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RESUMO 

Sabe-se que a obesidade está diretamente ligada a alimentação não saudável, 

contribuindo para o aumento significativo de enfermidades da população em geral no 

Brasil. Verificar a frequência de consumo de alimentos marcadores de alimentação 

saudável e não saudável segundo características sociodemográficas e econômicas em 

escolares de 7 a 10 anos incompletos (9 anos 11 meses 29 dias) no município de 

Dourados- MS. A população de estudo foi constituída por 1054 escolares, de ambos os 

sexos, matriculados no ensino fundamental de escolas públicas e privadas. No presente 

estudo foram avaliadas as variáveis referentes ao consumo alimentar provenientes do 

QFA. Observou-se que 68,2%dos escolares consumiam feijão diariamente, para as 

hortaliças e frutas, esse percentual foi de 51,4% e 46,1%, respectivamente. Em relação 

ao consumo  diário entre os escolares para doces e/ou guloseimas atingiu 42,2%, 64,6% 

para algum alimento ultraprocessado, 5,8% para salgados fritos  e de 18,9% para 

refrigerantes. A principal relevância deste estudo foi conhecer e expor o padrão de 

consumo alimentar dos escolares. Espera-se que estes dados possam servir de alerta e 

auxiliar nas ações de saúde e demonstrar que a escola também pode desempenhar 

importante papel na promoção de hábitos alimentares saudáveis. 

Palavras-chave: consumo alimentar; estudantes; hábitos alimentares; crianças; 

alimentação saudável. 

 

 

 



ABSTRACT 

It is known that obesity is directly connected with not healthy eating, which 

contributes to the significant increase of diseases in general population in Brazil. 

Examining the frequency of eating healthy and unhealthy food markers according to 

socio-demographic and economic characteristics in schoolchildren aged 7 to 10 years 

incomplete (9 years 11months 29 days) in Dourados-MS. The studied population 

consisted of 1054 schoolchildren, both sexes, enrolled at primary education in public 

and private schools. In the present study, the variables related to food consuming from 

the FFQ were evaluated. It was observed that 68.2% of the students consumed beans 

daily, for vegetables and fruits, that percentage was 51.4% and 46.1%, respectively. 

About the daily eating among schoolchildren for sweets and / or goodies, it reached 

42.2%, 64.6% for some ultraprocessed food, 5.8% for fried salted and 18.9% for soft 

drinks. The main relevance of this study was known and exported from the standard of 

schoolchildren's food. It is expected that these informations alert, help the health actions 

and demonstrate that school also can play an important function in promoting healthy 

eating habits. 

Keywords: food consumption; schoolchildren; eating habits; children; healthy eating. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A obesidade infantil é um dos mais preocupantes problemas de saúde pública no 

Brasil e no mundo, pois é considerada um dos mais importantes fatores de risco para o 

desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), a curto e longo 

prazo, e aumento da mortalidade
1
. A Pesquisa de Orçamento Familiar do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (POF-IBGE 2008-2009) apontou que uma a cada 

três crianças, de 5 a 9 anos, estava acima do peso
2
. 

Sabe-se que a obesidade está diretamente ligada alimentação não saudável 

contribuindo para o aumento significativo de enfermidades
3 

e a adoção de  hábitos 

alimentares saudáveis desde a infância podem promover a saúde na idade adulta
4
. Dessa 

forma, em 1999, foi aprovada pelo Governo Federal a Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição (PNAN), e atualizada em 2011, que visa proteger, respeitar, prover e 

promover os direitos humanos à saúde e à alimentação por meio da união de esforços de 

várias áreas e traz entre suas  diretrizes a vigilância alimentar e nutricional por meio da 

qual pode-se conhecer o perfil alimentar e nutricional de uma população
5
. 



Outro programa de alimentação e nutrição, mais antigo, é o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar(PNAE), que originou na década de 1940, tendo como marco legal 

na década de 1950, e somente em 1988 foi possível assegurar o direito a alimentação 

escolar para todos os alunos do ensino fundamental de escolas públicas e/ou instituições 

filantrópicas em conformidade com o censo escolar. O PNAE transfere recursos 

financeiros do Governo Federal para os estados e municípios, afim de suplementar a 

aquisição gêneros alimentícios da cardápio escolar elaborado por nutricionistas, dando 

prioridade aos alimentos in natura e semi-elaborados de acordo com os hábitos locais
6
. 

