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RESUMO 

 

Objetivo: verificar como se deu o consumo alimentar de adolescentes 

brasileiros ao longo do tempo, bem como verificar se características 

sociodemográficas, a presença da fome e a autoimagem corporal inteferem na 

adesão à alimentação escolar. Métodos: Realizou-se análise de dados 

secundários das três edições já publicadas da Pesquisa Nacional de Saúde do 

Escolar – PeNSE. Para avaliar o consumo alimentar foram utilizados dados 

sobre o consumo regular (cinco ou mais vezes por semana) de marcadores de 

alimentação saudável (feijão; hortaliças; frutas) e de alimentação não saudável 

(doces; refrigerantes; salgadinhos fritos). Estes marcadores foram avaliados 

segundo dados sociodemográficos. E, verificamos as tendências desses 

marcadores para a população com as análises estratificadas por sexo, raça/cor 

da pele e situação administrativa da escola. A significância estatística das 

tendências temporais foi avaliada por modelo de regressão linear. Já para a 

verificar se características interferem na adesão à alimentação escolar, 

participaram do estudo, escolares que auto referiram as informações em duas 

amostras distintas coletadas por meio da PeNSE, do ano de 2015.  Resultados: 

Ao longo de seis anos, três tipos de mudança na dieta dos adolescentes 

brasileiros foram observados: diminuição do consumo regular de feijão, doces e 

refrigerantes, aumento do consumo regular de vegetais e consumo estável de 

frutas e salgadinhos fritos. A respeito da alimentação escolar, foi visto um baixo 

consumo pelos estudantes brasileiros, sendo maior em adolescentes do sexo 

masculino e pretos. Em relação a imagem corporal, os adolescentes que se 

autointitulavam como gordos apresentaram menor adesão à alimentação 

escolar quando comparados aos que se consideravam com corpo normal, nas 

escolas privadas. E, a fome está presente entre os adolescentes e, pode 

influenciar na adesão à alimentação escolar. Conclusão: a composição da dieta 

de adolescentes brasileiros mudou em um curto período, sendo necessário 

monitorá-la para propor ações voltadas a esse público. Observou-se pouca 

adesão à alimentação escolar e que fatores sociodemográficos, a fome e se 

achar gordo influenciam nesta adesão. A adesão também pode ser influenciada 

pela qualidade dos cardápios ofertados e, para isso, mudanças nas legislações 

são necessárias a fim de que estudantes sejam estimulados a consumi-la. É 

                    XI 
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interessante o desenvolvimento de estratégias de educação alimentar e 

nutricional, o monitoramento da saúde do escolar, a limitação nas propagandas 

de alimentos para este público, o desenvolvimento de pesquisas e grupos de 

trabalho sobre a alimentação do adolescente a fim de estimular uma melhor 

composição da alimentação do adolescente brasileiro, tanto em ambiente 

escolar, como fora dele.   

 

 

Palavras chave: Adolescentes; Alimentação escolar; PeNSE; Consumo 
Alimentar; Tendência; Fome.   
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente tese apresenta como tema a saúde do escolar, com enfoque 

no consumo alimentar e da alimentação escolar por esta população e está 

estruturada em formato de artigos científicos. Desta forma, apresentamos na 

introdução as problemáticas que abrangem o tema, seguido do referencial 

teórico que subsidia o trabalho. Os dois capítulos seguintes, redigidos no 

forrmato de artigos, trazem os resultados originais, apresentando a variação 

temporal no consumo alimentar dos adolescentes brasileiros, no primeiro e, o 

segundo, que aborda o consumo regular da alimentação escolar por 

adolescentes brasileiros conforme dependência administrativa da escola. Por 

fim, apreentamos as considerações finais da tese.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

            A adolescência é uma fase caracterizada por grandes transformações 

biológicas, cognitivas, emocionais e sociais. Também é marcada pela 

experimentação de novos comportamentos e vivências, tais como uso de 

tabaco, consumo de álcool, alimentação inadequada e inatividade física. Os 

últimos dados populacionais sobre estado nutricional de adolescentes 

brasileiros foram disponibilizados por meio da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (2008-2009) que identificou que 20,5% desta população apresenta 

sobrepeso e 4,9% obesidade1. A exposição a estes fatores de risco está 

associada com o desenvolvimento de Doenças e Agravos não Transmissíveis2.  

            Diante disso, o monitoramento da saúde dos adolescentes é de 

fundamental importância pois, as experiências ao longo desta fase, podem 

resultar em riscos para a saúde no presente e futuro. A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) recomenda a implantação e manutenção de sistemas de 

vigilância de fatores de risco à saúde dos adolescentes2,3. 

             No Brasil, o monitoramento da saúde do adolescente se dá por meio 

da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), que também tem como 

objetivo fornecer informação para o planejamento das políticas públicas, como 

o Programa Saúde na Escola (PSE)4. A primeira edição da pesquisa foi 

realizada no ano de 2009 e, posteriormente mais duas edições, de forma 

trienal. No ano de 2019 iniciou-se a coleta da quarta edição da pesquisa.  

            Entre as políticas voltadas para promoção de saúde de adolescentes e 

escolares, destaca-se o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

que oferece refeições gratuitas para todos os estudantes da educação básica.  

A oferta de alimentação se dá de forma contínua, durante todos os dias do ano 

letivo e, os cardápios escolares devem ser elaborados por nutricionistas, 

respeitando os hábitos alimentares locais e culturais, atendendo as 

necessidades nutricionais específicas da faixa etária, a fim de promover uma 

alimentação adequada e saudável.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Importância da saúde na adolescência  

 

A adolescência é caracterizada como a fase de transição entre a infância 

e a vida adulta. A Organização Mundial da Saúde – OMS define como o 

período de vida de 10 a 19 anos6. Esta população representa cerca de 18% da 

população mundial7. Segundo estimativa para o ano de 2020 o Brasil espera 

apresentar uma população de acima de 211 milhões de pessoas, dos quais 

28% têm menos de 19 anos (estimativa do IBGE para 2020). A população 

adolescente pode representar mais de 30 milhões de brasileiros ou 14% da 

população total8.   

A adolescência envolve transformações biopsicossociais, tais como 

alterações na composição corporal, hormonal, cognitiva, sexual e emocional9,10.  

Estas transformações também afetam as escolhas alimentares que são 

influenciadas pela prática familiar, ciclo social, condições socioeconômicas, 

como também de influência da mídia. Más escolhas podem vir a acarretar 

desequilíbrios nutricionais que podem interferir diretamente no crescimento, 

desenvolvimento e nas condições de saúde2,11,12,13.  

A oscilação hormonal faz com que aumente o risco de adesão a 

alimentação hipercalóricas, ricas em açúcares simples, gorduras e sódio.  Tais 

nutrientes agem diretamente no circuito cerebral hedônico, por meio da 

ativação de neurotransmissores que agem na neuroanatomia do prazer, e que 

controlam três comportamentos distintos, porém interligados: gostar, querer e 

aprender, gerando respostas neurais conscientes e inconscientes14. Com isso, 

a indústria de alimentos produz pensando na ativação deste circuito e, 

consequentemente no seu maior consumo, principalmente do público 

adolescente, que está mais susceptível às atrações impostas por esta 

indústria15.  

E, isto torna-se efetivo pois, os adolescentes permanecem longos 

períodos frente às telas (televisão, computador e videogames), e sob esta 

condição optam pelo consumo de alimentos de baixo valor nutricional. Além 

disso, são os maiores consumidores de alimentos fora de casa, sendo estas 
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escolhas por muitas vezes de fast foods, refrigerantes, biscoitos e salgados, 

práticas que podem levar ao sobrepeso e obesidade desta população16,17. 

 Pesquisa realizada pela OMS em 103 países para avaliação da saúde 

global de escolares apresenta que o número de crianças e adolescentes 

obesos aumentou dez vezes na últimas quatro décadas. Atualmente, pode-se 

observar a maior taxa de obesidade, de acordo com o sexo, em dois países da 

Oceania:  Nauru atingindo 33,4% das meninas e, nas Ilhas Cook atingindo 

33,3% dos meninos. Já o país que apresentou a menor taxa de obesidade 

tanto em meninas quanto em meninos foi a Moldávia (Leste Europeu), com 

3,2% e 5%, respectivamente18.  

 Segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF, 

realizada nos anos de 2008 e 2009, 20,5% dos adolescentes brasileiros 

apresentaram excesso de peso e, 4,9% obesidade. A região que apresentou 

maior índice de excesso de peso e obesidade foi a Região Sul, com 26,9% e 

7,6%, respectivamente. Em contrapartida a que apresentou menores índices foi 

a Nordeste com 15,9% dos adolescentes com excesso de peso e 3,8% com 

obesidade. Porém, quando foi analisado déficit de peso a região Nordeste 

apresentou o maior indicador 4,9%, quando em todo o Brasil teve 3,7%1. 

 É possível observar que hábitos alimentares saudáveis e rotina de 

prática de atividade física adquiridos na infância e na adolescência tendem a 

permanecer na vida adulta. Por este motivo, é necessário conhecer os grupos 

populacionais de risco, seus hábitos não saudáveis, para que políticas e 

programas de saúde sejam implementados ainda nesta fase, a fim de realizar 

um melhor controle de doenças crônicas na vida adulta19.   
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2.2 Monitoramento de saúde de crianças e adolescentes. 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a implantação e 

manutenção de sistemas de vigilância de fatores de risco à saúde com enfoque 

na adolescência20.  

 A própria OMS realiza uma pesquisa global intitulada Global School 

Based Student Health Survey (GSHS), que tem como objetivo fornecer dados 

sobre comportamentos de saúde e fatores de proteção para estudantes de 13 a 

17 anos. Esta pesquisa está presente em mais de 70 países e, seus resultados 

ajudam os países a desenvolver prioridades, estabelecer programas e defender 

recursos para políticas e programas de saúde e saúde escolar21. 

Na Europa e América do Norte também é conduzida, há mais de 30 

anos, a pesquisa Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) que avalia 

o comportamento de saúde em crianças em idade escolar. Esta pesquisa é 

realizada por meio de uma aliança internacional de pesquisadores, 

entrevistando escolares de 11, 13 e 15 anos22.   

Nos Estados Unidos, o Centers for Disease Control and Prevention – 

CDC (Centro de controle e prevenção de doenças), realiza desde 1991 a 

pesquisa Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS), que monitora 

seis categorias de comportamentos relacionados à saúde e que contribuem 

para as principais causas de morte e incapacidade entre jovens adultos. Além 

de também verificar a prevalência de obesidade nesta população23.  

Tais sistemas foram norteadores para a criação da Pesquisa Nacional 

de Saúde do Escolar (PeNSE) no Brasil.   

