacto da pandemia na saúde da criança e que tem como objetivo geral analisar os 
impactos da pandemia na alimentação infantil, verificando como influenciou e identificando 
quais os alimentos processados, frutas e verduras foram mais consumidas antes e depois.  

O projeto consiste nos seguintes procedimentos: Será entregue um questionários 
pelas professoras juntamente com as tarefas diárias, onde as perguntas são sobre como a 
pandemia interferiu na alimentação das crianças, são perguntas fechadas para assinalar 
as alternativas que mais condiz com a alimentação do seu filho(a) no período de isolamento 
social, acontecerá então em suas casas com os pais respondendo, será entregue também 
um folder de orientações para a melhora da alimentação infantil.  

Durante a execução do projeto vai ser verificado como a pandemia influenciou na 
alimentação infantil, quais alimentos processados e ultra processados foram mais 
ingeridos, como era o consumo de frutas e verduras e como é hoje.  

 Após ler e receber explicações sobre a pesquisa, você tem direito de: 

1. Não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações 
relacionadas à privacidade (todos os documentos e dados físicos oriundos da 
pesquisa ficarão guardados em segurança por cinco anos e em seguida descartados 
de forma ecologicamente correta). 
2. Assistência durante toda pesquisa, bem como o livre acesso a todas as 
informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, 
enfim, tudo o que quiser saber antes, durante e depois da sua participação.  
3. Recusar a participar do estudo, ou retirar o consentimento a qualquer 
momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da pesquisa, não sofrer 
qualquer prejuízo à assistência a que tem direito. 
4. Ser ressarcido por qualquer custo originado pela pesquisa (tais como 
transporte, alimentação, entre outros, bem como ao acompanhante, se for o caso, 
conforme acerto preliminar com os pesquisadores). Não haverá compensação 
financeira pela participação. 
5. Procurar por indenização, conforme determina a lei, caso ocorra algum dano 
decorrente da participação no estudo. 
6. Procurar esclarecimentos com o Sr (a).TATIANA MARIN, por meio do 
número de telefone: (043) 99108-8460 ou  no endereço rua José Francisco Ferreira 
165 apartamento 305 Jardim Vale do Sol, Apucarana-PR ou Sr (a). Fernanda Cortez, 
por meio do número de telefone: (043) 9 9613-4361 ou no endereço rua Faisão 1280 
Vila Araponguinha, Arapongas PR, em caso de dúvidas ou notificação de 
acontecimentos não previstos. 
7. Entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Apucarana (CEP-FAP) pelo telefone (43)3033-8900, ramal 8920, entre segunda e 
sexta-feira das 13h30min às 18h00min ou no endereço Rua Osvaldo de Oliveira, 
n.600, Jardim Flamingos, Bloco IV – Clínica Escola, piso inferior Sala ao lado do 
Núcleo de Práticas Jurídicas ou pelo e-mail comitedeeticafap@gmail.com, se achar 
que a pesquisa não está sendo realizada da forma como foi proposta ou que se sinta 
prejudicado (a) de alguma forma, ou se desejar maiores informações sobre a 
pesquisa. 
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Eu, ________________________________________, declaro estar ciente do 

anteriormente exposto e concordo voluntariamente em participar desta pesquisa, 

assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas. 

 

Arapongas, _____ de _____________ de _____. 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa: ______________________________ 

 

 

Eu,  _________________________________________, declaro que forneci, 

de forma apropriada, todas as informações referentes à pesquisa ao participante.  

 

Arapongas, _____ de _____________ de _____. 

 

Assinatura do Professor pesquisador: ________________________________ 

 

 

Eu,  __________________________________________, declaro que forneci, 

de forma apropriada, todas as informações referentes à pesquisa ao participante.  

 

Arapongas, _____ de _____________ de _____. 

 

Assinatura do aluno-pesquisador: ___________________________________ 
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APÊNDICE D – Folder de Orientação 


