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RESUMO 
FERREIRA, N. L. Alimentação de estudantes: associação com fatores individuais, 

familiares, comportamentais e indicadores socioeconômicos. 2017. 204f. Tese 

(Doutorado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal de 

Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017. 

 

A alimentação na adolescência possui múltiplos determinantes individuais e 

contextuais, cujo monitoramento em sistemas de vigilância pode subsidiar políticas 

públicas mais efetivas. Deste modo, esta tese objetivou investigar a alimentação de 

estudantes e sua relação com fatores individuais, familiares, comportamentais e 

indicadores macroeconômicos. Para isto, apresenta três artigos: 1) “Consumption of 

sugar-rich food products among Brazilian students: National School Health Survey 

(PeNSE 2012)”; 2) “Coexistence of risk behaviors for being overweight among 

Brazilian adolescents”; e 3) “Marcadores do consumo alimentar saudável e não 

saudável e indicadores macroeconômicos: Análise de estudantes de 74 países”. Os 

dois primeiros artigos possuem delineamento transversal e utilizaram dados de 

amostra representativa de estudantes brasileiros, de escolas públicas e privadas, de 

áreas urbanas e rurais, avaliados na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE 2012). No Artigo 1, analisou-se o consumo de alimentos ricos em açúcar 

(guloseimas e refrigerantes) entre estudantes brasileiros e foram identificados os 

fatores associados a esse consumo. No segundo artigo, avaliou-se a magnitude e os 

aspectos relacionados à coexistência de comportamentos de risco para o excesso 

de peso (comportamento sedentário, consumo regular de alimentos ricos em açúcar 

e frituras, e irregular de frutas, verduras e legumes). O Artigo 3, de delineamento 

ecológico, foi realizado a partir de amostras representativas de estudantes 

brasileiros (Amostra 2 - PeNSE 2015) e de outros 73 países avaliados pela Global 

School-Based Student Health Survey (GSHS). O seu objetivo foi comparar as 

prevalências de consumo diário de marcadores de alimentação saudável (frutas, 

verduras e legumes) e não saudável (refrigerantes) entre estudantes destes 74 

países, segundo indicadores macroeconômicos. O consumo regular de alimentos 

ricos em açúcar (guloseimas ou refrigerantes) foi verificado entre 36,1% dos 

estudantes brasileiros, sendo maior entre as meninas, aqueles com 14-15 anos de 

idade, com maior escolaridade materna, que não viviam com ambos os pais, que 

não realizavam as refeições com os pais, que comiam em frente à televisão (TV) e 

com maior tempo diário assistindo TV. Mais de 90,0% dos estudantes brasileiros 

possuíam pelo menos um dos comportamentos de risco (comportamento sedentário, 

consumo regular de alimentos ricos em açúcar e de frituras, e irregular de frutas, 

verduras e legumes) e 6,1% os quatro. Foram associados ao maior número de 

comportamentos de risco: ser do sexo feminino, ter maior nível de escolaridade 

materna, frequentar escolas privadas, não realizar regularmente o café da manhã e 

as refeições com os pais, ter o hábito de comer em frente à TV e não praticar 

semanalmente atividade física no lazer. Nos 74 países avaliados, verificou-se 

elevado percentual de consumo diário de refrigerantes (54,1%), com associação 
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positiva com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Rendimento Nacional 

Bruto per capita (RNBpc), em especial nos países com piores níveis de 

desenvolvimento e renda. As prevalências de consumo de frutas atingiram 67,9%, 

com valores maiores conforme houve aumento do RNBpc, particularmente entre os 

países com menor renda. O consumo diário de verduras e legumes alcançou 

prevalências superiores a 70%, mas, sem associação com os indicadores 

macroeconômicos. Foram preocupantes as prevalências de consumo de alimentos 

considerados não saudáveis, do comportamento sedentário e da coexistência de 

comportamentos de risco entre os estudantes brasileiros, as quais se associaram a 

aspectos familiares, comportamentais e sociodemográficos. Em acordo com estes 

resultados, os indicadores macroeconômicos dos 74 países se relacionaram 

especialmente ao consumo de refrigerantes e de frutas entre os países com pior 

renda. Estes resultados demandam ações intersetoriais e integrais, que abarquem a 

complexidade da alimentação dos adolescentes, além de evidenciarem a 

importância de se manter ativos os sistemas de vigilância em saúde. 

 

Palavras-chave: Saúde Escolar. Nutrição do Adolescente. Vigilância Nutricional. 

Inquéritos Nutricionais. Estilo de Vida Sedentário. Renda. Indicadores de 

Desenvolvimento. Indicadores Econômicos. 
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ABSTRACT 

FERREIRA, N. L. Food consumption of students: association with individual, family, 
behavioral and socioeconomic indicators. 2017. 204f. Thesis (Doctorate in Nursing) – 
Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2017. 

 

Adolescent food consumption has multiple individual and contextual determinants, 

whose monitoring in surveillance systems can support public policies that are more 

effective. Therefore, this thesis aimed to investigate the food consumption of 

students and its relation with individual, family, behavioral, and macroeconomic 

indicators. For this, it presents three articles: 1) "Consumption of sugar-rich food 

products among Brazilian students: National School Health Survey (PeNSE 2012)"; 

2) "Coexistence of risk behaviors for being overweight among Brazilian adolescents"; 

and 3) "Markers of healthy and unhealthy food consumption and macroeconomic 

indicators: Analysis of students from 74 countries". The first two articles present a 

cross-sectional design and used from a representative sample of Brazilian students 

from public and private schools in urban and rural areas, evaluated in the National 

School Health Survey (PeNSE 2012). In article 1, the objective was to analyze the 

consumption of sugary foods (sweets and soft drinks) among Brazilian students and 

to identify the associated factors. The second article evaluated the magnitude and 

the aspects associated with the coexistence of risk behaviors for being overweight 

(sedentary behavior, regular consumption of sugary and fried foods, and irregular 

fruits and vegetables). Article 3 has an ecological design and was based on 

representative samples of Brazilian students (Sample 2 - PeNSE 2015) and from 73 

other countries evaluated in the Global School-Based Student Health Survey 

(GSHS). The objective of this study was to compare the prevalence of daily 

consumption of healthy (fruits and vegetables) and unhealthy (soft drinks) food 

markers among students from these 74 countries, according to macroeconomic 

indicators. The regular consumption of sugary foods (sweets or soft drinks) was 

verified among 36.1% of Brazilian adolescents, and was higher among girls, 14-15 

years old students, with higher maternal education, who did not live with both 

parents, who did not eat meals with their parents, who ate in front of the television 

(TV) and with greater daily time watching TV. More than 90.0% of Brazilian students 

had at least one risk behavior (sedentary behavior, regular consumption of sugary 

and fried foods, and irregular fruits and vegetables) and 6.1% all four. Being female, 

presenting a higher level of maternal education, attending private schools, not 

regularly having breakfast and meals with parents, having the habit of eating in front 

of the TV and not practicing leisure physical activity weekly were related to the 

greater number of risk behaviors. Among the 74 countries evaluated, there was a 

high percentage of daily consumption of soft drinks (54.1%), with a positive 

association with the Human Development Index (HDI) and Gross National Income 

per capita (GNIpc), especially in countries with worse levels of human development 

and income. The prevalence of daily fruit consumption reached 67.9%, with higher 

values as there was an increase in RNBpc, particularly in the group of lower income 

countries. The daily consumption of vegetables resulted in prevalence above 70%, 

but without any association with the macroeconomic indicators. The prevalence of 
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food consumption considered unhealthy, sedentary behavior and the coexistence of 

risk behaviors among Brazilian students were worrisome, and were associated with 

family, behavioral and sociodemographic aspects. According to these results, the 

macroeconomic indicators of the 74 countries evaluated were especially related to 

the consumption of soft drinks and fruit among the poorest countries. These results 

require intersectoral and integral actions that encompass the complexity of the food 

consumption of adolescents, as well as highlighting the importance of maintaining 

health surveillance systems active. 

 

Keywords: School Health. Adolescent Nutrition. Nutritional Surveillance. Nutrition 

Surveys. Sedentary Lifestyle. Income. Development Indicators. Economic Indexes. 
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Esta tese apresenta-se no formato de compilação de artigos, seguindo as 

recomendações da Resolução 31/2014, do Colegiado de Pós-Graduação da Escola 

de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Esta contém as seguintes seções iniciais: Introdução, Objetivos e Métodos. Em 

seguida, são apresentados os três artigos resultantes do trabalho: Artigo 1: 

Consumption of sugar-rich food products among Brazilian students: National School 

Health Survey (PeNSE 2012), publicado na revista Cadernos de Saúde Pública 

(2015); Artigo 2: Coexistence of risk behaviors for being overweight among Brazilian 

adolescents, publicado no periódico Preventive Medicine (2017); e Artigo 3: 

Marcadores do consumo alimentar saudável e não saudável e indicadores 

macroeconômicos: Análise de estudantes de 74 países, a ser submetido a periódico 

da área. Por fim, estão apresentadas as seções de: Discussão, Referências e 

Anexos. 
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2.1  Adolescência 

A palavra adolescência deriva do latim e significa processo ou condição de 

crescimento (ad: a, para a; olescere: crescer) (ABERASTURY & KNOBEL, 1992). De 

acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência é definida 

como a segunda década da vida, contemplando a faixa etária de 10 a 19 anos 

(WHO, 2014). 

No mundo, cerca de 1,2 bilhões são adolescentes, correspondendo a 16,4% 

da população. Os países de baixa e média renda concentram 88,0% dos 

adolescentes do mundo, apresentando as maiores proporções em relação à 

população total, consequência da redução da mortalidade infantil e de taxas de 

fecundidade mais elevadas (WHO, 2014). No Brasil, os adolescentes totalizam mais 

de 34 milhões de indivíduos, consistindo em 17,9% da população (IBGE, 2010a). 

Na adolescência ocorrem diversas e intensas mudanças físicas, sociais, 

comportamentais, emocionais e psíquicas, sendo esta uma das fases da vida 

extrauterina de maior velocidade de crescimento e desenvolvimento (WHO, 2014). 

Há a definição de até 45,0% da massa óssea e de 15,0% a 25,0% da altura do 

adulto (WHO, 2005), o que acarreta em expressivo aumento da demanda de energia 

e nutrientes pelo organismo (VEREECKEN et al., 2015; BRAGA et al., 2007). 

Ocorrem alterações hormonais e neurológicas, associadas ao aumento da massa 

muscular, mudanças na distribuição de gordura corporal, maturação das gônadas e 

desenvolvimento de caracteres sexuais secundários (WHO, 2014).  

Mudanças psicossociais e emocionais, e o aumento da capacidade intelectual 

e cognitiva, fazem com que o adolescente desenvolva maior habilidade de raciocínio 

lógico e moral. Ele tende a melhor estruturar seus princípios, valores, atitudes e 

crenças, buscando descobrir sua identidade e o seu papel social, o que, apesar de 

gerar sentimentos de insatisfação e inquietação, contribui para o seu processo de 

desenvolvimento psíquico e para a construção de habilidades e conhecimentos que 

serão essenciais para a vida adulta (WHO, 2014; FILIPINI et al., 2013).  

Nessa fase é marcante a busca por independência. É comum a contestação 

dos valores e regras definidos pela família ou mesmo pela sociedade, com o intuito 

de testar os pais e desafiar a sua autoridade, bem como para buscar novas 

experiências, superar limites e afirmar a autonomia (ROEHRS et al., 2008).  
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Observa-se também o aumento da importância das influências externas na 

formação de hábitos e valores, com ênfase para os meios de comunicação. A mídia 

utiliza ampla gama de estratégias de marketing para imputar demandas e gostos aos 

adolescentes, afetando preferências e o seu modo de pensar, consumir e agir 

mediante a exploração de sua busca por identificação com o grupo. É comum entre 

os adolescentes a compra de produtos ou a adoção de posturas (comportamentos e 

aparência) tendo como norte a experimentação ou a identificação com as 

personagens veiculadas na mídia, sem grandes críticas sobre a sua convergência 

com os seus princípios e necessidades (GODINHO et al., 2014; MOURA, 2010). 

No contexto das interações sociais, a escola desponta como espaço propício 

ao estabelecimento de relações interpessoais, contribuindo para o desenvolvimento 

crítico do adolescente e para a construção e modificação de valores pessoais e 

comportamentos, inclusive alimentares, interferindo significativamente na produção 

social da saúde (BRASIL; 2015a; LEME et al., 2013; BRASIL, 2009; BERE et al., 

2007). Saúde e escola possuem influência mútua: o adequado estado de saúde 

propicia melhor rendimento escolar, sendo o contrário também verdadeiro (HORTA 

et al., 2017).  

No mundo, cerca de 83,0% dos adolescentes (faixa etária de 12 a 15 anos) 

estão matriculados em instituições de ensino (UNESCO-UNICEF, 2015). No Brasil, 

em 2014, 98,5% e 84,3% dos indivíduos com idade entre seis e 14 anos, e entre 15 

e 17 anos, respectivamente, frequentavam escolas (IBGE, 2015), onde 

permaneciam, em média, cinco a seis horas por dia (LEME et al., 2013) e realizavam 

pelo menos uma refeição diária (AZEREDO et al., 2016a).  

Por fazer parte da rotina da maior parcela dos adolescentes e por possuir 

uma estrutura que favorece a realização de atividades educativas, inclusive em 

saúde, considera-se a escola como local privilegiado para a realização de ações que 

busquem promover a saúde e prevenir agravos (BRASIL, 2015a; SCHMITZ et al., 

2008). Os adolescentes estão entre os grupos que menos frequentemente buscam e 

são atendidos pelos sistemas de saúde, o que reforça a relevância de iniciativas que 

contribuam para modificar a relação desta população com serviços e ações de 

saúde atualmente disponíveis, cuja estruturação muitas vezes dificulta o seu acesso 

(WHO, 2014). 
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A aprovação dos amigos é outro fator crucial na determinação da forma como 

o adolescente se comporta (CARDOSO & MALBERGIER, 2014). Há associação 

positiva entre a idade do adolescente e o tempo destinado aos amigos (INCHLEY et 

al., 2016), o qual pode corresponder a até o dobro do tempo gasto com os pais 

(CURRIE et al., 2008). Esta situação tende a favorecer o contato entre pares, o que 

é considerado essencial para o aperfeiçoamento de habilidades sociais, para a 

adaptação ao ambiente escolar e para o incentivo à adesão a hábitos saudáveis 

(CURRIE et al., 2008). Por outro lado, pode se relacionar à adoção de 

comportamentos de risco, incluindo uso excessivo de bebidas alcoólicas (binge) 

(INCHLEY et al., 2016) e escolhas alimentares pouco saudáveis (MAJABADI et al., 

2016).  

Essas questões relativas ao comportamento possuem estreita associação 

com o desenvolvimento de regiões específicas do cérebro durante a adolescência, 

como o sistema límbico (responsável pelo processamento de recompensas, pelo 

prazer e respostas emocionais) e o córtex pré-frontal (controla funções executivas, 

como tomada de decisões, organização, controle de impulsos e planejamento em 

longo prazo) (WHO, 2014; CASEY et al., 2010; 2008). O desenvolvimento do 

sistema límbico ocorre antes da maturação do córtex pré-frontal, o que não significa 

que os adolescentes sejam inaptos em tomar decisões ou planejar o futuro, mas, 

pode resultar em dificuldades para o autocontrole, podendo torná-los susceptíveis a 

diversas situações de risco (WHO, 2014; CASEY et al., 2008; 2010; ROEHRS et al., 

2008). Dentre estas situações destacam-se os acidentes, principalmente os 

automobilísticos; o suicídio; o uso de tabaco, álcool e outras drogas; a iniciação 

sexual precoce; a adoção de medidas extremas para o controle do peso corporal ou 

para aumento da massa muscular; a inatividade física; os hábitos alimentares 

inadequados; dentre outras (CLARO et al., 2014; WHO, 2014; CASEY et al., 2010; 

TORAL et al., 2009; ROEHRS et al., 2008). 

Evidências apontam que os conhecimentos e os estilos de vida construídos 

na adolescência, abarcando a inatividade física e a alimentação inadequada e, o 

excesso de peso frequentemente resultante, podem impactar o desenvolvimento do 

indivíduo, bem como aumentar o risco de comorbidades na vida adulta, com graves 

consequências para a saúde pública (BARUFALDI et al., 2016; ELGAR et al., 2015; 

WHO, 2014; BRAZ et al., 2013; BRASIL, 2010; SINGH et al., 2008). 
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2.2 Estilos de vida na adolescência 

Fatores associados ao estilo de vida, como o sedentarismo e o consumo 

alimentar inadequado configuram entre os principais responsáveis pelo 

desenvolvimento de excesso de peso e doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) no mundo (TASSITANO et al., 2014; WHO, 2014; ALAMIAN et al., 2009). 

Apesar dessas doenças se manifestarem majoritariamente na vida adulta, muitas 

vezes, seus precursores são determinados na infância e na adolescência 

(ALZAHRANI et al., 2014; LEECH et al., 2014; TASSITANO et al., 2014; WHO, 2014; 

ALAMIAN et al., 2009).  

O excesso de peso entre adolescentes atinge elevadas proporções, 

acometendo um a cada três adolescentes do mundo (AKSEER et al., 2017), com 

variações regionais. Acomete 8,7% dos adolescentes de Gana (MANYANGA et al., 

2014), 16,0% das meninas e 21,0% dos meninos em Portugal (15 anos de idade – 

INCHLEY et al., 2016); 18,8% dos adolescentes chineses de 13 a 15 anos (SUN et 

al., 2014); 28,0% das meninas que vivem na região do Mediterrâneo Oriental 

(AKSEER et al., 2017), 28,6% dos argentinos (FERRANTE et al., 2014); 31,4% dos 

egípcios (MANYANGA et al., 2014) e 34,5% dos adolescentes de 12 a 19 anos dos 

Estados Unidos (EUA) (OGDEN et al., 2014). No Brasil, segundo dados de 1974-

1975 a 2008-2009 advindos da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), o 

excesso de peso apresentou aumento de quase seis vezes entre os meninos (3,7% 

para 21,7%) e mais que duplicou entre as meninas (7,6% para 19,4%) (IBGE, 

2010b). Dados recentes do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes 

(ERICA) mostraram que 17,1% dos estudantes de 12 a 17 anos apresentavam 

sobrepeso e 8,4% obesidade (BLOCH et al., 2016).  

A investigação dos aspectos relacionados aos estilos de vida nessa fase da 

vida envolve grande complexidade, tendo em vista as intensas pressões contextuais 

às quais os adolescentes estão sujeitos, como dos pares, da publicidade e do 

processo de modernização da sociedade (GODINHO et al., 2014; WHO, 2014; 

CÂMARA et al., 2012; ALAMIAN et al., 2009; CURRIE et al., 2008).  

Além disso, muitos comportamentos adotados durante a adolescência podem 

exercer influência uns sobre os outros, tendendo a ocorrer simultaneamente e a 

apresentar determinantes individuais e ambientais em comum. Com o aumento do 

número de comportamentos não saudáveis apresentado pelos indivíduos há 
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elevação considerável do risco de desenvolvimento de desfechos adversos, com 

redução significativa na expectativa de vida daqueles com dois ou mais fatores de 

risco (WHO, 2014; FARIAS JÚNIOR et al., 2011; ALAMIAN & PARADIS, 2009; 

PLOTNIKOFF et al., 2009; BOONE-HEINONEN et al., 2008). Exemplos incluem a 

associação entre inatividade física/comportamento sedentário e inadequações 

alimentares (ALZAHRANI et al., 2014; LEECH et al., 2014; TASSITANO et al., 2014; 

HARDY et al., 2012; ALAMIAN & PARADIS, 2009; BOONE-HEINONEN et al., 2008; 

PLOTNIKOFF et al., 2009; SANCHEZ et al., 2007), sedentarismo e tabagismo 

(PLOTNIKOFF et al., 2009), dentre outros, acarretando riscos sinérgicos para o 

desenvolvimento de agravos à saúde entre os adolescentes (LEECH et al., 2014; 

WHO, 2014; LANDSBERG et al., 2010; BOONE-HEINONEN et al., 2008).  

É crescente o número de publicações que investigam a prevalência de fatores 

de risco comportamentais isolados relacionados à alimentação, inatividade física ou 

comportamento sedentário, porém, são relativamente escassos os trabalhos que 

avaliam a magnitude e os fatores associados à presença de múltiplos 

comportamentos de risco entre adolescentes (ALZAHRANI et al., 2014; LEECH et 

al., 2014; BUSCH et al., 2013; OTTEVAERE et al., 2011; TURNER et al., 2011; 

LANDSBERG et al., 2010; SEGHERS & RUTTEN, 2010; VAN DER SLUIS et al., 

2010; ALAMIAN & PARADIS, 2009; MISTRY et al., 2009; PLOTNIKOFF et al., 2009; 

BOONE-HEINONEN et al., 2008; DRISKELL et al., 2008; SABBE et al., 2008; 

SANCHEZ et al., 2007), especialmente em países em desenvolvimento (AZEREDO 

et al., 2016b; SILVA et al., 2016; TASSITANO et al., 2014; SILVA et al., 2012; 

FARIAS JÚNIOR et al., 2011).  

Por se tratar de fatores de risco modificáveis, a identificação de indivíduos 

com múltiplas exposições, como ao comportamento sedentário e à alimentação 

inadequada, por exemplo, pode ser útil para o delineamento de estratégias de 

promoção da saúde, prevenção e controle de doenças crônicas na adolescência, 

além de contribuir para um melhor entendimento sobre as inter-relações existentes 

entre os comportamentos em saúde nessa fase (AZEREDO et al., 2016b; LEECH et 

al., 2014; HARDY et al., 2012; PEARSON et al., 2011; BIDDLE et al., 2010; 

SEGHERS & RUTTEN, 2010). 
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2.2.1 Atividade física e comportamento sedentário 

A prática regular de atividade física (AF) na adolescência é uma das principais 

estratégias para a prevenção do excesso de peso e comorbidades, promoção de 

bem estar, além de benefícios relativos à saúde mental e a interações sociais (WHO, 

2017; 2014; PAHKALA et al., 2013). Para isto, recomenda-se que os adolescentes 

pratiquem pelo menos 60 minutos de AF moderada ou vigorosa por dia, ou 300 

minutos por semana (INCHLEY et al., 2016; CURRIE et al., 2012; WHO, 2010; 

IBGE, 2009). Contudo, essa recomendação não tem sido alcançada pela maioria 

dos adolescentes, em diversos países.  

Estima-se que, no mundo, quatro em cada cinco adolescentes não atinjam as 

metas de AF (WHO, 2017). Na Europa e na América do Norte, 16,0% dos 

adolescentes com 15 anos de idade avaliados pelo sistema de vigilância Health 

Behaviour in School-aged Children (HBSC) realizavam 60 minutos de AF diária, 

sendo que em nenhum país dentre os investigados os adolescentes ativos 

constituíram a maioria (INCHLEY et al., 2016). A prática de pelo menos 300 minutos 

de AF por semana foi constatada entre 29,0% dos estudantes brasileiros 

matriculados no 9º do ensino fundamental entrevistados na Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar (PeNSE) de 2012 (REZENDE et al., 2014), e entre 45,7% dos 

adolescentes avaliados no Projeto ERICA (CUREAU et al., 2016).  

Classicamente, a hipótese do deslocamento (displacement hypothesis) 

propõe que maior tempo gasto com comportamentos sedentários acarretaria em 

menos tempo disponível para AF. Entretanto, algumas evidências sugerem que 

estas práticas poderiam se associar ao excesso de peso e às alterações 

metabólicas de forma independente, não sendo, necessariamente constructos 

diretamente relacionados (BRINDOVA et al., 2015; DIAS et al., 2014; MALIK et al., 

2013; AL-HAZZAA et al., 2011; LANDSBERG et al., 2010; WONG & 

LEATHERDALE, 2009). Neste sentido, existe a possibilidade de que a redução do 

tempo gasto com atividades sedentárias não promova, automaticamente, o aumento 

do tempo despendido com AF, exigindo que as intervenções abordem ambos os 

aspectos com vistas a alcançar resultados mais satisfatórios (BRINDOVA et al., 

2015; DIAS et al., 2014; MALIK et al., 2013; AL-HAZZAA et al., 2011; WONG & 

LEATHERDALE, 2009). 
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O termo comportamento sedentário tem sido utilizado para designar a 

execução de atividades que demandam baixa quantidade de energia, incluindo o 

tempo gasto permanecendo sentado em veículos de transporte, estudando, 

trabalhando ou socializando, além do tempo de tela (televisão - TV, computador e 

videogame) (TOTLAND et al., 2013). 

A OMS recomenda que crianças e adolescentes não permaneçam mais de 

duas horas por dia assistindo TV, utilizando computador ou videogame (INCHLEY et 

al., 2016; WHO, 2014). Todavia, essa recomendação é excedida por importante 

parcela da população adolescente. Na Grécia, em média, 13,1 horas diárias foram 

gastas com atividades sedentárias entre adolescentes, incluindo outras práticas 

sedentárias além das relacionadas às telas, como conversar com amigos e estudar 

(LOUCAIDES et al., 2011). Nos EUA, o tempo total de exposição a mídias por 

crianças e adolescentes passou de cerca de sete horas diárias em 1999 para quase 

11 horas por dia em 2009 (RIDEOUT et al., 2010).  

Ao considerar o tempo de tela, a recomendação da OMS foi ultrapassada por 

84,0% e 91,2% dos adolescentes sauditas do sexo masculino e feminino, 

respectivamente (AL-HAZZAA et al., 2011); 69,0% dos adolescentes canadenses de 

12 a 17 anos de idade (AHKC, 2014), 63,0% dos adolescentes europeus e norte-

americanos com 15 anos de idade participantes da HBSC (INCHLEY et al., 2016) e 

51,8% dos estudantes avaliados no ERICA (OLIVEIRA et al., 2016).  

São observados resultados discordantes quanto à relação entre determinadas 

variáveis sociodemográficas e o tempo dedicado a atividades sedentárias. Estudos 

apontam maior tempo entre os meninos (INCHLEY et al., 2016; OLIVEIRA et al., 

2016; GODINHO et al., 2014; IANOTTI & WANG, 2013; THIBAULT et al., 2010) e as 

meninas (WONG & LEATHERDALE, 2009), entre aqueles com baixo (INCHLEY et 

al., 2016; GODINHO et al., 2014; THIBAULT et al., 2010; PATRIARCA et al., 2009) e 

alto nível socioeconômico (DIAS et al., 2014), adolescentes mais velhos (DIAS et al., 

2014; PATRIARCA et al., 2009), que vivem em lar monoparental (GODINHO et al., 

2014) e que os pais apresentam menor escolaridade (GODINHO et al., 2014).  

O comportamento sedentário excessivo pode impactar de forma relevante a 

saúde dos adolescentes. É bem estabelecida a sua associação com a diminuição da 

aptidão física; composição corporal desfavorável; pior desempenho escolar 

(INCHLEY et al., 2016; TREMBLAY et al., 2011); depressão (INCHLEY et al., 2016; 
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BRINDOVA et al., 2015); irritabilidade (BRINDOVA et al., 2015); pior autoestima; 

alterações no sono; dores musculoesqueléticas, em especial no pescoço e nas 

costas; e dores de cabeça (BRINDOVA et al., 2015; TREMBLAY et al., 2011). 

O comportamento sedentário também é um importante fator de risco 

modificável relacionado ao desenvolvimento de excesso de peso e comorbidades, 

especialmente de dislipidemias e hipertensão arterial (HARDY et al., 2012; 

LOUCAIDES et al., 2011), tanto no presente, quanto em longo prazo (BIDDLE et al., 

2010). A relação entre comportamento sedentário e o excesso de peso tem sido 

justificada em função da redução do gasto energético, mas também por sua 

associação com a alimentação inadequada, incluindo o consumo excessivo de 

alimentos com alta densidade energética e a ingestão insuficiente de alimentos com 

adequada densidade nutricional (OLIVEIRA et al., 2016; MAIA et al., 2016; RAMOS 

et al., 2013; PEARSON et al., 2011; VEREECKEN et al., 2006). 

Uma possível explicação para a relação entre comportamento sedentário e o 

consumo alimentar é a maior exposição dos adolescentes às propagandas de 

alimentos ultraprocessados, como guloseimas, refrigerantes e frituras, produtos 

altamente energéticos, que promovem a substituição de outros alimentos menos 

anunciados, como frutas e hortaliças (FH) (MAIA et al., 2016; GEBREMARIAM et al., 

2013; CAMELO et al., 2012; CURRIE et al., 2012). Propagandas de alimentos 

correspondem a 13,8% dos anúncios veiculados na programação diurna da TV 

aberta brasileira, dentre os quais 48,1% são referentes a alimentos do grupo dos 

açúcares e doces, 29,1% do grupo dos óleos, gorduras e sementes oleaginosas, e 

somente 1,1% do grupo das hortaliças, não sendo identificadas propagandas sobre 

frutas (COSTA et al., 2013). 

Outra justificativa plausível é a realização das refeições em frente à TV ou 

utilizando o computador, hábito relatado com elevada frequência por adolescentes 

que apresentam longos períodos do dia dedicados às atividades sedentárias 

(GEBREMARIAM et al., 2013; CDC, 2011b; PATRIARCA et al., 2009). Este 

comportamento pode interferir nos sinais fisiológicos de fome e saciedade, favorecer 

o consumo excessivo de calorias e influenciar o tipo de alimento consumido. 

Estudos indicam que comer assistindo TV se relaciona ao maior consumo de 

refrigerantes e alimentos do tipo fast-food, assim como menor ingestão de FH e leite 

(OLIVEIRA et al., 2016; GEBREMARIAM et al., 2013; PEARSON et al., 2011). 
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Dentre os adolescentes brasileiros avaliados no ERICA, 56,6% informaram 

realizar sempre ou quase sempre o almoço e/ou o jantar em frente à televisão, e 

39,6% relataram sempre ou quase sempre consumir petiscos (pipoca, biscoitos, 

salgadinhos, sanduíches, chocolates ou balas) em frente às telas (OLIVEIRA et al., 

2016). Portanto, há indícios de que a ingestão de alimentos em frente à TV e outras 

mídias seja um elemento chave a ser considerado em ações de educação alimentar 

e nutricional voltadas para adolescentes (GEBREMARIAM et al., 2013; CDC, 2011b; 

PEARSON et al., 2011). 

 

2.2.2 Alimentação 

Os adolescentes formam um grupo populacional considerado 

nutricionalmente vulnerável, tendo em vista a sua susceptibilidade às influências 

externas; o aumento da demanda energética e de nutrientes; e o frequente padrão 

alimentar pouco saudável (VEIGA et al., 2013; LEAL et al., 2010). Além disso, 

devido ao seu senso de indestrutibilidade e a sua limitada percepção sobre as 

consequências de seus hábitos sobre o estado de saúde atual e futuro, em geral, a 

alimentação é um tema que lhes desperta pouca preocupação (TORAL et al., 2009). 