Conhecer o perfil alimentar de crianças em período escolar, que compreende dos 7 

aos 10 anos se faz importante, pois essa fase é caracterizada pela transição da infância 

para adolescência, marcada por crescimento lento e constante e pelo ganho de peso. 

Nessa fase as crianças passam a ter autonomia em suas escolhas alimentares, mas 

também sofrem influências do grupo social em que vivem, destacando-se a família e o 

ambiente escolar
7
. 

Além disso, conhecer o padrão alimentar, tanto coletivo como individual, é 

importante para promover melhoria no perfil alimentar da população, sendo também de 

suma importância para orientar as ações de saúde
8
. A OMS também aponta para a 

importância da melhoria nos padrões mundiais de alimentação afim de prevenir DCNT 

e promover a saúde
9
. 

Nesse sentido, são reconhecidos como marcadores de um padrão de consumo 

alimentar saudável, com base no Guia Alimentar para a População Brasileira do 

Ministério da Saúde, versão atualizada em 2014, os alimentos in natura e/ou 

minimamente processados, devido a pouca ou nula modificação do alimento e a não 

adição de componentes químicos e os marcadores de consumo alimentar não saudáveis 

são, principalmente, os alimentos ultraprocessados, que geralmente são produtos com 

adição de sal ou açúcar para deixá-los mais palatáveis, atraentes e duráveis
4
.  

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi verificar a frequência de consumo 

de alimentos marcadores de alimentação saudável e não saudável segundo 

características sociodemográficas e econômicas em escolares de 7 a 10 anos no 

município de Dourados- MS. 

 

MÉTODOS 

 

População e amostragem 



 

Trata-se de um estudo transversal com população constituída por escolares com 

idade entre 7 e 10 anos incompletos (9 anos 11 meses 29 dias), de ambos os sexos, 

matriculados no ensino fundamental de escolas públicas e privadas da área urbana da 

cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O município de Dourados contava com 80 

instituições de ensino, dentre estas, foram convidadas a participar da pesquisa apenas as 

que apresentavam alunos pertencentes a faixa etária de interesse do estudo na área 

urbana, 50 escolas da rede pública e 10 da rede privada de ensino,totalizando 60 

instituições.  

O processo amostral foi definido por conveniência. Foram coletados dados de 21 

escolas, totalizando 35% que apresentavam estudantes na faixa etária de interesse. 

Foram convidadas a participar do estudo todos os alunos do período matutino e 

vespertino que se encontravam na faixa etária de interesse. Para o presente trabalho 

foram utilizados dados de 16 escolas públicas e 5 privadas, totalizando 1054 estudantes. 

 Participaram da pesquisa aqueles que apresentaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelo responsável e o Termo de Assentimento 

Livre e Esclarecido (TALE) assinado pelo próprio aluno. 

 

Coleta de dados 

 

Para a coleta de dados foram necessários no mínimo dois dias em cada escola, 

sendo utilizado o primeiro dia para apresentação da pesquisa e entrega dos TCLE, 

TALE e Questionário de Frequência Alimentar (QFA), juntamente com uma carta que 

orientava o preenchimento deste questionário pelos seus pais/responsáveis. 

No segundo dia foram aferidas medidas antropométricas e aplicado um 

questionário sobre informações socioeconômicas e de atividade física dos alunos que 

entregaram os termos assinados. Essas informações foram coletadas por pesquisadores 

de campo previamente treinados. 

