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Resumo 

Almeida, VBP. Efetividade de uma intervenção multicomponente de 16 meses 

sobre a melhora do estado nutricional e a mudança no consumo alimentar de 

escolares com excesso de peso. [Tese de doutorado]. São Paulo: Universidade 

Federal de São Paulo – Unifesp, 2021.       

Objetivo: Estudar o efeito de intervenção multicomponente de 16 meses sobre a 

melhora do estado nutricional e o consumo alimentar de escolares com excesso de 

peso. Métodos: Foram estudadas intervenções multicomponentes e ambientais em 

estudantes de baixa renda com excesso de peso em duas escolas públicas de São 

Paulo, cada uma com um conjunto de intervenções. Todos os escolares 

matriculados na 3ª a 5ª série (8 a 12 anos) participaram das atividades. Após 16 

meses de intervenção, 216 alunos permaneceram no projeto. Ao início e ao final do 

período foram coletados dados relativos ao estadiamento puberal, à antropometria 

e exames bioquímicos; 124 escolares com excesso de peso (escore z de IMC / 

idade ≥1) (57%) responderam ao Questionário de Frequência Alimentar antes e 

após a intervenção, e destes, 120 estudantes responderam a escala para 

determinar ocorrência de vício alimentar, Yale Food Addiction Scale for Children. 

Modelos lineares de efeitos mistos foram usados para avaliar o impacto das 

intervenções sobre a  evolução de cada desfecho ao longo do tempo. Resultados: 

O escore Z do IMC / Idade entre os alunos mostrou redução significativa de 0,23, 

independentemente da escola, sexo e idade (<0,001). Em relação à avaliação dos 

marcadores bioquímicos, não foi encontrada mudança após a intervenção, ao 

contrário da análise do consumo alimentar que mostrou diferenças significativas e 

entre as escolas após o tratamento. Entre os escolares, 33,4% apresentaram vício 

alimentar em pelo menos uma das duas avaliações. A ocorrência de vício alimentar 

influenciou a redução do peso (interação entre tempo e vício alimentar, β = 0,30, 

95 % CI = 0,05 a 0,54), p = 0,016). A perda de peso foi observada apenas em 

indivíduos que não apresentavam vício alimentar (-0,3 no escore Z do IMC para 

idade, p<0,001); ao avaliar o efeito da intervenção e as mudanças nas variáveis 

dietéticas, foi possível verificar uma redução no consumo de bebidas lácteas 

açucaradas (-17 kcal, p = 0,04) apenas neste grupo. Conclusões: O 

esclarecimento da relevância do vício alimentar na infância pode ser um diferencial 

para a formulação de políticas nutricionais voltadas para essa fase da vida. A 



 

viii 
 

ocorrência de vício alimentar se associou com a manutenção do excesso de peso 

e com o consumo de alimentos ricos em açúcar, em especial bebidas lácteas. O 

controle do excesso de peso por meio de intervenções multicomponentes e 

ambientais com foco na prevenção e promoção da saúde pode melhorar os fatores 

relacionados à alimentação. A combinação de programas educacionais, práticas de 

atividade física e conscientização sobre o consumo de alimentos saudáveis, entre 

as famílias e no ambiente escolar, são os principais impulsionadores desse 

desfecho.  

Palavras-chave: ações de educação alimentar e nutricional; educação em saúde; 

abordagem multiprofissional; vício alimentar; excesso de peso infantil 
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Abstract 

Almeida, VBP. Effectiveness of a 16-month multicomponent intervention on 

improving nutritional status and the change in food consumption of overweight 

students. [Doctoral thesis]. São Paulo: Federal University of São Paulo - Unifesp – 

Unifesp, 2021. 

Objective: To study the effect of a 16-month multicomponent intervention on      

nutritional status and food consumption of children with excess weight. Methods: 

Multicomponent and environmental interventions were studied in low-income 

students with excess weight in two public schools in São Paulo, each with a set of 

interventions. All students enrolled in the 3rd to 5th grades (8 to 12 years old) 

participated in school activities. After 16 months of intervention, 216 students 

remained on the project and repeated the assessment of pubertal staging, 

anthropometry and biochemical tests; 124 children with excess weight (BMI/Age Z-

score ≥1) (57%) answered the Food Frequency Questionnaire before and after the 

intervention, and of these, 120 students answered the      Yale Food Addiction Scale 

for Children. Linear mixed-effect models were used to assess the impact of 

interventions on the evolution of each outcome over time. Results: BMI / Age Z 

score among students showed a significant reduction of 0.23 regardless of school, 