Na adolescência, os indivíduos adquirem gradativamente maior controle sobre 

“o quê, quando e onde comer”. As preferências do indivíduo passam a ser mais 

decisivas em suas escolhas alimentares, em contraponto aos hábitos alimentares 

construídos junto ao núcleo familiar, o que pode propiciar a ingestão alimentar 

inadequada (RAMOS et al., 2013). 

Estudos revelam que o consumo alimentar dos adolescentes, assim como nas 

demais faixas etárias, está sujeito à influência de múltiplos fatores relacionados ao 

indivíduo e ao contexto. Dentre os aspectos individuais destacam-se o sexo 

(INCHLEY et al., 2016; MUNIZ et al., 2013; LEVY et al., 2010; ESTIMA et al., 2009), 

a idade (INCHLEY et al., 2016; AZEREDO et al., 2014; MONTICELLI et al., 2013; 

ESTIMA et al., 2009; RAMÍREZ-SILVA et al., 2009), a etnia (RAMÍREZ-SILVA et al., 

2009), o estado nutricional (ESTIMA et al., 2009; RAMÍREZ-SILVA et al., 2009) e a 

omissão das refeições, especialmente do café da manhã (INCHLEY et al., 2016; 

AZEREDO et al., 2014; NURUL-FADHILAH et al., 2013). 

No que tange aos aspectos contextuais podem ser citados a condição 

socioeconômica (INCHLEY et al., 2016; LEVY et al., 2010; AMBROSINI et al., 2009; 
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RAMÍREZ-SILVA et al., 2009; NEUTZLING et al., 2007), local de residência 

(ALVARADO, 2016; AZEREDO et al., 2014; XAVIER et al., 2014; MUNIZ et al., 

2013; RAMÍREZ-SILVA et al., 2009), dependência administrativa da escola 

(AZEREDO et al., 2014; LEVY et al., 2010), escolaridade materna (LEVY et al., 

2010; AMBROSINI et al., 2009; NEUTZLING et al., 2007), hábitos alimentares de 

familiares e amigos (TORAL et al., 2009; CURRIE et al., 2008); disponibilidade de 

alimentos no domicílio e na escola (LEME et al., 2013; TORAL et al., 2009); 

exposição à mídia (PEARSON et al., 2011; TORAL et al., 2009); realização das 

refeições com os pais (AZEREDO et al., 2014; IBGE, 2009) e em frente à TV 

(AZEREDO et al., 2014; PEARSON et al., 2011; AMBROSINI et al., 2009); além do 

custo e praticidade dos alimentos (TORAL et al., 2009; SHI et al., 2005). 

Na adolescência há um alto requerimento do organismo por calorias e 

nutrientes, como cálcio; ferro; zinco; vitaminas do complexo B; e vitaminas A, C, D e 

E. Todavia, comumente, essa elevada necessidade nutricional não é atendida de 

maneira adequada, em decorrência do consumo excessivo de alimentos 

processados e ultraprocessados, ricos em calorias, açúcares, gorduras e sódio, 

associado à ingestão insuficiente de alimentos in natura e minimamente 

processados, como frutas e hortaliças (BRASIL, 2014; VEIGA et al., 2013; CASTRO 

et al., 2010; LEVY et al., 2010; MONTEIRO et al., 2010; BRAGA et al., 2007).  

Dados da POF 2008-2009 indicaram que adolescentes, em comparação com 

adultos e idosos, relatavam mais sistematicamente a ingestão de alimentos 

ultraprocessados, como bebidas adoçadas (sucos, refrigerantes e refrescos), 

embutidos, sanduíches e salgados, ao contrário do observado para os alimentos in 

natura, como as hortaliças (IBGE, 2011). Dentre os 20 principais alimentos ingeridos 

pelos adolescentes brasileiros, nenhuma hortaliça foi observada e somente a 

banana foi citada entre as frutas (SOUZA et al., 2013).   

Altas taxas de consumo insuficiente de FH entre adolescentes têm sido 

constatadas no mundo. Na China, 85,9% dos adolescentes relataram ingestão diária 

de frutas aquém das recomendações nacionais (<200 g/dia), sendo a inadequação 

do consumo de hortaliças ainda superior (90,8%; <300 g/dia) (ZHANG et al., 2012). 

No México, 80,8% dos adolescentes apresentaram ingestão de FH inferior a 400 

gramas por dia (RAMÍREZ-SILVA et al., 2009). A maior parte dos adolescentes 

indianos, indonésios e tailandeses consumia menos de cinco porções diárias destes 
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alimentos (85,1%, 75,2% e 67,1%, respectivamente) (PELTZER & PENGPID, 2012), 

ao passo que na HBSC, 66,0% dos estudantes de 15 anos não ingeriam FH 

diariamente (INCHLEY et al., 2016). No Brasil, o consumo regular (cinco ou mais 

dias por semana) destes alimentos foi verificado em cerca de 30,0% dos 

adolescentes das capitais e do Distrito Federal (DF) (IBGE, 2009).  

Em paralelo ao baixo consumo de FH, a ingestão excessiva de alimentos 

ricos em açúcares, como refrigerantes e guloseimas, e em gorduras, como as 

frituras, constitui um problema mundial entre os adolescentes (DUFFEY et al., 2012; 

DENNEY-WILSON et al., 2009; NIELSEN & POPKIN, 2003). Nos EUA, 9,3% do total 

de calorias ingeridas por adolescentes participantes da National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES, 2005-2006) foram advindas de refrigerantes (REEDY 

et al., 2010). Em 2015, o consumo de três ou mais vezes por dia destas bebidas foi 

relatado por 7,1% dos adolescentes norte-americanos, dos quais 73,8% informaram 

ter ingerido refrigerantes pelo menos uma vez nos sete dias anteriores à pesquisa 

(CDC, 2011a). No México, 33,1% dos adolescentes relataram consumo diário de 

refrigerantes (ORTIZ-HERNÁNDEZ & GÓMEZ-TELLO, 2008). Pesquisa realizada a 

partir dos dados de 53 países participantes da Global School-based Student Health 

Survey (GSHS) indicou que adolescentes de 12 a 15 anos de idade consumiam 

refrigerantes, em média, 1,39 vezes por dia, sendo a frequência de consumo inferior 

nos países do Sudeste Asiático e maior nas Américas. Mais de 50,0% dos 

adolescentes ingeriam refrigerantes diariamente (YANG et al., 2017). 

No Brasil, a média de consumo diário de refrigerantes entre adolescentes 

atingiu 123,7 ml em 2008-2009, sendo quase 40,0% consumidos fora do domicílio 

(IBGE, 2011). A ingestão regular de refrigerantes foi referida por 37,2% dos 

adolescentes das capitais e DF (IBGE, 2009).  

Na HBSC, 24,0% dos adolescentes com 15 anos relataram consumir 

guloseimas diariamente (INCHLEY et al., 2016). No México, 26,5% ingeriam doces 

todos os dias (ORTIZ-HERNÁNDEZ & GÓMEZ-TELLO, 2008) e cerca da metade 

dos adolescentes argentinos informaram consumir doces em três ou mais dias por 

semana (MULASSI et al., 2010). No Brasil, 50,9% dos adolescentes consumiam 

guloseimas regularmente (IBGE, 2009).  

Quanto à ingestão de frituras, na Arábia Saudita, 25,0% dos meninos e 30,7% 

das meninas ingeriam batatas fritas e batatas chips mais de três dias por semana 
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(AL-HAZZAA et al., 2011), ao passo que o consumo regular de batata frita e de 

salgados fritos foi relatado por 4,7% e 12,5% dos estudantes entrevistados na 

PeNSE 2009, respectivamente (IBGE, 2009). 

A ingestão excessiva de alimentos ultraprocessados e o consumo insuficiente 

de produtos in natura ou minimamente processados despertam grande preocupação 

devido à possível repercussão deste padrão alimentar sobre a saúde (MONTEIRO et 

al., 2010; CARMO et al., 2006; MALIK et al., 2006). No contexto de uma alimentação 

saudável, as FH possuem papel importante na prevenção de deficiências 

nutricionais e do excesso de peso, por seu alto teor de vitaminas, minerais e outros 

compostos com atividade antioxidante; por serem fontes de fibras; por sua reduzida 

densidade energética e elevada capacidade de induzir saciedade (BRASIL, 2014; 

RAMÍREZ-SILVA et al., 2009). A ingestão adequada destes alimentos também 

favorece alterações benéficas no metabolismo da glicose e do colesterol, e no 

controle da pressão sanguínea, o que pode contribuir para a prevenção de DCNT 

durante a adolescência e em longo prazo (BRASIL, 2014; LÓPEZ-GUEVARA et al., 

2009).  

Em contrapartida, os alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, 

guloseimas, salgados fritos e salgadinhos de pacote, em razão de sua apresentação 

e composição, tendem a ser ingeridos em quantidades excessivas, sendo muitas 

vezes consumidos ao longo do dia, substituindo os alimentos in natura e 

minimamente processados, como frutas e leite, assim como as preparações 

culinárias. A maneira em que esses alimentos são produzidos, comercializados e 

consumidos repercute negativamente na cultura, vida social e saúde dos 

adolescentes e demais grupos etários. Esses efeitos estão relacionados a diversas 

características destes alimentos, como seu frequente elevado teor de açúcar, sódio 

e gorduras, sobretudo saturadas e trans; baixa quantidade de fibras, vitaminas, 

minerais e outras substâncias com atividade biológica; hiperpalatabilidade; 

comercialização de grandes porções; marketing agressivo; baixo preço relativo; 

ampla disponibilidade em diversos tipos de comércio; competição desleal com 

alimentos genuínos da cultura local; além de tornarem dispensáveis o 

compartilhamento de refeições e sua realização com atenção (MACHADO et al., 

2017; BRASIL, 2014). 
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Quanto aos fatores contextuais que podem impactar nas escolhas 

alimentares, o ambiente escolar possui forte interferência sobre a alimentação dos 

adolescentes, e consequentemente sobre a sua saúde (LEITE et al., 2012; 

RICHARDSON et al., 2011; CURRIE et al., 2008). Este pode influenciar tanto o 

consumo, quanto o gasto de energia dos adolescentes a partir de diferentes 

mecanismos, como planejamento e controle dos itens alimentares disponíveis; 

inclusão de temas relacionados à alimentação e nutrição no projeto político-

pedagógico da escola; sensibilização e capacitação dos profissionais envolvidos 

com a alimentação escolar e desenvolvimento de estratégias de informação às 

famílias, visando reforçar a importância de hábitos saudáveis; além do incentivo à 

prática de AF (RICHMOND & SUBRAMANIAN, 2008; BRASIL, 2006). 

Especificamente sobre o consumo alimentar, estima-se que de 19,0 a 50,0% das 

calorias consumidas diariamente pelos adolescentes sejam providas por refeições 

realizadas na escola, sendo, portanto, fundamental que os alimentos ofertados 

nesse contexto sejam nutricionalmente adequados (LEME et al., 2013; RICHMOND 

& SUBRAMANIAN, 2008; SCHMITZ et al., 2008).  

Nas escolas que oferecem gratuitamente a alimentação escolar constata-se 

com frequência que os adolescentes preferem consumir os chamados alimentos 

“competitivos”, como salgadinhos de pacote, salgados fritos/assados, refrigerantes, 

sucos artificiais e guloseimas, ricos em lipídios, açúcares, sódio e aditivos; e com 

insuficiente teor de fibras, vitaminas e minerais (LEME et al., 2013; AMORIM et al., 

2012; LEITE et al., 2012) em detrimento da alimentação fornecida pela escola. Tanto 

nas escolas públicas quanto nas de administração privada, esses tipos de alimentos 

são constantemente comercializados nas cantinas, nas máquinas de alimentos ou 

em estabelecimentos localizados nas adjacências da escola (LEME et al., 2013; 

LEITE et al., 2012; RICHMOND & SUBRAMANIAN, 2008; SCHMITZ et al., 2008).  

Apesar da Portaria Interministerial nº 1.010 de 08 de maio de 2006 possuir 

como um de seus eixos prioritários a restrição ao comércio de alimentos com alto 

teor de açúcares livres, sal, gorduras saturadas e trans no ambiente escolar 

(BRASIL, 2006), e de diversas leis municipais e estaduais determinarem a 

regulamentação das cantinas escolares (BRASIL, 2007a), de maneira geral, ainda 

há ampla disponibilidade de alimentos ultraprocessados nas cantinas/lanchonetes 

de escolas privadas e públicas (LEME et al., 2013; AMORIM et al., 2012; LEITE et 
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al., 2012; RICHMOND & SUBRAMANIAN, 2008; SCHMITZ et al., 2008). Dentre as 

leis locais podem ser citadas aquelas vigentes no estado de Santa Catarina, Rio de 

Janeiro, Paraná, no DF, Grande São Paulo e nos municípios de Belo Horizonte-MG, 

Natal-RN e Porto Alegre-RS (GABRIEL et al., 2012; BRASIL, 2007a). 

Trabalho realizado a partir de dados de estudantes de escolas públicas 

avaliados na PeNSE 2012 mostrou que 22,8% destes consumiam as refeições 

ofertadas nas escolas três ou mais vezes durante a semana (LOCATELLI et al., 

2017). Apesar dos muitos avanços alcançados quanto à qualidade da alimentação 

escolar nos últimos anos, estudos apontam que, em determinados locais, as 

refeições oferecidas gratuitamente nas escolas também podem ser nutricionalmente 

inadequadas, sendo relatados elevada frequência de alimentos ricos carboidratos e 

com alta densidade energética (BARROS et al., 2013; RODRIGUES et al., 2011; 

CHAVES et al., 2008), e oferta insuficiente de FH (BARROS et al., 2013; 

RODRIGUES et al., 2011). Estes aspectos reforçam a necessidade de ações que 

intervenham sobre a disponibilidade e qualidade dos alimentos comercializados e 

fornecidos no âmbito escolar visando favorecer melhorias dos hábitos alimentares 

dos adolescentes.   

O contexto familiar em que as refeições são realizadas é outro importante 

fator influenciador do consumo alimentar dos adolescentes (INCHLEY et al., 2016; 

IBGE, 2009). No Brasil, 68,0% dos estudantes avaliados no ERICA realizavam as 

refeições sempre ou quase sempre na presença dos pais ou responsáveis 

(BARUFALDI et al., 2016). A realização das refeições em família está associada a 

diversos benefícios do ponto de vista nutricional, além de ser um mecanismo de 

manutenção da dinâmica e da coesão familiar ao propiciar maior comunicação e 

propagação de valores (BARUFALDI et al., 2016; CHAN & SOBAL, 2011).  

Adolescentes que se alimentam frequentemente com os pais apresentam 

menor índice de massa corporal (IMC), menor chance de desenvolver excesso de 

peso na vida adulta e compulsão alimentar na adolescência; reduzida ingestão de 

frituras e refrigerantes; bem como maior consumo de FH, grãos integrais e alimentos 

ricos em cálcio (BARUFALDI et al., 2016; BERGE et al., 2015; CHAN & SOBAL, 

2011). Trabalho desenvolvido a partir dos dados da PeNSE 2012 indicou que 

comportamentos adotados no domicílio, como o hábito de tomar o café da manhã e 

realizar as refeições com os pais, podem, ainda, se relacionar à aceitação da 
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alimentação escolar pelos adolescentes (LOCATELLI et al., 2017). Isto ocorre, 

possivelmente, devido aos adolescentes raramente apresentarem escolhas 

alimentares equilibradas quando realizam as refeições sozinhos, ao contrário da 

alimentação em família, que parece favorecer a adoção de hábitos alimentares 

saudáveis, além de propiciar conversas sobre a alimentação e saúde (INCHLEY et 

al., 2016; BERGE et al., 2015; GOLDFIELD et al., 2011; CHAN & SOBAL, 2011).  

Como visto, a alimentação na adolescência consiste em uma questão 

complexa, com múltiplos fatores envolvidos em sua determinação, incluindo os 

aspectos socioeconômicos. As crianças e os adolescentes são reconhecidos como 

os grupos populacionais mais vulneráveis aos efeitos da pobreza e das 

desigualdades sociais e em saúde, em função de, em geral, não controlarem a 

riqueza ou o poder da sociedade. As iniquidades podem interferir no 

desenvolvimento físico, psicológico e social dos adolescentes, sendo comum a 

persistência das desigualdades em saúde na vida adulta (UNICEF, 2011; CURRIE et 

al., 2008).  

 

2.3  Indicadores socioeconômicos e consumo alimentar na adolescência 

Em geral, comportamentos pouco saudáveis têm sido relatados com maior 

frequência entre indivíduos que vivem em contexto de adversidade socioeconômica. 

Este tem sido um dos mecanismos postulados para explicar a associação verificada 

entre as iniquidades sociais e o maior risco de morbimortalidade por DCNT 

(FALEIRO et al., 2017).  

As oportunidades e a manutenção de escolhas saudáveis sofrem interferência 

da situação socioeconômica em todas as fases do ciclo vital, podendo impactar a 

qualidade de vida e saúde atual, e no futuro. Nesta perspectiva, há evidências de 

que ao experenciar desvantagens socioeconômicas na adolescência, e 

particularmente na infância, os indivíduos estariam mais expostos a padrões 

alimentares inadequados, à inatividade física e ao tabagismo na vida adulta, de 

forma independente da situação socioeconômica no presente (FALEIRO et al., 2017; 

ATKINS et al., 2015; WHO, 2014). 

A correlação entre o nível socioeconômico e as condições de saúde e 

nutrição tem sido explorada em diversos contextos. Porém, entre os adolescentes, 

essa associação ainda tem se mostrado contraditória, especialmente quanto ao 
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consumo de certos alimentos/grupos de alimentos, como pode ser visto no Quadro 

1, que apresenta resultados de trabalhos que analisaram a relação entre dados 

socioeconômicos e o consumo alimentar de adolescentes em países com distintas 

classificações de renda. 

Foi observado maior consumo de consumo de FH entre os adolescentes com 

melhor nível socioeconômico tanto em países de baixa/média (AZEREDO et al., 

2014; DOKU et al. 2011; ORTIZ-HERNÁNDEZ & GÓMEZ-TELLO, 2008; SHI et al., 

2005; VIJAYAPUSHPAM et al., 2003), quanto de alta renda (INCHLEY et al., 2016; 

DREWNOWSKI & REHM, 2015; AMBROSINI et al., 2013; FISMEN et al., 2012; 

MAGNUSSON et al., 2011; RIEDIGER et al., 2007) (Quadro 1). 

O consumo de fast-food também foi mais frequente entre os adolescentes 

com melhores condições socioeconômicas no Equador (OCHOA-AVILÉS et al., 

2014), Irã (SHARIFIRAD et al., 2013), México (ORTIZ-HERNÁNDEZ & GÓMEZ-

TELLO, 2008), China (somente entre os meninos) (SHI et al., 2005), Índia 

(VIJAYAPUSHPAM et al., 2003) e Coreia do Sul (com exceção do macarrão 

instantâneo) (KIM et al., 2013) (Quadro 1). 

Em relação aos refrigerantes, verificou-se consumo superior entre os 

adolescentes com maior poder aquisitivo na China (SHI et al., 2005) e na Coreia do 

Sul (KIM et al., 2013), ao passo que no México (ORTIZ-HERNÁNDEZ & GÓMEZ-

TELLO, 2008), na maioria dos países avaliados na HBSC (INCHLEY et al., 2016), e 

em trabalhos realizados especificamente na Bélgica, Grécia, Noruega, Eslovênia, 

Espanha (BRUG et al., 2012) e Suécia (MAGNUSSON et al., 2011), a maior 

ingestão ocorreu entre aqueles com piores condições socioeconômicas (Quadro 1). 

A associação entre baixo nível socioeconômico e condições de saúde e 

nutrição desfavoráveis poderia se justificar pela interferência tanto de fatores 

materiais, quanto psicossociais. Desvantagens socioeconômicas podem limitar o 

acesso a ações de educação alimentar e nutricional, e aos alimentos considerados 

saudáveis. Adicionalmente, o potencial estresse e ansiedade decorrentes do 

sentimento de privação e de insegurança alimentar podem se relacionar ao consumo 

de alimentos com maior densidade energética (ELGAR et al., 2016).  

Particularmente, a menor ingestão de FH entre os adolescentes com piores 

condições socioeconômicas pode estar associada a diversos fatores. Destacam-se o 

seu maior custo relativo, que pode limitar a disponibilidade domiciliar, a reduzida 
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consciência sobre a importância da alimentação saudável para a saúde e a maior 

adesão a determinados padrões alimentares tradicionais, dentre os quais, 

considerável parcela não inclui expressiva variedade de FH (KIM et al., 2013; DOKU 

et al., 2011; SHAHAR et al., 2005). Adicionalmente, indivíduos residentes em 

vizinhanças de baixa renda possuem maior dificuldade de acesso a locais próximos 

que ofertem FH de boa qualidade (DREWNOWSKI & REHM, 2015; FREDERICK et 

al., 2014). Por outro lado, o aumento da renda, em alguns países, pode ampliar o 

acesso a alimentos ultraprocessados (OCHOA-AVILÉS et al., 2014; KIM et al., 2013; 

ORTIZ-HERNÁNDEZ & GÓMEZ-TELLO, 2008; SHI et al., 2005), os quais tendem a 

substituir alimentos in natura e minimamente processados (BRASIL, 2014). 

A inconsistência dos resultados dos estudos que buscaram associar o 

consumo de fast-food e refrigerantes com o nível socioeconômico dos adolescentes 

pode ser justificada pelo custo relativo variável de alimentos marcadores de 

alimentação não saudável entre os países, bem como por possíveis diferenças 

socioculturais. Em nações como o Equador, Irã, China e Índia, a ingestão de fast-

food e de refrigerantes entre os adolescentes de renda mais alta pode ser 

relacionada ao maior preço destes alimentos (OCHOA-AVILÉS et al., 2014; KIM et 

al., 2013; ORTIZ-HERNÁNDEZ & GÓMEZ-TELLO, 2008; SHI et al., 2005), e 

consequentemente, ao status dos indivíduos e relações de poder entre as classes 

associados ao seu consumo (REICHEMBACH, 2007). Porém, é importante destacar 

que nesses países a ingestão de fast-food e refrigerantes apresenta frequência 

crescente também entre os grupos de menor renda (OCHOA-AVILÉS et al., 2014; 

KIM et al., 2013; SHI et al., 2005). Em contrapartida, em outros países, como a 

maioria dos europeus, por exemplo, o consumo de fast-food e refrigerantes é maior 

entre os adolescentes de menor nível socioeconômico, provavelmente em 

decorrência do menor preço destes alimentos em comparação com os alimentos in 

natura e minimamente processados (ORTIZ-HERNÁNDEZ & GÓMEZ-TELLO, 

2008), e de sua associação com menores níveis educacionais e menor acesso a 

serviços de saúde e nutrição (MUHAMMAD et al., 2017).  
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 Quadro 1. Estudos sobre a relação entre condições socioeconômicas e consumo alimentar de adolescentes de países com diferentes 

níveis de renda. 

Autores Cidade/País Idade (anos) 
Resultados 

Variáveis socioeconômicas Variáveis alimentares associadas 

Países de baixa/média renda 

Louzada et al. (2015) Brasil¹ > 10 anos 

(adolescentes 

e adultos) 

↑ renda 

↑ escolaridade    
↑ percentual de calorias advindas de alimentos 

ultraprocessados   

Azeredo et al. (2014) Brasil² 11-19 ↑ escolaridade materna    ↑   frutas, hortaliças cruas e cozidas, leite, refrigerantes, 

salgadinhos de pacote, salgados fritos, embutidos, biscoitos 

doces e salgados   

Ochoa-Avilés et al. 

(2014) 

Cuenca e Nabón, 

Equador 

10-16 ↑ nível socioeconômico  ↑ percentual de calorias advindas de alimentos 

ultraprocessados; ↓ consumo de arroz branco e óleos vegetais 

Sharifirad et al. 

(2013) 

Isfahan, Irã 15-18  ↑ nível socioeconômico 

↑ escolaridade dos pais 

 

 

↑ consumo de fast-food 

Doku et al. (2011) Regiões Eastern, Greater 

Accra e Volta, Gana 

12-18  ↑ escolaridade dos pais  ↑ consumo de FH 

Ortiz-Hernández & 

Gómez-Tello (2008) 

México (National Youth Survey 

2005)  

12-19 ↑ nível socioeconômico  ↑ consumo de FH, leite e derivados, tubérculos, pão, carnes e 

fast-food; ↓ ingestão de leguminosas e refrigerantes 

Shi et al. (2005) Província de Jiangsu, 

China 

12 - 14  ↑ nível socioeconômico  - Ambos os sexos: ↑ consumo de frutas, sucos, leite, iogurte e 

refrigerantes; ↓ ingestão de arroz 

- Meninos: ↑ consumo de carne suína, camarão, hambúrguer e 

chocolate 

Vijayapushpam et al. 

(2003) 

Hyderabad e 

Secunderabad, Índia 

12 - 14  ↑   nível socioeconômico  ↑   consumo de laticínios, produtos cárneos, oleaginosas e fast-

food 

 



40 
 

Continuação – Quadro 1. 

Países de alta renda 

Elgar et al. (2016) América do Norte e 

Europa (HBSC) 

11 – 15 ↑ nível socioeconômico 

das escolas  

 ↑ consumo de alimentos saudáveis3 

Inchley et al. (2016) 

Currie et al. (2012) 

América do Norte e 

Europa (HBSC) 

11 - 15  ↑   nível socioeconômico   ↑   consumo diário de frutas (boa parte dos países); ↓   ingestão 

diária de refrigerantes (maioria dos países); ↑   ingestão diária de 

refrigerantes (países Bálticos e do Leste Europeu) 

Drewnowski & Rehm 

(2015) 

Estados Unidos  

(NHANES) 

14 - 19  ↑   renda   ↑   consumo de frutas 

Ambrosini et al. 

(2013; 2009) 

Perth, Austrália 14 ↑ escolaridade materna   ↓   consumo de refrigerantes e ↑ adesão à alimentação saudável  

↑   renda    ↓   Adesão ao padrão alimentar ocidental4   

Kim et al. (2013) Coreia do Sul (Korea Youth 

Risk Behavior Web-based Survey) 

12-18  ↑   nível socioeconômico 

↓   nível socioeconômico 

 

 

↑ consumo de refrigerantes, fast-food e produtos de confeitaria 

↑   maior ingestão de macarrão instantâneo 

Brug et al. (2012) Bélgica, Grécia, Holanda, 

Hungria, Noruega, 

Eslovênia e Espanha 

10-12  ↓   escolaridade dos pais  ↑   consumo de refrigerantes5 e suco de frutas6 

Fismen et al. (2012) Noruega 11-16  ↑   nível socioeconômico   ↑ consumo de FH 

Magnusson et al. 

(2011) 

Gothenburg, Suécia 11-12  ↑   nível socioeconômico   ↑   frequência de consumo de hortaliças; ↓   ingestão de doces, 

bebidas adoçadas e lanches ricos em gorduras 

Welsh et al. (2011) Estados Unidos (NHANES) 12-18  Nível socioeconômico sem associação com açúcar de adição 

Riediger et al. 

(2007) 

Canadá 12-19  

 

↑   nível socioeconômico  

↑   escolaridade dos pais  

 ↑   consumo de FH 

Nota: Classificação da renda dos países conforme definição do Banco Mundial (THE WORLD BANK, 2017b); FH: frutas e hortaliças; HBSC: Health Behaviour in School-aged Children; NHANES: National Health 
and Nutrition Examination Survey.¹ Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009. ² Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2012; 3 Frutas, hortaliças e pães integrais; 4 Carnes processadas, batatas fritas, 
cereais refinados, biscoitos, guloseimas, refrigerantes, salgadinhos, etc.; 5 Na Bélgica, Grécia, Noruega, Eslovênia e Espanha; 6 Na Holanda, Eslovênia e Espanha.  
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Esta heterogeneidade de resultados entre os diferentes países pode também, 

em certo grau, derivar de distinções na metodologia adotada para coleta e análise 

dos dados, tanto das condições socioeconômicas (renda per capita/familiar, escore 

de bens e serviços, escala de afluência familiar, escolaridade dos pais, dentre 

outros), quanto do consumo alimentar (frequência de consumo, padrão alimentar, 

recordatório alimentar, variedade da dieta, entre outros). Para minimizar estas 

inconsistências, possibilitar o estabelecimento de paralelos entre os países e permitir 

análises mais robustas, uma alternativa seria empregar indicadores 

macroeconômicos e de desenvolvimento padronizados mundialmente, e avaliar 

adolescentes de distintos países utilizando perguntas semelhantes para a aferição 

do consumo alimentar (DOKU et al., 2011; MORENO et al., 2005). 

Comparações internacionais sobre a relação entre indicadores 

socioeconômicos nacionais e a saúde das populações, incluindo aspectos 

alimentares, são escassos (ELGAR et al., 2015; VINER et al., 2012; GERBENS-

LEENES et al., 2010). A partir dos poucos trabalhos disponíveis, ressalta-se a 

riqueza nacional, o bem estar social e a distribuição de renda como determinantes 

estruturais fortemente associados ao estado de saúde da população (VINER et al., 

2012).  

Para avaliar a riqueza nacional e realizar comparações entre os países, um 

indicador bastante utilizado é o Rendimento Nacional Bruto per capita (RNBpc). O 

RNBpc consiste no montante total do valor adicionado por todos os produtores 

residentes, somado a todos os impostos não incluídos na avaliação da produção 

(com exceção dos subsídios) e as receitas líquidas de rendas primárias (como 

remuneração de empregados e rendimentos de propriedades) advindas do exterior 

(THE WORLD BANK, 2017a). Ele é utilizado pelo Banco Mundial para a divisão dos 

países em quatro grupos de renda: Baixa renda: ≤US$1.025,00, Baixa-Média: US$ 

1.026,00 a US$ 4.035,00, Média-Alta: US$ 4.036,00 a US$ 12.475,00, e Alta: ≥US$ 

12.476,00 (THE WORLD BANK, 2017a). Para a interpretação e comparação deste 

indicador utiliza-se o Método Atlas visando reduzir o impacto das flutuações das 

taxas de câmbio nas comparações da renda entre os países. O Método Atlas 

converte o valor da moeda de cada país em uma única moeda referência, em geral, 

o dólar americano (THE WORLD BANK, 2017a). 

Porém, o emprego de medidas de riqueza nacional como o RNBpc, ou o 

Produto Interno Bruto per capita (PIBpc) tem sido criticado em determinadas 
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circunstâncias, como na mensuração do bem estar social das populações, tendo em 

vista seu foco restrito na dimensão econômica do desenvolvimento. Também pode 

ser subestimado em economias de baixa renda com predomínio de atividades 

informais e de subsistência. Além disso, as desigualdades na distribuição da renda 

não são contempladas, embora seja bem definida a relevância das iniquidades na 

oferta de oportunidades de desenvolvimento pessoal e social, e na saúde (THE 

WORLD BANK, 2017c; VAN DEN BERGH, 2009).  