 

Variáveis de interesse analisadas 

 

No presente estudo foram avaliadas as variáveis referentes ao consumo 

alimentar provenientes do QFA. Este QFA semiquantitativo, específico para crianças e 

adolescentes, foi elaborado e validado por Slater et al. (2003)
10

. O instrumento em 



questão apresenta uma lista de alimentos divididos em doze grupos: doces, salgadinhos 

e guloseimas; salgados e preparações; leites e produtos lácteos, óleos e gorduras; cereais 

pães e tubérculos; verduras e legumes; frutas; feijão; carnes e ovos; bebidas; outros e 

não mencionados. As opções de frequência de consumo referente ao período anterior de 

seis meses presentes no questionário foram: nunca, menos de uma vez por mês, uma a 

três vezes por mês, uma vez por semana, duas a quatro vezes por semana, uma vez por 

dia e duas ou mais vezes por dia.  

Para as análises de dados do presente estudo, foram utilizados alguns alimentos 

que permitiu classificá-los em marcadores de alimentação saudável (MAS) e 

marcadores de alimentação não saudável (MANS). A escolha dos alimentos para 

compor os referidos grupos, foi baseada e adaptada de publicações da Pesquisa 

Nacional de Saúde de Escolares (PeNSE)
11

. Assim, foram considerados como MAS o 

feijão, as hortaliças e as frutas, e como MANS os doces e guloseimas, os alimentos 

ultraprocessados, os salgados fritos e os refrigerantes. Para compor o grupo de frutas e o 

de hortaliças, foram agrupados todos os alimentos do QFA que pertenciam a estes 

grupos. Já para compor o grupo de doces e guloseimas foram agrupados: balas, doces, 

sobremesa, chocolate e sorvete. Quanto ao grupo de ultraprocessados, agruparam-se: 

batatinha de pacote, biscoitos com e sem recheio, cereal matinal, salsicha, linguiça, 

embutidos e sucos artificiais. Quanto aos grupos de doces e guloseimas e refrigerantes, 

apesar de serem alimentos ultraprocessados, optou-se por analisá-los separadamente , 

afim de que fosse possível observar com maior clareza o consumo destes. 

Para apresentar a proporção de escolares que consumiam frequentemente estes 

marcadores, as frequências de consumo dos alimentos foram agrupadas em duas 

categorias: 1) menos de uma vez ao dia e 2) diariamente. Para os itens formados por 

agrupamento de alimentos (hortaliças, frutas, guloseimas e doces e alimentos 

ultraprocessados) bastava consumir um item pertencente ao grupo no dia para ser 

considerado consumo diário. 

Quanto as variáveis sociodemográficas e econômicas utilizadas para descrever 

o consumo alimentar utilizou-se o sexo (feminino e masculino), a idade (7, 8 e 9 anos), 

o tipo de escola (pública e privada) e o nível de escolaridade do chefe da família 

(analfabeto, até a quarta série do ensino fundamental, ensino fundamental completo, 

ensino médio completo e ensino superior completo). 

 

Digitação e análise dos dados 



 

Os dados foram digitados e armazenados em banco de dados criado no 

programa Epi Info versão 3.5.4, sendo posteriormente analisados no programa 

Statistical Package for the Social Science for Windows (SPSS), versão 19. 

Foram calculados os percentuais das variáveis socioeconômicas, demográficas 

e de consumo alimentar da população estudada. Posteriormente, os dados dos 

marcadores de consumo alimentar foram analisados segundo as variáveis de interesse 

por meio do teste de qui-quadrado e adotado o nível de 5% de significância (p<0,05). 

 

Aspectos éticos e legais 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal da Grande Dourados (UFGD), sob o parecer nº 534.515 e CAAE nº  

18442813.8.0000.5160. A participação no estudo foi voluntária, sendo garantida a 

confidencialidade dos dados.  

 

RESULTADOS 

 

Pode-se observar na tabela 1 as características sociodemográficas, econômicas e 

de consumo de MAS e de MANS. Entre os escolares avaliados foi possível observar 

que 52,8% eram do sexo feminino, 37,9% tinham 8 anos de idade, 78,8% estudavam em 

escolas públicas. Quanto a escolaridade do chefe da família, maiores percentuais foram 

encontrados para aqueles que estudaram o ensino médio e superior completo (cerca de 

35% em cada categoria).  