sex and age (<0.001). Regarding the assessment of biochemical markers, no 

significant change was found after the intervention, in contrast to the analysis of 

food consumption, which showed significant differences over time and between 

schools after treatment; 33.4% of the students had food addiction in at least one of 

the two assessments. The analysis to assess the effect of the intervention and the 

change in the BMI / Age Z score between the evaluations showed that the 

occurrence of food addiction influenced the weight reduction (interaction between 

time and food addiction, β = 0.30, 95% CI = 0.05 to 0.54), p = 0.016). Weight loss 

was observed only in individuals who did not have food addiction (-0.3, BMI / Age Z 

score, p<0.001). When evaluating the effect of the intervention and changes in 

dietary variables, it was possible to verify a reduction in the consumption of sugary 

milk drinks (-17 kcal, p = 0.04) only in this group. Conclusions: Clarifying the 

relevance of food addiction in childhood can be a differential for the formulation of 

nutritional policies aimed at this stage of life. Food addiction is associated with  the 

maintenance of excess weight in schoolchildren undergoing nutritional intervention 

and the consumption of foods rich in sugar, especially sugary milk-based drinks. 

The control of excess weight through multicomponent and environmental 

interventions with a focus on prevention and health promotion can improve factors 

related to dietary intake. The combination of educational programs, physical activity 
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practices and awareness about the consumption of healthy foods, among the 

families and the school environment, are the main drivers of this outcome. 

Key-words: nutritional education; health education; multiprofissional framework; 

food addiction; childhood excess weight 
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APRESENTAÇÃO 

Esta investigação foi desenvolvida no âmbito do projeto Multiplicadores da Saúde, 

realizado entre junho de 2015 e dezembro de 2017. O projeto consistiu de um 

estudo longitudinal conduzido em duas escolas em região de vulnerabilidade social 

de São Paulo, SP, por uma equipe multiprofissional, durante 16 meses. A equipe 

foi constituída por quatro nutricionistas, um educador físico, um psicólogo, um 

médico e estudantes de medicina, e teve apoio do CREN - Centro de Recuperação 

e Educação Nutricional, e de toda a sua equipe. O projeto recebeu apoio FAPESP 

e contou com a coordenação da Profa. Dra. Ana Lydia Sawaya; dele participaram 

como pesquisadores os professores Wagner Prado, Paulo Koch, Ricardo Sesso e 

Semíramis M A Domene.       

Esta tese está organizada em seções: introdução, justificativa, objetivos, métodos, 

resultados, discussão, conclusão, referências, anexo e apêndices. A seção 

resultados está no formato de dois manuscritos. A forma de apresentação da tese 

está de acordo com a Deliberação da Comissão de Pós-Graduação em sua sessão 

9ª/2008 de 05/06/2008 e segue as Normas para teses e dissertações da 

Universidade Federal de São Paulo1. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O excesso de peso em crianças e adolescentes  

O avanço da prevalência de sobrepeso e de obesidade na infância e 

adolescência se destaca no cenário epidemiológico e constitui uma grande 

preocupação e ameaça à saúde pública na contemporaneidade, uma vez que 

existem diversas doenças associadas ao excesso de peso, tais como cardiopatias, 

dislipidemias, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, alguns tipos de 

câncer, dentre outras2,3. 

A classificação do excesso de peso é motivo de discussão entre vários 

autores que consideram a medida do índice de massa corporal (IMC), que é uma 

medida da massa corporal em relação à altura, como sendo limitada para classificar 

a obesidade, especialmente em crianças4. Embora seja um indicador 

antropométrico prático, universalmente aplicável, barato e não invasivo para 

classificar o peso, não leva em conta uma medida mais direta da gordura corporal 

e alterações da composição corporal comum às crianças. Por esse motivo, 

estabeleceu-se o uso do IMC para idade calculado em escore z ou percentil, para 

classificar o estado nutricional segundo o peso corporal em crianças e 

adolescentes. Essa medida leva em consideração o padrão fisiológico de 

crescimento infantil sob condições ambientais ótimas. O mais recente consenso 

internacional sobre a utilidade dos padrões de crescimento infantil da Organização 

Mundial da Saúde (OMS)5 definiu os seguintes pontos de corte para a classificação 

do estado nutricional de crianças (0-5 anos): crianças com desvio padrão (DP) 

maior ou igual a 1 são descritas como “em risco de sobrepeso”, maior ou igual a 2 

como “com excesso de peso” e maior ou igual a 3 como “obesas”. 