Para abarcar a avaliação do bem estar social, um indicador amplamente 

empregado é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), por considerar o 

desenvolvimento para além do crescimento econômico (UNDP, 2015a; VAN DEN 

BERGH, 2009). O IDH é uma medida síntese de dimensões fundamentais para o 

desenvolvimento humano, como: ter uma vida longa e saudável, acesso à instrução 

e a um padrão de vida considerado decente, incorporados, respectivamente, nas 

dimensões de saúde, educação e padrão de vida. A saúde é avaliada pela 

expectativa de vida ao nascer, e a educação pela média de anos de estudo de 

adultos com 25 anos de idade e pela expectativa de anos de estudo para crianças 

no início da vida escolar (UNDP, 2015a). O padrão de vida, por sua vez, é 

mensurado a partir do RNBpc (UNDP, 2015a). Países que possuem valores de IDH 

≥0,8 apresentam desenvolvimento humano muito elevado, <0,8 a 0,7 elevado, <0,7 

a 0,55 médio e <0,55 baixo (UNDP, 2015b). 

Apesar de ampliar o escopo de análise das condições de vida das 

populações, o IDH não é capaz de avaliar a desigualdade de renda (UNDP, 2015a). 

Para este fim, tem sido utilizado o Índice de Gini (ou Coeficiente de Gini). Ele mede 

o quanto a distribuição de renda e despesas entre indivíduos ou agregados 

familiares dentro de uma economia desvia de uma distribuição perfeitamente 

igualitária, sendo o valor zero correspondente à igualdade perfeita e 100 à 

desigualdade perfeita. Para o seu cálculo, é considerada a curva de Lorenz, que 

traça os percentuais cumulativos do rendimento total recebido versus o número 

acumulado de beneficiários, iniciando com os indivíduos ou as famílias com menor 

renda. O Índice de Gini mede a área entre a curva de Lorenz e uma linha hipotética 

que corresponde à igualdade absoluta, expressa em percentual da superfície 

máxima abaixo da linha (THE WORLD BANK, 2016b). Em geral, são indicativos de 

elevada desigualdade de renda valores maiores ou iguais a 36 (MASOOD et al., 

2012). 
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Poucos estudos avaliaram a associação dos indicadores socioeconômicos 

nacionais e o consumo alimentar. A maioria analisou a disponibilidade de alimentos, 

energia e nutrientes para o consumo pela população em geral considerando 

commodities alimentares e analisada a partir da folha de balanço de alimentos 

(FBa), método desenvolvido pela Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO/ONU). Entretanto, a avaliação da disponibilidade de 

alimentos pode se distinguir consideravelmente do consumo real da população 

(MUHAMMAD et al., 2017), podendo superestimar em mais de 1.000 kcal o total de 

energia consumido por dia (DEL GOBBO et al., 2015; GNPC, 2014) e em até 200% 

diferentes grupos de alimentos (GNPC, 2014), o que limita as análises 

(MUHAMMAD et al., 2017) e ressalta a necessidade de estudos multinacionais que 

estimem de fato o consumo.  

Trabalhos que utilizaram indicadores como IDH, RNBpc e Índice de Gini para 

comparar as prevalências nacionais de consumo alimentar especificamente entre 

adolescentes não foram identificados, apesar da importância do entendimento desta 

relação nessa fase da vida. Recente publicação do United States Department of 

Agriculture (USDA), desenvolvida a partir de dados sobre o consumo alimentar de 

adultos e idosos de 164 países (Global Dietary Database – GDD 2010) mostrou que, 

para o total de países, quanto maior a renda (PIBpc), maior era o consumo de frutas. 

Dentre as regiões investigadas (Ásia; Ex-economias centralizadas; Oriente 

Médio/Norte da África/Sul da Ásia; América Latina e Caribe; África subsaariana; 

Restante do mundo/alta renda) somente na África Subsaariana o consumo de 

bebidas adoçadas apresentou aumento com o incremento da renda, sem associação 

significativa na maior parte das demais regiões (MUHAMMAD et al., 2017).  

Este estudo apontou também que variações na renda dos países afetam mais 

intensamente o consumo alimentar nos países de menor rendimento. Nestes países, 

foram especialmente responsivos a alterações na renda o consumo de leite 

(associação positiva), de carnes processadas e de bebidas adoçadas (associação 

negativa), sem impacto significativo no consumo de frutas. Esses resultados 

possivelmente seriam reflexo das maiores taxas de escolaridade e de acesso a 

serviços e ações relacionados à nutrição e à saúde conforme a renda dos países 

aumenta (MUHAMMAD et al., 2017). 

Dentre os estudos relativos à disponibilidade de alimentos, pesquisa que 

comparou países da América Latina e da União Europeia, EUA e Canadá verificou 
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maior quantidade de calorias e proteínas disponível para consumo entre os países 

com maiores valores de IDH (SAMPAIO & CARDOSO, 2002). Países com menor 

PIBpc apresentaram maior parcela de energia disponível advinda de carboidratos, 

ao passo que nos países com maiores PIBpc os carboidratos possuíam menor 

importância, com maior proporção, comparativamente, de energia proveniente de 

gorduras (GERBENS-LEENES et al., 2010).  

Estes dados são ratificados por resultados de estudo realizado com países de 

baixa e média renda, em que houve associação positiva entre o rendimento dos 

países e o percentual de energia disponível na forma de lipídios totais e de ácidos 

graxos ômega-3 (MICHAELSEN et al., 2011). Verificou-se também relação direta 

entre o PIBpc dos países e a disponibilidade de FH (SIEGEL et al., 2014; SIERVO et 

al., 2013; ASFAW, 2008), açúcar, bebidas alcóolicas, gordura animal, óleo vegetal, 

ovos, leite (SIERVO et al., 2013), carnes, peixes e frutos do mar (SIERVO et al., 

2013; BINH et al., 2010), e padrão alimentar ocidental (OGGIONI et al., 2015; 2014). 

Por outro lado, houve associação negativa entre o PIBpc e a disponibilidade de 

cereais, leguminosas, raízes e tubérculos (SIERVO et al., 2013). 

 

2.3.1 Sistemas de vigilância à saúde dos adolescentes 

Sistemas de vigilância à saúde são importantes fontes de dados para avaliar 

a saúde de adolescentes em diferentes partes do mundo, sendo sua implantação e 

manutenção fortemente recomendadas pelos principais órgãos internacionais de 

saúde (PAHO, 2015). A vigilância pressupõe a análise contínua da situação de 

saúde da população, gerando dados que possam subsidiar a organização e a 

implementação de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde que sejam 

adequadas ao panorama epidemiológico do território. A vigilância alimentar e 

nutricional (VAN), como parte da vigilância em saúde, possibilita a descrição e a 

predição de tendências no campo da alimentação e nutrição, bem como a 

identificação de seus determinantes, questões fundamentais para a compreensão da 

saúde entre os adolescentes (BRASIL, 2015b).   

Dentre os principais sistemas de vigilância em saúde da população 

adolescente podem ser destacados a Global School-based Student Health Survey 

(GSHS), o Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) e o Youth Risk 

Behavior Surveillance System (YRBSS). A GSHS é um estudo transnacional 

desenvolvido desde 2003 pela OMS e o CDC (Centers for Disease Control and 
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Prevention), em parceria com o UNICEF (United Nations Children's Fund), a 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) e o 

UNAIDS (Joint United Nations Program on HIV/AIDS). É realizada atualmente em 

seis regiões do mundo definidas pela OMS (África - AFR, Américas - AMR, Sudeste 

Asiático - SEAR, Europa - EUR, Mediterrâneo Oriental – EMR e Oeste do Pacífico - 

WPR), incluindo quase 100 países e mais de 450.000 estudantes. As análises focam 

especialmente adolescentes com idade entre 13 e 17 anos e têm como objetivos 

contribuir para que os países determinem suas prioridades, subsidiando políticas na 

área da saúde escolar e juventude; permitir a comparação das prevalências de 

comportamentos em saúde entre diferentes países; e avaliar a tendência temporal 

dos comportamentos entre os adolescentes. Os dados da GSHS são coletados nas 

escolas por meio de questionário auto aplicado, abarcando, dentre outros temas, a 

frequência de consumo de refrigerantes, frutas, verduras e legumes (YANG et al., 

2017; CDC, 2013b; 2013c).  

Já o Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) consiste em uma 

aliança internacional multidisciplinar de pesquisadores criada em 1982 e que 

atualmente é realizada a cada quatro anos, obtendo dados de estudantes com 11, 

13 e 15 anos de idade, em 44 países da Europa e da América do Norte (INCHLEY et 

al., 2016; ROBERTS et al., 2009; CURRIE et al., 2008). Além disso, especificamente 

nos EUA, o CDC coordena, desde 1991, o Youth Risk Behavior Surveillance System 

(YRBSS), que monitora bianualmente comportamentos em saúde de adolescentes 

que cursam do 9º ao 12º grau (a maioria entre 14 e 18 anos) (CDC, 2014; 2013a). 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria 

com o Ministério da Saúde e com o apoio do Ministério da Educação e de 

instituições de ensino e pesquisa, instituiu, em 2009, a Pesquisa Nacional de Saúde 

do Escolar (PeNSE) como sistema de vigilância dos fatores de risco à saúde dos 

adolescentes. Este sistema, cujos dados são coletados a cada três anos, abrange 

alunos de escolas públicas e privadas (OLIVEIRA et al., 2017; MALTA et al., 2010; 

IBGE, 2009). Até o momento, foram realizadas três edições da pesquisa: 2009, 2012 

e 2015. A edição de 2009 contemplou uma amostra representativa de estudantes do 

9º ano do ensino fundamental residentes nas 26 capitais brasileiras e no DF (IBGE, 

2009), enquanto a edição de 2012 avaliou estudantes do 9º ano de todo o território 

brasileiro, incluindo áreas urbanas e rurais (IBGE, 2013). Em 2015, além da amostra 

nos moldes semelhantes à da edição de 2012 (referida na publicação da pesquisa e 
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nesta tese como Amostra 1), avaliou-se uma segunda amostra, composta por 

estudantes de turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e da 1ª a 3ª série do 

ensino médio (Amostra 2), a maioria na faixa etária entre 13 e 17 anos. Essa 

amostra garantiu maior representatividade das diferentes faixas etárias e 

comparabilidade com dados internacionais, especialmente os derivados da GSHS 

(IBGE, 2016).  

Nas três edições da PeNSE foram pesquisadas informações 

sociodemográficas, sobre atividade física, comportamento sedentário, hábitos 

alimentares e frequência de consumo alimentar (frutas, hortaliças, guloseimas, 

refrigerantes, salgados fritos, entre outros) (IBGE, 2016; 2013; 2009), sendo que na 

PeNSE 2015 foram incluídas questões no mesmo formato das utilizadas na GSHS, 

inclusive sobre o consumo de refrigerantes e FH (IBGE, 2016). 

A partir destes sistemas de vigilância desenvolvidos em diferentes partes do 

mundo, ressalta-se a relevância de se realizar estudos comparativos, tendo em vista 

as lacunas existentes na literatura e a necessidade de estabelecer mais estratégias 

globais para a temática, sobretudo no que se refere às iniquidades sociais e 

econômicas. Vale destacar também a incipiência de estudos que abordam fatores de 

risco para DCNT entre os adolescentes, em especial quanto à sua coocorrência. 

Apesar de apresentar exposição aumentada a inúmeros eventos em saúde, os 

adolescentes, por serem considerados indivíduos em período de transição, tendem a 

não receber a mesma atenção destinada usualmente às crianças e aos adultos na 

formulação de políticas públicas, no desenvolvimento de pesquisas e nos cuidados 

em saúde (OLIVEIRA et al., 2017; BRAZ et al., 2013; ARAÚJO et al., 2010; WHO, 

2005).  

Conforme explicitado pela iniciativa Health for the World's Adolescents: A 

second chance in the second decade da OMS, diversas são as justificativas para a 

realização de estudos sobre a saúde dos adolescentes. O primeiro motivo é a 

magnitude desse grupo etário, que totaliza cerca de 20,0% da população de 

diferentes países, com proporções mais elevadas nos países de baixa e média 

renda. Em segundo lugar, adolescentes saudáveis e capacitados, ao atuarem como 

agentes de mudanças sociais, podem contribuir de forma significativa para o 

desenvolvimento do meio onde vivem, auxiliando na melhoria das condições de vida 

de suas famílias e comunidades. Também, é necessário compreender melhor quais 

são e como atuam os determinantes sociais em saúde entre os adolescentes, 
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incluindo a investigação sobre comportamentos causalmente interligados, indicando 

caminhos para intervenções contextualizadas e efetivas (WHO, 2014). 

Assim, acredita-se que melhorias no estado de saúde e nutrição dos 

adolescentes poderão acarretar em ganhos expressivos no desenvolvimento social e 

econômico das populações, no presente e no futuro. Além disso, o maior 

conhecimento sobre a saúde e nutrição desse grupo etário pode pautar ações em 

saúde adicionais que reforcem os benefícios advindos da implementação das 

políticas públicas voltadas para a redução da mortalidade infantil e o 

desenvolvimento na primeira infância, as quais têm recebido maior atenção dos 

países (WHO, 2014). 
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3. Objetivos 
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Os objetivos da tese serão apresentados no formato de compilação de 

artigos, conforme a Resolução 31/2014, do Colegiado de Pós-Graduação da Escola 

de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

3.1 Objetivo geral 

Investigar a alimentação de estudantes e sua relação com fatores individuais, 

familiares, comportamentais e indicadores macroeconômicos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar os fatores sociodemográficos, comportamentais e de contexto familiar 

relacionados ao consumo de alimentos ricos em açúcar entre estudantes 

brasileiros - Artigo 1: Consumption of sugar-rich food products among Brazilian 

students: National School Health Survey (PeNSE 2012), publicado em 2015 no 

periódico Cadernos de Saúde Pública; 

 Verificar a magnitude e os fatores associados à coexistência de consumo 

alimentar inadequado e comportamento sedentário entre estudantes brasileiros - 

Artigo 2: Coexistence of risk behaviors for being overweight among Brazilian 

adolescents, publicado em 2017 no periódico Preventive Medicine;  

 Descrever o consumo de marcadores de alimentação saudável (frutas, verduras 

e legumes) e não saudável (refrigerantes) entre estudantes de 74 países, e sua 

associação com indicadores macroeconômicos - Artigo 3: Marcadores do 

consumo alimentar saudável e não saudável e indicadores macroeconômicos: 

Análise de estudantes de 74 países, a ser submetido ao periódico Bulletin of the 

World Health Organization após a defesa da tese. 
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3.1. Delineamentos e amostras 

4. Metodologia 
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Nos artigos que compõem esta tese foram utilizados dois distintos 

delineamentos de estudos epidemiológicos. Os Artigos 1 e 2 apresentam 

delineamento transversal e o Artigo 3, ecológico.  

Os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PenSE) 2012 foram 

utilizados nos Artigos 1 e 2 da tese. No artigo 3, analisou-se a Amostra 2 da edição 

de 2015 da PeNSE e informações da Global School-Based Student Health Survey 

(GSHS), visando comparar dados de estudantes residentes em países da África, 

Américas, Sudeste Asiático, Europa, Mediterrâneo Oriental e Oeste do Pacífico 

(WHO, 2016a). 

Considerou-se que a compatibilidade das metodologias utilizadas para a 

coleta de dados sobre consumo e o foco na mesma faixa etária entre os 

participantes da GSHS e da PeNSE 2015 possibilitam a comparação dos dados de 

consumo de FH e refrigerantes entre os países incluídos das pesquisas (OLIVEIRA 

et al., 2017; IBGE, 2016).  

 

4.1. Amostras  

4.1.1 Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2012 

A PeNSE 2012 avaliou estudantes do 9º ano do ensino fundamental de áreas 

urbanas e rurais do Brasil. A escolha do 9º ano como foco da pesquisa se justifica 

por sua proximidade com a faixa etária de 13 a 15 anos, considerada pela OMS 

como referência para inquéritos com adolescentes; por este ano de ensino 

concentrar mais de 80,0% dos estudantes com idade entre 13 e 15 anos do país; e 

por ser considerado um nível de escolarização compatível com a capacidade de 

leitura e compreensão exigidas para responder inquéritos autoaplicáveis. 

Adicionalmente, julgou-se que a abordagem de estudantes do último ano do ensino 

fundamental seria adequada para avaliar o impacto das políticas públicas voltadas 

para a população adolescente ao longo do tempo (OLIVEIRA et al., 2017; IBGE, 

2016; 2013). 

Na PeNSE 2012, empregou-se plano de amostragem diferenciado para as 

capitais brasileiras e o DF, e para os demais municípios. O plano de amostragem foi 

iniciado pela estratificação do território brasileiro de forma que cada uma das 

capitais dos estados e o DF consistissem em um estrato geográfico, sendo os 

demais municípios agregados segundo cada Grande Região, constituindo mais 

cinco estratos. A amostra de escolas de funcionamento diurno foi dimensionada e 
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selecionada a partir de informações do Censo Escolar 2010 realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Foram 

excluídas do cadastro de seleção as escolas que possuíam menos de 15 estudantes 

no 9º ano (n=162), pois, apesar de corresponderem a mais de 20,0% das escolas do 

país, representavam somente 3,0% dos alunos matriculados, e com considerável 

dispersão geográfica nos municípios do interior, o que despenderia grande esforço 

da equipe, com pouco retorno em número de dados. O cadastro de seleção da 

amostra foi então composto pelas demais escolas (n=42.717), as quais foram 

visitadas para listagem das turmas do 9º ano (Figura 1) (IBGE, 2013).  

No plano amostral das capitais e DF, as escolas, eleitas pelo método de 

probabilidades proporcionais ao tamanho, consistiram na unidade primária de 

amostragem (UPA), sendo as turmas selecionadas nestas escolas correspondentes 

à unidade secundária de amostragem (USA) (Figura 1) (IBGE, 2013). 

Nos estratos geográficos formados pelas demais cidades foi introduzido um 

novo estágio de seleção, correspondente aos municípios. Em cada estrato, os 

municípios foram agrupados conforme critérios de homogeneidade e vizinhança, de 

modo a se obter grupos de cerca de 300 a 600 turmas. Após a formação destes 

grupos, procedeu-se, pelo método de probabilidades proporcionais ao número total 

de turmas de 9º ano dos municípios agrupados, à seleção de uma amostra dos 

grupos em cada Grande Região (UPA), a partir da qual as escolas foram 

selecionadas de acordo com as probabilidades proporcionais ao número de suas 

turmas de 9º ano (USA). Em cada uma destas escolas foram selecionadas as 

turmas (unidade terciária de amostragem – UTA) (Figura 1) (IBGE, 2013).   

Em ambos os planos amostrais foi selecionada, aleatoriamente e com 

probabilidades iguais, uma turma em cada escola que apresentasse uma ou duas 

turmas de 9º ano, e duas turmas foram sorteadas em escolas que possuíam três ou 

mais turmas neste ano. Nas turmas selecionadas, todos os estudantes presentes 

foram convidados a participar da pesquisa. Para o sorteio, foram consideradas as 

42.717 escolas que possuíam turmas do 9º ano no período diurno e com pelo menos 

15 alunos por série. Dentre estas, 7.519 estavam localizadas nas capitais e no DF 

(17,6%) e 35.198 nos demais municípios (82,4%) (IBGE, 2013). 
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Figura 1. Esquemas de amostragem da Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar (PeNSE - 2012).  

 

Nota: UPA: unidade primária de amostragem; USA: unidade secundária de 

amostragem; UTA: unidade terciária de amostragem; * Com exceção das 

capitais. Fonte: Elaborada para esta tese. 
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 O tamanho da amostra em cada estrato foi calculado visando obter um erro 

aproximado de 0,03 e nível de confiança de 95%. Considerou-se que as 

prevalências máximas de determinadas características de interesse em cada estrato 

geográfico seriam cerca de 50%. De forma a garantir que a amostra apresentasse 

escolas públicas e privadas foram formados estratos de alocação a partir do 

cruzamento dos estratos geográficos e a dependência administrativa da escola 

(IBGE, 2013). 

Ao final, foram avaliadas 2.842 escolas e 4.091 turmas, estando presentes 

nos dias de coleta de dados 110.873 alunos, dos quais 1.651 (1,5%) se negaram a 

participar e 118 (0,1%) não responderam as questões sobre sexo e/ou idade, 

totalizando 109.104 estudantes. Foram calculados pesos amostrais visando 

representar os alunos regularmente matriculados no 9º ano e que frequentavam as 

aulas. Maiores informações sobre o plano amostral podem ser obtidas na publicação 

original da pesquisa (IBGE, 2013).  

 

4.1.2 Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2015 

 A PeNSE 2015 se diferencia da edição anterior principalmente em função de 

avaliar, além da amostra de estudantes do 9º ano (Amostra 1), uma segunda 

amostra, que focou alunos na faixa etária de 13 a 17 anos (Amostra 2). Logo, foram 

estruturados dois planos amostrais distintos, sendo que em ambos a seleção das 

amostras se baseou nas escolas listadas no Censo Escolar 2013 (IBGE, 2016). 

 A Amostra 1, tradicional da pesquisa, foi composta por estudantes do 9° ano 

que frequentavam regularmente, em 2015, escolas públicas e privadas localizadas 

em áreas urbanas e rurais de todo o território brasileiro, com turmas no período 

matutino e vespertino, de forma semelhante à edição de 2012. Este delineamento 

amostral possibilita a análise da evolução temporal dos indicadores dentre as três 

edições da PeNSE para as capitais dos estados e DF, porém, possui limitações 

quanto à representatividade dos grupos etários. Apesar da grande maioria dos 

participantes estar na faixa etária de 13 a 15 anos, a Amostra 1 não abarca de forma 

considerável os estudantes que ingressaram tardiamente na escola ou aqueles que 

apresentaram repetências, sendo especialmente pouco representativa quanto aos 

adolescentes de 16 e 17 anos de idade (Quadro 2) (IBGE, 2016).  
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Quadro 2. Características das amostras da PeNSE 2015. 

Principais 

características 
Amostra 1 

 
Amostra 2 

 

População-alvo Estudantes do 9º ano do ensino 

fundamental 

 Estudantes de 13 a 17 anos de idade 

População 

pesquisada 

Estudantes do 9º ano, que 

frequentavam as aulas nos 

turnos matutino e vespertino de 

escolas públicas e privadas ¹ 

 Estudantes do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental e da 1ª a 3ª série do 

ensino médio, que frequentavam as 

aulas nos turnos matutino, vespertino e 

noturno de escolas públicas e privadas ² 

Unidade 

informante 
Todos os alunos das turmas selecionadas e o responsável pela escola 

Unidade de análise Todos os estudantes das turmas 

selecionadas que concordaram 

em participar da pesquisa e 

informaram sexo e idade 

 Todos os estudantes de 13 a 17 anos 

das turmas selecionadas que 

concordaram em participar da pesquisa 

e informaram sexo e idade 

Abrangência 

geográfica 

Brasil, Grandes Regiões, 

Unidades da Federação e 

Municípios das Capitais 

 Brasil e Grandes Regiões 

Comparação 

recomendada 

Capitais e Distrito Federal para 

as edições de 2009 e 2012, e 

Grandes Regiões e Brasil para 

edição de 2012 

 Indicadores por grupos de idade, 

conforme a GSHS 

Total planejado de 

municípios 
675 

 
179 

Total planejado de 

escolas 
3.160 

 
380 

Turmas 

selecionadas 
4.159 

 
653 

Questionários 

coletados 
102.301 

 
16.608 

Questionários 

válidos ³ 
102.072 

 
16.556 

Nota: DF: Distrito Federal; GSHS: Global School-based Student Health Survey; ¹ Com pelo menos 15 alunos no 9º ano; ² Com pelo 

menos 15 alunos no conjunto das séries escolhidas; ³ Considerou-se válido o questionário que o estudante assinalou que gostaria de 

participar da pesquisa, além de informar o sexo e a idade. Fonte: IBGE, 2016. 
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 A Amostra 2 foi, então, proposta partindo da demanda por dados 

representativos para diferentes idades, com foco em estudantes de 13 a 17 anos. 

Além disso, sua seleção também favorece a comparação dos dados da PeNSE com 

indicadores internacionais, particularmente os referentes à GSHS. Para a análise 

dessa faixa etária, foi necessário expandir a cobertura da pesquisa para outras 

etapas de ensino, sendo avaliados estudantes do 6° ano do ensino fundamental à 3ª 

série do ensino médio nos turnos matutino, vespertino e noturno, etapas que 

concentram aproximadamente 95,0% dos estudantes de 13 a 17 anos. No Quadro 2 

são indicadas as principais diferenças entre as duas amostras (IBGE, 2016).  

 Em virtude de o terceiro artigo desta tese utilizar dados somente da Amostra 2 

da PeNSE 2015, a descrição do processo amostral realizada a seguir se restringirá a 

esta amostra. Mais detalhes sobre a Amostra 1 podem ser verificados no Quadro 2, 

na Figura 2 e na publicação oficial da pesquisa (IBGE, 2016). 

 Igualmente à Amostra 1, as escolas com menos de 15 alunos matriculados 

foram excluídas do cadastro, além de determinadas modalidades de ensino. As 

etapas incluídas e desconsideradas na Amostra 2 são exibidas no Quadro 3 (IBGE, 

2016). 

 

Quadro 3. Etapas de ensino consideradas e excluídas da seleção da Amostra 2 da 

PeNSE 2015. 

E
ta

p
a

s
 i

n
c
lu

íd
a
s
 

5ª a 8ª séries do ensino fundamental de 8 

anos 

6° ao 9° ano do ensino fundamental de 9 

anos 

1ª a 3ª séries do ensino médio 

Ensino médio não seriado 

1ª a 3ª séries do ensino médio integrado 

(curso técnico integrado) 

1ª a 3ª séries do ensino médio 

normal/Magistério 

 

E
ta

p
a

s
 e

x
c

lu
íd

a
s
 

Educação de jovens e adultos (EJA) 

Educação profissional concomitante¹ 

Educação profissional subsequente² 

Educação profissional mista³ 

4° ano/4ª série do ensino médio 

regular, integrado ou 

normal/Magistério 

¹ Educação profissional técnica de nível médio cursada simultaneamente ao ensino médio, com matrículas diferentes na 

mesma ou em distintas instituições de ensino. 

² Educação profissional técnica de nível médio oferecida somente aos alunos que tenham concluído o ensino médio. 

³ Turmas com alguns estudantes cursando a modalidade concomitante e outros, a subsequente. 

Fonte: IBGE, 2016. 
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 Esta amostra foi dimensionada para estimar os parâmetros de interesse em 

cada Grande Região do país e, por conseguinte, para o Brasil, a partir de um 

esquema de amostragem por conglomerados. Visando controlar o espalhamento 

geográfico, em cada estrato formado pelas cinco Grandes Regiões, foram formados 

grupos de municípios vizinhos correspondentes às Agências do IBGE. A partir da 

probabilidade proporcional ao tamanho, foi selecionada uma amostra destes grupos, 

na qual, pelo mesmo método, foram sorteadas as escolas, que foram visitadas para 

atualização do cadastro de suas turmas do 6º ano do ensino fundamental até a 3ª 

série do ensino médio. Nestas escolas foram sorteadas as turmas, sendo todos os 

estudantes convidados a participar da pesquisa (Figura 2) (IBGE, 2016). 

Ao final, a Amostra 2 contemplou 371 escolas, 653 turmas e 16.608 

estudantes com idade entre 11 e 19 anos respondentes. Destes, 52 (0,3%) alunos 

se negaram a participar ou não responderam as questões sobre sexo e/ou idade, 

totalizando 16.556 questionários válidos (Quadro 2). Informações adicionais sobre o 

plano amostral podem ser obtidas na publicação original da pesquisa (IBGE, 2016). 

 Apesar das Amostras 1 e 2 terem sido selecionadas de forma independente, 

31 escolas foram sorteadas para ambas as amostras. Nestes casos, como os 

questionários aplicados eram iguais para as duas amostras, cada estudante 

respondeu somente um questionário. Durante a organização dos bancos de dados 

as respostas foram duplicadas, sendo incluídas no conjunto de dados de cada 

amostra (IBGE, 2016). 

 Na PeNSE 2012, o tamanho da amostra em cada estrato foi calculado 

visando atingir um erro aproximado de 0,03 e nível de confiança de 95%. As 

prevalências máximas de certas características de interesse em cada estrato 

geográfico foram consideradas em aproximadamente 50% (IBGE, 2016). 
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Figura 2. Esquemas de amostragem da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE - 2015). 

Nota: UPA: unidade primária de amostragem; USA: unidade secundária de amostragem; UPA: unidade terciária de 

amostragem. ¹ Desconsiderando os municípios das capitais (OLIVEIRA et al., 2017; IBGE, 2016). 

Fonte: Elaborada para esta tese. 
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4.1.3 Global School-based Student Health Survey (GSHS) 

 No conjunto de países que participam da GSHS, as escolas elegíveis foram 

aquelas que possuíam turmas com alunos entre 13 e 17 anos de idade. De acordo 

com cada estrutura de ensino nacional, essa faixa etária abrangeu diferentes graus 

escolares (PIEROBON et al., 2013; BROWN et al., 2009; WHO, 2006).  

 Segundo as recomendações da OMS e do CDC, o plano amostral é 

semelhante em todos os países, empregando-se a amostragem por conglomerados 

com dois estágios. As unidades primárias de amostragem foram as escolas, 

selecionadas pelo método de probabilidades proporcionais ao tamanho e, as 

unidades secundárias corresponderam às turmas, selecionadas a partir de 

amostragem aleatória. O tamanho das amostras das escolas e dos estudantes 

também foi variável entre os países, devendo-se garantir poder estatístico suficiente 

para a estimativa das prevalências com precisão igual ou superior a ±5,0%. Todos 

os alunos das turmas foram convidados a responder o questionário (YANG et al., 

2017; PIEROBON et al., 2013; BROWN et al., 2009; WHO, 2006). 

Destaca-se que no Artigo 3 dessa tese optou-se por analisar o consumo de 

todos os estudantes investigados (11 ou menos a 19 anos ou mais de idade) pelos 

sistemas de vigilância à saúde em questão (Amostra 2 da PeNSE 2015 e GSHS).  

 

4.2 Coleta de dados 

Nas edições da PeNSE de 2012 e 2015, a coleta de dados ocorreu durante o 

turno escolar e contou com o auxílio de smartphones, abarcando questionário 

autoaplicável dividido em módulos conforme diferentes temas (IBGE, 2016; 2013).  

A coleta de dados da PeNSE 2012 foi realizada entre abril e setembro de 

2012. No questionário foram incluídos aspectos socioeconômicos e demográficos, 

sobre hábitos e consumo alimentar, atividade física, uso de cigarro, álcool e outras 

drogas, situações em casa e na escola, saúde sexual e reprodutiva, segurança, 

higiene e saúde bucal, imagem corporal, saúde mental, asma, uso de serviços de 

saúde, além de peso e altura autorreferidos (Anexo 1) (IBGE, 2013).  