 

2.2.1 Experiências de monitoramento e garantia de saúde aos 

adolescentes no Brasil.   

 

            As experiências para garantir a saúde dos adolescentes tiveram início, 

no Brasil, com a promulgação da Constituição Federal Brasileira, em 1988, que 

garantiu direitos a população. Em seu artigo 22724, estabeleceu que: 
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““É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma e 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.   

 

Com isso, ações subsequentes foram estabelecidas a fim de garantir 

este direito a população adolescente. Em 1989, foi criado o Programa de 

Saúde do Adolescente (PROSAD) que tinha como objetivo assegurar o acesso 

à saúde aos adolescentes brasileiros, de forma integral, multisetorial e 

interdisciplinar25. No ano de 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que consolidou as garantias da constituição e preconizou a 

tomada de ações efetivas e permanentes para promover e preservar a saúde 

integral das crianças e dos adolescentes26.  

Em 1990, o governo federal criou o Sistema Único de Saúde (SUS) que 

regulamentou as ações e serviços de saúde, estabelecendo um sistema com 

acesso universal, integral e imparcial27. 

Entre os anos de 2002 a 2005, realizou-se no Brasil, por meio de 

parceria entre o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer - INCA o 

inquérito de tabagismo em escolares, intitulado Vigiescola, em que participaram 

do estudo escolares da 7ª e 8ª série do Ensino Fundamental e alunos do 1º 

ano do ensino médio28. Este inquérito compõe o “Global Youth Tobacco 

Survey” (GYTS), umas das ações estabelecidas pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), em cooperação com o Centro de Prevenção e Controle de 

Doenças dos Estados Unidos (CDC) a fim de implementar um Sistema Global 

de Vigilância do Tabaco (GTSS). Durante estes anos, participaram do 

Vigiescola 25.400 adolescentes brasileiros de 17 cidades brasileiras29.  

No ano de 2004 foi realizado o V Levantamento Nacional sobre o 

consumo de drogas psicotrópicas por estudantes do Ensino Fundamental e 

Médio da rede pública de ensino nas capitais brasileiras, avaliando 48.155 

estudantes. Esta pesquisa identificou que 22,6% dos adolescente brasileiros já 

haviam feito uso de drogas30.  

A cidade do Rio de Janeiro implantou sistema de vigilância de fatores de 

doenças não transmissíveis para adolescentes da 8ª série do ensino 
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fundamental de escolas públicas, entre os anos de 2003 a 2007, em que 

abordou questões sobre o consumo alimentar; tempo destinado à televisão, 

computador ou videogame; atividade física; e fumo31.  

O governo brasileiro, implementou no ano de 2007, por meio do Decreto 

federal nº 6.286, o Programa Saúde nas Escolas (PSE), em parceria do 

Ministério da Educação e Saúde, em que teve como objetivo integrar as redes 

de educação básica e a de atenção básica à saúde nos territórios de 

responsabilidades das equipes de saúde da família, otimizado o espaço público 

para a promoção da saúde32.   

Em 2009, por meio do Programa de Saúde nas Escolas e, com base na 

recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), foi instituída, no 

Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE, mediante convênio 

entre o IBGE com o Ministério da Saúde, com o apoio do Ministério da 

Educação4,33. 

 

2.2.2 Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE. 

 

A PeNSE é realizada com adolescentes matriculados em escolas 

públicas e privadas do Brasil, com amostra probabilística, utlizando como 

referência os dados do Censo Escolar, realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos Educacionais Anísio Teixeira – INEP34.  

Este inquérito tem como objetivo fornecer informação para organizar o 

monitoramento da saúde do escolar e para o planejamento das políticas 

públicas, bem como para subsidiar os gestores com informações e, assim, dar 

sustentabilidade ao sistema de vigilância de fatores de risco e proteção à 

saúde em escolares4,33. A pesquisa avalia questões sobre aspectos 

socioeconômicos; contexto familiar; hábitos alimentares; prática de atividade 

física; experimentação e consumo de cigarro, álcool e outras drogas; saúde 

sexual e reprodutiva; violência, segurança e acidentes; utilização de serviços 

de saúde, entre outros4,32. Até o momento, realizou-se quatro edições da 

PeNSE (2009, 2012, 2015 e 2019)4,7,35, porém os dados da edição de 2019 tem 

previsão de divulgação para 2021.  
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Na edição de 2009, participaram da pesquisa 60.973 alunos do 9º ano 

do ensino fundamental, matriculados em 1.453 escolas públicas e privadas das 

capitais de todo o território nacional7.  

Já em 2012 houve ampliação no número de participantes (109.104), de 

escolas (2.842) e de representatividade, pois além de serem selecionadas 

escolas das capitais e Distrito Federal, foram incluídos mais municípios para 

representar cada uma das cinco Grandes Regiões Brasileiras35.     

Participaram da edição de 2015, 102.301 escolares e 3.040 escolas. 

Nesta, foram instituídos dois planos amostrais. A amostra 1 segue a mesma 

metodologia aplicada na pesquisa de 2012 e a amostra 2 avaliou os escolares 

matriculados desde o 6º ano do ensino fundamental ao 3ºano do ensino médio, 

compondo uma segunda amostra a ser analisada. A primeira amostra permite a 

análise temporal das capitais brasileiras. Já, a segunda amostra além de 

possibilitar a identificação e acompanhamento de exposição a fatores de risco, 

também permite a comparação com indicadores internacionais, que trabalham 

com toda a faixa que contempla os adolescentes4.  

Os dados da edição de 2019 ainda não foram divulgadas, mas, segundo 

dados do Ministério da Saúde, a pesquisa foi realizada com amostra única, 

com estudantes de escolas públicas e privadas, com representatividade para 

escolares de 13 a 17 anos e, aborda questões com temáticas similares a 

edição de 201534.  

Por meio de resultados da PeNSE é possível identificar alguns 

comportamentos dos adolescentes, tais como hábitos alimentares pouco 

saudáveis36,37,38; alta prevalência do hábito de uso de tela por mais que duas 

horas e, que tal fato esta associado ao hábito de consumir regularmente 

alimentos ultraprocessados e guloseimas13,15,38; e baixa adesão a alimentação 

escolar3,17. 

 

2.5 Alimentação Escolar 

 

          O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um dos maiores 

programas de fornecimento de alimentação aos escolares do mundo e, o único 
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com atendimento universal. Este programa é gerenciado pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e, funciona por meio da 

transferência de recursos financeiros aos municípios, estado e ao Distrito 

Federal3,34. 

As iniciativas de fornecimento de alimentação aos escolares iniciam na 

década de 1950, com a Campanha Nacional de Merenda Escolar. Em 1979 foi 

implantado no país o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com 

gestão centralizada. A constituição federal de 1988 assegurou o direito à 

alimentação escolar a todos estudantes da rede pública de ensino. Em 1994 

ocorreu a descentralização de recursos do programa, mediante convenio com 

municípios, estados e Distrito Federal. Outro marco para o PNAE foi a 

publicação da lei federal no 11.947, no ano de 2009, que resultou em grandes 

avanços, principalmente em relação à qualidade dos cardápios e ao 

desenvolvimento regional sustentável, por meio do incentivo para aquisição de 

gêneros alimentícios em âmbito local, com a participação dos agricultores 

familiares e dos empreendedores familiares rurais, além da ampliação da 

cobertura populacional e reformulação de estratégias técnicas e 

operacionais3,7,39. 

 O PNAE tem como princípio o Direito Humano à alimentação Saudável e 

Adequada, a fim de garantir a segurança alimentar e nutricional dos escolares. 

Tem por objetivo contribuir para o crescimento e desenvolvimento 

biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de 

práticas alimentares saudáveis3,7,39,40. 

 Atualmente, o programa garante a alimentação escolar dos alunos de 

toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e 

educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas 

e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder público), por meio da 

transferência de recursos financeiros aos estados, municípios e escolas 

federais39,40. 

 O repasse dos recursos financeiros é exclusivo para a compra de 

gêneros alimentícios e é efetuado pelo governo federal aos estados e 

municípios39,41. Os cardápios deverão ser elaborados por nutricionista, com a 

utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando as referências 



25 
 

nutricionais, os hábitos alimentares da população e a cultura alimentar da 

localidade, bem como devem ser pautados na sustentabilidade, sazonalidade, 

diversidade agrícola e na alimentação saudável e adequada42. A alimentação 

também deve ser segura, com a implantação de procedimentos de boas 

práticas de manipulação de alimentos nos locais de produção e fornecimento 

de alimentos, a fim de que um alimento apresente qualidade higiênico-

sanitária43.  

 A adesão dos escolares as refeições oferecidas nas escolas é outro 

fator importante na avaliação do PNAE. Ao final da década de 1980, foi 

realizada a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN) revelando que 

mais de 40% dos alunos aderiam ao consumo das refeições ofertadas44. No 

início dos anos 2000, em estudo realizado, por Sturion e colaboradores, sobre 

a adesão a alimentação escolar, 46% dos alunos relataram consumir 

alimentação escolar regularmente, entre quatro e cinco dias na semana45.  

 Mais recentemente podemos observar queda nestes percentuais, em 

estudo realizado por Valentim e colaboradores (2017)46, em cidade do Paraná, 

foi identificado que 37,9% dos escolares consumiam a alimentação escolar e, o 

consumo diário se dava em 19,8%. Os resultados encontrados por Locatelli e 

colaboradores (2017)3, ao analisar a PeNSE 2012, são inferiores aos 

anteriormente citados, pois fora visto que 22,8% consomem a alimentação 

escolar, três ou mais vezes por semana, tendo 14,6% consumo diário. Relata 

também que este fato pode ser decorrente da composição do cardápio e do 

horário das refeições servidas3. 

 A adesão ao PNAE pode estar relacionada com as condições de 

distribuição. Em estudo foi observado que as escolas que apresentavam estas 

condições (presença de refeitórios, sistema de autosserviços, utensílios 

adequados, escalonamento de turmas, menor presença de cantinas escolar, 

realização de atividade de educação alimentar e nutricional e maior inclusão de 

frutas, legumes e verduras na composição dos cardápios) apresentaram um 

percentual maior de adesão47. A adesão ou consumo regular das refeições 

oferecidas no PNAE também tem influência de condições socio econômicas, 

idade e estado nutricional dos alunos. Pode-se verificar também que nas 
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escolas que apresentavam estabelecimentos que comercializavam alimentos, o 

consumo de alimentação escolar era menor45.    
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 Devido a recomendação da Organização Mundial da Saúde quanto à 

implantação e manutenção de sistema de vigilância de fatores de risco à saúde 

com enfoque na adolescência, bem como da necessidade de compreender os 

hábitos alimentares e verificiar a adesão à alimentação escolar por este 

público, justifica-se a realização deste estudo com a finalidade de discutir os 

dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar para subsidiar 

conhecimentos aos profissionais de saúde e órgãos governamentais, como 

também para identificar e propor melhorias a este grupo etário e estimular o 

consumo de alimentação escolar ofertados por meio do PNAE.  
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4. OBJETIVOS 

 

 Avaliar a variação temporal das práticas alimentares segundo as 

variáveis sociodemográficas de adolescentes das capitais brasileiras, segundo 

dados das edições 2009, 2012 e 2015 da Pesquisa Nacional de Saúde do 

Escolar – PeNSE. 