Os limites cronológicos da adolescência são definidos pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) entre 10 e 19 anos. No Brasil, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 1990, considera criança a pessoa até 12 anos de 

idade incompletos e define a adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos de 

idade (artigo 2º)6.  

A obesidade é definida como o acúmulo excessivo ou anormal de gordura 

corporal capaz de afetar a saúde. Com etiologia multifatorial, diversos aspectos 
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estão envolvidos com o seu desenvolvimento: estão descritos os efeitos de fatores 

históricos, ecológicos, ambientais, políticos, socioeconômicos, psicossociais, 

biológicos e culturais que concorrem para este desfecho7,8. 

Segundo estudo liderado pela OMS e pelo Imperial College London9, as 

taxas de obesidade em crianças e adolescentes em todo o mundo aumentaram de 

menos de 1% (equivalente a cinco milhões de meninas e seis milhões de meninos) 

em 1975 para quase 6% em meninas (50 milhões) e quase 8% em meninos (74 

milhões) em 2016. O número de obesos com idade entre 5 e19 anos cresceu mais 

de dez vezes: de 11 milhões em 1975 para 124 milhões em 2016. Esses dados 

reforçam que o excesso de peso é atualmente uma crise mundial de saúde e que 

se medidas não forem tomadas este cenário poderá piorar nos próximos anos. 

Nos últimos anos, nota-se um crescimento na quantidade de pessoas 

obesas em todo o mundo e a obesidade infantil é um importante foco de esforços 

da saúde pública10. Um estudo de revisão e metanálise documentou que 

aproximadamente 22-25% da população jovem brasileira apresenta excesso de 

peso. Em comparação com dados de outros países, esta taxa de prevalência é 

maior que a identificada em países da África (9,7%) e do sudeste asiático (8,1%); 

mas, inferior a encontrada nos Estados Unidos (31%), no qual  um terço das 

crianças estadunidenses com idade acima de 6 anos já está com este 

diagnóstico11,12. Na América Latina, a obesidade entre os escolares é de 6,2% na 

Costa Rica, 6,5% na Bolívia, 7% no Chile e 7,3% na Argentina13.A Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF) de 2008-200914, mostrou que o número de crianças 

e adolescentes com excesso de peso no Brasil cresceu 587% e 256% 

respectivamente, quando comparado com os dados de estudos de 1974-75. 

Pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)15 

apontam que um em cada cinco jovens entre 10 e 19 anos apresenta excesso de 

peso. E nas pesquisas feitas nas regiões brasileiras, o Sudeste e Centro-Oeste 

demostraram que o excesso de peso atinge entre 32-40% dos escolares e o Norte 

e o Nordeste uma variação um pouco menor, entre 25% a 30%16. 

 O aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade e a desnutrição ainda 

prevalente no Brasil são resultados marcantes da ocorrência de dupla carga de 

doenças17. Apesar das mudanças no perfil de morbimortalidade que refletem 

modificações tanto nos padrões alimentares e no estilo de vida quanto mudanças 

econômicas, sociais e demográficas, observadas em diversos paíse18, a economia 
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mundial marcada pela globalização e por transformações sociais aceleradas criou 

condições para que a obesidade e a situação de pobreza convivessem lado a 

lado19. O cenário atual em que convivem a obesidade, a subnutrição e as mudanças 

climáticas foi caracterizado como Sindemia Global20, que exige respostas e 

medidas de diferentes dimensões, sendo aquelas relativas às escolhas 

alimentares, prioritárias. 

Iniciar, ou agravar o excesso de peso já existente durante a infância é 

comum, principalmente naqueles indivíduos com obesidade grave e/ou com uma 

forte história familiar de obesidade21,22. Além disso, hábitos inadequados quando 

criança repercutem sobre a vida adulta e determinam o comportamento em relação 

a alimentação, autoconhecimento, imagem, princípios e escolhas; além disso, a 

importância de tratar o excesso de peso neste período da vida, prevenir a 

obesidade e controlar as doenças correlatas é fundamental para a redução da 

morbimortalidade e para o aumento da expectativa de vida23,24. 

Diante do exposto, destaca-se a importância do incentivo à prevenção, mas 

também do desenvolvimento de modelos de tratamento que sejam efetivos para a 

população que já apresenta excesso de peso na infância e na adolescência. 

 

1.2 Consumo alimentar das crianças e adolescentes 

As preferências alimentares e a prática de exercícios físicos de crianças e 

adolescentes sofrem influência dos hábitos familiares e persistem na vida adulta25. 