Na PeNSE 2015, a coleta de dados ocorreu entre abril e setembro de 2015. O 

mesmo modelo de questionário foi utilizado para as duas amostras da pesquisa. Os 

temas investigados nesta edição foram os mesmos considerados em 2012, com a 

inclusão de algumas perguntas (como, por exemplo, consumo de 

industrializados/ultraprocessados, realização de refeições em restaurantes fast food, 
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frequência em que ficou com fome por não ter comida suficiente em casa) e 

exclusão de outras (como escolaridade do pai, e consumo de frutas e de hortaliças 

no dia anterior), sendo que parcela considerável de questões foi adaptada visando 

facilitar o seu entendimento pelos estudantes, padronizar as opções de respostas e 

aumentar a compatibilidade com a GSHS. Ademais, foram inseridos “saltos” para 

algumas perguntas visando reduzir o tempo de aplicação e evitar respostas 

incoerentes (Anexo 2) (IBGE, 2016).  

Na Amostra 2, os adolescentes com idade inferior a 13 anos foram 

automaticamente impossibilitados de responder as questões sobre uso de cigarro, 

bebidas alcóolicas e drogas ilícitas, saúde sexual e reprodutiva, e violência sexual. 

Nesta edição foram coletados dados antropométricos (peso e altura) autorreferidos 

para ambas as amostras, sendo que na Amostra 2 estes dados também foram 

aferidos pela equipe técnica do IBGE (Anexo 2) (IBGE, 2016). 

 Na GSHS também foi empregado questionário auto aplicado, administrado 

durante o período das aulas e impresso. A GSHS conta com um questionário básico 

e com questões específicas escolhidas por cada país, abrangendo comportamentos 

em saúde considerados os mais importantes para a faixa etária de interesse. O 

questionário básico é composto, além de dados sociodemográficos, por 10 temas, 

incluindo perguntas sobre uso de álcool; tabaco; outras drogas; higiene; saúde 

mental; fatores de proteção; comportamento sexual e gravidez não planejada; 

violência e lesões não intencionais; atividade física e comportamento alimentar. Os 

países podem escolher, de acordo com as demandas locais de saúde, no mínimo 

seis dentre estes módulos, podendo também optar, por exemplo, por maior 

detalhamento em cada módulo do questionário básico. Após a coleta dos dados, os 

administradores da pesquisa em cada país os agrupam e enviam para o CDC para 

digitalização e processamento (Anexo 3) (CDC, 2013b; 2013c). 

 Para a obtenção dos dados do Artigo 3 referentes à GSHS foram utilizados os 

dados disponibilizados no site da OMS (http://www.who.int/chp/gshs/country/en/) 

(WHO, 2016a).  

A seguir, serão descritas informações sobre a organização e a análise dos 

dados separadamente para cada artigo que compõe esta tese, tendo em vista suas 

particularidades. 

 

 



61 
 

4.3 Artigo 1: Consumption of sugar-rich food products among Brazilian 

students: National School Health Survey (PeNSE 2012) 

4.3.1 Organização dos dados 

Dentre os dados disponíveis sobre o consumo alimentar dos estudantes 

avaliados na PeNSE 2012 foram de interesse central do Artigo 1 aquelas 

relacionadas ao consumo de alimentos ricos em açúcar. Estas informações foram 

obtidas a partir de duas perguntas: “Nos últimos 7 dias, em quantos dias você 

comeu guloseimas (doces, balas, chocolates, chicletes, bombons ou pirulitos)?” e 

“Nos últimos 7 dias, em quantos dias você tomou refrigerante?”. A partir dessas 

questões, foi avaliado o consumo de guloseimas e/ou refrigerantes, sendo a variável 

desfecho a frequência de ingestão combinada destes alimentos.  

Os adolescentes foram classificados em três grupos de acordo com a variável 

desfecho: não consomem guloseimas e refrigerantes regularmente; consomem 

guloseimas ou refrigerantes regularmente; e consomem guloseimas e refrigerantes 

regularmente. Para a determinação do consumo regular foi adotado o indicador 

proposto na PeNSE, ou seja, consumo em cinco ou mais dias na semana (IBGE, 

2013) (Quadro 4). 

As variáveis sociodemográficas analisadas incluíram sexo, idade e cor da 

pele dos participantes; escolaridade materna e dependência administrativa da 

escola. As variáveis comportamentais e relacionadas ao contexto familiar abarcaram 

morar com ambos os pais; frequência de realização das refeições principais na 

presença dos pais; hábito de comer em frente à televisão; e tempo diário gasto 

assistindo TV, classificado segundo a OMS (INCHLEY et al., 2016) (Quadro 4). 

 

4.3.2 Análise dos dados 

A organização dos dados, criação dos indicadores de interesse e análises 

foram realizadas no software Stata (release 12.1; StataCorp LP, College Station, TX, 

USA), levando-se em conta o delineamento complexo da amostra.  

A amostra de estudo foi descrita de acordo com as características 

sociodemográficas, comportamentais e de contexto familiar. A frequência de 

consumo de refrigerantes e de guloseimas foi avaliada isoladamente, e de forma 

combinada, sendo identificados os adolescentes que não apresentavam consumo 

regular de nenhum dos alimentos, aqueles com consumo regular de somente um 
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dos dois alimentos em questão, e os estudantes que consumiam regularmente 

guloseimas e refrigerantes. 

 

Quadro 4. Variáveis utilizadas no Artigo 1. 

Variáveis Categorias 

Consumo de alimentos ricos em açúcar 

Não consome guloseimas e refrigerantes regularmente ≤ 4 dias/semana  

Consome guloseimas ou refrigerantes regularmente 
≥ 5 dias/semana 

Consome guloseimas e refrigerantes regularmente 

Sociodemográficas 

Sexo Masculino; Feminino 

Cor de pele 
Branca; Preta; Parda; 

Amarela; Indígena  

Idade (anos) ≤13; 14; 15; ≥16 

Escolaridade da mãe (anos) ≤ 8; 9 -11; ≥12; Não sabe 

Mora com a mãe e com o pai Sim; Não 

Dependência administrativa da escola Pública; Privada 

Comportamentais e de contexto familiar 

Realiza refeições (almoço ou jantar) com pais/responsáveis Irregular; Regular¹ 

Realiza refeições assistindo televisão ou estudando Não; Sim 

Tempo assistindo televisão (horas/dia) ≤ 2; 3 - 4; > 4 

¹ ≥ 5 dias por semana. 

 

A associação entre o consumo de alimentos ricos em açúcar e as 

características sociodemográficas, familiares e comportamentais foi inicialmente 

verificada pelo teste Qui-quadrado, com correção de Bonferroni. As diferenças foram 

consideradas significativas quando os valores p foram inferiores a 0,017 [(0,05 (nível 

de significância)/3 (número de grupos de comparação)]. A inclusão das covariáveis 

do modelo multivariado foi definida a partir deste critério estatístico e de acordo com 

a plausibilidade. Empregou-se a Regressão logística ordinal simples (Modelo de 

Odds Proporcionais – MOP) de modo a obter Odds Ratio (OR) brutas e respectivos 

intervalos de confiança de 95% (IC95%), além de Regressão logística ordinal 

múltipla para identificar os fatores associados à variável desfecho, com a obtenção 

do OR ajustadas e IC95% pelo método backward. As covariáveis relacionadas ao 
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consumo de alimentos ricos em açúcar com nível de significância de 5% foram 

retidas no modelo final.  

Quando o MOP é empregado, assume-se que as OR são proporcionais para 

todas as categorias comparadas (pressuposto de Odds proporcionais). Para 

interpretar o modelo foram comparados os valores menores ou iguais a uma 

determinada categoria da variável desfecho em relação aos valores maiores 

(ABREU et al., 2009). Foram considerados no modelo final 108.043 estudantes que 

apresentaram informações completas sobre as variáveis investigadas. 

 

 

4.4 Artigo 2: Coexistence of risk behaviors for being overweight among 

Brazilian adolescents 

4.4.1 Organização dos dados 

No Artigo 2 foi analisada a coexistência de comportamentos de risco para o 

excesso de peso entre os adolescentes participantes da PeNSE 2012, incluindo o 

consumo alimentar inadequado e o comportamento sedentário.  

O comportamento sedentário foi avaliado a partir da somatória do tempo 

gasto diariamente com TV, videogame e computador, assim como outras atividades 

que demandam a posição sentada, durante os dias de semana. Estas informações 

foram aferidas a partir da pergunta: “Em um dia de semana comum, quanto tempo 

você fica sentado (a), assistindo televisão, usando computador, jogando videogame, 

conversando com amigos (as) ou fazendo outras atividades sentado (a)? (não contar 

sábado, domingo, feriados e o tempo sentado na escola)”. Para fins de análise, o 

tempo despendido com estas atividades foi categorizado em: até duas horas/dia e 

três ou mais horas/dia (CURRIE et al., 2012), sendo esta última considerada como 

exposição de risco (Quadro 5). 

A avaliação do consumo alimentar contemplou três grupos de alimentos: 

alimentos ricos em açúcar (refrigerantes e guloseimas), frituras (salgados fritos e 

salgadinhos de pacote), e frutas e hortaliças. A frequência da ingestão destes 

grupos alimentares foi obtida a partir de perguntas no seguinte formato: “Nos últimos 

7 dias, em quantos dias você comeu/bebeu...”. Foram considerados 

comportamentos de risco para o excesso de peso o consumo regular de alimentos 

ricos em açúcar e de frituras (≥5 dias/semana), e o consumo irregular de FH (≤4 

dias/ semana) (IBGE, 2013; LEVY et al., 2010) (Quadro 5). 
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Quadro 5. Variáveis utilizadas no Artigo 2. 

Variáveis Categorias 

Comportamentos de risco para o excesso de peso 

Comportamento sedentário excessivo >2 horas/dia 

Consumo regular de alimentos ricos em açúcar ≥ 5 dias/semana 

Consumo regular de frituras ≥ 5 dias/semana 

Consumo irregular de frutas e hortaliças ≤ 4 dias/semana 

Sociodemográficas 

Sexo Masculino; Feminino 

Idade (anos) ≤13; 14; 15; ≥16 

Escolaridade da mãe (anos) Não estudou; Ensino fundamental 

incompleto/completo (≤ 8 anos de estudo); 

Ensino médio incompleto/completo (9-11); 

Ensino superior incompleto/completo (≥12) 

Dependência administrativa da escola Pública; Privada 

Comportamentais e de contexto familiar 

Realiza refeições (almoço ou jantar) com 

pais/responsáveis 
Regularmente¹; Irregularmente 

Realiza o café da manhã Regularmente¹; Irregularmente 

Realiza refeições assistindo televisão ou 

estudando 
Não; Sim 

Deslocamento ativo para a escola ≥ 1 dia/semana; < 1 dia/semana 

Participação nas aulas de educação física na 

escola 
≥ 2 dias/semana; < 2 dias/semana 

Atividade física no lazer ≥ 1 dia/semana; < 1 dia/semana 

¹ ≥ 5 dias por semana. 

 

A variável desfecho do estudo consistiu no número de comportamentos de 

risco para o desenvolvimento de excesso de peso entre os estudantes, o qual 

poderia variar entre 0 e 4, incluindo comportamento sedentário excessivo, consumo 

regular de alimentos ricos em açúcar e frituras, e consumo irregular de FH. 

As variáveis sociodemográficas analisadas incluíram sexo e idade dos 

participantes, escolaridade materna e dependência administrativa da escola. As 

variáveis comportamentais e relacionadas ao contexto familiar foram a frequência de 

realização das refeições principais com os pais/responsáveis e do café da manhã, 

além do hábito de comer em frente à TV. A frequência de realização de atividade 
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física foi avaliada de acordo com três diferentes domínios: deslocamento ativo para 

a escola, participação nas aulas de educação física e realização de AF durante o 

lazer (Quadro 5). 

 

4.4.2 Análise dos dados 

Empregaram-se os softwares SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) e 

Stata (release 12.1; StataCorp LP, College Station, TX, USA) para a organização 

dos dados, criação dos indicadores de interesse e análises, levando-se em 

consideração o delineamento complexo da amostra.  

Primeiramente, a população de estudo foi descrita segundo suas 

características sociodemográficas, familiares e comportamentais. A frequência dos 

comportamentos de risco (comportamento sedentário e inadequação de consumo de 

alimentos ricos em açúcar, frituras e FH) foi analisada tanto para a população total, 

quanto estratificada por sexo. 

A associação entre os quatro comportamentos de risco foi investigada pela 

análise de regressão de Poisson, ajustada por fatores sociodemográficos, de 

contexto familiar e comportamentais. Um modelo foi estruturado para cada 

comportamento de risco, de modo a possibilitar a identificação de sua relação com 

cada um dos demais comportamentos isoladamente. Foram obtidos razões de 

prevalência (RP) e intervalos de confiança de 95%.  

O Diagrama de Venn foi utilizado para representar graficamente o acúmulo de 

comportamentos de risco entre os adolescentes avaliados. Este método permite a 

comparação e a visualização de conjuntos de dados a partir da interseção entre 

formas gráficas (círculos, elipses ou retângulos) para representar a sobreposição de 

dados de determinada população, demonstrando as relações lógicas existentes 

entre eles (CAI et al., 2013). Neste trabalho, a representação da simultaneidade de 

comportamentos de risco foi realizada por meio de Diagramas de Venn retangulares, 

de acordo com o sexo dos adolescentes. 

O número de comportamentos de risco foi analisado segundo os dados 

sociodemográficos, familiares e comportamentais a partir de análises bivariadas. Os 

dados foram apresentados na forma de percentuais e IC95%. As covariáveis 

relacionadas ao desfecho foram adicionadas ao modelo na análise multivariada.  

Nesta fase de análise, os fatores associados ao número de comportamentos 

de risco para o excesso de peso (0 a 4) foram identificados para a população total e 
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estratificada por sexo utilizando-se análise de Regressão logística ordinal (MOP) 

simples, que indicou as OR brutas, e múltipla, pela qual foram obtidas as OR 

ajustadas e os respectivos IC95%, empregando-se o método backward. Na 

interpretação dos modelos foram comparados os valores menores ou iguais a 

determinada categoria da variável desfecho com os valores mais elevados (ABREU 

et al., 2009). Nos modelos finais de regressão foram considerados dados de 89.613 

estudantes (42.352 meninos e 47.261 meninas) que apresentavam informações 

completas sobre todas as variáveis sob investigação.  

 

 

4.5 Artigo 3: Marcadores do consumo alimentar saudável e não saudável e 

indicadores socioeconômicos: Análise de estudantes de 74 países 

4.5.1 Organização dos dados 

As variáveis dependentes do Artigo 3 consistiram nos percentuais de 

adolescentes de cada país que, diariamente, consumiam frutas, verduras e legumes 

(marcadores de consumo alimentar saudável) e refrigerantes (marcador de consumo 

alimentar não saudável). A origem dessas informações para estudantes brasileiros 

foi o banco de dados disponibilizado no site do IBGE referente à Amostra 2 da 

PeNSE 2015 (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pense/2015/) 

(IBGE, 2016). Já os dados dos estudantes dos outros 73 países foram obtidos a 

partir dos bancos de dados da GSHS (2003-2014) disponíveis no site da OMS 

(http://www.who.int/chp/gshs/country/en/) (WHO, 2016a). 

Tendo em vista a atualização constante dos dados da GSHS disponíveis no 

site da OMS, para as análises do Artigo 3, determinou-se que a consulta final aos 

bancos de dados de cada país seria realizada no dia 23 de setembro de 2016. O 

Quadro 6 apresenta os países cujas informações de consumo de refrigerantes, 

frutas e hortaliças estavam disponíveis nesta data e que, portanto, foram 

selecionáveis para as análises. Os dados mais recentes sobre o consumo alimentar 

foram priorizados e foram considerados os dados de todos os estudantes avaliados 

(11 anos ou menos a 19 anos ou mais). Já no Quadro 7 são apresentados os países 

que não foram elegíveis para as análises e os motivos para sua não inclusão.  
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Quadro 6. Países com dados disponíveis para consumo de refrigerantes, frutas e hortaliças. 

Dados disponíveis 
Região Países 

 
n 

Refrigerantes Frutas Verduras e 
legumes 

+ + + 

AFR Argélia (2011), Benin (2009), Maurício (2011), Mauritânia (2010), Namíbia (2013), Suazilândia (2013)  
6 

AMR Antígua e Barbuda (2009), Argentina (2012), Bahamas (2013), Barbados (2011), Belize (2011), 

Bolívia (2012), Brasil (2015), Chile (2013), Costa Rica (2009), Dominica (2009), El Salvador (2013), 

Guatemala (2009), Guiana (2010), Honduras (2012), Jamaica (2010), Peru (2010), São Cristóvão e 

Nevis (2011), Suriname (2009), Trinidad e Tobago (2011), Uruguai (2012) 

 

20 

SEAR Maldivas (2009)  1 

EMR Catar (2011), Egito (2011), Emirados Árabes Unidos (2010), Iraque (2012), Kuwait (2011), Líbano 

(2011), Marrocos (2010), Omã (2010), Paquistão (2009), República Árabe da Síria (2010), Sudão 

(2012) 

 

11 

WPR Brunei Darussalam (2014), Camboja (2013), Filipinas (2011), Ilhas Salomão (2011), Kiribati (2011), 

Malásia (2012), Mongólia (2013), Samoa (2011), Tonga (2010), Tuvalu (2013), Vanuatu (2011), 

Vietnã (2013) 

 

12 

Total  50 

- + + 

AFR Botswana (2005), Gana (2007), Malawi (2009), Quênia (2003), Senegal (2005), Seychelles (2007), 

Uganda (2003), Zâmbia (2004) 

 
8 

AMR Grenada (2008), Santa Lúcia (2007), São Vicente e Granadinas (2007)  3 

SEAR Índia (2007), Indonésia (2007), Myanmar (2007), Sri Lanka (2008), Tailândia (2008)  5 

EUR República da Macedônia (2007)  1 

EMR Djibouti (2007), Iêmen (2008), Jordânia (2007), Líbia (2007), Tunísia (2008)  5 

WPR Fiji (2010), Nauru (2011)  2 

Total  24 

Nota: Dados consultados até o dia 23 de setembro de 2016. AFR: África; AMR; Américas; SEAR: Sudeste Asiático; EUR: Europa; EMR: Mediterrâneo Oriental; WPR: Oeste do Pacífico.
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Quadro 7. Países não elegíveis para as análises do Artigo 3 e motivos para sua não inclusão. 

Região País n 

Países com banco de dados disponível, mas sem dados de consumo alimentar 2 

Américas Montserrat (2008) 

Europa Tajiquistão (2006) 

Países com dados de consumo alimentar, mas sem dados nacionais 7 

África Zimbábue (2003) e República Unida da Tanzânia (2006) 

Américas Colômbia (2007), Equador (2007) e Venezuela (2003) 

Mediterrâneo 

Oriental 
Território Palestino Ocupado (2010) 

Oeste do Pacífico China (2003) 

Países com dados nacionais de consumo alimentar, mas sem informações de todos 

os indicadores socioeconômicos (IDH, RNBpc e Coeficiente de Gini) 
5 

Américas Anguilla (2009), Ilhas Cayman (2007) e Ilhas Virgens Britânicas (2009) 

Oeste do Pacífico Ilhas Cook (2011) e Niue (2010) 

Países presentes na listagem da GSHS, mas sem banco de dados disponível ¹ 27 

África 
Angola, Costa do Marfim, Etiópia, Moçambique, Nigéria, República 

Democrática do Congo, Ruanda e Serra Leoa 

Américas Curaçao, Haiti, México, Nicarágua e República Dominicana 

Sudeste Asiático Bangladesh, Butão, Nepal e Timor-Leste 

Europa Cazaquistão 

Mediterrâneo 

Oriental 
Afeganistão, Bahrein e República Islâmica do Irã 

Oeste do Pacífico 

Ilhas Wallis e Futuna, Micronésia (Estados Federados da), Papua-Nova 

Guiné, Polinésia Francesa, República Democrática Popular do Laos e 

Toquelau 

Total 41 

Nota: GSHS: Global School-based Student Health Survey; Dados consultados até o dia 23 de setembro de 2016. 

¹ No site da GSHS o Brasil está presente na listagem, mas não há banco disponível. Por isso, no Artigo 3 foram 

utilizados dados da Amostra 2 da PeNSE 2015.  

 

 

Em cada banco de dados foram obtidas as prevalências de consumo diário de 

refrigerantes, frutas, verduras e legumes do país. Em seguida, foi construído um 

novo banco de dados, incluindo as informações de todos os países investigados. No 
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Quadro 8 são apresentadas as perguntas utilizadas na PeNSE e na GSHS para 

avaliar a frequência de consumo, posteriormente recategorizada em consumo diário 

e não diário.  

 

 

Quadro 8. Questões sobre o consumo de refrigerantes, frutas, verduras e legumes utilizadas 

na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2015 e na Global School-based Student Health 

Survey, cujos dados foram empregados no Artigo 3. 

Variáveis Perguntas 
Opções de respostas Variáveis 

desfecho 

Refrigerantes 
PeNSE 2015 

Nos últimos 30 dias, quantas vezes por dia 

você tomou refrigerante? 

Não tomei refrigerante 

nos últimos 30 dias 

Menos de uma vez/dia  

1 vez/dia  

2 vezes/dia 

3 vezes/dia 

4 vezes/dia 

5 ou mais vezes/dia 

 

 

Consumo 

diário de 

refrigerantes 

GSHS 

Nos últimos 30 dias, quantas vezes por dia 

você normalmente bebeu refrigerantes, 

como (exemplos específicos para cada 

país)? (Não incluir refrigerantes diet) 

    

Frutas PeNSE 2015 

Nos últimos 30 dias, quantas vezes por dia 

você normalmente comeu frutas frescas ou 

salada de frutas?  

Não comi frutas nos 

últimos 30 dias 

Menos de uma vez/dia  

1 vez/dia 

2 vezes/dia 

3 vezes por dia 

4 vezes por dia 

5 ou mais vezes por dia 

 

Consumo 

diário de 

frutas 

GSHS 

Nos últimos 30 dias, quantas vezes por dia 

você normalmente comeu frutas, como 

(exemplos específicos para cada país)? 

    

Verduras e 

legumes 

PeNSE 2015 

Nos últimos 30 dias, quantas vezes por dia 

você normalmente comeu legumes ou 

verduras, tais como alface, abóbora, 

brócolis, cebola, cenoura, chuchu, couve, 

espinafre, pepino, tomate etc.? Não inclua 

batata e aipim (mandioca/macaxeira). 

 

Não comi legumes nos 

últimos 30 dias 

Menos de uma vez/dia 

1 vez/dia 

2 vezes/dia 

3 vezes por dia 

4 vezes por dia 

5 ou mais vezes por dia 

 

Consumo 

diário de 

hortaliças 
GSHS 

Nos últimos 30 dias, quantas vezes por dia 

você normalmente comeu hortaliças, como 
(exemplos específicos para cada país)? 

Nota: GSHS: Global School-based Student Health Survey; PeNSE: Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. 
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Os exemplos de refrigerantes utilizados nos questionários de cada país 

podem ser observados no Quadro 9. Ressalta-se que grande parte dos países 

apresentava alerta para que não fossem considerados refrigerantes diet/zero/light 

nas respostas (n=45; 90,0%). O Quadro 10 indica os exemplos de frutas adotados 

pelos países e o Quadro 11 os exemplos de hortaliças. Vinte países (27,0%) não 

foram incluídos nas análises a respeito desse grupo por apresentarem como 

exemplos no questionário outros alimentos além de verduras e legumes, abarcando 

raízes ou tubérculos (como batata, mandioca, batata doce, cará, dentre outros) 

(n=9), leguminosas (como feijão, ervilha, dentre outros) (n=9), ou ambos (n=2) 

(Figura 3), totalizando 54 países com dados válidos. Esse procedimento se baseou 

na ponderação de que raízes e tubérculos são alimentos principalmente fontes de 

carboidratos complexos, e as leguminosas, de proteínas. Assim, por estes alimentos 

apresentarem composição nutricional que se difere consideravelmente das verduras 

e dos legumes, que em geral, possuem pequena quantidade de calorias e alta 

concentração de vitaminas, minerais e fibras (BRASIL, 2014), optou-se por não 

considerá-los nas análises sobre hortaliças. 

 

Quadro 9. Exemplos de bebidas apresentados nos questionários dos países 

avaliados na Global School-based Student Health Survey e na Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar 2015, com dados disponíveis sobre refrigerantes. 

Países Ano Exemplos 
Alerta - Não 
incluir diet 

Argélia 2011 Hamoud Boualem, Coca-Cola ou Pepsi Cola X 

Benin 2009 Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fizzy, Moka, Youki ou tônico X 

Botswana 2005 -  

Gana 2007 -  

Quênia 2003 -  

Malawi 2009 -  

Mauritânia 2010 Coca-Cola ou Fanta  

Maurício 2011  Sem exemplos X 

Namíbia 2013 Coca-Cola, Fanta, Twiza ou Vigo X 

Senegal 2005 -  

Seychelles 2007 -  

Suazilândia 2013 Fanta, Coca-Cola, Sprite, refrigerante de creme e Squeezer X 

Uganda 2003 -  

Zâmbia 2004 -  
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Continuação – Quadro 9 

Antígua e 
Barbuda 

2009 Coca-Cola, Sprite, Chubby ou Busta X 

Argentina 2012 Coca-Cola, Pepsi, Sprite ou Fanta X 

Bahamas 2013 Goombay Punch, Coca-Cola, Sprite, Ginger Ale, Ting ou 
outras bebidas "efervescentes" 

X 

Barbados 2011 Fanta ou JuC X 

Belize 2011 Coca-Cola, Sprite, Fanta ou Fresco X 

Bolívia 2012 Pepsi, Coca-Cola, Fanta, Papaya Salvietti ou Kinot X 

Chile 2013 Coca-Cola, Blizp Pap ou Fanta X 

Costa Rica 2009 Coca-Cola, Pepsi, Ginger Ale ou Seven-Up X 

Dominica 2009 Coca-Cola ou Busta X 

El Salvador 2013 Coca-Cola, Uva, Fanta, Tropical, Gengibre, Pepsi X 

Guatemala 2009 Big Cola, Coca-Cola, Pepsi, Sprite, 7up, Grapette ou Orange 
Crush 

 

Grenada 2008 -  

Guiana 2010 Coca-Cola, Pepsi, 7Up, Sprite, ICee, Slice, Busta, Chubby, ou 
Big Red 

 

Honduras 2012 Coca-Cola, Pepsi, Mirinda, Spray, Tropical ou outro X 

Jamaica 2010 Pepsi, Seven-up, Fanta, Bigga ou Coca-Cola X 

Peru 2010 Coca-Cola, Inka cola, Kola Inglesa, Pepsi cola ou Kola Real X 

São Cristóvão e 
Nevis 

2011 Coca-Cola, Sprite, Busta ou Red X 

Santa Lúcia 2007 -  

São Vicente e 
Granadinas 

2007 -  

Suriname 2009 Fernandes, Coca-Cola, Pepsi, Thrill, Busta, Chubby ou Sprite X 

Trinidad e Tobago 2011 Coca-Cola ou Sprite, Chubby, Busta, Seven Up, Pepsi, Fanta, 
Solo ou Cannings 

X 

Uruguai 2012 Coca-Cola, Pepsi, Nix ou Fresquita X 

Maldivas 2009 Coca-Cola  

Índia 2007 -  

Indonésia 2007 -  

Myanmar 2007 -  

Sri Lanka 2008 -  

Tailândia 2008 - X 

Macedônia 2007 -  

Djibouti 2007 -  

Egito 2011 Pepsi, Coca-Cola ou 7-Up X 

Iraque 2012 Pepsi, Coca-Cola, Miranda ou 7-Up X 

Jordânia 2007 -  
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Kuwait 2011 Pepsi, Cola ou Seven-up X 

Líbano 2011 Pepsi, Coca-Cola, Fanta ou 7-Up X 

Líbia 2007 -  

Marrocos 2010 Coca-Cola ou Fanta X 

Omã 2010 Pepsi, Coca-Cola ou Mountain Dew X 

Paquistão 2009 Pepsi, Coca-Cola, 7Up, Sprite, Fanta, ou Dew  

Catar 2011 Pepsi e Coca-Cola X 

Síria 2010 Crush, Canada-dry, 7-up, Fanta ou Pepsi-cola X 

Sudão 2012 Pepsi, Coca-Cola, Fanta ou 7-up X 

Tunísia 2008 -  

Emirados Árabes 
Unidos 

2010 Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, Mountain Dew ou Merinda X 

Iêmen 2008 -  

Brunei 
Darussalam 

2014 Coca-Cola, Sprite, Pepsi, Mirinda Orange ou 100-Plus X 

Camboja 2013 Coca-Cola, Pepsi, Fanta, 7-Up, Sprite, Mirinda ou Sarsi X 

Fiji 2010 -  

Kiribati 2011 Coca-Cola X 

Malásia 2012 Coca-Cola, Sprite e Pepsi X 

Mongólia 2013 Coca-Cola, Pepsi Cola ou National Tereij X 

Nauru 2011 -  

Filipinas 2011 Coca-Cola, Sprite e Pepsi X 

Ilhas Salomão 2011 Fanta, Sprite, Coca-cola, limonada, refrigerante cremoso, 
bebidas Szeba, Vimto, bebidas Cocktail, 7up, orvalho da 

montanha ou Miranda 

X 

Samoa 2011 Coca-Cola X 

Tonga 2010 Coca-Cola, Fanta, Sprite, Uva ou Frubu X 

Tuvalu ¹ 2013 Coca-Cola, Fanta, creamy soda, lemon squash, limonada ou 
grapes 

X 

Vanuatu 2011 Coca-Cola ou Sprite X 

Vietnã 2013 Coca-Cola, Pepsi ou Fanta X 

Brasil 2015  Sem exemplos  

Total 50 45 

Nota: ¹ Único país dentre aqueles com dados disponíveis que incluiu na pergunta limonada, além de refrigerantes. 
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Quadro 10. Exemplos de frutas apresentados nos questionários dos países 

avaliados na Global School-based Student Health Survey e na Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar 2015. 