A tabela 1 também mostra a frequência geral de consumo dos marcadores de 

alimentação. Quanto aos MAS, observou-se que 68,2% dos escolares consumiam feijão 

diariamente e para as hortaliças e frutas, esse percentual foi de 51,4% e 46,1%, 

respectivamente. Em relação aos MANS a frequência diária de consumo entre os 

escolares atingiu 42,2% para doces e/ou guloseimas, 64,6% para algum alimento 

ultraprocessado, 5,8% para salgados fritos e de 18,9% para refrigerantes (Tabela 1). 

Na tabela 2 observa-se o consumo de MAS e MANS de acordo com as variáveis 

sociodemográficas e econômicas dos escolares. Quanto ao consumo dos MAS, observa-

se maior consumo de feijão diariamente entre estudantes de escolas públicas do que 

privadas, no sexo masculino em relação ao feminino. Já para o consumo de verduras 



observa-se uma maior frequência diária no sexo feminino, e um maior consumo entre os 

escolares com idade de 8 anos, seguido pelos escolares de 9 anos e por fim os escolares 

com idade de 7 anos. Em relação ao consumo de frutas não houve diferença 

estatisticamente significativa. 

Entre os MANS foram observados para o grupo de doces e guloseimas um maior 

consumo diário, no sexo feminino em relação ao sexo masculino; quanto a ingestão por 

idade observou-se  mais elevado entre as crianças de 9 anos seguido pelas idades 8 anos 

e 7 anos, destaca-se também maior entre os escolares da rede pública do que da privada 

e entre aqueles em que o chefe da família tinha menor escolaridade (Tabela 2). 

Em relação ao consumo de alimentos ultraprocessados verificou-se maior 

porcentagens entre estudantes de escola pública do que privada, e entre aqueles em que 

o chefe da família encontravam-se nas classificações de escolaridade inferiores (Tabela 

2). 

O consumo de salgados fritos e refrigerantes demonstrou-se mais elevado em 

estudantes da rede pública do que da privada, entre as crianças cujos chefes de família 

apresentaram nível de escolaridade até quarta série, em ambos a redução da 

porcentagem foi diretamente proporcional ao aumento do nível de escolaridade do chefe 

da família, ou seja, quanto maior a escolaridade, menor foi a porcentagem  de consumo 

(Tabela 2). 

 

DISCUSSÃO 

Os resultados do presente estudo revelam que, em sua maioria, os escolares 

avaliados pertenciam à rede pública de ensino (78,8%) e ao sexo feminino (52,8%), 

como também observados por Saraiva et al.
12

. Os percentuais mais elevados em relação 

a escolaridade do chefe da família foram nas categorias de ensino médio e superior 

completo, cerca de 35% em cada.  

Quanto ao consumo de MAS, a frequência de feijão observada entre escolares no 

presente estudo (68%) foi semelhante ao encontrado por Faria
13

 em seu estudo com 

escolares de Vitória-ES, no qual relatou que 74% dos estudantes avaliados consumiam 

tal alimento e mais elevado que os valores observados por Conceição et at
14

 em São 

Luiz-MA e Saraiva et at
12

 em Belém-PA, que apresentaram 61,6% com estudantes de 9 

a 16 anos e 54,5% com escolares do 2° ao 5° ano, respectivamente. Esse resultado, 

como também observado por Lucca e Oliveira
15

, pode ser devido ao maior número de 



alunos serem da rede pública que oferece tal alimento de forma frequente no cardápio 

da merenda escolar.  

Em relação ao consumo de hortaliças, que são consideradas alimentação 

saudável e associam-se o seu consumo com menores riscos de desenvolver hipertensão 

arterial e dislipidemia
4
, observou-se mais elevado no presente estudo (51,4%) quando 

comparado ao estudo de Faria
13

(20,1% para saladas cruas) e ao estudo de Cavalcante e 

Gubert
16

, com pré-escolares de baixa renda do Distrito Federal com idade de 1 a 5 anos 

que apresentou 44,9% de consumo de legumes e verduras, demonstrando ainda mais 

elevado também quando comparado com Conceição et at
14

.em que o valor observado 

para hortaliças foi de 41,7%. 