A relação de excesso de peso da criança e obesidade dos pais é atribuída não 

apenas ao patrimônio genético, mas também à forte influência do estilo de vida dos 

pais sobre o desenvolvimento das características e escolhas das crianças e o poder 

de decisão dos familiares sobre os hábitos alimentares dos filhos26.  

A obesidade infantil é consequência de uma interação entre um conjunto 

complexo de fatores relacionados à genética, ao meio ambiente e aos efeitos 

ecológicos, como a família, a comunidade e a escola27. Porém, para além dos 

efeitos que a determinação genética pode trazer para o sobrepeso e a obesidade, 

os estímulos do ambiente são primordiais para a manutenção do peso saudável 

durante a vida6,25. O caráter pandêmico da obesidade infantil pode ser atribuído 

principalmente a influências ambientais adversas28 que promovem ingestão 

excessiva de alguns alimentos e desestimula a atividade física6,29. Pesquisas 
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apontam que os principais condicionantes da obesidade em crianças são a ingestão 

de produtos com baixo valor nutricional e com conteúdo elevado de açúcar, sódio 

e gorduras, a ingestão regular de bebidas açucaradas e inatividade física30,31. 

Na infância e adolescência o padrão alimentar prevalente é descrito como 

obesogênico e não saudável; os alimentos ricos em gorduras (especialmente 

saturada) e sal, e deficientes em fibras, são facilmente encontrados no varejo e 

fortemente divulgados na mídia para esta população32. Além disso, o sedentarismo, 

o tempo dedicado ao computador, à televisão e aos jogos eletrônicos contribuem 

para uma maior incidência dos transtornos alimentares e consequentemente para 

o ganho de peso e aumento da morbimortalidade33,34,35. Já foi demostrado que 

adolescentes com excesso de peso possuem maior probabilidade de desenvolver 

disfunções metabólicas, como resistência à insulina, hipertensão e doenças 

cardiovasculares, além de distúrbios psicológicos e prejuízo no convívio social36. 

A saúde e o desenvolvimento das crianças e adolescentes estão associados 

com questões comportamentais, visto que a substituição das refeições principais 

por lanches, a omissão de refeições, com destaque para o café da manhã, e a baixa 

ingestão de fibras, são práticas comuns entre crianças e jovens obesos. Há 

evidências de que os hábitos alimentares neste estágio de vida estão favorecendo 

o consumo elevado de bebidas açucaradas e a ingestão reduzida de frutas e 

hortaliças37,38,39. 

Os principais achados relativos às escolhas e práticas alimentares de 

adolescentes europeus que participaram do programa HELENA (Healthy Lifestyle 

in Europe by Nutrition in Adolescence)40 revelou que os adolescentes consomem 

metade da quantidade recomendada de frutas e legumes; menos de dois terços 

das quantidades recomendadas de leite e produtos lácteos e consomem em 

excesso carnes e produtos cárneos, gorduras, principalmente as saturadas, doces 

e sal. 

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 23 realizada em 

2009, revelaram que entre os adolescentes das capitais brasileiras, houve consumo 

frequente de alimentos marcadores de alimentação não saudável; paralelamente, 

o consumo de alimentos marcadores de alimentação saudável foi inferior ao 

recomendado. A maioria dos adolescentes consumia regularmente guloseimas - 

doces, balas, chocolates, chicletes, bombons ou pirulitos (50,9%), refrigerantes 

(37%) e comia assistindo televisão ou estudando (50,9%). 



5 
 

 
 

Segundo o Inquérito Nacional de alimentação 2008- 2009 (INA)41 que 

caracterizou o consumo alimentar mais frequente da população brasileira      

utilizando dados do primeiro dia de registro alimentar de 34.003 indivíduos com dez 

anos ou mais de idade, se confirmou que o arroz, o feijão, o café, o pão de sal e a 

carne bovina são os cinco alimentos de maior prevalência de consumo. Quanto aos 

adolescentes, o estudo mostra que as hortaliças não figuraram entre os 20 

alimentos mais prevalentes; o leite integral foi citado por 12,9% (18ª posição) dos 

entrevistados; os refrigerantes e salgados fritos e assados constaram entre os itens 

de maior prevalência de consumo; o item sucos e refrescos foi o sexto mais 

prevalente (43,5%) e doces, bebidas lácteas com sabor e biscoito ocuparam a 11ª 

posição no ranking. 