 Avaliar se as características sociodemográficas, a presença de fome e a 

auto imagem corporal fora do classificado como normal influenciam na adesão 

à alimentação escolar de adolescentes brasileiros, matriculados em escolas 

públicas e privadas, segundo dados das duas amostrass distintas da Pesquisa 

Nacional de Saúde Escolar (PeNSE) 2015.  
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Capítulo I  

“Temporal variation in food consumption of Brazilian adolescents (2009-

2015)” 
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Introduction 

Adolescence is the transition period between childhood and adulthood, 

and, according to the World Health Organization (WHO), 10 to 19 are the age 

limits that define adolescence. This population represents about 18% of the 

world's population and approximately 90% of them live in low-income countries. 

In Brazil, adolescents account for almost 20% of the total population [1-5]. 

Worldwide, 20% to 25% of adolescents are overweight, and the number 

of children and adolescents with obesity has increased 10 times in the last 40 

years [6]. In Brazil, 20.5% of this population is overweight and 4.9% has obesity 

[7]. 

The increasing prevalence of overweight is associated with the change in 

the population's food profile, with an increasing consumption of ultra-processed 

foods and a decreasing consumption of fresh or minimally processed foods [8-

9].  

Ultra-processed foods are those resulting from a series of industrial 

processes. Generally, colors, flavors (sugar, oils, fats and salt), emulsifiers and 

other additives are added to them to improve the taste. These points together 

with sophisticated packaging make the product attractive to consumers, 

especially children and adolescents [10]. 

Adolescents are considered the group of higher risk in relation to diet, 

because they have higher frequency of fast food consumption, sugary drinks, 

biscuits and salty food, as well as sedentary behaviors, such as staying long 

periods in front of the television, computers and video games, which favors this 

unhealthy eating habit [9; 11-13]. 
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Considering this scenario, monitoring adolescents' health is important 

[14] and WHO recommends implementing and maintaining systems for 

surveillance of risk factors to the adolescents’ health, because experiences in 

this phase can result in health risks in the present and in the future [15-17].  

Monitoring the health of adolescents is already studied in international research 

such as the Global School Based Student Health Survey (GSHS), but little was 

known about this condition in Brazil. To this end, in Brazil, since 2009 the 

National Survey of School Health Survey (Pesquisa Nacional de Saúde do 

Escolar - PeNSE) has been carried out, which in addition to monitoring the 

health of adolescents, also aims to provide information for the planning of public 

policies, as well as to subsidize managers with information, and thus sustain the 

surveillance system for schoolchildren [18;19]. 

School is an important environment for health promotion, and food 

supply to schoolchildren is one of the strategies for this to be effective. In 

Brazil, the National School Feeding Program (Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE), a public policy that offers free of charge meals to 

students from public schools, aims to partially meet nutritional requirement 

during school period and, consequently, improve learning capacity [20]. School 

feeding positively affects the consumption of healthy foods [21]. 

 Therefore, this study aims to assess the trends of food consumption by 

adolescents from Brazilian capitals, according to sociodemographic variables, 

based on data from the National Survey of School Health from 2009, 2012 and 

2015. 
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Materials and Methods  

Database and sample 

This is a temporal trend study using data from three cross-sectional 

surveys, the National Survey of School Health (PeNSE), conducted in 2009, 

2012 and 2015 [3,19,22]. The research project was developed by an agreement 

between the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and the 

Ministry of Health, with the support of the Ministry of Education, which aimed to 

investigate behavioral risk and health protection factors in adolescent students. 

The research data are public and are available through the IBGE website 

(https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9134-pesquisa-nacional-de-

saude-do-escolar.html?=&t=microdados).  

PeNSE is a school-based epidemiological research that had as study 

population a group of schoolchildren who attended the 9th grade of elementary 

school, of public and private schools in Brazil.  The three samples (2009, 2012, 

2015) that comprised the present study were independent samples, as shown in 

figure 1.  

Figure 1. Stratification of PeNSE.  
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PeNSE 2009 sample was representative of the all Brazilian capitals and 

the Federal District (n=27). In the 2012 and 2015 editions, in addition to 

representing the capitals and the Federal District, it was possible to represent 

them in large geographic regions and Federation Units, respectively. 

PeNSE uses a probabilistic sample planned as follows: definition of 

geographic strata, draw of schools and, subsequently, of 9th grade classes; in 

the classes drawn, assessment of the schoolchildren that accepted to 

participate in the survey. Geographical stratification occurred as follows, in each 

of the studies: 1) 2009: each of the 26 municipalities of the capitals and the 

Federal District was considered as a geographical stratum, totaling 27 

geographic strata; 2) 2012: the 2009 stratification was also performed in 2012, 

but students from cities belonging to non-capitals were also assessed, and 
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these municipalities in each region were grouped into a stratum, totaling 32 

geographical strata; 3) 2015: the stratification was expanded with non-capital 

municipalities, which were grouped into a stratum for each of the Federation 

Units. Therefore, this edition had 53 geographical strata. 

For this study, only representative data of the capitals and the Federal 

District (DF) were used for comparison between the three years of study 

(n=173,310). Thus, in each of the 27 capitals strata, a sample of schools was 

selected, and, in each school, we selected a sample of classes.  Samples 

belonging to non-capitals and data from PeNSE 2015 sample 2 were excluded 

from this analysis. PeNSE, in the three editions, excluded, from the answer to 

the questionnaires, schools without 9th grade, schools with less than 15 

students in the 9th grade, disabled participants, school not visited and refusal to 

participate. All students from the selected classes present on the day were 

invited to answer the questionnaire. In the three samples, those who agreed to 

participate in the research and with the informed consent form participated in 

the study [3,18,21]. 

A total of 1,453 schools and 2,175 classes comprised the 2009 sample. 

Regarding the number of students, 63,411 were present on the collection day, 

and 60,973 (96.15%) were considered valid questionnaires—those of students 

who reported they would like to participate in the study and who had filled the 

information about gender and age. A total of 1,469 schools, 2,219 classes and 

74,436 (98.4% of valid questionnaires) enrolled students comprised the 2012 

capital sample. In 2015, 51,303 valid questionnaires were answered, from 1,966 

classes belonging to 1,339 schools. 
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The projects developed for each edition of PeNSE were submitted and 

approved by the National Research Ethics Commission (Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa - CONEP). 

 

Data collection and study variables 

Collection of data from the three editions of PeNSE occurred throughout 

2009, 2012 and 2015. PeNSE was composed of two collection instruments: a 

questionnaire applied with the unit principal, related to general school 

questions, and a self-administered questionnaire, structured in thematic 

modules, which students answered, in 2009 via Personal Digital Assistant 

(PDA) and via smartphone in 2012 and 2015. In this study, the modules food 

consumption and sociodemographic characteristics were used. Electronic 

devices were made available by IBGE researchers on the day of interviews. 

The main variables of interest in this study are the regular consumption 

of healthy and unhealthy eating markers foods in the three surveys. Information 

on food consumption refers to frequency of consumption considering the whole 

day's food, during the seven-day period, including consumption at home, at 

school, and in other environments. The data was obtained, as in this example: 

in the last 7 days, on how many days did you eat fresh fruit or fruit salad?, in 

which the possible answers were: I did not eat; 1 day; 2 days; 3 days; 4 days; 5 

days; 6 days; every day; uninformed. The results were recategorized and 

individuals without information were excluded from our analyses.  

Food items collected were grouped in: 

 Healthy eating markers: fruit; vegetables; beans. 



37 
 

 Unhealthy eating markers: fried salty snacks (such as chicken 

croquette, fried beef croquette, fried pastel, acarajé etc.); sweets 

(such as sweets, candies, chocolate, chewing gums, bonbons, or 

lollipops); and soft drinks. 

Consuming these foods five or more times a week was considered 

regular. 

For sociodemographic variables, we considered: Brazilian macro regions 

(North, Northeast, Southeast, South, Midwest); age (<13, 13, 14, 15 and >16 

years of age); race/skin color (white, black, Asian, mixed race and indigenous); 

gender (female and male); and schools administrative status (public and 

private). 

 

Data analysis 

The distribution of students according to sociodemographic 

characteristics in the three years of survey was described by frequency and 

confidence interval (95%CI). 

The frequency of students with regular consumption (five or more times a 

week) of each of the six eating markers in 2009, 2012 and 2015, as well as the 

confidence intervals (95%CI), was described for the population studied each 

year and according to sociodemographic characteristic. 

The statistical significance of the indicator’s temporal trends was 

assessed using a linear regression model, with the indicator value as an 

outcome (dependent variable)—e.g., the percentage of adolescents who 

regularly consume soft drinks—and the year of the survey (2009, 2012 or 2015) 
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as an explanatory variable, both expressed as continuous variables. The 

regression coefficient of the model indicates the average annual rate, 

expressed in percentage points per year, of indicator variation in the period. All 

models were adjusted by sociodemographic characteristic (gender, age, macro 

regions, race/skin color, and school administrative status). The variation 

corresponding to a regression coefficient statistically different from zero (p value 

≤ 0.05) was considered significant. 

The complex design of the sample is considered through the weighting 

that was applied, in order to obtain representative estimates of the intended 

population. For this purpose, the survey command (svy) was used in the 

software Stata version 13.1 (StataCorp LP, College Station, USA). 

Results 

Table 1 shows the distribution of the population’s sociodemographic 

characteristic in the three surveys. The population aged 14 years old increased 

(from 39.14% in 2009 to 41.22% in 2015). In contrast, fewer adolescents 

defined themselves as white (from 40.15% to 36.51%). 

 

Table 1. Sociodemographic characteristics in Brazilian adolescents from 

2009 to 2015. Brazil, 2009, 2012 and 2015. 