Para as frutas foi observado, no presente estudo, consumo de 46,1% que 

demonstrou-se mais elevado que o observado por Conceição et al
14

 e Faria
13

, porém 

inferior em relação aos estudos de Saraiva et al
12

 e Cavalcante e Gubert
16

, que relataram 

o consumo de 70,9% e 69,8% respectivamente. As hortaliças e as frutas são 

consideradas fatores de proteção contra doenças cardiovasculares, diabetes e 

constipação intestinal, e o baixo consumo destas pode predispor as crianças a carências 

nutricionais específicas, como anemia ferropriva e hipovitaminose A
14,17

. 

Em relação às diferenças de consumo de MAS entre as características 

sociodemográficas e econômicas avaliadas, nota-se que o consumo de feijão foi 

estatisticamente mais elevado entre o sexo masculino e estudantes de escolas públicas, 

assim como observado por Costa et al
18

, em seu estudo com escolares de 7 a 10 anos do 

município de Florianópolis-SC, e por Conceição et al
14

 que encontraram consumo mais 

elevado entre estudantes da rede pública.Isso pode estar associado ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar que prevê a oferta de tal alimento de forma rotineira 

na merenda escolar
6
. 

O maior consumo de hortaliças pode ser observado entre escolares do sexo 

feminino (54,8%) assim como também observado por Costa et al
19 

em estudo com 

escolares de 6 a 10 anos em Santa Catarina. Já o consumo de frutas, não apresentou 

diferenças significativas entre os grupos avaliados. É importante notar que não houve 

diferenças estatisticamente significativas quanto a escolaridade do chefe da família para 

nenhum dos três marcadores de consumo avaliados. 

Souza e Enes
20

, em outro estudo, porém com adolescentes da rede pública de 

Sorocaba-SP, verificou-se que o consumo de frutas, verduras e legumes pelas meninas 



foi em cerca de 20% maior que pelos meninos, tal resultado evidencia que os meninos 

possam ter maiores dificuldades em aderir a hábitos alimentares mais saudáveis. 

Quanto ao consumo de MANS observado no presente estudo observa-se 

porcentagem preocupante (64,6%) em relação ao consumo de alimentos 

ultraprocessados quando comparado com a PeNSE
11

 que apresentou 31,3% de consumo 

entre os estudantes adolescentes. O elevado consumo destes alimentos pode ser uma das 

explicações para o aumento da prevalência de excesso de peso, pois estes produtos 

prontos para o consumo apresentam características que são consideradas fatores de risco 

para obesidade
21

. 

Para guloseimas e doces foi observado neste estudo o consumo diário de 42,2% 

semelhante ao valor encontrado pela PeNSE
11

(41,6%) e valor inferior ao encontrado em 

outros estudos como Cavalcante e Gubert
16

(47,2%) e por Conceição et al
14

 que 

observou consumo de açúcares e doces em 69,4% dos escolares de 9 a 16 anos em São 

Luiz-MA. Em relação ao consumo de salgados fritos (5,8%) e refrigerantes (18,9%) 

verifica-se percentuais inferiores aos encontrados por Saraiva et al
12

 (36,6% e 41,3%) e 

pela PeNSE
11

 (13,7% e 26,7%) respectivamente. 

 O consumo de MANS também está associado ao baixo nível de escolaridade do 

chefe da família e em maior frequência em escolares da rede pública, em especial o 

consumo do grupo de doces e guloseimas apresentou-se mais elevado em crianças 

maiores de 9 anos e do sexo feminino. De acordo com o Guia alimentar para a 

população brasileira, os gastos familiares com frutas e hortaliças dependem da condição 

socioeconômica familiar, e na POF observou-se que conforme o aumento da renda 

maior o registro de compra de frutas, verduras e legumes, enquanto que entre as famílias 

de baixa renda os ganhos são divididos com diversas despesas
4,2

. 