Por meio do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes 

(ERICA)42, realizado em 2013-2014 com dados de 71.791 adolescentes brasileiros 

(12-17 anos), a dieta foi caracterizada pelo consumo de alimentos tradicionais como 

arroz e feijão, e elevada prevalência de consumo de bebidas açucaradas e de 

alimentos ultraprocessados (UP), como salgados fritos e assados, biscoitos doces 

e salgados e refrigerantes. Além de descrever o perfil alimentar, o estudo mostrou 

maiores prevalências de inadequação para o consumo de cálcio, vitamina A e E 

(>50%), e consumo excessivo de gorduras saturadas, sódio e açúcar livre. 

Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 43 realizada em 2017 e 

2018, revelaram que a frequência de consumo estimada de frutas, verduras e 

legumes foi menor entre adolescentes do que entre adultos e idosos. Por outro 

lado, o consumo de alimentos marcadores de alimentação não saudável, como, 

macarrão instantâneo, biscoitos, salgadinhos chips, embutidos, achocolatados, 

sorvetes, refrescos/sucos industrializados, refrigerantes, bebidas lácteas 

açucaradas e sanduiches, foi mais elevado entre adolescentes do que em adultos 

e idosos.  

Na cidade de São Paulo, um estudo que avaliou a relação entre o consumo 

de açúcares de adição e a adequação do consumo de nutrientes em adolescentes 

revelou que o padrão alimentar dos adolescentes do município aponta uma dieta 

com excesso de gorduras e baixa ingestão de carboidratos, e, ainda, que o 

consumo exagerado de açúcares de adição resultou em menor ingestão de macro 

e de micronutrientes44. 
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A considerar os resultados dos estudos que avaliaram a contribuição do 

consumo alimentar para o excesso de peso corporal, fica evidente que este 

desfecho resulta não apenas do aumento no volume da ingestão de alimentos, mas, 

especialmente é o resultado da má qualidade da composição da dieta. O baixo 

consumo, em especial, de frutas e hortaliças, o elevado consumo de biscoitos 

recheados, salgadinhos, doces e refrigerantes e a adoção de dietas monótonas 

entre crianças e adolescentes participam do aumento da prevalência de excesso 

de peso nesse estágio de vida37,38,45. 

É comum na infância e na adolescência o consumo de dietas com elevado 

teor de gorduras saturadas, carboidratos refinados e sódio. A ingestão excessiva 

de alimentos fritos, doces e bebidas açucaradas é também um achado 

predominante nos estudos sobre alimentação de adolescentes brasileiros46-48. 

Há evidências convincentes sobre o papel do consumo de alimentos de 

elevada densidade energética e baixo valor nutricional sobre a etiologia da 

obesidade. Numerosos estudos recentes confirmaram uma forte associação      

entre o consumo de alimentos ultraprocessados e os perfis nutricionais da dieta 

que afetam o bem-estar e a saúde do consumidor. Os efeitos negativos do consumo 

de alimentos ultraprocessados na qualidade geral da dieta, previamente 

observados no Canadá49, nos Estados Unidos50 e no Brasil51, também foram 

confirmados no Reino Unido52. Dietas ricas em frutas, hortaliças, carnes magras, 

lácteos, frutos secos e moderada ingestão de óleos vegetais estão associadas a 

um menor risco de doenças crônicas como a obesidade, a síndrome metabólica e 

as doenças cardiovasculares53. Em contrapartida, padrões alimentares pobres em 

fibras, com excesso de ácidos graxos saturados e gordura trans, podem aumentar 

a produção de mediadores dos processos inflamatórios e estresse oxidativo54. 

 

1.3 O processamento de alimentos e a qualidade da alimentação 

Em 2006, as primeiras diretrizes alimentares nacionais foram publicadas no 

Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento oficial e instrumento de 

apoio às atividades de educação nutricional e alimentar. Para responder às 

diversas mudanças sociais, econômicas e culturais que refletiram no modo de vida 

da população, uma revisão das recomendações levou em 2014 à publicação da 

segunda edição do Guia Alimentar. Uma das novidades foi a classificação dos 
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alimentos de acordo com o grau de processamento a que são submetidos, o que 

trouxe uma nova perspectiva para a abordagem da qualidade da dieta55. A 

classificação NOVA agrupa os alimentos segundo a extensão e o propósito do 

processamento a que são submetidos, os alimentos são identificados em um dos 

quatro grupos a seguir55,56. 

● Grupo 1: alimentos in natura ou minimamente processados:  

Os alimentos in natura são partes comestíveis de plantas (sementes, frutos, 

folhas, caules, raízes) ou de animais (músculos, vísceras, ovos, leite) e a água. 