Variable 2009 2012 2015 

 
% 95% CI 

 
95% CI % 95% CI 

    Min Max   Min Max   Min Max 

Macro regions 

North 11.23 11.13 11.33 11.69 11.01 12.40 12.81 11.98 13.69 

Northeast 23.9 23.76 24.04 23.67 22.70 24.66 23.83 22.61 25.11 

Southeast 46.96 46.74 47.19 45.15 43.59 46.71 44.64 42.89 46.41 
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South 6.81 6.75 6.86 7.15 6.62 7.73 6.03 5.46 6.65 

Mid-west 11.10 11.02 11.18 12.34 11.64 13.08 12.69 11.85 13.57 

Total (n) 60,973     61,145     51,192     

Gender 

Male  47.46 46.77 48.16 49.16 48.42 49.90 49.21 48.33 50.09 

Female 52.54 51.84 53.23 50.83 50.10 51.58 50.79 49.90 51.67 

Total (n) 60,973     61,145     51,192     

Race/skin color 

White 40.15 39.47 40.82 37.72 36,16 39.31 36.51 34.75 38.32 

Black 12.87 12.42 13.33 14.19 13,46 14.95 13.51 12.73 14.32 

Asian 3.75 3.50 4.01 4.50 4.21 4,81 5.04 4.71 5.40 

Mixed race 39.14 38.48 39.80 39.91 38.61 41,22 41.75 40.27 13.24 

Indigenous 4.09 3.85 4.35 3.68 3.44 3,94 3.19 2.96 3.45 

Total (n) 59,805     61,114     51,144     

Age 

<13 0.71 0.63 0.80 0.49 0.41 0.61 0.34 0.26 0.45 

13 23.74 23.15 24.34 18.60 17.72 19.51 20.00 18.95 21.11 

14 47.09 46.39 47.78 50.26 49.18 51.33 52.43 51.29 53.57 

15 18.25 17.73 18.77 19.41 18.54 20.32 18.48 17.52 19.47 

>16 10.22 9.84 10.61 11.23 10.40 12.12 8.74 8.09 9.45 

Total (n) 60,806     60,930     51,192     

School 
administrative 
status 

         

Private 20.80 20.70 21.00 25.49 21.86 29.50 27.11 23.19 31.44 

Public 79.20 79.04 79.35 74.51 70.50 78.14 72.89 68.57 76.81 

Total (n) 60,973   61,145   51,192   

 

Table 2 shows the variation in regular consumption of healthy and unhealthy 

eating markers among students. Vegetable consumption (mean variation 5.100) 

was the only healthy eating marker that positively evolved, while the frequency 
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of regular bean consumption reduced (−2.933). Among foods that are markers 

of an unhealthy diet, the fall in consumption of sweets and soft drinks must be 

highlighted, which was nevertheless highly frequent. 

 

Table 2. Trends in prevalence of regular food consumption (≥ 5 times/ 

week) of eating markers from 2009 to 2015. Brazil, 2009, 2012 and 2015.  

Eating 
markers 

  

2009 2012 2015 
Average 
variation 

p 
value  

% 95% CI % 95% CI % 95% CI 

Beans 62.55 61.91 63.18 60.00 58.47 61.50 56.26 54.89 57.62 -2.933 <0.001 

Vegetables 31.23 30.58 31.89 35.88 35.07 36.70 38.27 37.30 39.25 5.100 <0.001 

Fruits 31.51 30.85 32.18 29.76 29.08 30.46 32.82 31.95 33.70 0.149 0.557 

Fried salty 
snacks 

12.48 12.04 12.93 15.74 15.15 16.35 14.46 13.74 15.21 0.757 <0.001 

Sweets 50.87 50.17 51.57 42.62 41.65 43.59 41.78 40.91 42.64 -7.410 <0.001 

Soft drinks 37.21 36.53 37.90 35.44 34.64 36.25 28.84 27.86 29.83 -4.407 <0.001 

*adjusted for the variables age, gender, race/skin color, macro regions and 
school administrative status 

 

Table 3 shows trends was similar in both genders. Bean consumption 

declined more among girls, who already had a lower prevalence of regular 

consumption in 2009 (−3.565). Despite having similar trends, regular sweet 

consumption was higher in girls, still close to 50% in 2015. 
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Table 3. Trends in prevalence of regular food consumption (≥ 5 times/ week) of eating markers, according to gender, from 2009 
to 2015. Brazil, 2009, 2012 and 2015.  

Eating 
markers  

 

2009 2012 2015 

Average 
variation 

 

 

% 95% CI % 95% CI % 95% CI 

 

p value 

Male 

Beans 68.27 67.38 69.14 65.92 64.24 67.56 61.18 59.68 62.65 -2.888 <0.001 

Vegetables 31.20 30.26 32.15 35.58 34.59 36.58 37.93 36.59 39.29 5.933 <0.001 

Fruits 31.43 30.45 32.42 29.85 28.83 30.89 33.33 32.24 34.44 0.187 0.610 

Fried salty 
snacks 12.34 11.70 13.00 14.60 13.77 15.48 13.70 12.88 14.56 0.237 0.389 

Sweets 42.58 41.56 43.62 36.22 34.86 37.61 35.99 34.78 37.22 -7.002 <0.001 

Soft drinks 37.89 36.88 38.90 36.46 35.37 37.56 30.48 29.27 31.73 -4.842 <0.001 

Female 

Beans 57.41 56.51 58.29 54.28 52.60 55.95 51.50 49.80 53.19 -3.565 <0.001 

Vegetables 31.26 30.38 69.62 36.18 35.21 37.15 38.61 37.47 39.75 6.357 <0.001 

Fruits 31.59 30.69 32.50 29.68 28.75 30.62 32.33 31.17 33.51 0.189 0.649 
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Fried salty 
snacks 12.60 12.01 13.22 16.84 16.09 17.62 15.19 14.22 16.22 1.815 <0.001 

Sweets 58.33 57.41 59.25 48.80 47.62 49.97 47.38 46.31 48.44 -7.496 <0.001 

Soft drinks 36.61 35.69 37.54 34.46 33.37 35.56 27.24 26.11 28.40 -3.724 <0.001 

*adjusted for the variables age, race/skin color, macro regions and school administrative status. 
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Table 4 shows the eating markers according to race/skin color. The changes 

in consumption, although similar, contributed to approximate regular 

consumption between the categories in the different markers in the 2015 

survey. Sweet consumption declined more strongly among white adolescents 

(−8.580), while soft drink consumption declined more among mixed–race 

students (−6.572). 

Table 5 shows the results for students from public and private schools. In 

private schools, the consumption of sweets (−9.291) and soft drinks (−7.112) 

fell. Bean consumption was higher in public schools in the three years, but with 

a higher negative variation in the period, whereas fruit consumption negatively 

varied only for adolescents in private schools. 
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Table 4. Trends in prevalence of regular food consumption (≥ 5 times/ week) of diet markers, according to race/skin color, from 

2009 to 2015. Brazil, 2009, 2012 and 2015. 

Eating 
markers  

 

2009 2012 2015 
Average 
variation 

      p  

value 

% 95% CI % 95% CI % 95% CI 
  

White 

Beans 61.02 59.93 62.1 57.61 55.45 59.74 54.14 52.14 53.12 -3.553 <0.001 

Vegetables 33.41 32.31 34.54 38.49 37.16 39.84 40.93 39.32 42.57 6.172 <0.001 

Fruits 32.97 31.84 31.11 30.30 28.92 31.71 33.48 31.87 35.13 0.497 0.242 

Fried salty 
snacks 11.23 10.56 11.93 14.48 13.60 15.41 13.29 12.15 14.51 0.503 0.115 

Sweets 49.75 48.57 50.92 40.42 39.04 41.81 40.60 39.37 41.84 -8.580 <0.001 

Soft drinks 37.94 36.79 39.10 36.01 34.77 37.27 28.42 27.00 29.87 -5.531 <0.001 

Black 

Beans 66.5 64.85 68.11 64.29 62.23 66.31 59.84 57.13 62.48 -3.526 <0.001 

Vegetables 28.3 26.59 30.08 34.51 32.69 36.37 36.17 34.35 38.02 6.544 <0.001 

Fruits 30.45 28.65 32.31 29.92 28.18 31.72 32.77 31.07 34.51 0.874 0.194 

Fried salty 14.15 12.82 15.59 17.78 16.31 19.36 17.20 15.53 19.01 1.361 0.011 
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snacks 

Sweets 50.04 48.11 51.98 43.52 41.55 45.51 43.79 41.62 45.97 -4.625 <0.001 

Soft drinks 38.49 36.61 40.41 36.91 35.24 38.61 32.30 30.18 34.52 -3.355 <0.001 

Asian 

Beans 63.24 62.27 64.21 57.40 54.29 60.46 53.31 49.94 56.65 -5.390 0.888 

Vegetables 29.92 28.93 30.93 36.56 33.33 39.92 41.04 37.08 45.11 5.912 <0.001 

Fruits 30.82 29.79 31.86 30.12 27.36 33.04 33.06 29.60 36.71 0.642 0.390 

Fried salty 
snacks 12.90 12.21 13.63 17.34 15.44 19.42 18.88 15.57 22.70 2.892 <0.001 

Sweets 52.75 51.67 53.83 46.51 43.47 49.57 44.37 41.05 47.75 -2.499 0.002 

Soft drinks 36.31 35.26 37.37 32.94 30.06 35.95 28.62 25.32 32.15 -3.924 <0.001 

Mixed race 

Beans 57.96 54.71 61.14 61.11 59.60 62.59 57.21 5576 58.65 0.564 0.542 

Vegetables 
32.33 29.16 35.68 34.09 33.16 35.02 36.41 

  
35.26 37.56 6.637 <0.001 

Fruits 30.25 27.13 33.57 29.16 28.17 30.16 32.40 31.25 33.57 0.955 0.267 

Fried salty 
snacks 13.43 11.34 15.84 15.83 15.03 16.66 14.08 13.34 14.86 0.933 0.171 

Sweets 51.31 47.86 54.75 44.24 42.94 45.55 42.07 40.98 43.16 -3.514 <0.001 
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Soft drinks 35.04 31.81 38.41 34.69 33.59 35.81 28.04 26.89 29.23 -6.572 <0.001 

Indigenous 

Beans 63.30 60.43 66.07 59.01 55.44 62.49 57.52 54.05 60.92 5.110 <0.001 

Vegetables 30.94 28.16 33.87 33.27 30.25 36.44 36.58 33.43 39.84 4.902 <0.001 

Fruits 29.64 29.94 32.50 29.91 26.60 33.44 30.66 27.34 34.19 0.246 0.844 

Fried salty 
snacks 14.47 12.46 16.74 17.86 15.16 20.91 14.03 12.02 16.32 -0.130 0.896 

Sweets 47.83 44.66 51.01 39.47 35.77 43.30 39.37 36.05 42.79 -7.630 <0.001 

Soft drinks 36.98 33.97 40.09 35.04 31.66 38.57 29.24 25.83 32.90 -4.787 <0.001 

*adjusted for the variables age, gender, macro regions and school administrative status. 
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Table 5. Trends in prevalence of regular food consumption (≥ 5 times/ week) of eating markers, according to school 

administrative status, from 2009 to 2015. Brazil, 2009, 2012 and 2015. 