Países Ano Exemplos de frutas apresentados nos questionários 

Argélia 2011 Banana, maçã, laranja, tâmara ou qualquer outra fruta 

Benin 2009 Manga, abacaxi, maçã, laranja, abacate, mamão, tangerina ou limão 

Botswana 2005 Laranja, maçã, banana, uva, pêssego, moretologa¹, marula, mmopudu² ou 
moretlwa³ 

Gana 2007 Laranja, abacaxi, melancia, banana, goiaba, pera, maçã doce, manga ou 
mamão 

Quênia 2003 Banana, laranja, manga, abacate, goiaba, mamão ou berries 

Malawi 2009 Mamão, laranja, abacate, pera ou banana 

Mauritânia 2010 Maçã e banana 

Maurício 2011  Sem exemplos 

Namíbia 2013 Marula, eenyandi 4, frutas de palma, tâmara, maçã ou banana 

Senegal 2005 Manga, laranja, banana ou melão 

Seychelles 2007 Maçã, laranja, banana, abacate, manga, mamão, zamalek 5, frister 6, carambola 
ou qualquer outra fruta local ou importada 

Suazilândia 2013 Laranja, tincozi 7, uva, granadilha8, banana, maçã, umfomfo9 e emanumbela10 

Uganda 2003 Banana, manga, laranja, goiaba, abacate ou mamão 

Zâmbia 2004 Laranja, banana, manga ou goiaba 

Antígua e Barbuda 2009 Banana, manga, laranja, maçã doce, abacaxi ou melão 

Argentina 2012 Maçã, banana, laranja ou mexerica 

Bahamas 2013 Laranja, uva, maçã, banana ou pêssego 

Barbados 2011 Laranja, banana ou maçã dourada 

Belize 2011 Laranja, banana, manga, goiaba, mamão, melancia ou abacaxi 

Bolívia 2012 Laranja, tangerina, banana, morango, mamão, abacaxi, melão, maçã, pera, 
uva, kiwi, manga ou lima 

Chile 2013 Maçã, laranja ou banana 

Costa Rica 2009 Mamão, laranja, abacaxi, melancia, manga ou banana 

Dominica 2009 Banana madura, manga ou laranja 

El Salvador 2013 Manga, abacaxi, goiaba, laranja, banana, seriguela, melancia, melão 

Guatemala 2009 Maçã, laranja, melão, abacaxi, mamão, melancia ou manga 

Grenada 2008 Manga, banana, mamão ou laranja 

Guiana 2010 Banana, manga, goiaba, melancia, abacaxi, tangerina, laranja ou cereja 

Honduras 2012 Goiaba, banana, melancia, mamão, manga, outros 

Jamaica 2010 Laranja, banana, maçã ou manga 

Peru 2010 Banana, maçã ou laranja 

São Cristóvão e 
Nevis 

2011 
Manga, mamão, banana, abacaxi ou guineps 11 
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Santa Lúcia 2007 Banana, manga, abacaxi, mamão ou melão 

São Vicente e 
Granadinas 

2007 
Manga, jambo, ameixa, laranja ou goiaba 

Suriname 2009 Banana, manga, laranja ou abacaxi 

Trinidad e Tobago 2011 Laranja, toranja 12, banana, maçã, uva, melão ou abacaxi 

Uruguai 2012 Maçã, banana ou laranja 

Maldivas 2009 Banana 

Índia 2007 Maçã, manga, banana, abacaxi, mamão, jaca, goiaba ou chikoo 13 

Indonésia 2007 Abacaxi, mamão banana ou melancia 

Myanmar 2007 Banana, manga, mamão, maçã ou laranja 

Sri Lanka 2008 Banana, manga, mamão, abacaxi, abacate ou goiaba 

Tailândia 2008 Manga, banana, goiaba, laranja ou rambutan 14 

Macedônia 2007 Maçã, pera, laranja, banana, uva, melão, melancia 

Djibouti 2007 Laranja, manga ou banana 

Egito 2011 Banana, tâmara, manga ou uva 

Iraque 2012 Banana, maçã, laranja, pêssego ou tâmara 

Jordânia 2007 Maçã, banana ou frutas cítricas 

Kuwait 2011 Maçã, laranja ou uva 

Líbano 2011 Maçã, banana ou laranja 

Líbia 2007 Laranja, maçã ou banana 

Marrocos 2010 Banana, maçã, laranja ou qualquer outra fruta 

Omã 2010 Tâmara, maçã, laranja ou banana 

Paquistão 2009 Banana, maçã, laranja, melão, goiaba, manga ou pêssego 

Catar 2011 Maçã, laranja, banana ou uva 

Síria 2010 Laranja, maçã ou banana 

Sudão 2012 Banana, melancia, laranja ou manga 

Tunísia 2008 Maçã, banana ou frutas cítricas 

Emirados Árabes 
Unidos 

2010 
Maçã, laranja, uva, kiwi, manga, pera, banana ou melão 

Iêmen 2008 Uva, banana, romã, melão, maçã ou manga 

Brunei 
Darussalam 

2014 
Banana, uva, maçã ou laranja 

Camboja 2013 Banana, laranja, mamão, manga, abacaxi, toranja, jaca, melancia, goiaba, 
mangostim e sapodilla 14 

Fiji 2010 Mamão, banana, laranja, goiaba ou manga 

Kiribati 2011 Te tou 15, mamão, banana, laranja, noni 16 

Malásia 2012  Sem exemplos 

Mongólia 2013 Maçã, toranja, banana ou kiwi 

Nauru 2011 Manga, pandanus 17, sour sop 16, maçã, banana ou laranja 

Filipinas 2011 Banana, manga ou mamão 



75 
 

Continuação – Quadro 10 

Ilhas Salomão 2011 Banana, abacaxi, melão, manga, goiaba, carambola, graviola, mamão, maçã 
local, mexerica ou pomelo 18 

Samoa 2011 Manga, cajá-manga 

Tonga 2010 Maçã, laranja, manga, banana, goiaba, mamão 

Tuvalu 2013 Maçã, pera, laranja, mamão ou uva 

Vanuatu 2011 Mamão, banana, laranja, mexerica, naus 19 

Vietnã 2013 Banana, maçã, laranja, goiaba, rambutan 14, ou manga 

Brasil 2015 Frutas frescas ou salada de frutas 

Nota: Frutas com formatos parecidos/explicações: 1 Seriguela; 2 Tamarillo; 3 Passas Selvagens; 4 Jenipapo; 5 Maçã Java, Formato parece de pera; 6 

Bagas (Berries); 7 Amora; 8 Maracujá; 9 Morango; 10 Tipo de fruto selvagem; 11 Lima espanhola; 12 Grapefruit; 13 Nêspera; 14 Lichia; 15 Tipo de pera 

asiática; 16 Graviola; 17 Abacaxi; 18 Mexerica; 19 Abacate. 
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Quadro 11. Exemplos de hortaliças apresentados nos questionários dos países 

avaliados na Global School-based Student Health Survey e na Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar 2015. 

Países Ano 
Exemplos de hortaliças apresentados nos 

questionários 

Consideraram 

Raízes e 
tubérculos 

Leguminosas 

Argélia 2011 Batata, cenoura, tomate, alface ou outros legumes X  

Benin 2009 Cenoura, repolho, vegetais de folhas verdes ¹, tomate, 

cebola, saladas, vagem ou pimenta doce 

  

Botswana 2005 Repolho, espinafre, chomolia ², colza, abóbora, butternut 
3, morogo wa dinawa 4, rothwe ², thepe ², lerotse 5 ou 

makgomane 6 

  

Gana 2007 Kontomire ², berinjela, alface, repolho, quiabo, alefu ², 

bira ², ayoyo ² ou folhas de feijão 

  

Quênia 2003 Sukuma wiki ², espinafre, repolho, managu ², saghet ² ou 

murere ² 

  

Malawi 2009 Repolho, repu ², mpilu ², tanaposi ², ntolilo 7, chigwada 8 

ou nkhwani 9 

  

Mauritânia 2010 Alface   

Maurício 2011  Sem exemplos   

Namíbia 2013 Espinafre, repolho, abóbora ou cenoura   

Senegal 2005 Batata, mandioca, yam chou 10 ou tomates X  

Seychelles 2007 Cenoura, alface, tomate, repolho, pepino, kreson ², bred 

², zariko 11 ou qualquer outro legume local ou importado 

 X 

Suazilândia 2013 Umbhidvo 9, chuchuza 12, repolho, espinafre, alface, 

inshubaba 13, inkakha 14 e cenoura 

  

Uganda 2003 Dodo ², couve-flor, ntula 15, sekuma wiki ², buga ² ou jiló   

Zâmbia 2004 Folhas de abóbora, colza ou bondwe ²   

Antígua e 
Barbuda 

2009 Cenoura, repolho, tomate, abóbora, espinafre ou pepino   

Argentina 2012 Alface, tomate, cenoura e abóbora   

Bahamas 2013 Brócolis, quiabo, cenoura, repolho, alface, espinafre ou 

beterraba 

  

Barbados 2011 Alface, cenoura ou pepino   

Belize 2011 Alface, repolho, pepino, cenoura ou tomate   

Bolívia 2012 Alface, rabanete, cenoura, pepino, espinafre, acelga, 

abóbora, cebola, couve-flor ou brócolis 

  

Chile 2013 Tomate, alface, pepino, aipo, cenoura ou brócolis   

Costa Rica 2009 Cenoura, alface, tomate, repolho, batata, chuchu e 

banana da terra verde 

X  

Dominica 2009 Repolho, cenoura, tomate ou alface   

El Salvador 2013 Chuchu, abobrinha, batata, cenoura, feijão verde, 

abóboras, chipilín ², yerba mora ², espinafre, alface, 

repolho 

X X 
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Guatemala 2009 Cenoura, tomate, pepino, pimentas, alface, vagem, 

ervilhas, couve-flor ou brócolis 

 X 

Grenada 2008 Repolho, cenoura, alface, abóbora, callaloo ², ou tomate 

Por favor, note que cereais e raízes, como batatas e mandioca, 

NÃO são vegetais 

  

Guiana 2010 Callaloo ², bora 16, abóboras, berinjela ou cenoura  

Por favor, note que cereais e raízes, como batatas e mandioca, 

NÃO são vegetais 

  

Honduras 2012 Tomate, cenoura, patastes 17, brócolis ou feijão verde em 

vagem, outros 

  

Jamaica 2010 Callaloo ², repolho, alface, pepino, cenoura e chuchu   

Peru 2010 Alface, cenoura ou tomate   

São 
Cristóvão e 

Nevis 

2011 Cará, cenoura, batata doce, chuchu, beterraba, milho 

doce, abóbora ou fruta-pão 

X  

Santa Lúcia 2007 Cenoura, repolho ou pepino 

 Por favor, note que cereais e raízes, como batatas, cará e 

inhame NÃO são vegetais 

  

São 
Vicente e 

Granadinas 

2007 Abóbora, tomate, pepino, feijão ou cenoura. 

 Por favor, note que cereais e raízes, como batatas e inhame, 

NÃO são vegetais 

 X 

Suriname 2009 Folha de mostarda, bitawiri ², berinjela, kouseband 16   

Trinidad e 
Tobago 

2011 Cenoura, abóbora, repolho, alface, pepino ou tomate   

Uruguai 2012 Alface, tomate ou cenoura   

Maldivas 2009 Abóbora, fruta-pão, e berinjela   

Índia 2007 Couve-flor, quiabo, abóbora, berinjela, repolho, 

espinafre, ervilhas, tomate, pepino ou feijão 

 X 

Indonésia 2007 Cenoura, repolho, espinafre ou kangkong/kangkung ²   

Myanmar 2007 Tomate, repolho, rabanete ou feijão  X 

Sri Lanka 2008 Vegetais de folhas verdes, abóbora, cabaço amargo, 

bitter goad 18, drum sticks 16, guard 15, cenoura, quiabo, 

feijões, berinjela ou beterraba 

 X 

Tailândia 2008 Repolho, glória da manhã 16, couve chinesa, pepino ou 

couve-flor 

  

Macedônia 2007 Tomate, paprika (pimenta), batata, pepino, salada X  

Djibouti 2007 Batata, cenoura ou saladas X  

Egito 2011 Pimentas verdes, agrião, berinjela ou pepino   

Iraque 2012 Pepinos, alface, cebolas, batatas ou tomates X  

Jordânia 2007 Tomate, pepino, espinafre ou berinjela   

Kuwait 2011 Folhas verdes, coentro, cenouras ou pepino   

Líbano 2011 Salada, espinafre, berinjela, tomate ou pepino   

Líbia 2007 Pepino, salada verde ou tomate   

Marrocos 2010 Batata ou tomate X  
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Continuação – Quadro 11 

Omã 2010 Tomate, pepino, cenoura ou alface   

Paquistão 2009 Batata, quiabo, pepino, espinafre, cenoura, ervilha, 

tomate, nabo ou berinjela 

X X 

Catar 2011 Tomate, pepino, batata ou cenoura X  

Síria 2010 Pepino espanhol, tomate ou salada   

Sudão 2012 Cebola, tomate, abóbora ou quiabo   

Tunísia 2008 Tomate, pepino, espinafre ou berinjela   

Emirados 
Árabes 
Unidos 

2010 Tomate, pepino, alface, abobrinha, pimentão ou cenoura   

Iêmen 2008 Tomate, pepino, salada verde ou cenoura   

Brunei 
Darussalam 

2014 Cenouras, long bean 16, pepino ou repolho   

Camboja 2013 Espinafre de água, water lily 19, abóbora, abóbora-d 

‘água, pepino, berinjela, tomate, cenoura, repolho, feijão 

verde e ivy gourds 18 

 X 

Fiji 2010 Bele ², rourou ², repolho, ota ² ou tubua (bhaji) ²   

Kiribati 2011 Buka 20, drum sticks 16, te non 15, abóbora, te kabiti ²   

Malásia 2012  Sem exemplos   

Mongólia 2013 Cenoura, repolho ou vegetais verdes   

Nauru 2011 Bele ², repolho, agrião ou vegetais de folhas verdes   

Filipinas 2011 Tomate, kangkong ², repolho ou vagem   

Ilhas 
Salomão 

2011 Slippery cabbage (ou bele) ², repolho chinês, 

samambaia, agrião, abóbora, alface, pimentão, feijão, 

tomate, berinjela, pepino, chalotas ou folha de taro 

 X 

Samoa 2011 Folhas de louro, repolho   

Tonga 2010 Tomate, cenoura, pepino, feijão, pele (ou bele) ², lu ²  X 

Tuvalu 2013 Cenouras, repolho, laulu ², tau pele ², lau talo ²   

Vanuatu 2011 Island cabbage ², acelga e abóbora   

Vietnã 2013 Morning glory ², repolho ou mostarda verde   

Brasil 2015 Alface, abóbora, brócolis, cebola, cenoura, chuchu, 

couve, espinafre, pepino, tomate etc. 
Não inclua batata e aipim (mandioca/macaxeira) 

  

Nota: ¹ Amaranto, vernonia ou celosia; ² Folhas verdes; ³ Abóbora de pescoço; 4 Preparação baseada em folhas de ervilha; 5 Espécie de 

melão consumido cozido; 6 Espécie de abóbora local; 7 Folha de batata doce; 8 Folha de mandioca; 9 Folha de abóbora; 10 Tubérculo; 11 

Leguminosa; 12 Folha de picão preto; 13 Podem ser consumidos: frutos, folhas, sementes; 14 Podem ser consumidos: frutos e folhas; 15 

Legume verde; 16 Legume semelhante à vagem; 17 Semelhante ao cacau; 18 Legume semelhante ao pepino; 19 Folha semelhante à vitória-

régia; 20 Pimentas. 
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Figura 3. Países não incluídos nas análises sobre verduras e legumes 

por terem considerado raízes, tubérculos ou leguminosas. 

 

 

Os indicadores socioeconômicos avaliados incluíram o Índice de 

Desenvolvimento Humano, acessível no site do Programa de Desenvolvimento das 

Nações Unidas (UNDP, 2015a), o Rendimento Nacional Bruto per capita – Método 

Atlas, e o Índice de Gini, disponíveis no site do Banco Mundial (THE WORLD BANK, 

2016a; 2016b). Foram considerados os valores dos indicadores nos anos mais 

próximos ao ano em que os dados de consumo alimentar de cada país foram 

publicados (Quadro 12). 

As variáveis independentes do estudo abarcaram as regiões da OMS; IDH 

contínuo e categorizado em grupos de desenvolvimento humano (UNDP, 2015b); 

RNBpc contínuo e classificado em grupos de rendimento (THE WORLD BANK, 

2017b), além do Índice de Gini contínuo e dicotomizado (MASOOD et al., 2012) 

(Quadro 13). 
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Quadro 12. Países com dados disponíveis sobre os indicadores macroeconômicos. 

País Consumo alimentar IDH RNBpc Índice de Gini 

Argélia                          2011 2011 2011 - 

Benin                            2009 2010 2009 2011 

Botswana                         2005 2010 2005 2009 

Gana                             2007 2010 2007 2005 

Quênia                           2003 2000 2003 2005 

Malawi                           2009 2010 2009 2010 

Mauritânia                       2010 2010 2010 2008 

Maurício                         2011 2011 2011 2012 

Namíbia                          2013 2013 2013 2009 

Senegal                          2005 2010 2005 2005 

Seychelles                       2007 2010 2007 2006 

Suazilândia                      2013 2013 2013 2009 

Uganda                           2003 2000 2003 2002 

Zâmbia                           2004 2000 2004 2004 

Antígua e Barbuda                2009 2010 2009 - 

Argentina                        2012 2012 2012 2012 

Bahamas                          2013 2013 2013 - 

Barbados                         2011 2011 2011 - 

Belize                           2011 2011 2011 - 

Bolívia                          2012 2012 2012 2012 

Chile                            2013 2013 2013 2013 

Costa Rica                       2009 2010 2009 2009 

Dominica                         2009 2010 2009 - 

El Salvador                      2013 2013 2013 2013 

Guatemala                        2009 2010 2009 2011 

Grenada                          2008 2010 2008 - 

Guiana                           2010 2010 2010 - 

Honduras                         2012 2012 2012 2012 

Jamaica                          2010 2010 2010 2004 

Peru                             2010 2010 2010 2010 

São Cristóvão e 

Nevis             

2011 2011 2011 - 

Santa Lúcia                         2007 2010 2007 - 

São Vicente e 

Granadinas          

2007 2010 2007 - 

Suriname                         2009 2010 2009 - 

Trinidad e Tobago                2011 2011 2011 - 

Uruguai                          2012 2012 2012 2012 

Maldivas                         2009 2010 2009 2009 

Índia                            2007 2010 2007 2011 
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Continuação – Quadro 12 

Indonésia                        2007 2010 2007 2013 

Myanmar                          2007 2010 2007 - 

Sri Lanka                        2008 2010 2008 2009 

Tailândia                        2008 2010 2008 2008 

Macedônia                        2007 2010 2007 2008 

Djibouti                         2007 2010 2005 2012 

Egito                            2011 2011 2011 - 

Iraque                           2012 2012 2012 - 

Jordânia                         2007 2010 2007 - 

Kuwait                           2011 2011 2011 - 

Líbano                           2011 2011 2011 - 

Líbia                            2007 2010 2007 - 

Marrocos                         2010 2010 2010 2006 

Omã                              2010 2010 2010 - 

Paquistão                        2009 2010 2009 2010 

Catar                            2011 2011 2011 - 

Síria                            2010 2010 2007 - 

Sudão                            2012 2012 2012 2009 

Tunísia                          2008 2010 2008 2010 

Emirados Árabes 

Unidos           

2010 2010 2010 - 

Iêmen                            2008 2010 2008 - 

Brunei Darussalam                2014 2014 2014 - 

Camboja                          2013 2013 2013 2012 

Fiji                             2010 2010 2010 2008 

Kiribati                         2011 2011 2011 2006 

Malásia                          2012 2012 2012 2009 

Mongólia                         2013 2013 2013 2014 

Nauru                            2011 - 2011 - 

Filipinas                        2011 2011 2011 2012 

Ilhas Salomão                    2011 2011 2011 2005 

Samoa                            2011 2011 2011 2008 

Tonga                            2010 2010 2010 2009 

Tuvalu                           2013 - 2013 2010 

Vanuatu                          2011 2011 2011 2010 

Vietnã                           2013 2013 2013 2014 

Brasil                           2015 2015 2015 2014 

Total (n) 74 72 74 47 

Mediana e 

intervalo 

interquartílico 

2010 

(2008; 2011) 

2010 

(2008; 2012) 

2010 

(2010; 2012) 

2009 

(2008; 2012) 

Nota: IDH: Índice de Desenvolvimento Humano; RNBpc: Rendimento Nacional Bruto per capita. 



82 
 

Quadro 13. Variáveis utilizadas no Artigo 3. 

Variáveis Categorias 

Regiões do mundo AFR, AMR, SEAR, EUR, EMR e WPR 

Indicadores socioeconômicos 

IDH  Variável contínua 

Grupos de desenvolvimento 

humano (IDH) § (%) 

Baixo (<0,55); Médio (0,55 a <0,7); Elevado (0,7 a <0,8);   

Muito elevado (≥0,8)  

RNBpc (US$) Variável contínua 

Grupos de rendimento - RNBpc ‡ 

(%) 

Baixa renda: ≤US$1.025,00; Baixa-Média renda: US$ 1.026,00 

a US$ 4.035,00; Média-Alta renda: US$ 4.036,00 a US$ 

12.475,00; Alta renda: ≥US$ 12.476,00)  

Índice de Gini Variável contínua 

Desigualdade de renda – Índice 

de Gini Ω (%) 
Baixa (<36); Elevada (≥36)  

Prevalências de consumo diário (%) 

Refrigerantes, frutas, verduras e 

legumes 
Variáveis contínuas 

Nota: AFR: África; AMR; Américas; SEAR: Sudeste Asiático; EUR: Europa; EMR: Mediterrâneo Oriental; WPR: Oeste do Pacífico; IDH: 

Índice de Desenvolvimento Humano; RNBpc: Rendimento Nacional Bruto per capita; US$: Dólares americanos. 

§ UNDP, 2015b; ‡ THE WORLD BANK, 2017b; Ω MASOOD et al., 2012. 

 

 

4.5.2 Análise dos dados 

Após acessar os bancos de dados de cada país, as prevalências de consumo 

diário de refrigerantes, frutas e hortaliças foram obtidas considerando o 

delineamento completo de cada amostra (pesos amostrais, estratos e unidades 

primárias de amostragem). Essas prevalências foram utilizadas para a criação de 

um novo banco de dados, contendo as informações de consumo e dos indicadores 

macroeconômicos de todos os países incluídos nas análises. 

Em seguida, foi realizada análise descritiva, com apresentação de 

frequências, medianas e intervalos interquartílicos.  

A associação do percentual de consumo diário de refrigerantes, frutas e 

hortaliças com as regiões do mundo, grupos de desenvolvimento humano e de 

rendimento foi analisada a partir do teste Kruskall–Wallis, seguido por múltiplas 

comparações duplas pelo teste Mann-Whitney. Para as análises referentes às 
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regiões do mundo foram consideradas diferenças significativas quando p<0,0083 

[(0,05 (nível de significância)/6 (grupos de comparação)] para refrigerantes e 

p<0,005 para frutas e hortaliças. Para os grupos de rendimento, considerou-se 

p<0,017 para refrigerantes e p<0,0083 para frutas e hortaliças, ao passo que para os 

grupos de desenvolvimento humano foram significativos os valores p<0,0083 para 

todos os marcadores de consumo. Para as categorias de desigualdade de renda foi 

utilizado o teste Mann-Whitney (p<0,05). 

De maneira complementar, foram construídos gráficos de dispersão para 

cada indicador socioeconômico [IDH, RNBpc (forma logarítmica) e Índice de Gini] e 

as prevalências de consumo diário de cada marcador do consumo alimentar. O 

ajuste das curvas foi realizado para identificar aquelas mais adequadas aos dados a 

partir dos valores do Coeficiente de determinação (R²). Também foram plotados 

gráficos para avaliar estas relações separadamente para grupos de países com 

valores menores e maiores do que as medianas dos indicadores visando identificar 

possíveis diferenciais.  

A análise descritiva e os testes estatísticos foram realizados a partir dos 

softwares SPSS 17.0 for Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) e Stata (release 

12.1; StataCorp LP, College Station, TX, USA), e os gráficos de dispersão foram 

elaborados no Microsoft Office Excel 2013 (Microsoft Corp., Estados Unidos). 

 

 

4.6 Aspectos éticos 

Em ambos os sistemas de vigilância (PeNSE e GSHS) as informações 

concernentes ao adolescente e à escola mantiveram-se confidenciais e a 

participação nas pesquisas foi voluntária.  

As edições de 2012 e 2015 da PeNSE foram aprovadas pelo Comitê Nacional 

de Ética em Pesquisa (Conep) do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (pareceres nº 

16.805 e nº 1.006.467, respectivamente). Na GSHS, a metodologia foi aprovada pelo 

CDC e pela OMS, e posteriormente pelos governos de cada país participante. 
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ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the magnitude of and the factors associated with the 

coexistence of risk behaviors for being overweight among Brazilian adolescents. This 

is a cross-sectional study with a representative sample of adolescents (mostly aged 

13–15 years) enrolled from public and private schools of Brazil in 2012. The co-

occurring sedentary behavior and inadequate food consumption (regular intake of 

sugary and fried foods, and irregular consumption of fruits and vegetables-FV) was 

estimated using a Venn diagram. Sociodemographic, familial, and behavioral factors 

associated with the number of risk behaviors for being overweight were identified 

using an ordinal logistic regression analysis. Sedentary behavior was observed in 

62.0% of adolescents. Regular intake of sugary or fried food was observed in 55.3% 

and 23.5% of adolescents, respectively, with 51.9% having an inadequate intake of 

FV. At least one risk behavior was reported in >90.0% of adolescents; 6.1% reported 

all 4. Being female, having a higher maternal education level, attending private 

school, not having breakfast or meals with parents regularly, eat watching television, 

and not practicing weekly leisure time physical activity were associated with an 

increased chance of having multiple risk behaviors. This study observed a high 

prevalence of coexisting of risk behaviors, which was associated with 

sociodemographic, familial, and behavioral factors. These findings may contribute to 

a clearer understanding of the associations between different behaviors among 

adolescents, and may be used to improve public health surveillance and to develop 

strategies that address multiple behaviors, in order to prevent overweight among 

adolescents. 

Keywords: Adolescent nutrition; Risk factors; Sedentary lifestyle; Food consumption.

  

 

LIST OF ABBREVIATIONS 

CI, confidence intervals; FD, Federal District; FV, fruits and vegetables; IBGE, 

Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE); OR, odds ratio; PeNSE, Pesquisa 

Nacional de Saúde do Escolar - National School Health Survey; PA, physical activity; PR, 

prevalence ratio; PSU, primary sampling unit; SB, sedentary behavior; SSU, secondary 

sampling unit; TV, television.  
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INTRODUCTION 

Behaviors strongly associated with the occurrence of chronic diseases often 

begin or are exacerbated during adolescence1. Of these, inadequate dietary intake 

and a sedentary lifestyle are highlighted, together accounting for approximately 

19.0% of deaths and 7.0% of disability-adjusted life years globally2. 

Frequently, unhealthy eating habits and sedentary behaviors (SB) share 

contextual determinants and influence one another, and tend to coexist. These risk 

behaviors may act directly in the development of overweight and comorbidities, or as 

mediators for distal determinants, resulting in synergistic risks or multipliers, which 

may negatively affect an adolescent’s current and future health status1,3-7. 

Evidence suggests that SB favor inadequate food intake, including higher 

consumption of energy-dense foods, such as sweets, soft drinks, and fried foods, 

and lower consumption of foods considered healthy, such as fruits and vegetables 

(FV)8. Among other factors, an increased time spent watching television (TV) results 

in rise exposure to advertising of energy-dense and low-nutrient products, which can 

result in the increased consumption of these foods, replacing less advertised 

products, such as FV, and consequently increasing the risk of being overweight 8-10. 

The coexistence of poor eating habits and SB among adolescents has not 

been sufficiently explored in the literature3,4,7,11-13, particularly in developing 

countries14. In existing studies, the simultaneity of risk behaviors for being overweight 

was associated with sex7,11,12, age4,7,13,14, occupational status14, education3,12,14 and 

number of risk behaviors displayed by parents7, socioeconomic aspects3,4,7, region of 

residence14, and readiness to change behaviors13, with great heterogeneity in the 

direction and magnitude of the observed associations. 

Given that adolescence is a critical period for developing healthy habits, the 

identification of adolescents simultaneously exposed to SB and a poor diet could be 

useful for the health surveillance, and to design strategies for the prevention and 

control of overweight and comorbidities3,8. Thereby, this study aimed to evaluate the 

magnitude of, and the sociodemographic, familial, and behavioral aspects associated 

with, the coexistence of risk behaviors for being overweight (SB and inadequate food 

intake) among Brazilian adolescents. 
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METHODS  

Sampling and data collection 

Data were obtained from the health surveillance system of Brazilian 

adolescents, the National School Health Survey (PeNSE 2012)15, developed by the 

Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), and which includes public and 

private schools in urban and rural areas of the country. 

This is a cross-sectional study with a representative sample of students 

enrolled from the ninth grade (final year of Primary School in Brazil), in which most 

are aged between 13 and 15 years15. 

The sampling plan was different for the capitals of the Brazilian states and for 

other cities. The country was stratified so that each state’s capital and that of the 

Federal District (FD) formed a geographic stratum (n=27). The other municipalities 

were aggregated according to each grand region, constituting another 5 geographic 

strata. In each stratum formed by the capitals and FD, a sample of schools (primary 

sampling unit [PSU]) was obtained from the selection method of proportional 

probabilities to the size (total number of classes of the ninth grade in each school). 

Classes (secondary sampling unit [SSU]) were then selected from each school, and 

those students were invited to participate in the study15. 

For the other cities, municipalities were grouped according to homogeneity 

and neighborhood criteria in order to obtain groups of approximately 300 to 600 

classes. Thereafter, sample groups (PSU) were selected from each grand region by 

the method of proportional probabilities to the total number of classes of ninth grade 

of the municipalities grouped, from which schools (by proportional probabilities to the 

number of their ninth grade classes) and classes were selected (SSU and tertiary 

sampling unit, respectively), whose students were asked to complete the 

questionnaire15. 

In both sample plans, was selected, randomly and with equal probabilities, one 

class at each school that had one or two ninth grade classes and two classes were 

selected in schools that had three or more classes of this grade. 

The sample size in each stratum was calculated aimed to provide prevalence 

estimates of the variables of interest in each geographic stratum, with an 

approximate maximum error of 3% in absolute terms and a confidence level of 95%, 

given that the prevalence of certain characteristics of interest was approximately 
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50%. Additional information about the sample can be found in the publication of 

PeNSE 201215. 

Data collection occurred between April and September 2012 (fall, winter and 

spring), during the class time and counted on the use of smartphones, available by 

IBGE. The smartphones contained a search-specific app, in which there was a self-

administered and structured questionnaire, divided into thematic modules: 

sociodemographic data, diet, physical activity (PA), and others. The student could 

answer the questionnaire fully or in part. Transmission of data was done daily, 

allowing the database and smartphones were updated automatically15,16. 

Pre-testing showed satisfactory acceptance and understanding of the 

questions15,17. A validity analysis of the outcome variables questions18,19 was also 

performed, and showed a high accuracy. 