Alimentos minimamente processados são alimentos in natura submetidos a 

processos como remoção de partes não comestíveis ou não desejadas dos 

alimentos, secagem, desidratação, trituração ou moagem, fracionamento, torra, 

cocção apenas com água, pasteurização, refrigeração ou congelamento, 

acondicionamento em embalagens e outros processos que não envolvem a adição 

de sal, açúcar, óleos ou gorduras.  

São exemplos típicos desses alimentos: legumes, verduras, frutas, raízes e 

tubérculos, cereais, leguminosas, macarrão, cogumelos, frutas secas, oleaginosas 

sem sal ou açúcar, especiarias em geral, carnes de boi, de porco, de aves e 

pescados, leite, iogurte (sem adição de açúcar ou outra substância), ovos; chá, café 

e água potável. 

Os alimentos do grupo 1 devem ser a base da alimentação, pois garantem 

uma refeição promotora de um sistema alimentar ambientalmente sustentável, 

nutricionalmente balanceada, culturalmente apropriada e saborosa. 

● Grupo 2: ingredientes culinários processados.  

Este grupo inclui substâncias extraídas diretamente de alimentos do grupo 

1 ou da natureza e consumidas como itens de preparações culinárias. Os 

processos envolvidos com a extração dessas substâncias incluem prensagem, 

moagem, pulverização, secagem e refino. 

As substâncias pertencentes ao grupo 2 são raramente consumidas na 

ausência de alimentos do grupo 1. São exemplos dessas substâncias: sal de 

cozinha; açúcar, melado, mel extraído de favos de colmeias; óleos e gorduras 

extraídos de alimentos de origem vegetal ou animal (como óleo de soja ou de oliva, 

manteiga, creme de leite e banha). 

Recomenda-se o uso dos alimentos do grupo 2 com moderação, em 

preparações culinárias, para temperar e preparar os alimentos do grupo 1. 
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● Grupo 3: alimentos processados 

Este grupo inclui produtos fabricados com a adição de sal ou açúcar, e 

eventualmente óleo, vinagre ou outra substância do grupo 2, a um alimento do 

grupo 1, sendo em sua maioria produtos com dois ou três ingredientes. Os 

processos envolvidos com a fabricação desses produtos podem envolver vários 

métodos de preservação e cocção e, no caso de queijos e de pães, a fermentação 

não alcoólica. 

São exemplos desses alimentos: conservas de hortaliças, de cereais ou de 

leguminosas, castanhas adicionadas de sal ou açúcar, carnes salgadas, peixe 

conservado em óleo ou água e sal, frutas em calda, queijos e pães. 

Os ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos processados 

alteram de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos dos quais 

derivam, por isso, recomenda-se o consumo em pequenas quantidades, como 

ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em 

alimentos in natura ou minimamente processados. 

● Grupo 4: alimentos ultraprocessados (UP) 

Devido a seus ingredientes, alimentos UP são nutricionalmente 

desbalanceados. Por conta de sua composição e apresentação, tendem a ser 

consumidos em exagero e a substituir alimentos in natura ou minimamente 

processados. Devem ser evitados pois sua formulação, distribuição, 

comercialização e consumo afetam de modo desfavorável o meio ambiente, a 

cultura e a vida social.  

Este grupo é constituído por formulações industriais feitas tipicamente com 

cinco ou mais ingredientes. Frequentemente, esses ingredientes incluem 

substâncias e aditivos usados na fabricação de alimentos processados como 

açúcar, óleos, gorduras e sal, além de antioxidantes, estabilizantes e conservantes. 

Ingredientes apenas encontrados em alimentos UP tem como função simular 

atributos sensoriais de alimentos do grupo ou, ainda, ocultar atributos sensoriais 

indesejáveis no produto final. Alimentos do grupo 1 representam proporção 

reduzida ou sequer estão presentes na lista de ingredientes de alimentos UP. 

Exemplos típicos de alimentos UP são: refrigerantes e pós para refrescos; 

salgadinhos de pacote; sorvetes, chocolates, balas e guloseimas em geral; pães de 

forma, de hot-dog ou de hambúrguer; pães doces, biscoitos, misturas para bolo; 

‘cereais matinais’ e ‘barras de cereal’; bebidas ‘energéticas’, achocolatados e 
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bebidas com sabor de frutas; caldos liofilizados com sabor; maioneses e molhos 

prontos; fórmulas infantis; produtos liofilizados para emagrecer; e vários produtos 

congelados prontos para aquecer incluindo tortas, pratos de massa e pizzas pré-

preparadas; extratos de carne do tipo nuggets, salsicha, hambúrguer e outros 

produtos de carne reconstituída, e sopas, macarrão e sobremesas ‘instantâneos’. 