Eating markers  2009 2012 2015 

Average 
variation 

p 
value 

  

  % 95% CI % 95% CI % 95% CI 

Private 

Beans 50.14 48.80 51.48 48.62 46.72 50.52 47.61 45.47 49.77 -1.719 0.002 

Vegetables 34.29 33.02 35.59 38.94 37.56 40.34 41.39 39.11 43.71 5.380 <0.001 

Fruits 31.77 30.51 33.06 29.99 28.63 31.38 31.65 29.64 33.73 -1.342 0.009 

Fried salty snacks 14.32 13.54 15.14 16.25 15.03 17.55 13.96 12.91 15.08 -1.321 0.001 

Sweets 49.91 48.56 51.26 39.74 38.19 41.32 41.33 39.84 42.84 -9.291 <0.001 

Soft drinks 39.05 37.73 40.39 35.28 33.89 36.70 26.92 25.10 28.81 -7.112 <0.001 

Public 

Beans 65.83 65.11 66.54 63.89 62.79 64.98 59.48 58.40 60.56 -2.716 <0.001 

Vegetables 30.42 29.68 31.18 34.84 33.93 35.76 37.11 36.12 38.11 5.931 <0.001 

Fruits 31.44 30.68 32.22 29.69 28.91 30.48 33.26 32.34 34.19 0.283 0.328 

Fried salty snacks 11.99 11.48 12.52 15.57 14.92 16.24 14.64 13.77 15.57 1.325 <0.001 
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Sweets 51.12 50.31 51.93 43.61 42.46 44.76 41.94 40.90 42.99 -6.051 <0.001 

Soft drinks 36.73 35.94 37.52 35.49 34.55 36.46 29.55 28.41 30.72 -3.295 <0.001 

*adjusted for the variables age, gender, race/skin color and macro regions. 
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Discussion 

The variation in food consumption by Brazilian adolescents shows a positive 

evolution, increasing vegetable consumption and decreasing sweet and soft 

drink consumption, but the habit of regularly consuming beans also decreased. 

Food consumption by the Brazilian population in general has undergone 

changes in recent decades, decreasing the consumption of basic foods, such 

as rice and beans, increasing the consumption of ultra-processed foods, 

maintaining the consumption of sugary products and insufficiently consuming 

fruit and vegetables [23]. 

According to data from the Surveillance System of Risk and Protective 

Factors for Chronic Diseases by Telephone Survey (Sistema de Vigilância de 

fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico - 

VIGITEL), regular bean consumption reaches 66% Brazilian adults. Men had a 

higher consumption percentage (73%), while among women consumption 

reached 61% [22]. We can verify that in our study the adolescents’ consumption 

was lower than that of the Brazilian adult population, maybe due to the feeding 

practices of this phase of life, influenced by family practices, social cycle, 

socioeconomic conditions, and the influence of the media [15]. 

Sweet and soft drink consumption has also decreased over the three 

surveys. However, it is noteworthy that although they decreased, these 

percentages are still high. A study conducted in the city of São Paulo revealed 

that the higher the consumption of sugary drinks the worse the quality of the 

diet, with lower consumption of fruit, vegetables, meat and eggs [25]. Sugary 

drinks constitute over 13% of the average daily energy consumption among 

U.S. children and adolescents [26]. The consumption of sugary drinks and 
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sweets may be due to the excess of advertisements, which reach mainly 

children and adolescents [27]. 

The school administrative status can be considered a proxy for family 

income, and in this study, a higher sweet consumption was verified among 

adolescents who studied in public schools. However, the consumption of ultra-

processed foods presents a growing participation in the Brazilians’ diet, in all 

income ranges. The fact that schools have cafeterias and/or nearby 

establishments also influences this consumption. It is worth noting that in Brazil 

there is no specific national legislation that prohibits the sale of processed foods 

in or near schools. There are only state or municipal initiatives. Therefore, 

assessing the school food environment is important, as it will interfere in the 

quality of meals, as well as in the students’ adherence to the school food [23, 

27, 29,30].  

In a study that analyzed characteristics of the food environment in Brazilian 

schools, a high frequency of sales of ultra-processed foods in schools was 

identified. This research also noted that schoolchildren who receive meals in 

schools have 35% less chance of obesity when compared to the others. The 

fact is that not all Brazilian schoolchildren receive meals at schools. Only 

students enrolled in public schools have their food subsidized by the federal 

government, planned by nutritionists. Even so, adherence is low. Students 

enrolled in private schools pay for school meals with their own resources or 

those of their families and purchase food through school cafeterias, which are 

not necessarily supervised by nutritionists [27, 31].  

Fruit consumption fluctuated throughout the survey editions, although in a 

non-significant way, with a decrease in consumption between 2009 and 2012 
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and a subsequent increase between 2012 and 2015, reflecting an average 

variation of 0.149. This difference between the last two surveys (2012 and 

2015) can be attributed to the PNAE’s implementation in 2009 of the mandatory 

minimum supply of three servings of fruit or vegetables per week in public 

schools’ meals [32], whereas consumption varied negatively among private 

school students. The students enrolled in public schools consume more beans 

than those enrolled in private schools. In Brazil, there is a public policy that 

offers food and meals to all students enrolled in public schools, the National 

School Feeding Program. In 2021, a new resolution will take effect with a 

proposal to improve the composition of school meals, valuing fresh and 

minimally processed foods.  

The fruit consumption was higher among white adolescents in 2009 and 

2012, while in 2015, it was higher among Asian Brazilian adolescents. 

According to data from the 2004, 2009 and 2013 National Household Sample 

Survey (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD), black 

Brazilians had higher eating instability, with limited access to food when 

compared with white individuals. This can also be influenced by the income, 

since white Brazilians have a higher monthly income than black individuals [33- 

35]. 

Some limitations of this study must be considered. Self-applicable structured 

questionnaire was used for the interview with the students. This fact debilitates 

a complex analysis of schoolchildren eating, but such an approach is commonly 

used in studies for this purpose due to its low cost and amplitude. The time 

considered in our analyses (6 years), as well as the assessment of food 

consumption in the last 7 days, may not be enough to detect significant 
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changes in adolescents’ consumption. These modifications may be related to 

changes in price, distribution and access to food. Additionally, the usage of food 

eating markers is limited because it does not include all foods consumed and 

that focus only on the frequency of consumption, but it is important to highlight 

that the evaluation of food consumption in this study used a validated 

instrument [36]. Another limitation of our study is the existence of missing data, 

but that does not reach 2.5%. 

Conclusions 

To evaluate the three editions of PeNSE enabled us to assess trends of the 

adolescents’ food consumption according to sociodemographic variables, 

contributing to monitor Brazilian adolescents’ health. 

The food consumption trends among adolescents was positive, with 

decreased consumption of unhealthy eating markers and an increase in regular 

vegetable consumption. Gender, race/skin color and school administrative 

status influenced food consumption. Despite this positive evolution, the 

frequency of sweet consumption is still high and higher than that of foods such 

as fruit and vegetables. It is also worrying that still ¼ of this population 

consumes soft drinks regularly. 

 

Acknowledgments: The authors thank the students participating in PeNSE. 
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Capítulo II 

“A influência das caracteristicas sociodemográficas, da 

presença da fome e da autoimagem corporal na adesão de 

alimentação escolar em adolescentes brasileiros” 
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RESUMO 

Objetivo: avaliar se características sociodemográficas, a presença de fome 

e a auto imagem corporal fora do classificado como normal influenciam na 

adesão à alimentação escolar de adolescentes brasileiros, matriculados em 

escolas públicas e privadas, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde 

Escolar (PeNSE) 2015. Métodos: Foram avaliados 112.998 questionários de 

escolares adolescentes matriculados em escolas públicas e privadas de 

municípios brasileiros. Os estudantes auto referiram as informações em duas 

amostras distintas coletadas por meio da PeNSE, do ano de 2015. As variáveis 

sociodemográficas, consideradas foram: dependência administrativa; sexo; 

região; raça/cor; idade; e, escolaridade materna. Consideramos também como 

variáveis deste estudo a presença de fome e a definição de imagem corporal.  

Resultados: o consumo de alimentação escolar é baixo, e a adesão a 

alimentação escolar foi maior em adolescentes do sexo masculino e pretos. Já 

os escolares gordos apresentaram menor adesão à alimentação escolar, nas 

escolas privadas. E, a fome está presente nas diferentes dependências 

administrativas e pode influenciar na adesão à alimentação escolar.  

Conclusão: características sociodemográficas, o ato de sentir fome e a 

autoimagem corporal interferem na adesão a alimentação escolar. Por isso, 

estratégias para estimular o consumo de alimentação escolar devem ser 

realizadas.  

 

 

 

Palavras chave: adolescentes, fome, alimentação escolar, estado nutricional.  
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INTRODUÇÃO 

 

           A adolescência é a transição entre a infância e a vida adulta. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde, 10 a 19 anos são considerados os limites 

etários1. Esta fase é caracterizada por grandes transformações biológicas, 

cognitivas, emocionais e sociais. Como também é marcada pela 

experimentação de novos comportamentos e vivências, tais como uso de 

tabaco, consumo de álcool, alimentação inadequada e inatividade física. 

Atualmente no Brasil, 20,5% desta população apresenta sobrepeso e 4,9% 

obesidade2.  

O consumo alimentar dos adolescentes brasileiros é influenciado por 

aspectos biológicos, características do ambiente familiar, ciclo social, 

condições socioeconômicas e, apelo da mídia3,4,5. A alimentação nesta fase é 

caracterizada pela ingestão regular de alimentos não saudáveis 

(ultraprocessados, refeições rápidas e prontas, doces, bebidas açucaradas) e 

baixo consumo de alimentos saudáveis, como frutas, legumes e 

verduras,6,7,8,9,10. O consumo alimentar inadequado pode levar a desequilíbrios 

nutricionais que podem interferir diretamente no crescimento, desenvolvimento 

e condição de saúde11.   