Os resultados indicaram influência do baixo nível de escolaridade dos 

responsáveis sobre o consumo de MANS que, segundo Alcântara Neto et al
1
, níveis de 

instrução mais elevados podem gerar escolhas mais adequadas de alimentação devido 

ao maior acesso as informações. O alto consumo diário de alimentos ultraprocessados 

(64,6%) pelos escolares é alarmante, pois são alimentos com alta densidade energética e 

baixa concentração de nutrientes, com excesso de sódio, açúcares e gorduras que 

influenciam no surgimento de DCNT (PNAN)
5
. 

Algumas limitações devem ser observadas no presente estudo,dentre as quais 

destaca-se a dificuldade de compreensão e preenchimento do QFA pelos responsáveis, 

mesmo com o recebimento de uma carta de orientação, o que pode ter sido um dos 



motivos que justifique o número de informações omissas. No entanto, considera-se este 

estudo de importante relevância, destacando-se o número de escolares avaliados e sua 

importância local e regional, visto que não há outros estudos nesta área com as crianças 

do município em questão.  

Diante desses resultados, a principal relevância deste estudo foi conhecer e 

expor o padrão de consumo de marcadores de alimentação dos escolares do município 

de Dourados-MS segundo variáveis sociodemográficas e econômicas. Nesse sentido 

observa-se elevado consumo de MANS entre escolares da rede pública de ensino e 

cujos responsáveis apresentaram menores níveis de escolaridade. Espera-se que estes 

dados possam servir de alerta e auxiliar nas ações de saúde e demonstrar que a escola 

também pode desempenhar importante papel na promoção de hábitos alimentares 

saudáveis. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas, econômicas e de 

consumo de marcadores saudáveis e não saudáveis entre escolares de 

Dourados, 2014-2016 

 

 N % 

Sexo   
Masculino 498 47,2 
Feminino 556 52,8 

Idade (anos)   
7 316 30,0 
8 399 37,9 
9 339 32,2 

Tipo de escola   
Pública 831 78,8 
Particular 223 21,2 

Escolaridade do chefe da 

família
a 

  

Analfabeto 28 3,4 

Até 4ª Série Fundamental 73 8,8 

Fundamental Completo 143 17,3 

Médio completo 289 35,0 

Superior completo 292 35,4 

Consumo de feijão
b
   

Menos de uma vez ao dia 296 31,8 
Diariamente 635 68,2 

Consumo de hortaliças
c
   

Menos de uma vez ao dia 451 48,6 
Qualquer hortaliça uma vez 

ao dia 
477 51,4 

Consumo de frutas
d
   

Menos de uma vez ao dia 498 53,9 
Qualquer fruta uma vez ao 

dia 
426 46,1 

Consumo de guloseimas e 

doces
e
 

  

Menos de uma vez ao dia 545 57,8 
Qualquer doce uma vez ao 

dia 
398 42,2 

Consumo de 

ultraprocessados
f
 

  

Menos de uma vez ao dia 354 35,4 
Qualquer ultraprocessado 

uma vez ao dia 
645 64,6 

Consumo de salgados fritos
g
   

Menos de uma vez ao dia 933 94,2 
Diariamente 57 5,8 

Consumo de refrigerantes
h
   

Menos de uma vez ao dia 798 81,1 
Diariamente 186 18,9 

Número de informações ausentes para cada item:
a
229; 

b
123;

c
126;

d
130;

e
111;

 f
55;

g
 64;

h
70. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 

 



Tabela 2.Consumo de marcadores de alimentação saudável e não saudável, segundo características sociodemográficas e econômicas dos 

escolares, 2014-2016* 

 
 Sexo Idade Tipo de escola Escolaridade do chefe 

Feminino Masculino 7 8 9 Pública Privada 
Até 4 serie Fundamental 

completo 

Médio 

completo 

Superior 

completo 

%(n) %(n) %(n) %(n) 

Consumo de feijão            

Menos de uma vez 

ao dia 
36,0 (178) 27,0 (118) 36,2 (102) 28,1 (99) 32,0 (95) 28,9 (214) 38,5 (82) 35,8 (29) 31,8 (41) 28,0 (73) 35,1 (97) 

Diariamente 64,0 (316) 73,0 (319) 63,8 (180) 71,9 (253) 68,0 (202) 70,4 (504) 61,5 (213) 64,2 (52) 68,2 (88) 72,0 (188) 64,9 (179) 

p-valor 0,003 0,096 0,017 0,292 

 