 

Organization of data 

Sedentary behavior was assessed using the sum of the time spent daily 

watching TV, playing video games, or using a computer, and for other activities 

requiring a sitting position, during weekdays. This information was assessed using 

the question: "On an average weekday, how long do you sit watching television, 

using the computer, playing video games, chatting with friends, or doing other sitting 

activities? (Not counting Saturdays, Sundays, holidays, or time sitting in school)". The 

time spent on SB was categorized for analysis as up to 2 hours or 3 or more hours 

per day20. 

The prevalence of consumption of unhealthy (sugary and fried foods) and 

healthy (FV) foods was estimated. Sugary foods included soft drinks and sweets, and 

fried foods embraced fried salted snacks and packaged salted snacks. FV included 

fresh fruits or fruit salad, and raw or cooked vegetables, for example, tomato, lettuce, 

etc., excluding potatoes and cassava. The frequency of consumption of these foods 

was measured by asking: "In the last 7 days, on how many days did you eat...?”. 

Regular consumption was defined as an intake frequency of at least 5 days per 

week, and irregular consumption as 4 or fewer days per week15,21. For sugary and 

fried foods, regular consumption was considered a risk behavior, while irregular 

consumption of FV was classified as risk. 
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The dependent variable, which could range from 0–4, was the number of risk 

behaviors associated with overweight shown by a student, including SB, regular 

consumption of sugary and fried foods, and irregular consumption of FV. 

Sociodemographic information analyzed in this study included the sex and age 

(≤13; 14; 15; ≥16 years) of the participants, maternal education [Did not study; 

Elementary school incomplete/complete (≤8 years of study); High school 

incomplete/complete (9-11); and Higher education incomplete/complete (≥12)], and 

school funding (public/private). Familial and behavioral variables were as follows: 

frequency of eating main meals with parents/guardians (regularly/irregularly); 

frequency of breakfast consumption (regularly/irregularly); and eating in front of the 

TV or computer (no/yes). The frequency of engaging in PA was evaluated according 

to: active commuting (walking to or from school: ≥1 day/week or <1 day/week); 

participation in physical education at school (≥2 days/week or <2 days/week); and 

engaging in PA during leisure time (≥1 day/week or <1 day/week)22. 

 

Statistical analyses  

The analyses were performed using SPSS 17.0 software for Windows and 

Stata Statistical Software 12.1, considering the complex sample design. 

The frequency of SB and inadequate food consumption in both the overall 

adolescent population and the population stratified according to sex was estimated. 

Rectangular Venn diagrams were used to graphically represent the 

coexistence of SB and inadequate food consumption in boys and girls. This method 

allowed for the comparison and visualization of data sets, based on the intersection 

of graphic shapes to display the overlap of certain characteristics23. 

The association among the 4 risk behaviors was investigated using Poisson 

regression analysis adjusted for sociodemographic variables and familial and 

behavioral contexts. A model was developed for each risk behavior in order to 

assess its relationship with each of the other factors separately, obtaining their 

respective prevalence ratios (PRs) and 95% confidence intervals (95% CI). 

The number of risk behaviors associated with overweight was analyzed, 

according to the sociodemographic data, familial and behavioral contexts, via 

bivariate analysis. Data were presented as percentages and 95% CI. Variables 

associated with the outcome were included in the multivariate analysis. 
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During this stage of the analysis, factors associated with the number of risk 

behaviors for being overweight (0-4) were identified using an ordinal logistic 

regression analysis and proportional odds models for the total population and the 

population stratified according to sex. By employing this type of model, it was 

assumed that the odds ratios (ORs) were similar for all categories (assumption of the 

proportional odds model). For its interpretation, values lower than or equal to a 

determined category of outcome variable were compared with the higher values24. 

The crude and adjusted ORs, and their respective 95% CIs, were obtained.  

Data from 89,613 students (42,352 boys and 47,261 girls), who had provided 

complete information on the variables under investigation, were analyzed in the final 

models. 

PeNSE 2012 was approved by the National Research Ethics Committee 

(protocol no.16,805). Information regarding adolescents and schools remained 

confidential and participation in the research was voluntary.  

 

 

RESULTS 

Of 110,873 students who present on the days of data collection, 1651 refused 

to participate (1.5%) and 118 (0.1%) were excluded for not reporting sex and/or age. 

The study evaluated 2842 schools, 4091 classes and 109,104 students (response 

rate: 98.4%). A further 18.4% of adolescents were unable to provide maternal 

education level data and were not considered in the analysis of this variable. There 

were no differences in the number of risk behaviors among adolescents who 

responded and who did not report maternal education [students with 4 risk behaviors: 

among those who responded: 6.2% (5.8; 6.5); among those who did not respond: 

6.1% (4.6; 7.9)]. However, no answer to this question was more prevalent among 

adolescents who irregularly consumed FV [(19.3% (18.4; 20.3) vs. 17.4% (17.2; 

17.7): regular consumption]. 

There was predominance of girls (52.2%), and of adolescents aged between 

14 and 15 years (63.9%). Approximately 4 out of 5 adolescents ate their meals while 

watching TV or using a computer (81.1%) and 62.0% spent at least 3 hours per day 

performing sedentary activities. Among the dietary inadequacies, the most frequent 

was the regular consumption of sugary foods (55.3%) and irregular intake of FV 

(51.9%) (Table 1). 
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According to the Venn diagram, the most prevalent combination of 3 risk 

behaviors was the coexistence of excessive SB, regular consumption of sugary foods 

and irregular consumption of FV. The coexistence of the 4 risk behaviors was more 

common among girls [7.4% (6.7; 8.1) vs. 4.8% (4.5; 5.1): boys], whereas the 

absence of these habits was more common among boys [8.6% (8.2; 9.0) vs. 7.2% 

(6.6; 7.9): girls] (Figure 1a, b). 

Apart from irregular intake of FV, having a risk behavior was associated with a 

higher prevalence of the other risk behaviors. This was especially true for the regular 

consumption of sugary foods, which was associated with a 3.3- and 3.6-fold higher 

prevalence of regular consumption of fried foods in boys and girls, respectively 

(Table 2). 

Among the participants, 92.1% had at least 1 risk behavior for being 

overweight, 64.9% had ≥2, and 29.6% had ≥3. Zero, one, two, three, or four risk 

behaviors was observed in 7.9%, 27.2%, 35.3%, 23.5%, and 6.1% of adolescents, 

respectively. Sex, maternal education, school funding, having meals with parents, 

having breakfast, eating in front TV/computer and leisure-time PA were associated 

with the outcome (Table 3). 

In the multivariate analysis, it was found that being female [OR 1.24 (1.19-

1.29)], attending a private school [OR 1.20 (1.06-1.36)], not regularly eating meals 

with parents/guardians [OR 1.32 (1.24-1.40)], eating in front of the TV [OR 2.28 

(2.18-2.38)], not having breakfast regularly [OR 1.41 (1.35-1.47)], and not practicing 

PA during leisure time at least 1 day a week [OR 1.23 (1.19-1.27)] were associated 

with an increased likelihood of having more coexisting risk behaviors for being 

overweight. In addition, there was a dose-response gradient in the number of 

behaviors in relation to the maternal education level [elementary education: OR 1.30 

(1.21-1.40); high school: OR 1.44 (1.38-1.51); higher education: OR 1.46 (1.34-

1.60)]. The associations found for the total population were similar to those for the 

population stratified by sex (Table 4). 
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Table 1. Sociodemographic characteristics and familial, nutritional, and behavioral aspects of Brazilian adolescents, stratified by sex. 

Brazil, 2012. 

Variables 

 Sex Total 

 Male  Female   

 n % 95% CI n % 95% CI n % 95% CI 

Sex (n=109,104)  

- 

-    

     Male  52,015 47.8 45.8-49.9 

     Female  57,089 52.2 50.1-54.2 

Age (years) (n=109,104)           

     ≤13   9148 19.8 14.4-26.4 13,295 25.8 20.2-32.2 22,443 22.9 17.5-29.3 

     14  23,240 43.9 40.0-47.9 27,660 47.1 44.4-49.7 50,900 45.5 42.4-48.7 

     15  11,231 20.5 16.9-24.6 9874 16.4 12.6-21.1 21,105 18.4 14.7-22.6 

     ≥16  8396 15.8 10.7-22.7 6260 10.8 7.4-15.5 14,656 13.2 9.1-18.7 

Maternal level of education a (n=90,577)           

     Did not study  3407 9.7 8.5-10.9 3964 10.4 8.3-13.0 7371 10.1 8.4-12.0 

     Elementary school incomplete/complete  15,196 40.3 38.0-42.7 18,615 43.2 41.1-45.3 33,811 41.8 39.9-43.8 

     High school incomplete/complete  14,496 32.2 28.6-36.0 15,857 31.5 27.9-35.3 30,353 31.8 28.4-35.5 

     Higher education incomplete/complete  9773 17.8 16.5-19.3 9269 14.8 13.3-16.5 19,042 16.3 14.8-17.8 

School funding (n=109,104)           

     Public   40,949 82.3 76.2-87.1 45,651 83.3 79.0-86.9 86,600 82.8 77.7-86.9 

     Private  11,066 17.7 12.9-23.8 11,438 16.7 13.1-21.0 22,504 17.2 13.1-22.3 

Having meals with parents/ guardians (n=108,888)           

     Regularly  35,390 69.1 67.5-70.6 35,728 64.0 61.4-66.5 71,118 66.4 64.4-68.4 

     Irregularly  16,508 30.9 29.4-32.5 21,262 36.0 33.5-38.6 37,770 33.6 31.6-35.6 

Having breakfast (n=108,856)           

     Regularly  35,466 69.5 67.8-71.2 31,113 55.0 52.2-57.7 66,579 61.9 59.5-64.3 

     Irregularly  16,418 30.5 28.8-32.2 25,859 45.0 42.3-47.8 42,277 38.1 35.7-40.5 

Eating in front of the TV or computer  (n=108,823)           

     No  10,666 19.8 17.7-22.1 10,622 18.0 15.7-20.5 21,288 18.9 16.7-21.3 

     Yes  41,193 80.2 77.9-82.3 46,342 82.0 79.5-84.3 87,535 81.1 78.7-83.3 

Active commuting to school  (n=108,896)           

     ≥ 1 day per week  33,184 63.8 61.5-66.0 33,857 60.1 58.0-62.1 67,041 61.9 59.8-63.9 

     < 1 day per week  18,723 36.2 34.0-38.5 23,132 39.9 37.9-42.0 41,855 38.1 36.1-40.2 

Participating in physical education  (n=108,838)           

     ≥ 2 days per week  23,874 40.6 30.9-51.1  24,361 36.8 27.6-47.0  48,235 38.6 29.1-49.0 
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     < 2 days per week  28,001 59.4 48.9-69.1 32,602 63.2 53.0-72.4 60,603 61.4 51.0-70.9 

Leisure-time physical activity (n=108,752)           

     ≥ 1 day per week  40,075 76.6 76.0-77.2 33,996 59.0 58.1-59.9 74,071 67.4 66.6-68.2 

     < 1 day per week  11,745 23.4 22.8-24.0 22,936 41.0 40.1-41.9 34,681 32.6 31.8-33.4 

Sedentary behavior (hours/day) (n=108,699)           

     ≤ 2  20,797 40.9 39.6-42.2 20,086 35.4 33.7-37.1 40,883 38.0 36.9-39.1 

     ≥ 3  30,999 59.1 57.8-60.4 36,817 64.6 62.9-66.3 67,816 62.0 60.9-63.1 

Consumption of sugary foods  (n=108,726)           

     Irregular c   25,765 49.1 47.4-50.8 23,573 40.7 38.7-42.7 49,338 44.7 43.1-46.4 

     Regular b  26,043 50.9 49.2-52.6 33,345 59.3 57.3-61.3 59,388 55.3 53.6-56.9 

Consumption of fried foods (n=108,728)           

     Irregular c  41,673 79.3 78.3-80.3 42,982 73.9 72.5-75.3 84,655 76.5 75.5-77.5 

     Regular b  10,150 20.7 19.7-21.7 13,923 26.1 24.7-27.5 24,073 23.5 22.5-24.5 

Consumption of fruits and vegetables  

(n=108,706) 

  
 

  
 

  
 

 

     Regular b   24,612 47.3 45.3-49.2 27,500 48.8 46.6-51.0 52,112 48.1 46.0-50.1 

     Irregular c  27,175 52.7 50.8-54.7 29,419 51.2 49.0-53.4 56,594 51.9 49.9-54.0 
95% CI, 95% confidence interval; n, numbers of responders.  

a 18.4% of adolescents were unable to provide maternal education.  

b Regular consumption defined as at least 5 days per week.  

c Irregular consumption was defined as 4 days or less per week. 
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Figure 1. Coexistence of sedentary behavior and inadequate food consumption among Brazilian adolescents, stratified by sex. Brazil, 

2012. 
 

 

  

† Irregular consumption was defined as 4 days or less per week. 

‡ Regular consumption was defined as at least 5 days per week.  

§ At least 3 hours per day. 
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Table 2. Association between risk behaviors for being overweight among Brazilian adolescents. Brazil, 2012. 

Behaviors  

Prevalence of risk behaviors for overweight a 

Excessive 

sedentary behavior 

 
Regular 

consumption of 

sugary foods 

 
Regular 

consumption of 

fried foods 

 Irregular 

consumption of 

fruits and 

vegetables 

PR 95% CI  PR 95% CI  PR 95% CI  PR 95% CI 

Boys 

Excessive sedentary behavior -  1.30 1.22-1.37  1.44  1.39-1.49  0.98 0.97-0.99 

Regular consumption of sugary foods 1.22 1.17-1.27  -  3.31 3.03-3.62  0.81 0.78-0.84 

Regular consumption of fried foods 1.17 1.16-1.19  1.74 1.67-1.81  -  0.75 0.74-0.77 

Irregular consumption of fruits and 

vegetables 
0.98 0.97-0.99  0.80 0.78-0.83  0.64 0.62-0.66  - 

Girls 

Excessive sedentary behavior -  1.31 1.27-1.35  1.44 1.35-1.54  0.98 0.96-1.00 

Regular consumption of sugary foods 1.24 1.22-1.26  -  3.60 3.24-3.98  0.82 0.79-0.85 

Regular consumption of fried foods 1.15 1.13-1.18  1.65 1.61-1.68  -  0.84 0.81-0.86 

Irregular consumption of fruits and 

vegetables 
0.98 0.97-1.00  0.84 0.81-0.87  0.76 0.72-0.80  - 

PR, Prevalence ratio; 95% CI, 95% confidence interval. 

a Analyses adjusted for socioeconomic variables and familial and behavioral contexts.  
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Table 3. Number of risk behaviors for overweight according to sociodemographic, familial, and behavioral aspects. Brazil, 2012. 
 

Variables 

Number of risk behaviors for being overweight a 

0  1  2  3  4 

n % 95% CI  n % 95% CI  n % 95% CI  n % 95% CI  n % 95% CI 

Total population 
(n=108,136) 

8676 7.9 7.4-8.4  29,845 27.2 26.2-28.3  38,370 35.3 34.9-35.7  24,760 23.5 22.6-24.3  6485 6.1 5.6-6.7 

Sex                    

     Male (n=51,484) 4599 52.1 49.3-54.9  15,428 52.4 50.7-54.1  18,405 48.3 46.3-50.2  10,654 42.9 40.0-45.9  2398 37.2 34.9-39.5 

     Female (n=56,652) 4077 47.9 45.1-50.7  14,417 47.6 45.9-49.3  19,965 51.7 49.8-53.7  14,106 57.1 54.1-60.0  4087 62.8 60.5-65.1 

Age (years)                     

     ≤13 (n=22,291) 1937 24.7 19.1-31.2  6021 22.1 17.6-27.3  7927 23.3 17.6-30.2  5060 22.6 16.9-29.6  1,346 23.3 17.6-30.2 

     14 (n=50,534) 3901 43.4 40.9-46.0  13,598 44.4 39.8-49.0  18,197 45.9 43.5-48.3  11,736 46.9 43.4-50.4  3102 47.1 44.7-49.5 

     15 (n=20,879) 1671 18.0 15.0-21.5  5806 18.7 14.9-23.2  7287 17.9 14.7-21.8  4829 18.3 14.2-23.3  1,286 19.5 14.8-25.2 

     ≥16 (n=14,432) 1167 13.9 10.5-18.3  4420 14.8 10.5-20.6  4959 12.8 8.8-18.3  3135 12.1 7.7-18.5  751 10.1 7.0-14.4 

Maternal education 
level b  

                   

     Did not study 
(n=7,234) 

670 12.2 9.8-15.1  2467 12.3 10.0-15.1  2515 10.3 8.7-12.1  1303 7.3 6.4-8.3  279 5.6 4.7-6.7 

     Elementary school 
incomplete/complete 
(n=33,539) 

2782 43.1 40.3-46.1  9732 42.8 40.3-45.5  11,819 41.5 40.0-43.0  7332 40.8 38.8-42.8  1874 40.9 36.6-45.3 

     High school 
incomplete/complete 
(n=30,157) 

2332 29.4 25.7-33.4  7856 29.8 25.9-34.0  10,737 32.0 29.0-35.2  7338 34.2 30.5-38.2  1894 34.9 31.2-38.7 

     Higher education 
incomplete/complete 
(n=18,933) 

1588 15.2 13.4-17.3  4897 15.0 12.9-17.4  6532 16.2 15.1-17.3  4534 17.7 15.7-19.8  1382 18.6 17.1-20.2 

School funding                    

     Public (n=85,717) 6974 85.0 80.9-88.4  24,357 84.8 80.9-88.0  30,513 83.2 78.7-86.9  19,199 80.6 74.5-85.6  4674 76.3 65.8-84.3 

     Private (n=22,419) 1702 15.0 11.6-19.1  5488 15.2 12.0-19.1  7857 16.8 13.1-21.3  5561 19.4 14.4-25.5  1811 23.7 15.7-34.2 
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Having meals with 
parents/ guardians 

                   

     Regularly 
(n=70,592) 

6351 74.7 72.2-77.0  20,612 70.8 67.9-73.5  25,052 66.1 64.6-67.6  15,086 62.1 60.4-63.8  3491 54.6 52.8-56.3 

     Irregularly 
(n=37,498) 

2316 25.3 23.0-27.8  9221 29.2 26.5-32.1  13,304 33.9 32.4-35.4  9667 37.9 36.2-39.6  2990 45.4 43.7-47.2 

Having breakfast                    

     Regularly                         
(n=66,042) 

6310 73.4 69.0-77.4  19,947 67.7 66.0-69.3  23,245 61.2 59.0-63.3  13,508 55.9 52.8-59.0  3032 48.1 45.2-51.1 

     Irregularly 
(n=42,026) 

2357 26.6 22.6-31.0  9875 32.3 30.7-34.0  15,106 38.8 36.7-41.0  11,239 44.1 41.0-47.2  3449 51.9 48.9-54.8 

Eating in front of the 
TV or computer 

                   

            No (n=21,079)  3252 36.8 33.7-40.1  7785 25.1 22.4-28.0  6526 16.7 14.3-19.3  3008 11.9 10.5-13.4  508 7.0 6.4-7.7 

            Yes (n=86,962) 5414 63.2 59.9-66.3  22,034 74.9 72.0-77.6  31,811 83.3 80.7-85.7  21,730 88.1 86.6-89.5  5973 93.0 92.3-93.6 

Walking to school                    

     ≥ 1 day per week 
(n=66,557) 

5429 62.3 60.2-64.4  18,236 60.5 57.5-63.4  23,948 62.4 60.0-64.7  15,167 63.0 61.6-64.3  3777 61.0 59.6-62.3 

     < 1 day per week 
(n=41,557) 

3243 37.7 35.6-39.8  11,601 39.5 36.6-42.5  14,416 37.6 35.3-40.0  9589 37.0 35.7-38.4  2708 39.0 37.7-40.4 

Participating in 
physical education 

                   

     ≥ 2 days per week 
(n=47,882) 

3970 39.7 31.6-48.4  13,071 37.7 29.9-46.1  17,047 38.6 29.0-49.2  11,070 39.8 28.2-52.6  2724 36.3 24.8-49.6 

     < 2 days per week 
(n=60,187) 

4699 60.3 51.6-68.4  16,756 62.3 53.9-70.1  21,300 61.4 50.8-71.0  13,675 60.2 47.4-71.8  3757 63.7 50.4-75.2 

Leisure-time physical 
activity 

                   

     ≥ 1 day per week 
(n=73,574) 

6683 76.1 75.3-76.9  20,905 69.2 67.5-70.8  25,864 66.8 65.8-67.8  16,159 65.1 64.4-65.7  3963 60.9 59.9-61.8 

     < 1 day per week 
(n=34,449) 

1983 23.9 23.1-24.7  8908 30.8 29.2-32.5  12,470 33.2 32.2-34.2  8569 34.9 34.3-35.6  2519 39.1 38.2-40.1 

95% CI, 95% confidence interval. a Sedentary behavior; regular consumption of sugary and fried foods; irregular consumption of fruits and vegetables.  
b Adolescents who were unable to give their mother's level of education correspond to 16.9%, 18.1%, 18.8%, 18.7%, and 18.3% among those with 0, 1, 2, 3, and 4 risk behaviors, respectively.  
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Table 4. Factors associated with the coexistence of risk behaviors for being overweight in Brazilian adolescents. Brazil, 2012. 

 

 Coexistence of risk behaviors a,b 

Variables (%) Boys   Girls   Total 

 Crude  Adjusted c 
n  

 Crude  Adjusted c 
n 

 Crude  Adjusted c 
n  

OR  95% CI 
 

OR  95% CI 
 

OR  95% CI 
 

OR  95% CI 
 

OR  95% CI 
 

OR  
95% 
CI 

Sex                     

    Male -   -  -  -   -  -  1.00   1.00  42,352 

    Female 
              1.36 1.28-

1.45 

 1.24 1.19-

1.29 

47,261 

Maternal 

education level 

                    

    Did not study 1.00   1.00  3318  1.00   1.00  3873  1.00   1.00  7191 

    Elementary 

school 

incomplete/ 

complete 

1.34 

 

1.22-

1.47 

 1.30 1.19-

1.42 

14,991  1.45 1.33-

1.59 

 1.29 1.21-

1.38 

18,437  1.40 1.31-

1.50 

 1.30 1.21-

1.40 

33,428 

    High school 

incomplete/ 

complete 

1.55 1.43-

1.69 

 1.44 1.33-

1.56 

14,359  1.70 1.48-

1.96 

 1.42 1.34-

1.50 

15,726  1.62 1.49-

1.76 

 1.44 1.38-

1.51 

30,085 

    Higher 

education 

incomplete/ 

complete 

1.61 1.49-

1.75 

 1.48 1.34-

1.63 

9684  1.74 1.50-

2.04 

 1.44 1.30-

1.58 

9225  1.64 1.50-

1.81 

 1.46 1.34-

1.60 

18,909 

School funding                     

    Public  1.00   1.00  33,084  1.00   1.00  37,354  1.00   1.00  70,438 

    Private 1.29 1.18-

1.41 

 1.22 1.09-

1.38 

9268  1.35 1.12-

1.62 

 1.18 1.02-

1.36 

9907  1.31 1.16-

1.48 

 1.20 1.06-

1.36 

19,175 

Having meals 

with parents/ 

guardians 

                    

    Regularly 1.00   1.00  29,080  1.00   1.00  29,828  1.00   1.00  58,908 

    Irregularly 1.38 1.31-

1.47 

 1.31 1.18-

1.45 

13,272  1.50 1.39-

1.61 

 1.32 1.27-

1.37 

17,433  1.47 1.39-

1.55 

 1.32 1.24-

1.40 

30,705 
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Having 

breakfast 

                    

    Regularly 1.00   1.00  29,085  1.00   1.00  26,026  1.00   1.00  55,111 

    Irregularly 1.44 1.34-

1.55 

 1.33 1.23-

1.43 

13,267  1.64 1.50-

1.80 

 1.46 1.34-

1.60 

21,235  1.61 1.51-

1.72 

 1.41 1.35-

1.47 

34,502 

Eating in front of 

the TV or 

computer 

                    

    No 1.00   1.00  8869  1.00   1.00  8977  1.00   1.00  17,846 

    Yes 
2.15 2.03-

2.27 

 2.06 1.95-

2.18 

33,483  2.71 2.51-

2.93 

 2.49 2.36-

2.64 

38,284  2.43 2.28-

2.58 

 2.28 2.18-

2.38 

71,767 

Leisure-time 

physical activity  

                    

    ≥ 1 day per 

week 

1.00   1.00  33,108  1.00   1.00  28,610  1.00   1.00  61,718 

    < 1 day per 

week 

1.17 1.11-

1.22 

 1.21 1.16-

1.26 

9244  1.24 1.19-

1.28 

 1.24 1.18-

1.31 

18,651  1.28 1.24-

1.32 

 1.23 1.19-

1.27 

27,895 

OR, Odds ratio; 95% CI%, 95% confidence interval. n: 42,352 boys and 47,261 girls (89,613 – total population) were analyzed in the final models (adjusted).  
a Sedentary behavior; regular consumption of sugary and fried foods; irregular consumption of fruits and vegetables. 

b Ordinal logistic regression was used to assess the chance of having a higher number of risk behaviors for being overweight.  

c Adjusted for the other variables, including age. 
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DISCUSSION 

More than 90.0% of students had at least 1 risk behavior for being overweight 

and 6.1% had all 4 behaviors analyzed. The chance of showing a higher number of 

risk behaviors was greater among girls, among those with higher levels of maternal 

education, who attended private school, who had breakfast and meals with their 

parents irregularly, who ate while watching TV, and who did not engage in PA during 

their leisure time weekly. 

Among adolescents who exhibited a risk behavior, with the exception of 

irregular consumption of FV, the prevalence of other risk behaviors was 1.15 to 3.6 

times higher. These data suggested that SB and the regular consumption of sugary 

and fried foods, as well as being risk behaviors for overweight per se, might increase 

the susceptibility to other risk behaviors. The elevated prevalence of coexisting 

unhealthy behaviors is alarming, given the potentially negative synergistic health 

effects4,5. Simultaneous presence of risk behaviors in adolescence is a strong 

predictor of current overweight status, and of chronic diseases in adulthood, with 

increased risks of adverse health outcomes as the number of risk behaviors 

increases3-6. 

A high prevalence of coexisting risk behaviors among adolescents has also 

been observed in other countries. Among adolescents who lived across 22 states of 

the U.S.A., 62.2% had ≥2 risk behaviors13, and in San Diego, 84.2% of adolescents 

had ≥2 risk behaviors7. In New South Wales (Australia), the presence of ≥2 risk 

behaviors was found in 73.7% of adolescents3. The prevalence of risk behaviors in 

the abovementioned studies was similar or greater to that obtained in this study 

(64.9%). However, comparisons should be performed cautiously, given the 

multiplicity of methods used in the definition and evaluation of behaviors. 

A particularly high prevalence of coexisting unhealthy behaviors was observed 

among girls, which corroborates other studies5,7,21,25-27. Girls showed a higher 

prevalence of SB and regular consumption of sugary and fried foods, while boys 

showed a higher frequency of irregular intake of FV, highlighting the importance of 

strategies that have different focuses according to sex5,21,25,27. 

When considering maternal education and school funding as proxy variables 

for socioeconomic status, the increased likelihood of having more risk behaviors 

among students from private schools and with higher levels of maternal education 

can be explained by the association between the increased purchasing power of 
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households and consequent access to ultraprocessed foods among Brazilian 

adolescents10,15,20,21. Additionally, in the upper socioeconomic classes, greater 

access to the internet28 and a lower frequency of active commuting29 seem to favor 

SB. The high coexistence of risk behaviors among adolescents in private schools 

might also arise from the fact that national public programs are restricted to public 

schools27. While there are some state and local initiatives that regulate food sold in 

school cafeterias30, proposing a federal law to regulate the food that is available in 

schools is essential to reach different sectors. Furthermore, despite that physical 

education classes are mandatory in Brazilian schools, the minimum weekly amount 

of exercise is not determined22. Thus, an increased investment in actions that 

promote health in schools might contribute to reducing SB and improving healthy 

food consumption among students. 

Behavioral aspects and family background were also associated with 

concomitant risk behaviors for being overweight, including the irregularity of having 

breakfast and meals with parents, the decreased frequency of PA during leisure time, 

and eating while watching TV. Irregular breakfast consumption may result from 

increased autonomy in food choices in adolescence. Studies suggest that 

adolescents who skip breakfast are more likely to present inadequate food intake, not 

to engage in regular PA and to be overweight20,25. The habit of eating meals with 

parents allows moments of interaction among family members and is associated with 

lower rates of consumption of fried foods and soft drinks, and a higher intake of FV 

and dairy products31. 

In addition, PA promotes adherence to other healthy behaviors such as 

adequate consumption of FV13. This is consistent with the findings of this study, 

which indicated that adolescents who did not practice weekly PA during their leisure 

time were more exposed to co-occurring risk behaviors. However, there is no 

consensus on whether engaging in PA more often reduces SB (displacement 

hypothesis), or whether these are independent constructs3,32. In this study, the 

association between absence of leisure-time PA and the coexistence of risk 

behaviors, including SB, corroborates with the displacement hypothesis. Thus, it is 

hypothesized that SB could mediate the association between the non-weekly 

performance of PA in leisure and food consumption. More evidence is required to 

better understand the associations among these variables. 
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The factor with the strongest association with the coexistence of risk behaviors 

was eating while watching TV. This habit may cause inattention during meals and 

reduce the perception of satiety, which may cause excessive food consumption and 

lead to an increased body weight9. Due to the association between eating in front of 

the TV and both SB and inadequate food consumption, eating while watching TV 

might act as an important mediator of the relationship between these 2 behaviors, 

which confirms that it should be the focus of strategies seeking to reduce risk 

behaviors for health globally8,9. Additional investigations are necessary to analyze the 

applicability of interventions aimed at improving the quality of food intake and limit SB 

by focusing on reducing consumption while watching TV, and that helping to better 

understand the complex interrelation between health behaviors. 

It is believed that interventions aimed at the prevention and control of 

overweight might be more effective if they influence multiple aspects associated with 

inadequate food consumption and SB13,25. By adopting new healthy behaviors, 

individuals tend to increase their confidence to adhere to other beneficial habits, a 

tendency that can be maximized by implementation of appropriate and 

comprehensive intervention strategies13,25,33. In order to do this, professionals should 

be aware of the associations among the various behavioral factors affecting the 

health and nutrition of adolescents. Guidelines should not be limited to food or SB, 

but should seek to intervene jointly on these aspects in order to obtain better results. 

Strengths 

This study stands out for its contribution to the understanding of the 

sociodemographic, familial, and behavioral factors associated with the coexistence of 

inadequate food consumption and SB among adolescents, and for highlighting 

modifiable factors that could be addressed by surveillance in health and intervention 

studies. In addition, it demonstrated the strength in analyzing the coexistence of risk 

behaviors for being overweight, a disorder that affects 20.5% of the Brazilian 

adolescent population34, in representative samples of adolescents living in the 

country. The use of a Venn diagram for the graphical analysis of this simultaneity is 

also unique in this context. Of studies that have assessed the relationship between 

inadequate dietary consumption and SB, the majority analyzed only time spent 

watching TV or using other electronic devices; few investigated SB more broadly, as 

this study did9,35. The use of smartphones containing self-administered 

questionnaires ensured greater privacy to the participant, agility in collecting, 
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processing and analyzing data on a large scale15,16, and involves technologies that 

may increase the interest of adolescents in responding to research. These aspects, 

as well as the collection of data during the class hours, possibly, favored the high 

response rate obtained. 