            O monitoramento da saúde dos adolescentes é fundamental pois, as 

experiências ao longo desta fase, podem resultar em riscos para a saúde no 

presente e futuro. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a 

implantação e manutenção de sistemas de vigilância de fatores de risco à 

saúde dos adolescentes3,9. No Brasil, o monitoramento da saúde dos 

adolescentes se dá por meio da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE)12. A primeira edição da pesquisa foi realizada no ano de 2009 e, 

assim como a publicação de 2012 apresentava dados amostrais apenas de 

adolescentes matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental, da rede pública 

e privada de ensino13,14. No ano de 2015, uma amostragem adicional foi 

realizada com adolescentes matriculados do 6º ano do Ensino Fundamental ao 

3º ano do Ensino médio12.  

            O consumo da alimentação escolar, é uma estratégia efetiva para a 

promoção de saúde aos escolares. No Brasil, o fornecimento de alimentação 
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escolar é realizado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

que tem como princípio o Direito Humano à alimentação Saudável e 

Adequada, a fim de garantir a segurança alimentar e nutricional dos 

escolares9,15. Este programa atende, de forma universal, aos alunos de toda a 

educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e 

educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas 

e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder público), por meio da 

transferência de recursos financeiros e nas suas diretrizes procura incentivar o 

consumo de alimentos in natura e minimamente processados15.   

 O PNAE também é considerado um programa governamental de 

destaque para amenizar as consequências da fome em nosso país, cumprindo 

a função de proteção social, além de contribuir para o crescimento e 

desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem, rendimento escolar, bem 

como na formação de práticas alimentares saudáveis15,16,17. Porém, 

observamos por meio dos dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares – 

POF de 2017-201818 que 36,7% dos 68,9 milhões de domicílios no Brasil 

apresenta algum grau de insegurança alimentar. Anteriormente, por meio da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios -PNAD19 publicada no ano de 

2013 havia sido divulgado que 22,6% dos domicílios brasileiros apresentava 

algum grau de situação de insegurança alimentar. Com isso, podemos 

observar que neste curto período de tempo houve um aumento da condição de 

insegurança alimentar na população brasileira. E, o que se levou 25 anos para 

que o Brasil reduzisse o índice de pessoas em condição de extrema pobreza e 

saísse do Mapa da Fome, da Organização das Nações Unidades para 

alimentação e agricultura – FAO20, volta a ser uma preocupação.  

 Entretanto para efetivar a alimentação escolar como promotora de 

saúde, garantindo a segurança alimentar e nutricional desta população é 

importante que a oferta e consumo da alimentação escolar ocorra de forma 

ampla. Os dados da PeNSE mostram que nos anos de 2012 e 2015 que 86,6% 

e 98%, respectivamente, dos alunos matriculados no 9º ano do ensino 

fundamental, de escolas públicas, relataram que a escola oferece alimentação 

escolar. Porém, apenas 22,8% e 38,5%, respectivamente, consumiam as 

refeições. Nas escolas privadas, a oferta de alimentação escolar é bem menos 
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frequente, sendo que apenas 26% dos escolares relataram oferta de 

alimentação em 201512,14. 

 Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar se características 

sociodemográficas, a presença de fome e a autoimagem corporal fora do 

classificado como normal influenciam na adesão à alimentação escolar de 

adolescentes brasileiros, matriculados em escolas públicas e privadas, 

segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE) 2015.  

 

METODOS 

 

Base de dados e amostra 

 

O estudo utilizou dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - 

PeNSE, do ano de 201512. A PeNSE foi desenvolvida por meio de convênio 

entre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Ministério da 

Saúde, com o apoio do Ministério da Educação. Esta edição da PeNSE além 

de utilizar a amostra com escolares do 9º ano do ensino fundamental de 

escolas públicas e privadas do Brasil, grandes regiões, Unidades de Federação 

e capitais, conforme já praticado em outras edições, também forneceu dados 

relativos a uma amostra adicional, com estudantes de 13 a 17 anos, que 

frequentavam do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do 

Ensino Médio do país e das grandes regiões, sendo intituladas amostra 1 e 

amostra 2, respectivamente, e que será adotado neste trabalho.    

As escolas que participaram da PeNSE 2015 foram selecionadas a partir 

do cadastro do censo escolar do ano de 2013, fornecido pelo INEP - Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.  

A amostra 1 estima parâmetros populacionais em diversos domínios 

geográficos (capitais, unidades de federação, regiões e Brasil). Esta 

estratificação se deu da seguinte forma: cada capital e o Distrito Federal foram 

definidos como um estrato geográfico e, os demais municípios (não capitais) 

foram agrupados em cada uma das cinco regiões (Norte, Nordeste, Sudeste, 

Sul e Centro-oeste) a que pertencem, formando assim cinco estratos 

geográficos. Para todas as amostras, em cada um dos 27 estratos das capitais, 
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foi selecionada uma amostra de escolas e, em cada escola foi selecionada uma 

amostra de turmas. Os municípios não capitais, foram agrupados seguindo 

critérios de homogeneidade e vizinhança, com grupos de aproximadamente 

300 a 600 turmas. A partir disso, foi selecionada uma amostra desses grupos 

em cada região, nas quais as escolas foram selecionadas. Foram excluídas as 

escolas que apresentavam menos de 15 alunos na turma de 9ºano de ensino 

fundamental. Nas turmas selecionadas, todos os alunos foram convidados a 

responder a pesquisa. Foi calculada considerando os 51 estratos geográficos, 

de forma que atendesse cada um dos 26 municípios das capitais e Distrito 

Federal, como também os demais municípios foram agrupados em 26 estratos, 

representando cada Unidade de federação, sem considerar as capitais. 

Portanto, participaram do estudo 3.040 escolas e 4.159 turmas. Quanto ao 

número de alunos, apesar de 124.227 estarem matriculados, somente 120.122 

frequentavam as aulas e, no dia da coleta estavam presentes 102.301. Destes, 

apenas 102.072 foram considerados questionários válidos, devido a terem 

relatado que gostariam participar da pesquisa, bem como terem preenchido as 

informações sobre sexo e idade.   

Já, a amostra 2 estima os parâmetros de interesse em cada uma das 

regiões brasileiras e do Brasil. A estratificação da amostra 2, agrupou as 

escolas conforme a região e, a partir disso selecionou os escolares por meio de 

amostragem de conglomerados. Todos os alunos das turmas selecionadas 

presentes no dia foram convidados a responder o questionário, em ambas as 

amostras, desde que estivesse de acordo com o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Esta amostra foi calculada considerando as 5 grandes 

regiões brasileiras: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E, 

compuseram esta amostra 380 escolas, 652 turmas e 16.608 estudantes, que 

resultou no preenchimento de 10.926 questionários válidos, ou seja, 65,79% 

dos alunos matriculados.    

 

Coleta de dados e variáveis de estudo 

 

A coleta de dados ocorreu durante o ano de 2015. Para o presente 

trabalho utilizaremos os dados do questionário estruturado autoaplicável com 

os estudantes em ambas amostras e consideraremos as respostas dos blocos 

referentes as características sociodemográficas e alimentação. 
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A variável de interesse principal deste estudo foi sobre o consumo da 

alimentação escolar e, as respostas foram obtidas a partir da questão: “Você 

costuma comer a comida (merenda/almoço) oferecida pela escola? (Não 

considerar lanches/comida comprados na cantina)”. As respostas foram 

agrupadas em duas categorias: 1. Consome regularmente alimentação escolar, 

em que foram consideradas as respostas: “sim, todos os dias”, “sim, de 3 a 4 

dias por semana” e; 2. Não consome regularmente alimentação escolar, 

considerando: “sim, 1 a 2 dias por semana”, “raramente” e “não”.   

O consumo da alimentação escolar foi analisado de acordo com as 

variáveis sociodemográficas, imagem corporal e autorrelato da fome.  

As características sociodemográficas utilizadas para as análises foram: 

dependência administrativa (públicas, privadas) sexo; região (norte; nordeste; 

sudeste; sul; centro-oeste); raça/cor (branca, preta, amarela, parda, indígena); 

série (6º e 7º anos, 8º e 9º anos e ensino médio); escolaridade materna (sem 

estudo, ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo e ensino 

médio incompleto, ensino médio completo e ensino superior incompleto, ensino 

superior completo, não sabe). 

Para avaliar o autorrelato sobre a fome foi utilizada a pergunta; “nos 

últimos 30 dias, com que frequência você ficou com fome por não ter comida 

suficiente em sua casa?”, em que as opções de resposta eram: “nunca”, 

“raramente”, “as vezes”, “na maior parte das vezes” e, “sempre”. As respostas 

foram agrupadas em nunca (“nunca” e “raramente”) e sempre (“na maior parte 

das vezes” e “sempre”).  

 Já a imagem corporal a pergunta avaliada foi através da questão: 

“quanto ao seu corpo, você se considera?”, em que as possibilidades de 

respostas foram: “muito magro (a)”, “magro (a)”, “normal”, “gordo (a)”, “muito 

gordo (a)”. As respostas foram agrupas em três categorias: magro, normal e 

gordo.  

 

 

Análise de Dados  

 

Foram consideradas as prevalências, apresentadas por meio de 

proporções (%), e intervalo de confiança de 95% – (IC95%) das variável 

principal estudada: consumo frequente de alimentação escolar, estratificadas 
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por dependência administrativa da escola (pública e privada), das amostras 1 e 

2 da PeNSE 2015, em sua razão de prevalência bruta e ajustada por região, 

sexo, cor, série, autorrelato da fome e auto imagem corporal.  Utilizou-se 

modelo de regressão de Poisson, para avaliar a diferença das prevalências do 

consumo frequente de alimentação escolar com as demais variáveis, 

estratificadas por dependência administrativa da escola.  

Foi empregado um modelo para a associação entre consumo frequente 

da alimentação escolar e autorrelato da fome, com ajuste pelas variáveis 

demográficas: sexo, cor, região, idade e dependência administrativa; e outro 

modelo que estimou a associação entre consumo frequente de alimentação 

escolar e auto imagem corporal, com ajuste para as variáveis 

sociodemográficas mencionadas no modelo anterior.  Para as análises dos 

dados utilizou-se o programa Stata versão 13.1 (StataCorp LP), considerando o 

desenho complexo da amostra (conglomerado).  

 

 

Aspectos éticos 

A PeNSE foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do 

Conselho Nacional de Saúde e, esta pesquisa foi submetida e aprovado pelo 

Comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, sob o 

protocolo nº 2775131216/ 2016.  