Consumo de 

hortaliças 

           

Menos de uma vez 

ao dia 

45,2 (220) 52,4 (231) 58,0 (166) 44,2 (155) 44,7 (130) 46,9 (335) 54,2 (116) 46,6 (41) 46,8 (58) 46,9 (121) 55,1 (152) 

Qualquer hortaliça 

uma vez ao dia 

54,8 (267) 47,6 (210) 42,0 (120) 55,8 (196) 55,3 (161) 53,1 (379) 45,8 (98) 53,4 (47) 53,2 (66) 53,1 (137) 44,9 (124) 

p-valor 0,028 0,001 0,061 0,191 

 

Consumo de frutas 

           

Menos de uma vez 

ao dia 

53,9 (262) 53,9 (236) 58,4 (163) 50,4 (178) 53,8 (157) 52,7 (376) 57,8 (122) 50,0 (43) 57,7 (71) 54,7 (140) 59,1 (163) 

Qualquer fruta uma 

vez ao dia 
46,1 (224) 46,1 (202) 41,6 (116) 49,6 (175) 

46,2 (135) 
47,3 (337) 42,2 (89) 

50,0 (43) 42,3 (52) 45,3 (116) 40,9 (113) 

p-valor 0,993 0,134 0,193 0,455 

 

Consumo de 

guloseimas e doces 

    

 

  

    

Menos de uma vez 

ao dia 
54,6 (271) 61,3 (274) 63,8 (180) 56,9 (202) 

53,3 (163) 
53,6 (391) 72,3 (154) 

40,7 (35) 51,6 (66) 62,5 (168) 66,7 (182) 

Qualquer doce uma 

vez ao dia 
45,4 (225) 38,7 (173) 36,2 (102) 43,1 (153) 

46,7 (143) 
46,4 (339) 27,7 (59) 

59,3 (51) 48,4 (62) 37,5 (101) 33,3 (91) 

p-valor 0,039 0,032 0,000 0,000 

 

Consumo de 

ultraprocessados 

    

 

  

    

Menos de uma vez 

ao dia 
38,0 (199) 32,6 (155) 40,3 (122) 31,5 (119) 

35,5 (113) 
32,8 (257) 45,1 (97) 

33,0 (32) 25,6 (34) 40,2 (109) 44,1 (124) 

Qualquer 

ultraprocessado uma 

vez ao dia 

62,0 (324) 67,4 (321) 59,7 (181) 68,5 (259) 

64,5 (205) 

67,2 (527) 54,9 (118) 

67,0 (65) 74,4 (99) 59,8 (162) 55,9 (157) 

p-valor 0,070 0,059 0,001 0,002 

 

Consumo de 

salgados fritos 

    

 

  

    

Menos de uma vez 

ao dia 
94,1 (491) 94,4 (442) 96,3 (289) 94,4 (356) 

92,0 (288) 
93,4 (721) 97,2 (212) 

90,2 (83) 92,8 (128) 93,9 (262) 97,6 (279) 

Diariamente 5,9 (31) 5,6 (26) 3,7 (11) 5,6 (21) 8,0 (25) 6,6 (51) 2,8 (6) 9,8 (9) 7,2 (10) 6,1 (17) 2,4 (7) 

p-valor 0,796 0,070 0,031 0,023 

 

Consumo de 

refrigerantes 

    

 

  

    

Menos de uma vez 

ao dia 
81,0 (422) 81,2 (376) 84,0 (247) 78,6 (294) 

81,3 (257) 
78,3 (604) 91,1 (194) 

74,2 (69) 77,8 (105) 83,9 (235) 97,6 (279) 

Diariamente 19,0 (99) 18,8 (87) 16,0 (47) 21,4 (80) 18,7 (59) 21,7 (167) 8,9 (19) 25,8 (24) 22,2 (30) 16,1 (45) 2,4 (7) 

p-valor 0,933 0,207 0,000 0,005 

*p-valor <0,05 pelo teste do qui-quadrado 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 