A substituição dos alimentos in natura ou minimamente processados de 

origem vegetal e preparações culinárias por produtos prontos para o consumo de 

forma regular desequilibra a oferta de nutrientes e promove um consumo energético 

excessivo. Os alimentos UP quando comparados ao in natura ou minimamente 

processados apresentam maiores quantidades de gorduras totais e saturadas, 

açúcares e sódio, além de baixo teor de fibras57,58.  

Os alimentos UP, estão prontos para o consumo e são extremamente 

rentáveis. Segundo a definição de Monteiro e colaboradores, os alimentos UP são 

definidos da seguinte forma59: 

“...são fabricados a partir de substâncias processadas extraídas ou refinadas 

a partir de alimentos integrais (óleos e gorduras hidrogenadas, farinhas e amidos, 

variantes de açúcar, partes baratas ou restos de alimentos de origem animais - com 

pouca ou nenhuma comida integral). A maioria é desenvolvida, anunciada e 

vendida por grandes corporações ou transnacionais e é muito durável, palatável e 

pronta para consumir, o que é uma enorme vantagem comercial em relação aos 

alimentos frescos ou perecíveis ou alimentos minimamente processados... São 

tipicamente densos em energia; possuem uma alta carga glicêmica; são pobres em 

fibra dietética, micronutrientes e fitoquímicos; e são ricos em gorduras de baixa 

qualidade nutricional, açúcares livres e sódio”59. 

Segundo os pesquisadores, os UP quando consumidos em pequenas 

quantidades em conjunto com outras fontes saudáveis de energia, são 

considerados inofensivos; no entanto, a palatabilidade intensa (devido ao alto teor 

de gordura, açúcar, sal e aditivos) e as estratégias de marketing sofisticadas e 

agressivas (como o preço reduzido para as porções “gigantes”), tornam esta 

recomendação improvável e favorecem a substituição dos alimentos frescos ou 

minimamente processados. Estes fatores promovem o consumo exagerado destes 

produtos, ingestão excessiva de energia e consequentemente, aumento da 

obesidade59.  
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 No Brasil, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009)14 

observou uma crescente tendência de substituição de alimentos básicos da cultura 

brasileira, como arroz, feijão e hortaliças por biscoitos, carnes processadas, 

comidas congeladas prontas e refrigerantes. 

Em uma pesquisa que analisou a participação crescente de alimentos UP na 

dieta brasileira, por meio das POFs 1987-1988, 1995-1996, 2002-2003 e 2008-

2009, foi possível verificar um aumento significativo na contribuição de produtos 

prontos para o consumo (de 23,0% para 27,8% das calorias), associado ao 

consumo dos UP (de 20,8% para 25,4%) entre 2002-2003 e 2008-2009; ao mesmo 

tempo, os dados mostraram ter havido redução significativa na participação de 

alimentos in natura ou minimamente processados e  ingredientes culinários nesse 

período. A conclusão foi que os alimentos UP apresentam contribuição crescente 

na dieta brasileira, evidenciada desde a década de 1980 nas áreas metropolitanas 

e confirmada para todo o País na década de 200058. 

Na POF 2017-201843, nas despesas com alimentos para consumo no 

domicílio, a contribuição do grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas vem 

caindo ao longo do tempo: de 10,4%, em 2002-2003 para 8,0% em 2008-2009 e 

5% em 2017-2018. Carnes, vísceras e pescados continuam sendo o grupo de maior 

participação nas despesas (20,2%), com discreta perda em relação a 2008-2009 

(21,9%), ao contrário da participação do grupo Bebidas e infusões que vem 

aumentando: de 8,5% em 2002-2003 para 9,7% em 2008-2009 e 10,6% em 2017-

2018 e o grupo Alimentos preparados que evoluiu de 2,3% para 2,9% e chegou a 

3,4%. 

Em uma revisão sistemática com o objetivo de identificar os principais 

padrões alimentares de adolescentes, observou-se que quase todos os estudos, 

inclusive aqueles com brasileiros, o padrão “Ocidental” é caracterizado por 

alimentos com elevado teor de açúcar simples e gordura, fast foods e refrigerantes; 

uma possível explicação para a maior aderência a este padrão está na influência 

que a mídia exerce sobre o consumo destes alimentos. Concluiu-se que o intuito 

das propagandas é levar os consumidores, principalmente crianças e adolescentes, 

a preferirem lanches e alimentos de fácil preparo, em substituição às refeições 

saudáveis preparadas com ingredientes in natura e minimamente processados, que 

neste estudo considerou carnes brancas, cereais integrais e frutas, legumes e 
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verduras, alimentos estes que condizem com os mais recomendados nos guias 

alimentares e que traduzem o conceito de “comida de verdade” 60. 