 

 

 

RESULTADOS 

 

A Tabela 1 apresenta a distribuição das características sociodemográficas, 

imagem corporal e autorrelato da fome da população estudada nas amostras 1 

e 2 da PeNSE 2015, respectivamente, segundo dependência administrativa e 

adesão a alimentação escolar. Observamos que os escolares de cor parda 

consumiram mais alimentação escolar do que os de outras cores nas escolas 

públicas, embora nas escolas privadas o consumo foi maior pelos de cor 

branca. Vale destacar, que na amostra 1, os estudantes da região Sudeste 
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aderiram mais alimentação escolar quando matriculados em escolas privadas, 

o que diferiu das demais regiões brasileiras, que apresentaram um maior 

consumo nas escolas públicas. Já na amostra 2, além da região Sudeste, os 

adolescentes das regiões Norte e Centro-oeste também apresentaram um 

maior consumo de alimentação escolar quando matriculados em escolas 

privadas.  

Na tabela 1 também notamos que a escolaridade materna influencia na 

adesão a alimentação escolar, pois nas escolas públicas houve um maior 

consumo dos adolescentes cujo as mães tinham ensino fundamental 

incompleto. Todavia, nas escolas privadas os adolescentes aderiram mais a 

alimentação oferecida nas escolas quando as mães tinham ensino superior 

completo.  

Em ambas as amostras, das diferentes formas de dependência 

administrativa, os escolares que se auto definiram com imagem normal foram 

os que mais consumiram alimentação escolar. E, a respeito da fome, na 

amostra 1 ela foi mais presente e fez com que o consumo fosse maior de 

alimentação escolar nas escolas públicas, enquanto na amostra 2 isso se deu 

mais nas escolas privadas.  

Vale destacar, que a amostra 1 analisou apenas escolares matriculados no 

9º do ensino fundamental, enquanto a amostra 2 analisou escolares do 6º ao 9º 

ano do ensino fundamental e do ensino médio. E, foi possível observar que nas 

escolas públicas há uma maior adesão dos escolares do ensino médio à 

alimentação ofertada nas escolas. E, nas escolas privadas isso ocorre com os 

escolares de 6º ou 7ºanos.  

 As Tabelas 2 e 3 apresentaram as razões de prevalência brutas e 

ajustadas para a relação entre o consumo regular da alimentação escolar e 

dados sociodemográficos (sexo, cor, região e idade), imagem corporal e 

autorrelato da fome da amostra 1 e 2, respectivamente. Observamos que foi 

significativa a adesão menor de adolescentes do sexo feminino a alimentação 

escolar comparada ao sexo masculino, em ambas as amostras na modalidade 

pública. Em relação a cor, observamos que a preta apresentou significativa 

adesão maior, quando comparada a branca, em todas as análises. Vimos que 

foi significativa a descrição menor de gordo, comparado a descrição normal, 
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nas escolas públicas, de ambas as amostras. Assim, como também 

observamos significativamente maior o não consumo de alimentação escolar 

pelos adolescentes da região centro –oeste, quando comparados aos da região 

norte, nas escolas públicas da amostra 1, e os da região sudeste nas escolas 

públicas e privadas na amostra 2. A condição de sentir fome refletiu em um 

maior consumo da alimentação escolar, quando comparado a não sentir forme, 

dentre os escolares de escolas públicas, na amostra 1.     

 

 

 

DISCUSSÃO  

 

Para que o PNAE seja uma estratégia fundamental para a promoção de 

saúde dos escolares é necessário, que os alunos, consumam a alimentação 

ofertada nas escolas. Os resultados mostraram um baixo consumo de 

alimentação escolar pelos estudantes brasileiros. Valentin e colaboradores 

(2017)21 relatam que podem interferir na adesão: a presença de formulados na 

composição da alimentação, comportamentos alimentares das famílias, horário 

em que as refeições são ofertadas, características sociodemográficas, bem 

como a realização ou não de práticas de educação alimentar e nutricional.   Em 

ambas as amostras, os alunos que mais consumiram regularmente a 

alimentação escolar foram os escolares do sexo masculino, pretos e com 

imagem corporal normal.  Nas duas amostras analisadas, os alunos residentes 

da região sudeste, de ambas dependências administrativas, foram os que 

consumiram com maior frequência a alimentação escolar. Observamos que os 

estudantes matriculados em escolas públicas aderem mais a alimentação 

escolar quando suas mães apresentam escolaridade de ensino fundamental 

incompleto. Em estudo recente, que analisou dados da PeNSE, realizada no 

ano de 2012, também foi possível identificar um maior consumo regular da 

alimentação escolar em adolescentes em que as mães não apresentavam 

algum nível de escolaridade, porém não foi diferenciada a dependência 

administrativa em que os alunos estavam inseridos9.  

A fome foi mais presente dentre os escolares das escolas públicas que 

consumiam regularmente a alimentação oferecida na escola para a amostra 1 

e, nas escolas privadas na amostra 2. Este fato pode ter ocorrido pois a 
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definição de fome pode ser diferente para cada estudante. E, na PeNSE, não 

foi explicada, esta definição aos escolares, portanto o seu relato de sentir fome 

pode ter sido tanto a respeito da forma aguda como da crônica12. A aguda é a 

fome momentânea, decorrente da necessidade de se alimentar e, a crônica é a 

fome permanente, em que há um consumo insuficiente de energia para manter 

as funções do organismo e desempenhar as atividades cotidianas22.  

O fato da fome estar presente e, influenciar na adesão a alimentação 

escolar nas escolas privadas pode ser decorrente da necessidade de compra 

da refeição/alimento, visto que o Programa Nacional de Alimentação Escolar15 

não atende às escolas privadas. E, destes alunos podem ser bolsistas ou os 

pais priorizarem o direcionamento de recurso financeiro familiar para a 

educação e, a alimentação ficar prejudicada.  

Também observamos que acima de 50% dos adolescentes identifica sua 

imagem corporal por “normal”, tanto em escolas públicas, quanto privadas, de 

ambas as amostras. Porém, em torno de 40% se identifica como magro ou 

como gordo. Foi significativa a associação entre imagem corporal “gordo” e 

menor consumo de alimentação escolar, nas escolas públicas.  Em estudo que 

avaliou o estado nutricional de escolares brasileiros, foi possível observar que 

menos de 3% dos escolares apresenta baixo peso e 22,2% com excesso de 

peso. Em comparação aos resultados apresentados neste estudo, mais 

estudantes se definem como magros do que efetivamente podem ser. Já, para 

os resultados de excesso de peso, a imagem corporal está em acordo com o 

estado nutricional, com base em estudo realizado por Conde e colaboradores 

(2018)23.    

Devemos considerar algumas limitações sobre o estudo. Primeiramente, 

este é um estudo transversal, por este motivo não inferiu causalidade. Foi 

utilizado questionário estruturado autoaplicável para a investigação junto aos 

escolares, por este motivo não há possibilidade de uma análise complexa da 

alimentação do escolar mas, tal abordagem já foi validada e é frequentemente 

utilizada em estudos para este fim, devido ao seu baixo custo e amplitude. A 

recategorização das amostras foi proposta para as análises deste estudo, 

podendo ser reavaliadas para estudos futuros, conforme a investigação. E, 

para a correlação de Pearson não utilizamos a variável escolaridade materna, 

pois o número de adolescentes que não souberam responder a este 

questionamento foi grande.    
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Diante disso, conclui-se que as características sociodemográficas, o ato de 

sentir fome e a autoimagem corporal interferem na adesão a alimentação 

escolar. Por isso, estratégias para estimular o consumo de alimentação escolar 

devem ser realizadas, como: mudança na composição dos cardápios, 

adequação dos cardápios aos hábitos alimentares e cultura alimentar da 

população; e desenvolvimento de atividades de educação alimentar e 

nutricional com a comunidade escolar.  
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Tabela 1. Características sociodemográficas, autoimagem corporal e autorrelato da fome dos escolares, segundo dependência 

administrativa da escola e consumo da alimentação escolar, das amostras 1 e 2, da PeNSE 2015. Brasil, 2015. 

 

AMOSTRA 1  AMOSTRA 2  

 
PÚBLICAS PRIVADAS PÚBLICAS PRIVADAS 

 
% IC 95% % IC 95% % IC 95% % IC 95% 

Sexo                         

Masculino  50,44 49,11 51,76 52,23 47,90 56,53 52,89 49,93 55,84 58,26 49,15 66,84 

Feminino 49,56 48,24 50,89 47,77 43,47 52,10 47,11 44,16 50,07 41,74 33,17 50,85 

Cor 
         

   Branca 33,55 32,19 34,94 45,80 39,29 52,46 31,76 29,41 34,22 49,69 40,74 58,67 

Preta 15,77 14,73 16,88 12,26 9,92 15,05 15,41 13,37 17,69 12,69 7,95 19,64 

Amarela 3,68 3,27 4,14 3,88 2,39 6,25 3,37 2,64 4,31 1,70 0,75 3,84 

Parda 43,49 42,04 44,95 35,56 30,55 40,92 46,30 43,34 49,29 27,91 22,23 34,40 

Indígena 3,51 3,07 4,01 2,50 1,38 4,48 3,15 2,43 4,08 8,00 3,58 16,9 

Região 
            Norte 8,10 7,39 8,87 6,27 3,73 10,35 7,38 6,11 8,89 12,63 5,22 27,51 

Nordeste 23,6 22,1 25,17 20,61 10,86 35,59 30,37 26,06 35,06 20,92 14,12 29,86 

Sudeste  43,35 41,05 45,68 61,08 42,44 76,96 39,39 33,54 45,56 46,72 35,34 58,45 

Sul  15,34 14,14 16,61 3,50 2,20 5,54 14,97 12,85 17,37 10,14 5,82 17,08 

Centro-oeste 9,62 8,93 10,36 8,54 4,05 17,1 7,88 6,62 9,37 9,59 4,55 19,07 

Escolaridade materna 
         

   Sem estudo 6,68 6,14 7,26 0,73 0,27 0,19 7,13 5,84 8,68 1,67 0,60 4,56 

EF incompleto 24,07 23,02 25,15 12,18 7,98 18,17 24,70 22,58 26,94 7,42 3,91 13,63 
EF Completo e EM 
incompleto 

13,16 12,41 13,96 9,09 7,15 11,50 15,26 13,24 17,53 6,13 3,00 
12,14 

EM Completo e ES 
Incompleto 

21,32 20,17 22,51 30,55 23,16 39,10 20,12 17,98 22,44 24,86 16,91 
34,98 
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ES Completo 8,18 7,49 8,92 31,41 23,66 40,36 7,97 6,71 9,44 38,44 29,62 48,08 

Não sabe 26,59 25,53 27,58 16,03 12,85 19,82 24,82 22,60 27,18 21,47 16,05 28,11 

Imagem corporal 
         

   Magro 26,26 25,1 27,46 22,56 18,63 27,05 28,07 26,14 30,08 24,16 17,10 32,97 

Normal 57,23 55,94 58,51 54,84 47,74 61,75 54,66 52,60 56,70 54,38 45,09 63,38 

Gordo 16,51 15,62 17,44 22,60 18,92 26,75 17,27 15,87 18,77 21,46 14,95 29,32 

Fome 
         

   Sim  12,62 11,80 13,48 8,32 5,54 12,33 13,16 11,40 15,14 14,62 9,46 21,90 

Série 
         

   6º e 7º anos  0,17 0,09 0,32 0,25 0,05 1,35 27,82 22,26 34,16 54,15 41,43 66,34 

8º e 9º anos 99,58 99,38 99,72 99,67 98,73 99,92 26,42 20,69 33,07 23,00 11,9 39,79 

Ensino Médio 0,25 0,15 0,42 0,08 0,02 0,32 45,76 37,8 53,95 22,85 13,73 35,55 

 

 IC95%: intervalo de 95% de confiança.  
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Tabela 2. Resultados dos modelos de regressão de Poisson para a associação entre o consumo regular da alimentação escolar e 

variáveis sociodemográficas, autorrelato da fome e autoimagem corporal, segundo dependência administrativa da escola, na 

amostra 1 da PeNSE 2015. Brasil, 2015. 