Study limitations 

Restricting the number of investigated risk behaviors might have limited the 

results. However, the investigated risk behaviors are among the most common 

factors present in surveillance systems, which facilitated their comparability and 

expanded the possibilities for intervention. Further studies should assess the 

coexistence of other factors, such as psychological aspects and consumption of 

other food groups. In addition, the high percentage of adolescents who were unable 

to provide details on maternal education might have interfered with the association of 

this variable with the outcome, especially regarding the consumption of FV. Despite 

the absence of these data, there was a dose-response gradient between maternal 

education and the coexistence of risk behaviors, which shows the relevance of this 

variable in determining the health behaviors of adolescents. 

 

CONCLUSION 

The prevalence of coexisting risk behaviors for being overweight identified is 

worrying: almost two-thirds of adolescents had at least 2 risk behaviors. 

Sociodemographic, familial, and behavioral factors were associated with a higher 

chance of having more risk behaviors. Health risks associated with the accumulation 

of these factors and their interactions, as well as the high probability of these habits 

continuing into adulthood, suggest a requirement for interventions with greater 

resolutions. It is hoped that investigation of the coexistence of risk behaviors and 

factors associated with overweight in adolescents will contribute to health 

surveillance, especially amongst the most vulnerable, contributing to promotion of 

health and prevention of overweight among adolescents. 
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RESUMO 

Objetivo: Realizar comparação internacional de marcadores do consumo alimentar 

saudável (frutas, verduras e legumes) e não saudável (refrigerantes) entre 

estudantes de 74 países, de acordo com indicadores macroeconômicos. Método: 

Estudo ecológico, baseado em amostras representativas de estudantes brasileiros 

avaliados na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE 2015) e de outros 73 

países avaliados na Global School-based Student Health Survey (GSHS) (2003-

2014). As variáveis dependentes investigadas consistiram nos percentuais de 

estudantes que consumiam diariamente refrigerantes, frutas, verduras e legumes. 

Os indicadores macroeconômicos analisados foram: Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), Rendimento Nacional Bruto per capita (RNBpc) e Índice de Gini. 

Resultados: A prevalência de consumo diário de refrigerantes foi de 54,1%, sendo 

que seis em cada 10 países possuíam frequências superiores a 50,0%. Essas 

prevalências associaram-se positivamente com os valores de IDH e de RNBpc, 

especialmente entre os países com piores níveis de desenvolvimento humano e 

renda. O consumo diário de frutas atingiu 67,9%, sendo superior conforme houve 

aumento do RNBpc, particularmente entre os países com menor renda. O consumo 

diário de verduras e legumes totalizou 73,1%, sem associação com os indicadores 

macroeconômicos investigados. Conclusão: IDH e RNBpc apresentaram 

associação positiva com o consumo de refrigerantes, sendo este último também 

relacionado a maiores prevalências de consumo de frutas, sobretudo entre os países 

com menor desenvolvimento e renda. Esses dados indicam que no grupo de países 

com piores condições socioeconômicas o aumento da renda e do desenvolvimento 

está associado tanto ao maior consumo de marcadores da alimentação não 

saudável, quanto saudável, refletindo, possivelmente, maior acesso a itens 

alimentares em geral conforme as condições de vida melhoram. 

 

Palavras-chave: Nutrição do Adolescente. Inquéritos Nutricionais. Vigilância 

Nutricional. Indicadores de Desenvolvimento. Renda. Indicadores Econômicos. 
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ABSTRACT 

Objective: To perform international comparison of healthy (fruits and vegetables) 

and unhealthy (soft drinks) food markers among students from 74 countries, 

according to macroeconomic indicators. Method: An ecological study, based on 

representative samples of Brazilian students evaluated in the National School Health 

Survey (PeNSE 2015) and from other 73 countries evaluated in the Global School-

based Student Health Survey (GSHS) (2003-2014). The dependent variables 

investigated were the percentages of students who consumed soft drinks, fruits and 

vegetables daily. The macroeconomic indicators analyzed were: Human 

Development Index (HDI), Gross National Income per capita (GNIpc) and Gini Index.  

Results: The prevalence of daily consumption of soft drinks was 54.1%, and six out 

of 10 countries had frequencies above 50.0%. These prevalences were positively 

associated with HDI and GNIpc values, especially among the countries with the 

lowest levels of human development and income. The daily consumption of fruits 

reached 67.9%, being higher as there was increase of the RNBpc, particularly among 

the countries with lower income. The daily consumption of vegetables totaled 73.1%, 

with no association with macroeconomic indicators investigated. Conclusion: HDI 

and GNIpc were positively associated with soft drink consumption, the latter being 

also related to higher prevalence of fruit consumption, especially among the less 

developed and income countries. These data indicate that in the group of countries 

with worse socioeconomic conditions, increased income and development is 

associated with both higher consumption of markers of unhealthy and healthy food, 

possibly reflecting greater access to food items in conditions improve. 

 

Keywords: Adolescent Nutrition. Nutrition Surveys. Nutritional Surveillance. 

Development Indicators. Income. Economic Indexes. 
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INTRODUÇÃO 

Saúde e alimentação na adolescência são questões complexas e com 

múltipla determinação. Inclui fatores proximais, como comportamentos e influência 

familiar; e distais, com ênfase em parâmetros estruturais, como riqueza nacional, 

desigualdade de renda e educação.1  

Os adolescentes, juntamente com as crianças, constituem os grupos 

populacionais mais vulneráveis aos efeitos da pobreza e da desigualdade social e 

em saúde. Essas iniquidades podem interferir no desenvolvimento físico e 

psicossocial, com frequente persistência das desigualdades até a vida adulta.2 

Desvantagens socioeconômicas podem limitar o acesso dos adolescentes a 

recursos em saúde, como ações de educação alimentar e nutricional, e aos 

alimentos considerados saudáveis, como as frutas, verduras e legumes. Além disso, 

a insegurança alimentar pode favorecer o consumo de alimentos altamente 

calóricos.3,4 Nessa perspectiva, em alguns países há maior consumo de alimentos 

ultraprocessados, como fast-food e refrigerantes, entre adolescentes de menor nível 

socioeconômico, possivelmente pelo menor preço desses produtos.5 Pondera-se, 

porém, que, em outros países, o consumo de alimentos ultraprocessados é maior 

entre aqueles com maior renda, provavelmente pelo seu maior custo relativo e 

consequente status proporcionado.6 

As divergências entre os dados dos diferentes países suscitam a necessidade 

de realizar comparações sobre a relação entre indicadores econômicos nacionais e 

a alimentação dos adolescentes. Entretanto, os estudos são escassos e entre os 

disponíveis a maior parte apresenta informações somente sobre a disponibilidade de 

alimentos para a população em geral, considerando as folhas de balanço de 

alimentos (FBa).7-15 Trabalhos que utilizaram indicadores como Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), Rendimento Nacional Bruto per capita (RNBpc) e 

Índice de Gini para comparar prevalências nacionais de consumo alimentar 

especificamente entre adolescentes não foram identificados. Estudos que avaliaram 

dados da FBa indicam que em países com maiores valores de Produto Interno Bruto 

per capita (PIBpc) há maior disponibilidade de marcadores do consumo alimentar 

saudável, como as frutas e as hortaliças (FH),9-11 e da alimentação não-saudável, 

como o açúcar10 e alimentos tipicamente ocidentais.13,14 Recente análise do 

consumo alimentar de adultos e idosos indicou que quanto maior o PIBpc dos 

países, maior o consumo de frutas. Somente na África Subsaariana, dentre as 
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regiões investigadas, houve associação positiva entre a renda e o consumo de 

bebidas adoçadas.16  

Considerando a importância do aprofundamento do entendimento acerca da 

relação entre indicadores macroeconômicos e a alimentação dos adolescentes, este 

trabalho tem por objetivo descrever o consumo de marcadores de alimentação 

saudável (frutas, verduras e legumes) e não saudável (refrigerantes) entre 

estudantes de 74 países, e sua associação com indicadores macroeconômicos.  

 

MÉTODOS 

Delineamento do estudo e amostragem 

Trata-se de estudo ecológico, desenvolvido a partir de dados de dois sistemas 

de vigilância à saúde de adolescentes: Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE 2015), no Brasil;17 e Global School-based Student Health Survey (GSHS, 

2003-2014), desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Centro 

de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Nessa pesquisa, foram avaliados 

países da África (AFR), Américas (AMR), Sudeste Asiático (SEAR), Europa (EUR), 

Mediterrâneo Oriental (EMR) e Oeste do Pacífico (WPR), a maior parte considerada 

como de baixa ou média renda.18 

Na PeNSE, conduzida no ano de 2015, foram avaliados estudantes que 

frequentavam do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e da 1ª a 3ª série do ensino 

médio (Amostra 2), em escolas públicas e privadas brasileiras, focando 

especialmente estudantes de 13 a 17 anos, visando a comparabilidade com a 

GSHS. A amostragem por conglomerados foi definida a partir da estratificação 

segundo as regiões do país. Foram selecionados grupos de municípios vizinhos, em 

seguida as escolas, e posteriormente as turmas, sendo todos os estudantes destas 

turmas convidados a participar da pesquisa. Foram avaliados 16.608 estudantes, 

dos quais 52 (0,3%) negaram participar ou não responderam as questões sobre 

sexo e/ou idade, totalizando 16.556 questionários válidos.17  

Já a GSHS é realizada em quase 100 países, com foco na avaliação de 

estudantes de 13 a 17 anos.19,20 De acordo com a estrutura de ensino de cada país, 

essa faixa abrangeu diferentes graus escolares.21-23 O delineamento amostral 

utilizado é por conglomerados com dois estágios, com estrutura semelhante em 

todos os países. Primeiramente, são selecionadas as escolas e, em seguida, as 
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turmas, sendo convidados a responder ao questionário todos os alunos das turmas 

selecionadas. O tamanho das amostras e o número de escolas e de estudantes são 

variáveis entre os países, de forma a garantir o poder estatístico para estimativas de 

prevalências com precisão igual ou superior a ±5,0%.21-23  

 

Coleta de dados 

Na PeNSE, a coleta de dados ocorreu durante o turno escolar e contou com 

smartphones, abarcando questionário autoaplicável dividido em módulos conforme 

diferentes temas, como hábitos e consumo alimentar, atividade física, antropometria, 

dentre outros.17  

A GSHS também utilizou questionário auto aplicado administrado durante as 

aulas, porém, impresso. Há questionários específicos, com perguntas variáveis 

conforme as demandas de saúde locais, e um questionário básico, com 10 temáticas 

(atividade física, comportamento alimentar, entre outros), dos quais os países devem 

escolher no mínimo seis temas. O CDC é o responsável por digitalizar e processar 

os dados.19,20 

Variáveis investigadas 

As variáveis dependentes analisadas foram os percentuais de adolescentes 

de cada país que, diariamente, consumiam refrigerantes, frutas, verduras e legumes. 

As informações dos estudantes brasileiros foram obtidas em banco de dados sobre 

a Amostra 2 da PeNSE 2015 disponível no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pense/2015/). 

As informações dos outros 73 países foram obtidas em bancos de dados da GSHS 

(2003-2015) disponibilizados no site da OMS 

(http://www.who.int/chp/gshs/country/en/). 

Tendo em vista a constante atualização dos dados da GSHS, a consulta final 

aos bancos ocorreu em 23/09/2016. O Quadro 1 apresenta os países que possuíam 

informações sobre o consumo de refrigerantes, frutas, verduras e legumes nesta 

data. Foram avaliados os dados mais recentes de cada país, considerando as 

informações de todos os estudantes investigados (11 anos ou menos a 19 anos ou 

mais). 

A frequência do consumo dos alimentos foi avaliada a partir de questões 

comuns a ambos os inquéritos, referentes aos últimos 30 dias (opções de respostas: 



130 

 

Não tomei refrigerante/Não comi frutas/Não comi hortaliças nos últimos 30 dias; 

Menos de uma vez por dia; 1 vez/dia; 2 vezes/dia; 3 vezes/dia; 4 vezes/dia; 5 ou 

mais vezes/dia).17,18 As opções de resposta foram recategorizadas de forma a 

representar o consumo diário (≥1 vez/dia) e não diário. 

Vinte países (27,0%) não foram incluídos nas análises a respeito das 

verduras e legumes por apresentarem nos questionários exemplos de outros 

alimentos que não foram considerados FH, como raízes ou tubérculos (n=9), 

leguminosas (n=9), ou ambos os grupos (n=2) (Quadro 1). 

Os indicadores macroeconômicos avaliados incluíram o IDH (2000-2015), 

medida síntese das dimensões fundamentais para o desenvolvimento humano 

(saúde, educação e padrão de vida);24 RNBpc (Método Atlas – 2003-2015), indicador 

de riqueza nacional utilizado pelo Banco Mundial para divisão dos países em grupos 

de rendimentos (2000-2015);25 e Índice de Gini (2002-2014), que avalia a 

desigualdade de distribuição de renda em agregados de indivíduos.26 Foram 

considerados os valores dos indicadores nos anos mais próximos ao ano em que os 

dados de consumo alimentar de cada país foram publicados. Os países que 

dispunham destes indicadores estão descritos no Quadro 1.  

As variáveis independentes do estudo incluíram as regiões propostas pela 

OMS (AFR; AMR; SEAR; EUR; EMR; WPR); IDH contínuo e categorizado em 

grupos de desenvolvimento humano (Baixo: <0,55; Médio: 0,55 a <0,7; Elevado: 0,7 

a <0,8; Muito elevado: ≥0,8);27 RNBpc contínuo e segundo grupos de rendimento 

(Baixa renda: ≤US$1.025,00; Baixa-Média: US$ 1.026,00 a US$ 4.035,00; Média-

Alta: US$ 4.036,00 a US$ 12.475,00; Alta: ≥US$ 12.476,00);28 e Índice de Gini 

contínuo e dicotomizado (Baixa desigualdade: < 36; Elevada: ≥ 36).29  

 

Análise de dados 

Após acessar os bancos de dados de cada país, as prevalências de consumo 

diário de refrigerantes, frutas, verduras e legumes foram obtidas considerando o 

delineamento completo de cada amostra (pesos amostrais, estratos e unidades 

primárias de amostragem). Essas prevalências foram utilizadas para a criação de 

um novo banco de dados, contendo as informações de consumo e dos indicadores 

macroeconômicos de todos os países incluídos nas análises. 

Foi realizada análise descritiva, com apresentação de frequências, medianas 

e intervalos interquartílicos. A associação do percentual de consumo diário de 
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refrigerantes, frutas, verduras e legumes com as regiões do mundo, grupos de 

desenvolvimento humano e de rendimento foi analisada a partir do teste Kruskall–

Wallis, seguido por múltiplas comparações duplas pelo teste Mann-Whitney. Para as 

análises sobre as regiões do mundo foram consideradas diferenças significativas 

quando p<0,0083 [(0,05 (nível de significância)/6 (grupos de comparação)] para 

refrigerantes e p<0,005 para frutas e hortaliças. Para os grupos de rendimento, 

considerou-se p<0,017 para refrigerantes e p<0,0083 para frutas, verduras e 

legumes, ao passo que para os grupos de desenvolvimento humano foram 

significativos os valores p<0,0083 para todos os marcadores de consumo. Para as 

categorias de desigualdade de renda foi utilizado o teste Mann-Whitney (p<0,05). 

Foram construídos gráficos de dispersão para cada indicador socioeconômico 

[IDH, RNBpc (forma logarítmica) e Índice de Gini] e as prevalências de consumo 

diário de cada marcador do consumo alimentar. O ajuste das curvas foi realizado 

para identificar aquelas adequadas aos dados a partir dos valores do Coeficiente de 

determinação (R²). Também foram plotados gráficos para avaliar estas relações 

separadamente para grupos de países com valores menores e maiores do que as 

medianas dos indicadores visando identificar possíveis diferenciais.  

Os testes estatísticos foram realizados a partir dos softwares SPSS 17.0 for 

Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) e Stata (release 12.1; StataCorp LP, 

College Station, TX, USA), e os gráficos de dispersão foram elaborados no Microsoft 

Office Excel 2013 (Microsoft Corp., Estados Unidos). 

Quanto às questões éticas, em ambos os sistemas, as informações do 

estudante e da escola são confidenciais e a participação voluntária. A PeNSE 2015 

foi aprovada pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Na GSHS, a metodologia 

foi aprovada pelo CDC, pela OMS e pelos governos de cada país participante.21 
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Quadro 1. Países com dados disponíveis de consumo de refrigerantes, frutas, verduras e legumes, e de indicadores 

socioeconômicos. 

Consumo 

alimentar 
Região Países 

Refrigerantes, 

Frutas, Verduras e 

legumes 

(n=50) 

AFR Argélia¹ (2011), Benin (2009), Maurício (2011), Mauritânia (2010), Namíbia (2013), Suazilândia (2013) 

AMR Antígua e Barbuda (2009), Argentina (2012), Bahamas (2013), Barbados (2011), Belize (2011), Bolívia (2012), Brasil (2015), 

Chile (2013), Costa Rica¹ (2009), Dominica (2009), El Salvador¹,² (2013), Guatemala² (2009), Guiana (2010), Honduras (2012), 

Jamaica (2010), Peru (2010), São Cristóvão e Nevis¹ (2011), Suriname (2009), Trinidad e Tobago (2011), Uruguai (2012) 

SEAR Maldivas (2009) 

EMR Catar¹ (2011), Egito (2011), Emirados Árabes Unidos (2010), Iraque¹ (2012), Kuwait (2011), Líbano (2011), Marrocos¹ (2010), 

Omã (2010), Paquistão¹,² (2009), República Árabe da Síria (2010), Sudão (2012) 

WPR Brunei Darussalam (2014), Camboja² (2013), Filipinas (2011), Ilhas Salomão² (2011), Kiribati (2011), Malásia (2012), Mongólia 

(2013), Samoa (2011), Tonga² (2010), Tuvalu (2013), Vanuatu (2011), Vietnã (2013) 

Frutas, Verduras e 

legumes 

 (n=24) 

AFR Botswana (2005), Gana (2007), Malawi (2009), Quênia (2003), Senegal¹ (2005), Seychelles² (2007), Uganda (2003), Zâmbia 

(2004) 

AMR Grenada (2008), Santa Lúcia (2007), São Vicente e Granadinas² (2007) 

SEAR Índia² (2007), Indonésia (2007), Myanmar² (2007), Sri Lanka² (2008), Tailândia (2008) 

EUR República da Macedônia¹ (2007) 

EMR Djibouti¹ (2007), Iêmen (2008), Jordânia (2007), Líbia (2007), Tunísia (2008) 

WPR Fiji (2010), Nauru (2011) 

Indicadores 

macroeconômicos 
Região Países 

IDH, RNBpc e 

Índice de Gini 

(n=46) 

AFR Benin, Botswana, Gana, Malawi, Mauritânia, Maurício, Namíbia, Quênia, Senegal, Seychelles, Suazilândia, Uganda, 

Zâmbia 

AMR Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Peru, Uruguai 

SEAR Maldivas, Índia, Indonésia, Sri Lanka, Tailândia 

EUR República da Macedônia 

EMR Djibouti, Marrocos, Paquistão, Sudão, Tunísia 

WPR Camboja, Fiji, Filipinas, Ilhas Salomão, Kiribati, Malásia, Mongólia, Samoa, Tonga, Vanuatu, Vietnã 
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Continuação – Quadro 1 

IDH e RNBpc 

(n=26) 

AFR Argélia 

AMR Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guiana, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São 

Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago 

SEAR Myanmar 

EMR Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Omã, República Árabe da Síria 

WPR Brunei Darussalam 

RNBpc e Índice de 

Gini (n=1) 

WPR 
Tuvalu 

RNBpc (n=1) WPR Nauru  

 
Nota: AFR: África; AMR: Américas; SEAR: Sudeste Asiático; EMR: Mediterrâneo Oriental; WPR: Oeste do Pacífico; EUR: Europa;  

IDH: Índice de Desenvolvimento Humano; RNBpc: Rendimento Nacional Bruto per capita; 

¹ Países não considerados nas análises sobre verduras e legumes por terem incluído exemplos de raízes e tubérculos nos questionários;  

² Países não considerados nas análises sobre verduras e legumes por terem incluído exemplos de leguminosas nos questionários. 
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RESULTADOS 

Considerando o conjunto dos 74 países, foram avaliados 257.770 estudantes, 

variando de 578 em Nauru (WPR) a 28.368 na Argentina (AMR). A região das 

Américas concentrou a maior proporção de países investigados (31,1%). Mais de 

70,0% dos países possuíam desenvolvimento humano médio/elevado e de 80,0% 

apresentavam alta desigualdade de renda, e a maior parte tinha renda baixa ou 

média-baixa (Tabela 1). Nestes países, 50,2% (48,4; 51,6) dos adolescentes eram 

do sexo masculino e 49,8% (48,4; 51,6) do sexo feminino.  

A prevalência mediana de consumo diário de refrigerantes foi de 54,1% (41,6; 

65,5). A menor frequência foi observada no Kiribati (22,2% - WPR) e a maior no 

Suriname (80,4% - AMR). Seis em cada 10 (n=30) países com dados disponíveis 

sobre refrigerantes apresentavam prevalências de consumo diário superiores a 

50,0%. Maiores valores foram identificados na região das Américas (65,6% vs. 

49,9% no EMR e 42,0% no WPR) (p<0,001), nos países com desenvolvimento 

humano elevado (59,9% vs. baixo: 39,5%) (p=0,008) e com alta renda (63,2% vs. 

46,4% naqueles de baixa-média) (p=0,021), sem diferenças para o Índice de Gini 

(Tabela 2). 

A mediana de consumo diário de frutas foi de 67,9% (58,9; 73,3), com valor 

mínimo na Líbia (35,2% - EMR) e máximo na República da Macedônia (83,7% - 

EUR). Valores superiores foram observados nos países de baixa-média renda 

(69,9% vs. 58,8% naqueles de alta renda). Dentre os países com dados 

considerados válidos, a mediana do consumo diário de verduras e legumes foi de 

73,1% (64,0; 80,1), com valor mínimo nas Maldivas (36,6% - SEAR) e máximo no 

Suriname (90,0% - AMR), sem diferenças significativas quanto aos indicadores 

macroeconômicos (Tabela 2).  

Os alimentos (refrigerantes e frutas) associados significativamente aos 

indicadores macroeconômicos (IDH e RNBpc) foram analisados a partir de gráficos 

de dispersão. De maneira geral, maiores valores de IDH (Figura 1a) e de RNBpc 

(Figura 1b) se relacionaram a percentuais mais elevados de consumo diário de 

refrigerantes, sendo essa associação mais consistente nos grupos com menores 

valores de IDH (Figura 2a) e de RNBpc (Figura 2c), em comparação com os valores 

mais elevados (Figuras 2b e 2d, respectivamente). Para o consumo de frutas, a 

relação com o RNBpc foi menos evidente (Figura 1c). Entretanto, ao estratificar os 

países em grupos com menores e maiores valores de RNBpc, observou-se um 
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maior consumo de acordo com o aumento do RNBpc, particularmente entre os 

países com menor renda (Figura 2e).  

 

 

Tabela 1. Características gerais e indicadores socioeconômicos dos 74 países 

analisados*.  

Variáveis n Indicadores 

Regiões (%)   

       África 14 18,9 

       Américas 23 31,1 

       Sudeste asiático 6 8,1 

       Europa 1 1,4 

       Mediterrâneo oriental 16 21,6 

       Oeste do Pacífico 14 18,9 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)¹ 72 0,70 (0,58; 0,75) 

Desenvolvimento humano – IDH (%) a   

       Baixo 14 19,4 

       Médio 21 29,2 

       Elevado 32 44,4 

       Muito elevado 5 6,9 

Rendimento Nacional Bruto per capita (RNBpc - US$) 1  74  3.920,00 (1.792,50; 8.587,50) 

Grupos de rendimento segundo RNBpc (%) b   

       Baixa  11 14,9 

       Baixa-Média 27 36,5 

       Média-Alta 24 32,4 

       Alta 12 16,2 

Índice de Gini ¹ 47 42,8 (37,6; 46,3) 

Desigualdade de renda – Índice de Gini (%) c   

       Baixa  8 17,0 

       Elevada 39 83,0 

* A relação completa dos países estudados encontra-se no Quadro 1. 

¹ Mediana e Intervalo Interquartílico. 
a Desenvolvimento Humano Baixo: < 0,55; Médio: 0,55 a < 0,7; Elevado: 0,7 a < 0,8; Muito elevado: ≥ 0,8; 
b Grupos de renda segundo RNBpc: Baixa renda: ≤US$1.025,00; Baixa-Média renda: US$ 1.026,00 a US$ 

4.035,00; Média-Alta renda: US$ 4.036,00 a US$ 12.475,00; Alta renda: ≥US$ 12.476,00. 
c Desigualdade de renda: Baixa: < 36; Elevada: ≥ 36. 
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Tabela 2. Prevalência de consumo diário de refrigerantes, frutas e verduras e legumes nos 74 países investigados*, 2003-2015. 

Variáveis 
Refrigerantes ¹ 

Valor p ** 
Frutas ¹ 

Valor p ** 
Verduras e legumes ¹ 

Valor p ** 
n % n % n Ω % 

Países com dados disponíveis 50 54,1 (41,6; 65,5)  74 67,9 (58,9; 73,3)  54 73,1 (64,0; 80,1)  

Regiões do mundo (%) §    <0,001 2   0,448 2   0,573 2 

       África 6 43,8 (36,8; 57,1) (a) 14 68,4 (57,2; 74,5) (a) 11 74,8 (64,1; 82,7) (a) 

       Américas 20 65,6 (58,5; 71,0) (ab) 23 70,4 (63,5; 73,3) (a) 18 73,1 (67,9; 76,8) (a) 

       Sudeste asiático 1 - - 6 70,2 (59,2; 74,8) (a) 3 - (a) 

       Mediterrâneo oriental 11 49,9 (38,1; 59,9) (ac) 16 65,2 (55,3; 74,2) (a) 11 64,7 (59,4; 77,5) (a) 

       Oeste do Pacífico 12 42,0 (31,0; 50,1) (ac) 14 64,4 (53,9; 69,9) (a) 11 75,5 (63,8; 80,6) (a) 

Desenvolvimento humano – IDH (%) ∆   0,008 2   0,158 2   0,922 2 

       Baixo 6 39,5 (34,2; 45,9) (a) 14 66,0 (56,4; 68,5) (a) 9 69,1 (63,0; 79,8) (a) 

       Médio 17 46,6 (36,2; 58,8) (ab) 21 70,4 (65,1; 73,4) (a) 15 74,6 (64,4; 80,7) (a) 

       Elevado 21 59,9 (52,8; 72,3) (b) 32 69,2 (60,6; 75,0) (a) 24 74,2 (65,3; 80,0) (a) 

       Muito elevado 5 60,3 (44,8; 65,6) (ab) 5 59,4 (50,1; 69,7) (a) 4 69,0 (60,9; 81,8) (a) 

Grupos de renda segundo RNBpc (%) †   0,021 2   0,026 2   0,116 2 

       Baixa  2 - (a) 11 66,3 (56,5; 73,4) (a) 7 74,6 (61,9; 82,7) (a) 

       Baixa-Média 19 46,4 (38,1; 56,3) (a) 27 69,9 (65,7; 75,2) (ab) 18 77,2 (69,2; 82,9) (a) 

       Média-Alta 17 54,0 (43,2; 64,8) (ab) 24 69,8 (60,3; 74,2) (a) 19 72,7 (62,9; 77,3) (a) 

       Alta 12 63,2 (52,0; 73,0) (b) 12 58,8 (54,4; 67,1) (ac) 10 65,0 (60,3; 74,5) (a) 

Desigualdade de renda – Índice de Gini (%) ‡    0,085 3   0,170 3   0,725 3  

       Baixa  6 38,9 (35,6; 44,2) (a) 8 61,9 (52,9; 71,0) (a) 5 75,6 (67,4; 83,9) (a) 

       Elevada 25 51,6 (40,1; 64,2) (a) 39 69,2 (65,4; 73,3) (a) 28 75,2 (65,1; 82,2) (a) 
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Nota: IDH: Índice de Desenvolvimento Humano; RNBpc: Rendimento Nacional Bruto per capita. 

* A relação completa dos países estudados encontra-se no Quadro 1; 

**Categorias seguidas de letras distintas são diferentes entre si.  

¹Mediana e Intervalo Interquartil; 

2Teste Kruskal-Wallis, com múltiplas comparações duplas pelo teste Mann-Whitney. Dados significativos: Regiões=p<0,0083 para refrigerantes, p<0,005 para 
frutas e, verduras e legumes; Desenvolvimento humano=p<0,0083 para todos os marcadores; Grupos de renda=p<0,017 para refrigerantes, p<0,0083 para frutas 
e hortaliças; 

3Teste Mann-Whitney. 

§Europa não foi incluída por apresentar dados apenas da República da Macedônia; Para refrigerantes, o Sudeste Asiático não foi incluído por dispor apenas de 
dados das Maldivas, e para verduras e legumes, por apresentar dados válidos somente de três países;  

∆Desenvolvimento Humano Baixo=<0,55, Médio=0,55 a <0,7, Elevado=0,7 a <0,8, Muito elevado=≥0,8; 

†Grupos de renda segundo RNBpc: Baixa=≤US$1.025,00; Baixa-Média=US$1.026,00 a US$ 4.035,00; Média-Alta=US$4.036,00 a US$12.475,00; Alta 

renda=≥US$12.476,00. Para refrigerantes, o grupo de baixa renda não foi incluído (somente dados de dois países disponíveis); 

 ‡Desigualdade de renda: Baixa=<36, Elevada=≥36; 

ΩSomente países que não consideraram tubérculos, raízes ou leguminosas como hortaliças. 
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Figura 1. Prevalências de consumo diário de refrigerantes e de frutas entre 

adolescentes segundo Índice de Desenvolvimento Humano e Rendimento Nacional 

Bruto per capita (RNBpc) nos 74 países analisados*. 2003-2015. 

 

Nota: * A relação completa dos países estudados encontra-se no Quadro 1. IDH: Índice de Desenvolvimento 

Humano; RNBpc: Rendimento Nacional Bruto per capita. RNBpc apresentado na forma logarítmica. 
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Figura 2. Prevalências de consumo diário de refrigerantes e de frutas entre 

adolescentes de acordo com extremos de desenvolvimento humano e renda nos 74 

países analisados*. 2003-2015. 