 

ESCOLAS PÚBLICAS ESCOLAS PRIVADAS 

  RP Bruta IC 95% 
RP 

ajustada IC 95% RP Bruta IC 95% 
RP 

ajustada IC 95% 

Sexo  
            Masculino 1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
Feminino  0,846* 0,790 0,906 0,857* 0,800 0,919 0,898 0,698 1,156 0,856 0,655 1,118 

Cor 
            

Branca 1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Preta 1,258* 1,133 1,396 1,306* 1,175 1,453 2,059* 1,386 3,059 2,100* 1,450 3,041 

Amarela 0,967 0,83 1,127 1,018 0,873 1,186 0,888 0,463 1,706 0,958 0,496 1,849 

Parda 0,995 0,917 1,08 1,061 0,976 1,152 1,636* 1,173 2,281 1,680* 1,209 2,334 

Indígena 1,19 0,998 1,418 1,240* 1,040 1,479 1,055 0,519 2,145 1,073 0,540 2,132 

Região 
            

Norte 1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Nordeste  1,119 0,972 1,289 1,110 0,964 1,279 0,842 0,432 1,641 0,831 0,432 1,600 

Sudeste 1,147 0,972 1,353 1,158 0,981 1,366 1,115 0,457 2,716 1,215 0,516 2,862 

Sul 1,473* 1,25 1,735 1,527 1,292 1,803 0,406* 0,253 0,653 0,524* 0,316 0,867 

Centro oeste 1,793* 1,566 2,053 1,817* 1,586 2,081 1,127 0,571 2,225 1,138 0,579 2,235 

Imagem 
corporal             

Normal  1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Magro 0,992 0,924 1,065 0,992 0,924 1,065 0,961 0,668 1,384 0,962 0,693 1,334 

Gordo 0,876* 0,804 0,954 0,875* 0,802 0,955 1,059 0,735 1,526 1,123 0,782 1,614 

Fome 
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Não  1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Sim  1,294* 1,17 1,432 1,300* 1,175 1,436 0,697 0,398 1,219 0,723 0,423 1,237 

IC95%: intervalo de 95% de confiança.  

RP bruta: razão de prevalência bruta.  

RP ajustada: razão de prevalência ajustada 

*p<0,05 no modelo de regressão de Poisson. 

**Ajustada pelas variáveis sociodemográficas: sexo, cor, região, série, imagem corporal, fome e dependência administrativa.  
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Tabela 3. Resultados dos modelos de regressão de Poisson para a associação entre o consumo regular da alimentação escolar e 

variáveis sociodemográficas, autorrelato da fome e autoimagem corporal, segundo dependência administrativa da escola, na 

amostra 2 da PeNSE 2015. Brasil, 2015. 

 

ESCOLAS PÚBLICAS ESCOLAS PRIVADAS 

  RP Bruta IC 95% 
RP 

ajustada IC 95% RP Bruta IC 95% 
RP 

ajustada IC 95% 

Sexo  
            Masculino 1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
Feminino  0,83* 0,721 0,857 0,861* 0,749 0,989 0,734 0,491 1,097 0,712 0,485 1,044 

Cor 
            

Branca 1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Preta 1,306* 1,104 1,545 1,248* 1,049 1,485 2,180* 1,107 4,295 2,484* 1,150 5,366 

Amarela 0,759 0,572 1,005 0,745* 0,561 0,989 0,333* 0,122 0,909 0,411 0,143 1,184 

Parda 1,153* 1,011 1,314 1,165* 1,018 1,333 0,917 0,617 1,361 1,006 0,683 1,483 

Indígena 1,167 0,873 1,55 1,109 0,823 1,494 2,399 0,9 6,394 2,495 0,947 6,570 

Região 
            

Norte 1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Nordeste  1,5* 1,082 2,079 1,503* 1,085 2,080 0,492 0,203 1,188 0,409* 0,185 0,904 

Sudeste 1,165 0,793 1,711 1,229 0,847 1,783 0,761 0,308 1,879 0,700 0,305 1,608 

Sul 1,26 0,936 1,695 1,341* 1,008 1,783 0,89 0,332 2,388 0,763 0,280 2,081 

Centro oeste 1,213 0,873 1,684 1,254 0,915 1,719 0,872 0,3 2,534 0,848 0,306 2,353 

Série                         

8º e 9º anos 1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

6º e 7º anos  1,355* 1,067 1,72 1,310* 1,032 1,663 1,267 0,609 2,635 1,404 0,702 2,805 

Ensino Médio 0,955 0,711 1,283 0,945 0,705 1,266 0,764 0,326 1,79 0,820 0,386 1,741 

Imagem 
corporal             
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Normal  1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Magro 1,023 0,904 1,157 1,040 0,921 1,173 0,907 0,52 1,581 0,967 0,584 1,603 

Gordo 0,834* 0,733 0,949 0,870* 0,765 0,989 0,746 0,428 1,302 0,809 0,456 1,437 

Fome       
         

Não  1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Sim  1,177 0,971 1,426 1,130 0,935 1,364 1,083 0,545 2,152 1,190 0,587 2,411 

IC95%: intervalo de 95% de confiança.  

RP bruta: razão de prevalência bruta.  

RP ajustada: razão de prevalência ajustada 

*p<0,05 no modelo de regressão de Poisson. 

**Ajustada pelas variáveis sociodemográficas: sexo, cor, região, série, imagem corporal, fome e dependência administrativa.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com a análise das três edições da PeNSE verificamos uma tendência 

positiva no consumo alimentar dos adolescentes com diminuição no consumo 

de alimentos marcadores de alimentação não saudável e aumento do consumo 

regular de hortaliças. Entretanto, destacamos que o consumo regular de doces 

e refrigerantes segue alto, enquanto que apenas 1/3 dos escolares consumiam 

regularmente hortaliças e frutas. 

Também foi verificado neste estudo que o consumo da alimentação 

escolar ainda é baixo e, que alguns fatores interferir no consumo. A presença 

da fome estimula um maior consumo da alimentação escolar. Já, os escolares 

cujo apresentam autoimagem corporal como gordos consomem menos 

alimentação escolar. E, observamos também que adolescentes pretos e do 

sexo masculino, consomem mais alimentação escolar, quando comparados a 

brancos e do sexo feminino.   

Observamos que outro fator que podem influenciar na adesão é a 

presença de alimentos de ultraprocessados na composição dos cardápios (tais 

como margarinas, geleias, bebidas lácteas e biscoitos)45. A respeito disso, no 

ano de 2020 foi publicada a Resolução CD/FNDE nº0639 que trouxe avanços 

para o PNAE, principalmente sobre a composição dos cardápios, com a 

limitação de alguns produtos processados e a proibição de alimentos 

ultraprocessados e gordura trans, e estimulo do consumo de alimentos in 

natura. Sendo assim, espera-se que ocorram mudanças na composição destes 
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cardápios, com uma presença maior de alimentos in natura ou minimamente 

processados.  

Com isso, é possível que tais mudanças na legislação possibilitem que 

mais escolares optem por consumir alimentação escolar e, que isso associado 

com estratégias de educação alimentar e nutricional, monitoramento da saúde 

do escolar, limitação nas propagandas de alimentos para este público, 

desenvolvimento de pesquisas e grupos de trabalho sobre a alimentação do 

adolescente resultem em estratégias para estimular uma melhor composição 

da alimentação do adolescente brasileiro, tanto em ambiente escolar, como 

fora dele.   
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ABSTRACT 

 

Objective: to verify how the food consumption of Brazilian adolescents occurred 

over time, as well as to verify whether sociodemographic characteristics, the 

presence of hunger and body self-image interfere in adherence to school meals. 

Methods: Secondary data analysis of the three published editions of the 

National School Health Survey - PeNSE was carried out. To assess food 

consumption, data on regular consumption (five or more times a week) of 

healthy eating markers (beans; vegetables; fruits) and unhealthy eating 

(sweets; soft drinks; fried snacks) were used. These markers were evaluated 

according to sociodemographic data. And, we verified the trends of these 

markers for the population with the analyzes stratified by sex, race / skin color 

and school administrative situation. The statistical significance of time trends 

was assessed using a linear regression model. In order to verify whether 

characteristics interfere with adherence to school meals, students who self-

reported the information in two different samples collected through PeNSE, from 

the year 2015, participated in the study. Results: Over six years, three types of 

change in the diet of Brazilian adolescents, the following were observed: 

decrease in the regular consumption of beans, sweets and soft drinks, increase 

in the regular consumption of vegetables and steady consumption of fruits and 

fried snacks. Regarding school feeding, low consumption was seen by Brazilian 

students, being higher among male and black adolescents. In relation to body 

image, adolescents who described themselves as fat showed less adherence to 

school meals when compared to those who considered themselves with a 

normal body in private schools. And, hunger is present among teenagers and 

can influence adherence to school meals. Conclusion: the composition of the 

diet of Brazilian adolescents has changed in a short period, and it is necessary 

to monitor it to propose actions aimed at this audience. Little adherence to 

school meals was observed and sociodemographic factors, hunger and being 

fat influence this adherence. Adherence can also be influenced by the quality of 

the menus offered and, for this, changes in legislation are necessary in order for 

students to be encouraged to consume it. It is interesting to develop strategies 

for food and nutrition education, to monitor school health, to limit food 

advertisements to this audience, to develop research and work groups on 
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adolescent food in order to stimulate a better composition of food. feeding of 

Brazilian adolescents, both in the school environment and outside. 

 

 

Keywords: Adolescents; School feeding; Think; Food Consumption; PeNSE; 

Hunger. 