 

* A relação completa dos países estudados encontra-se no Quadro 1.  IDH: Índice de Desenvolvimento Humano; 

RNBpc: Rendimento Nacional Bruto per capita. RNBpc apresentado na forma logarítmica.  
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DISCUSSÃO 

Mais da metade dos adolescentes relatou consumo diário de refrigerantes, 

sendo que seis a cada 10 países apresentaram predominância do consumo diário 

deste importante marcador de alimentação não saudável. Associações diretas foram 

constatadas entre os valores de IDH e RNBpc e maiores prevalências de ingestão 

diária de refrigerantes, sendo superiores entre os países com pior status de 

desenvolvimento e renda. A relação entre prevalências superiores de consumo 

diário de frutas e RNBpc foi particularmente observada entre os países com menor 

renda. Não houve associação entre o consumo diário de verduras e legumes e os 

indicadores macroeconômicos.  

As prevalências de consumo diário de refrigerantes, de frutas, de verduras e 

legumes foram superiores nos países avaliados na GSHS e na PeNSE, 

considerados com menor desenvolvimento, em comparação com aqueles analisados 

no Health Behaviour in School-aged Children (HBSC, 2013-2014), sistema de 

vigilância à saúde de adolescentes da Europa e da América do Norte.4 As 

frequências elevadas de ingestão de frutas, verduras e legumes são especialmente 

inesperadas, visto que, em geral, o seu maior custo relativo pode dificultar o acesso 

das populações de menor renda.2,4,11,30,31 Essas distinções podem ser advindas das 

diferentes metodologias utilizadas nos inquéritos. O formato das respostas do 

módulo de consumo da GSHS apresenta limitações que devem ser ponderadas, 

podendo, aparentemente, superestimar as respostas. Análises futuras são 

necessárias confirmar essa suposição. 

Neste estudo, as maiores prevalências de consumo diário de frutas se 

relacionaram ao RNBpc, especialmente entre os países com menor renda. Estes 

resultados denotam que, para o grupo de países com menor RNBpc, o aumento da 

renda também pode melhorar o acesso às frutas, refletindo, talvez, uma maior 

exequibilidade na produção, armazenamento, transporte e importação destes itens¹¹. 

No HBSC também houve associação positiva entre as prevalências de consumo 

diário de frutas e condições socioeconômicas, sendo relatado por cerca de um terço 

dos entrevistados (33,0%).4 No Brasil, verificou-se relação positiva entre o IDH dos 

municípios e o padrão alimentar saudável entre os adolescentes avaliados na 

PeNSE 2009.32 Ao contrário dos resultados obtidos neste trabalho, estudo que 

avaliou adultos e idosos de 164 países revelou associação direta entre PIBpc e 
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consumo de frutas, com menor magnitude entre os países com renda inferior30. 

Porém, a comparação dos resultados com pesquisas internacionais deve ser 

conduzida com cautela, tendo em vista potenciais diferenças quanto a aspectos 

culturais da população estudada, padrões dietéticos;4 metodologias adotadas; clima; 

sazonalidade,31 dentre outros aspectos. Ademais, a direção e a significância das 

associações podem variar em diferentes países e regiões, sendo o estágio da 

transição nutricional, o grau de desigualdade, os preços dos alimentos e os hábitos 

alimentares potenciais intervenientes.30 

Estudo também realizado com dados da GSHS indicou que adolescentes de 

12 a 15 anos de idade consumiam refrigerantes, em média, 1,39 vezes por dia, 

sendo o consumo inferior no Sudeste Asiático e maior nas Américas.30 No HBSC,4 

19,0% daqueles com 15 anos de idade informaram consumir refrigerantes 

diariamente, tendendo a se associar a piores condições socioeconômicas (Escala de 

Afluência Familiar), exceto nos países Bálticos e do Leste Europeu. Nestes países, 

que se assemelhariam em maior grau aos países avaliados neste estudo por 

apresentarem valores relativamente menores de IDH24 e de RNBpc25, a ingestão de 

refrigerantes parece ser um indicador de riqueza.4 

Estes dados são coerentes com o presente trabalho. Supõe-se que, 

especialmente entre os países com piores condições socioeconômicas, conforme há 

aumento da renda e melhoria das condições de vida, aumenta-se a disponibilidade 

de alimentos ultraprocessados, caso dos refrigerantes. Esse fato provavelmente é 

potencializado pela gradativa redução dos preços destes alimentos e maior 

praticidade de preparo e consumo, podendo, assim, contribuir para a substituição de 

alimentos in natura e minimamente processados. 33,34 

A menor associação entre as prevalências de consumo diário de refrigerantes 

nos países com melhores condições de renda e desenvolvimento humano, por sua 

vez, pode refletir possível padronização do acesso aos alimentos 

ultraprocessados.32 Estudo realizado a partir de dados do Euromonitor verificou 

taxas significativas de crescimento na venda de refrigerantes nos países com menor 

renda entre 1998 e 2012, ao contrário daqueles com renda superior, em que as 

taxas permaneceram estáveis, refletindo a iminente saturação de seus mercados.33 

A propagação de grandes empresas multinacionais, cadeias de fast-food, 

hipermercados e lojas de conveniência que comercializam alimentos prontos para o 
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consumo tornou-se um fenômeno mundial, impactando as taxas de consumo de 

alimentos ultraprocessados nos países com renda inferior, como na América do Sul, 

Índia e outros países da Ásia. Atualmente, três dos cinco principais países 

consumidores de refrigerantes do mundo estão na América Latina.35 Nestes países, 

a transformação dos sistemas alimentares ocorreu de forma acelerada, marcada 

pela emergência da classe média em coexistência com amplos estratos pobres da 

população, alta desigualdade socioeconômica e intensos investimentos estrangeiros 

diretos, constituindo mercados satisfatoriamente lucrativos.30,33,34.  

Particularmente desde a publicação da Estratégia Global sobre Dieta, 

Atividade Física e Saúde pela OMS em 2004,36 muito tem sido discutido sobre os 

meios para se obter melhorias na alimentação e outros hábitos de vida das 

populações. Diretrizes e recomendações globais ressaltam a importância do 

consumo adequado de frutas e hortaliças, e a necessidade de reduzir a ingestão de 

alimentos ultraprocessados, como os refrigerantes, em conjunto com o aumento no 

consumo de grãos integrais, leguminosas, laticínios e carnes magras na 

dieta.31,33,36,37 Diferentes ações se destacam nessa perspectiva, como o Plano de 

Ação Global para Prevenção e Controle de Doenças Não-Transmissíveis 2013-

2020,38 o Relatório Saúde para os Adolescentes do Mundo: Uma Segunda Chance 

na Segunda Década,39 a Diretriz sobre o Consumo de Açúcares para Adultos e 

Crianças,40 a Declaração das Nações Unidas sobre a Década de Ação em Nutrição 

(2016-2025),41 dentre outras.  

A partir destes documentos, diferentes linhas de ação têm sido propostas, 

incluindo: maior articulação intersetorial; fortalecimento da Atenção Básica à Saúde; 

aumento do acesso a alimentos in natura e minimamente processados; taxação de 

alimentos altamente calóricos; pactuações com a indústria alimentícia; regulação do 

marketing; melhorias na qualidade dos alimentos comercializados e fornecidos nas 

escolas; resgate da culinária tradicional; e desenvolvimento de ações e materiais 

educativos, com destaque para os guias alimentares.9,30,34,35,42-44 Porém, elevadas 

taxas de inadequação alimentar ainda são observadas entre os adolescentes, como 

indicado neste estudo. Este panorama demanda atenção contínua na efetivação das 

diretrizes delineadas e a proposição de novas estratégias intersetoriais e integrais, 

que contribuam para a melhoria das condições de vida. 
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Este estudo se destaca pelo ineditismo da avaliação comparativa de 

marcadores do consumo alimentar saudável e não-saudável entre estudantes de 74 

países de cinco diferentes continentes, e sua associação com distintos indicadores 

macroeconômicos. Ressalta-se também a sua realização no turno escolar, que 

favorece maiores taxas de resposta e maior conhecimento sobre a saúde e os 

hábitos de vida desse público, caracterizado por serem os que menos buscam e são 

atendidos pelos serviços de saúde.39  

Os resultados deste estudo denotam a relevância do desenvolvimento e 

manutenção dos sistemas de vigilância em saúde no monitoramento dos 

marcadores do consumo alimentar e outros fatores de risco para DCNT nessa faixa 

etária. Adicionalmente, apontam para a necessidade de priorizar a implementação e 

o fortalecimento de políticas públicas intersetoriais nos níveis local, nacional e 

internacional que atuem na redução das iniquidades sociais e de suas potenciais 

consequências visando contribuir para a prevenção de doenças e promoção da 

saúde desta população.33 

Os resultados devem ser interpretados levando em consideração potenciais 

limitações. Por se caracterizar como um estudo ecológico, ao interpretar os 

resultados deve-se evitar a ocorrência da falácia ecológica, visto que a análise de 

dados agregados pode não refletir necessariamente a natureza das associações em 

nível individual.45 Ademais, a ausência de constatação de relação entre o Índice de 

Gini e o consumo alimentar pode ter decorrido da relativa homogeneidade dos 

valores do Índice de Gini entre os países e da indisponibilidade de informações em 

mais de um terço dos países (36,5%; n=27).26 A ausência de dados sobre o 

consumo de refrigerantes em 24 países (32,4%) foi outra limitação identificada. 

Apesar das limitações, ainda assim observou-se associação com indicadores 

macroeconômicos, evidenciando a necessidade de investigar essa relação em 

outras populações e melhor qualificar os dados visando comparações internacionais 

mais robustas.  

Outra limitação se refere ao cenário de pesquisa. Em alguns países/regiões, 

importante parcela dos adolescentes não está nas escolas, havendo variações 

significativas na cobertura escolar. Na África Ocidental e Central, por exemplo, 

39,7% dos adolescentes não frequentam a escola; no Sul da Ásia, 26,4%; no Leste 

da Ásia e no Pacífico, 8,4%; na América Latina e Caribe, 7,5%;46 e especificamente 
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no Brasil, 15,7%.47 Deste modo, a realização da pesquisa no ambiente escolar pode 

ter subrepresentado adolescentes com maior vulnerabilidade socioeconômica.39 

Mesmo com limitações, pesquisas de base escolar provêm informações válidas, 

abarcando grandes contingentes populacionais, com menor custo e logística. Mas, 

reforça-se que a melhoria das taxas de matrícula e de retenção escolar poderão 

potencializar os resultados advindos de inquéritos escolares.39 

 

CONCLUSÃO 

Foram constatadas prevalências preocupantes de consumo diário de 

refrigerantes entre adolescentes residentes em países majoritariamente de baixa e 

média renda, sendo, em média, superiores a 50,0%. Essas prevalências mostraram-

se crescentes de acordo com os valores de IDH e RNBpc e mais acentuadas entre 

os países com pior nível de renda e desenvolvimento humano. Já as prevalências de 

consumo diário de frutas, verduras e legumes alcançaram cerca de 70,0%, com 

maior consumo de frutas conforme aumentou o RNBpc nos países com menor 

renda. Esses dados indicam que no grupo de países com piores condições 

socioeconômicas, o aumento da renda e do desenvolvimento está associado tanto 

ao maior consumo de marcadores de alimentação não saudável, quanto saudável, 

refletindo, possivelmente, maior acesso a itens alimentares em geral conforme as 

condições de vida melhoram. 
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6. Discussão 
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Esta tese foi desenvolvida com o intuito de gerar dados que contribuam para 

ampliar a compreensão e discussão sobre a alimentação de adolescentes em 

diferentes países e seus fatores intervenientes. A partir dos dados da PeNSE 2012, 

foram observadas elevadas prevalências de consumo regular de alimentos ricos em 

açúcar (refrigerantes e guloseimas) e de sua coexistência com outros 

comportamentos de risco para o excesso de peso entre adolescentes brasileiros, 

incluindo comportamento sedentário, consumo regular de frituras e irregular de 

frutas e hortaliças. Panorama igualmente preocupante foi constatado ao se analisar 

a Amostra 2 da PeNSE 2015 juntamente com informações de outros 73 países 

participantes da GSHS. A cada 10 países, em seis a maioria da população 

adolescente avaliada relatou consumir refrigerantes diariamente. As prevalências de 

consumo diário destas bebidas associaram-se positivamente ao IDH e ao RNBpc 

dos países, especialmente naqueles com piores condições de desenvolvimento 

humano e renda. 

O consumo excessivo de alimentos ricos em açúcar consiste em um dos 

principais fatores contribuintes para a obesidade e diabetes no mundo (WHO, 

2016b). No Artigo 1, aspectos sociodemográficos, como o sexo e a idade dos 

estudantes, e a escolaridade materna; familiares, como não morar com ambos os 

pais e não realizar regularmente as refeições com os responsáveis; e 

comportamentais, incluindo comer em frente à TV e despender maior tempo 

assistindo televisão, se associaram ao consumo regular desses produtos.  

Uma das iniciativas que vêm sendo implementadas com o propósito de reduzir 

a disponibilidade de alimentos ricos em açúcar, sobretudo refrigerantes, é a 

limitação de sua comercialização nas cantinas escolares. O Projeto de Lei (PL) 

1755/2007, recentemente aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania da Câmara dos Deputados, pode representar importante avanço nesse 

sentido, ao propor a proibição da venda de refrigerantes nas escolas de educação 

básica (da educação infantil ao ensino médio), públicas ou privadas brasileiras 

(BRASIL, 2007b).  

Apesar do potencial impacto que ações como as propostas neste PL podem 

exercer sobre o consumo de refrigerantes entre os estudantes-alvo (AZEREDO et 

al., 2016b), pondera-se que essa estratégia, de forma isolada, possivelmente não 

será suficiente para obter mudanças sustentáveis nos hábitos alimentares. Os 
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indivíduos podem compensar essa limitação adquirindo estes alimentos por outras 

fontes, inclusive aumentando a disponibilidade domiciliar (LICHTMAN-SADOT, 

2016). Dessa forma, o desenvolvimento de estratégias adicionais, como 

identificação de indivíduos mais expostos ao consumo inadequado, ações de 

educação alimentar e nutricional com toda a comunidade escolar e a família 

(AZEREDO et al., 2016b), regulamentação de propagandas de alimentos e políticas 

de taxação de bebidas adoçadas são necessárias para impactar de fato este 

cenário. Destaca-se que no Brasil, seguindo a recomendação da OMS, as 

discussões sobre a taxação de bebidas adoçadas vêm avançando (BRASIL, 2017), 

o que poderá contribuir de forma importante para a redução do seu consumo em 

longo prazo. Segundo a OMS, a taxação de 20% nos custos destas bebidas pode 

reduzir em cerca de 20% o consumo, podendo ser ainda mais marcante sua 

repercussão entre as famílias com piores condições socioeconômicas (WHO, 

2016b).  

Adicionalmente, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS), para que políticas e ações contribuam efetivamente para a efetuação de 

sistemas alimentares favorecedores de hábitos alimentares mais saudáveis é 

fundamental que haja um forte compromisso político, aliado ao apoio dos cidadãos, 

de lideranças de organizações da sociedade civil, assim como de movimentos 

sociais. Neste sentido, os governos devem assumir o compromisso de executar 

intervenções que visem estabelecer, alcançar e monitorar metas específicas quanto 

ao consumo alimentar da população (PAHO, 2015). 

Além da elevada magnitude do consumo regular isolado de alimentos ricos 

em açúcar entre os adolescentes brasileiros, o segundo artigo mostrou altas 

prevalências de sua coocorrência com a ingestão inadequada de frituras, frutas e 

hortaliças, e com o comportamento sedentário. Quase 2/3 dos adolescentes 

apresentavam pelo menos dois destes comportamentos de risco e cerca de 1/3 três 

ou mais. Estes resultados são preocupantes, tendo em vista que adolescência é 

uma fase crítica para a determinação de hábitos na vida adulta, bem como pela 

possibilidade destes hábitos interagirem entre si, maximizando o impacto negativo 

sobre a saúde dos adolescentes. Evidencia-se, dessa forma, a importância de ações 

que intervenham sobre múltiplos comportamentos, em detrimento daquelas focadas 

unicamente no consumo de determinado grupo alimentar ou no comportamento 
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sedentário, e que concomitantemente incentivem distintos hábitos saudáveis 

(AZEREDO et al., 2016a).  

Sobre o comportamento sedentário, a sua avaliação somente nos dias da 

semana pode ter interferido em sua prevalência, a qual pode ser ainda superior do 

que a estimada. Além disso, sugere-se que a sua mensuração nos sistemas de 

vigilância contemple também o tempo gasto com smartphones, tablets e outros 

dispositivos móveis, tendo em conta a sua grande utilização entre adolescentes 

(QUELLY et al., 2016).  

A simultaneidade de comportamentos de risco relacionados ao excesso de 

peso entre os adolescentes brasileiros foi associada a fatores sociodemográficos, 

comportamentais e ao contexto familiar. Neste sentido, enfatiza-se, nos dois 

primeiros artigos, a importante associação do hábito de comer enquanto assiste 

televisão com os desfechos investigados, ratificando o seu papel como possível 

mediador entre consumo alimentar inadequado e sedentarismo na adolescência. 

Recomenda-se, assim, que o hábito de comer assistindo TV seja especialmente 

considerado na estruturação de intervenções em saúde visando impactar 

favoravelmente a ocorrência isolada e agregada de comportamentos não saudáveis 

neste grupo.  

Os resultados apresentados nos Artigos 1 e 2 podem contribuir para 

posteriores análises temporais e para a avaliação do impacto de intervenções e 

políticas públicas voltadas para este público, em nível nacional. Ao se tratar de 

ações com interfaces com a área da saúde, considera-se interessante também a 

análise dos dados obtidos no questionário do gestor aplicado na PeNSE 2015 a 

respeito da implementação do Programa Saúde na Escola (PSE) e de outras 

intervenções realizadas em conjunto com a Atenção Básica, objetivando verificar se 

e como estas ações estão interferindo nas condições de saúde e nutrição dos 

estudantes das escolas participantes.  

Corroborando os resultados anteriores, dados da PeNSE 2015 e de outros 73 

países avaliados na GSHS revelaram que mais da metade dos estudantes dos 

países analisados apresentava consumo diário de refrigerantes, com associação 

positiva com os valores de IDH e RNBpc, em particular nos países com piores 

condições de desenvolvimento e renda. Na literatura, a direção destas associações 

é variável segundo os países analisados. Em geral, tem sido relatado que em países 
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de alta renda, adolescentes que vivem em contexto de privação socioeconômica 

possivelmente são mais expostos a ambientes obesogênicos, em que há menor 

incentivo a escolhas alimentares saudáveis, favorecendo a ingestão excessiva de 

refrigerantes (ELGAR et al., 2016). Nestes países, o maior consumo de refrigerantes 

estaria fortemente relacionado ao seu baixo custo em comparação com alimentos in 

natura. Entretanto, nos países analisados na GSHS e no Brasil, essa relação 

mostrou-se contrária, indicando que, nestes contextos, o consumo de refrigerantes 

pode representar um indicador de riqueza e status, apresentando aumento conforme 

as condições socioeconômicas melhoram (KESSARAM et al., 2015; CURRIE et al., 

2012; NEUTZLING et al., 2007). Assim, o maior consumo desses produtos com o 

aumento da renda e desenvolvimento pode também refletir a crescente valorização 

dos produtos “importados” em países considerados de baixa renda, influenciando o 

tipo e a quantidade de alimentos consumidos pela população (KESSARAM et al., 

2015).  

A relação entre o aumento do RNBpc e o maior consumo diário de 

refrigerantes denota a importância do aumento da renda ser acompanhado por 

ações intensas de educação alimentar e nutricional (MUHAMMAD et al., 2017), 

políticas de restrição da comercialização e taxação de alimentos não saudáveis, 

como os refrigerantes, dentre outras ações, conforme anteriormente mencionado. 

Espera-se, dessa forma, limitar o acesso a alimentos ultraprocessados, buscando, 

assim, reduzir seu impacto direto sobre a saúde e nutrição dos adolescentes, bem 

como evitar que estes produtos substituam alimentos in natura e minimamente 

processados. 

A correlação entre o consumo de frutas e condições socioeconômicas dos 

países também foi verificada entre os países participantes do HBSC (INCHLEY et 

al., 2016). Entretanto, é importante destacar que, dentre os países da América do 

Norte e Europa avaliados no HBSC, a maior prevalência de consumo diário de frutas 

foi verificada na Armênia (65,0% entre as meninas e 52,0% entre os meninos de 15 

anos de idade), valor este inferior à mediana de consumo diário de frutas obtida a 

partir dos dados da GSHS e da PeNSE (67,9%), o que suscita a discussão sobre as 

importantes diferenças entre as metodologias adotadas nos dois inquéritos, as quais 

podem comprometer a sua comparabilidade.  
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Ainda que constitua grande avanço o fato dos países contemplados na GSHS 

possuírem sistemas próprios de vigilância à saúde, considera-se que o formato das 

respostas de seu módulo sobre consumo alimentar (Quadro 8 e Anexo 3: Não comi 

frutas nos últimos 30 dias/Menos de uma vez por dia; 1, 2, 3, 4, 5 ou mais vezes por 

dia) apresenta limitações, podendo, aparentemente, superestimar as respostas dos 

estudantes. Análises mais detalhadas devem ser realizadas futuramente para 

verificar essa suposição. 

Especificamente quanto à avaliação do consumo de hortaliças, entendidas na 

nesta tese como verduras e legumes, pondera-se as dificuldades encontradas para 

identificá-las devido à ausência de padronização das perguntas adotadas entre os 

países participantes da GSHS. Enquanto alguns incluíram nos questionários alertas 

para que raízes e tubérculos não fossem considerados nas respostas, outros 

apresentavam dentre os exemplos de hortaliças alimentos como batata, mandioca 

ou cará, ou ainda leguminosas, como feijões e ervilha, os quais possuem 

composição nutricional muito distinta das verduras e legumes (BRASIL, 2014). 

Partindo disto, optou-se por não considerar nas análises os países que incluíram 

esses alimentos, o que pode ter interferido nas estimativas relacionadas às 

hortaliças apresentadas neste estudo. 

Questões adicionais devem ser consideradas na interpretação dos resultados 

desta tese. Primeiramente, o delineamento transversal adotado em dois dos artigos 

não possibilita a verificação de causalidade, visto não considerar a relação temporal 

entre exposições e desfechos. No Artigo 3, por sua vez, por se caracterizar como um 

estudo ecológico, deve-se atentar para a necessidade de se evitar a falácia 

ecológica na interpretação das informações, uma vez que a análise dos dados 

populacionais (agregados) pode não refletir necessariamente a natureza das 

associações em nível individual (DIEZ ROUX, 2008). 

 Apesar de questionários auto preenchidos serem adotados pelos principais 

sistemas de vigilância à saúde da população adolescente, conferindo maior 

agilidade à pesquisa e privacidade ao participante, as informações coletadas por 

este método podem apresentar imprecisões, cujo grau pode variar, por exemplo, 

conforme a aceitação social dos hábitos avaliados (OLIVEIRA et al., 2017; 

KESSARAM et al., 2015). 
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 Além disso, a restrição dos sistemas de vigilância à população escolar faz 

com que as amostras não sejam representativas da população adolescente dos 

países investigados, mas sim, daqueles matriculados em escolas de ensino formal 

(OLIVEIRA et al., 2017; KESSARAM et al., 2015). Esta característica pode ter 

subrepresentado os adolescentes em situação de maior vulnerabilidade 

socioeconômica, a qual dificulta a assiduidade e continuidade dos estudos, 

sobretudo em alguns países da África e da Ásia, em que importante parcela dos 

adolescentes está fora das escolas (UNESCO-UNICEF, 2015). 

A desigualdade de acesso à educação entre os gêneros também deve ser 

ponderada. No mundo, 18,0% das adolescentes não estão estudando (vs. 16,0% 

dos meninos), sendo essa discrepância maior nos países da África e do Oriente 

Médio, podendo atingir diferenças de até 10 pontos percentuais entre meninas e 

meninos (UNESCO-UNICEF, 2015). Neste estudo, mais de 10,0% dos países 

possuíam proporção de meninas menor que 45,0%, com destaque para Iêmen 

(33,0%), Benin (33,1%) e Paquistão (38,8%), podendo não representar 

precisamente este grupo populacional. Mesmo com limitações, pesquisas de base 

escolar provêm informações válidas, abarcando grandes contingentes populacionais, 

com menor custo e logística. Mas, reforça-se que a melhoria das taxas de matrícula 

e de retenção escolar, e a redução das disparidades de gênero, necessidades 

prementes em países mais vulneráveis, poderão potencializar os resultados 

advindos de inquéritos escolares (WHO, 2014). 

 Outra potencial limitação foi, nos Artigos 1 e 2, o elevado percentual de 

adolescentes que não soube informar a escolaridade materna. A ausência dessas 

informações tem sido relatada em outros estudos realizados com a população 

adolescente (PU et al., 2011; PUEYO et al., 2007), o que pode estar relacionado ao 

fato destes, em geral, apresentarem maior dificuldade de relatar informações 

parentais passadas (ex: escolaridade) do que atuais (ex: ocupação profissional) 

(PUEYO et al., 2007). As mudanças nas denominações dos graus escolares que 

ocorrem ao longo do tempo também podem interferir na identificação das opções de 

respostas pelos adolescentes (PUEYO et al., 2007). Essas dificuldades parecem ser 

ainda maiores entre adolescentes que não vivem com ambos os pais (PUEYO et al., 

2007) e entre aqueles com pior situação socioeconômica, os quais podem ser mais 

resistentes em relatar informações precisas devido às condições de vida 
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desfavoráveis e possível menor comunicação entre os membros da família (PU et 

al., 2011). Apesar dessa limitação, a observação de associação significativa da 

escolaridade materna com os indicadores de consumo alimentar e comportamento 

sedentário demonstram a importância dessa variável nas avaliações dos fatores 

intervenientes nos hábitos de vida dos adolescentes. 

Embora os refrigerantes sejam as principais bebidas adoçadas consumidas 

pelos adolescentes (HAN & POWELL, 2013; DUFFEY et al., 2012), deve-se 

considerar que os resultados desta tese não englobaram outras bebidas, as quais 

também podem ter papel relevante no padrão alimentar desse grupo etário. 

Possivelmente, se outras bebidas adoçadas fossem incluídas nos inquéritos, o 

panorama sobre o consumo de alimentos ricos em açúcar seria ainda mais 

preocupante, denotando a importância de sua inserção em investigações futuras 

(YANG et al., 2017). Ainda sobre os refrigerantes, nos questionários da PeNSE 2012 

e 2015, as perguntas sobre o consumo destas bebidas não detalham qual o tipo 

ingerido (comum, diet ou zero), diferentemente das questões utilizadas pela GSHS, 

em que mais de 90% dos países incluíram o alerta: “Não incluir refrigerantes diet” no 

questionário. Tendo em conta as evidências que sugerem que o consumo de 

bebidas industrializadas de baixo teor de calorias também pode estar relacionado ao 

excesso de peso entre adolescentes (SYLVETSKY et al., 2017), propõe-se que na 

próxima edição da PeNSE seja inserida uma observação à questão sobre 

refrigerantes, de modo semelhante à GSHS, para que a comparabilidade dos 

indicadores seja potencializada, paralelamente à inclusão de uma pergunta 

específica sobre a frequência de consumo de bebidas diet/light/zero. 

Sugere-se também que os questionários das próximas edições da PeNSE 

mantenham as perguntas do formato clássico da pesquisa visando garantir a análise 

longitudinal dos dados, e também as questões no modelo da GSHS, incluídas na 

edição de 2015, permitindo a comparação com outros países.  

A análise de dados de amostras representativas de estudantes brasileiros e 

de outros países possibilitou a obtenção de importantes resultados, com potencial 

para contribuir para ações de vigilância em saúde, em especial relacionada à 

alimentação e nutrição. Foram ressaltados vários fatores modificáveis que podem 

ser focados nas intervenções, como lazer sedentário, comer em frente à TV e 

realizar as refeições com os pais, além de ter sido reforçado o corpo de evidências 
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que indicam a importância da relação entre indicadores macroeconômicos e o 

consumo alimentar das populações. 

Frente à crescente demanda por dados robustos sobre a saúde dos 

adolescentes e às inúmeras possibilidades de análises a partir das informações 

geradas pelos sistemas de vigilância à saúde, considera-se incipiente a sua 

exploração pela comunidade científica. Os bancos de dados, ao estarem disponíveis 

gratuitamente nos sites do IBGE e da OMS, facilitam sobremaneira o seu acesso. 

Acredita-se que a realização de mais eventos para divulgação dos sistemas, a 

ampliação de sua discussão nas disciplinas acadêmicas e o maior número de 

estudos realizados mediante sua utilização podem contribuir para que a PeNSE e a 

GSHS sejam exploradas em maior extensão, cooperando para ampliar a 

compreensão sobre a nutrição e a saúde dos adolescentes em diferentes realidades.  

Investigar a população adolescente e intervir sobre os seus fatores de risco é 

fundamental para a melhoria das condições nutricionais e de saúde da população 

como um todo. A adolescência é um período crucial para a consolidação de novos 

hábitos, que podem interferir na saúde atual, e devido ao efeito de coorte, se manter 

ao longo dos anos, acarretando, no futuro, em maior ou menor risco de 

morbimortalidade entre adultos e idosos, com impacto na qualidade de vida e gastos 

em saúde. Atuar no âmbito da saúde do adolescente também pode contribuir para 

minimizar os efeitos de comportamentos não saudáveis construídos na infância, 

evitando que se prolonguem pelo curso da vida (AZEREDO, 2016b; WHO, 2014). 

Considerando que o consumo alimentar inadequado e o comportamento 

sedentário estão entre os principais fatores de risco para as DCNT, reitera-se a 

importância de sua prevenção e identificação na infância e na adolescência. 

Enquanto DCNT, como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus não são 

consideradas reversíveis, muitos comportamentos de risco podem ser modificados, 

tanto por intervenções no âmbito da saúde e nutrição, como por melhorias das 

condições socioeconômicas das populações (FALEIRO et al., 2017).  

No contexto atual, em que as prevalências de excesso de peso e 

comorbidades entre os adolescentes vêm apresentando aumento significativo, 

impõe-se a necessidade de melhor conhecer e acompanhar a alimentação e 

nutrição desta população de forma sistemática. Espera-se assim, viabilizar o 

planejamento e a implementação de intervenções em saúde pública pautadas em 
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distintos comportamentos de risco e proteção, e que considerem aspectos 

socioeconômicos e contextuais de cada realidade. Dessa forma, acredita-se que 

seja possível aumentar a efetividade das ações e auxiliar na contenção do avanço 

de desfechos desfavoráveis à saúde entre os adolescentes (BRASIL, 2015b).  
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ANEXO 1. Questionário aplicado aos estudantes na Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar 2012. 
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ANEXO 2. Questionário aplicado aos estudantes na Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar 2015.  
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ANEXO 3. Questionário aplicado aos estudantes na Global School-based 

Student Health Survey (GSHS) – Módulos do Questionário Básico (2013) 
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