Há tempos o processamento de alimentos surgiu como uma hipótese para 

explicar o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Com isso, os 

pesquisadores têm realizado diversos estudos com intuito de avaliar a relação entre 

o consumo de alguns alimentos e os prejuízos na saúde.  

Duas revisões sistemáticas, que avaliaram uma grande quantidade de 

estudos concluíram que existe associação entre o consumo de alimentos 

ultraprocessados e o desenvolvimento de doenças crônicas. Uma delas, de um 

grupo de pesquisadores de instituições iranianas61, que analisaram cerca de 2400 

estudos e revelaram que a ingestão de comida ultraprocessada está diretamente 

associada ao ganho excessivo de peso e uma maior probabilidade em desenvolver 

obesidade. Outra revisão sistemática foi publicada por cientistas de instituições 

italianas62, que analisaram cerca de 2600 pesquisas e apontaram uma possível 

associação entre o alto consumo de ultraprocessados e um maior risco 

cardiometabólico, principalmente pelo desenvolvimento de síndrome metabólica, 

sobrepeso, obesidade, aumento de circunferência da cintura e redução de 

colesterol do tipo HDL. Além disso, outras duas revisões sistemáticas reforçaram 

as evidências do potencial nocivo dos ultraprocessados. Uma delas, realizada por 

cientistas brasileiros63 outra por uma universidade Australiana64. Ambos os 

trabalhos chegaram a conclusões semelhantes: o consumo de alimentos 

ultraprocessados é positivamente associado ao ganho de peso, consequentemente 

obesidade, hipertensão arterial e síndrome metabólica.  

 

1.4 Vício Alimentar 

O termo vício ou dependência alimentar, que se refere a um comportamento 

alimentar que envolve o consumo excessivo de alimentos específicos de forma 

semelhante a qualquer outra dependência, tem sido usado na comunidade 

científica há décadas65,66,67. A primeira associação de comportamento aditivo com 

alguns alimentos foi relatada em um periódico científico em 1890, quando o 

chocolate foi descrito como um alimento com potencial desencadeador deste 

fenômenos68. 
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À medida em que a prevalência global de excesso de peso aumentou, o 

conceito de dependência alimentar foi mais uma vez valorizado por suas possíveis 

contribuições para explicar parte das consequências graves e psicopatológicas 

dessa doença66. Este conceito tornou-se particularmente relevante devido a vários 

estudos que indicam que o acesso contínuo a dietas baseadas em alimentos ricos 

em gordura, açúcar e sal (altamente palatáveis) provocam sinais comportamentais 

de dependência - ou vício, como aumento do desejo por comida, fissura e 

motivação. Estudos experimentais descobriram que o consumo de gordura e 

açúcar leva à ativação neural relacionada à dopamina, com consequente sensação 

de bem estar69,70. O consumo excessivo e repetido de alimentos apetitosos pode 

produzir neuro-adaptações de longo prazo nas vias de recompensa do cérebro que, 

em última análise, promovem respostas depressivas ou ansiosas quando esses 

alimentos não estão mais disponíveis, ou não são consumidos71.  

Pesquisas revelam que carboidratos com alto índice glicêmico provocam 

uma rápida mudança nos níveis de glicose e insulina no sangue, que sinalizam ao 

sistema mesolímbico para modificar a concentração de dopamina. Essas 

propriedades tornam os carboidratos de alto índice glicêmico acionadores 

plausíveis para dependência alimentar72. 

A ideia de que certos alimentos têm potencial de determinar 

comportamentos aditivos semelhantes aos causados por drogas de abuso é 

amplamente debatida dentro da comunidade científica; este potencial de certos 

alimentos altamente processados é considerado como um possível fator para 

alguns casos de obesidade e transtornos alimentares73. Assim, os sintomas mais 

comuns de vício alimentar são a perda de controle sobre a alimentação, o consumo 

contínuo e a incapacidade de diminuir a ingestão de alimentos. O vício alimentar 

também pode desempenhar um papel na compulsão alimentar e resultar em 

obesidade73. 

A escala Yale Food Addiction – Children (YFAS-C) é a única medida validada 

existente projetada para avaliar a dependência alimentar em crianças74.A escala 

YFAS-C inclui 25 itens baseados no Manual de Diagnóstico e Estatística de 

Transtornos Mentais IV (DSM-4, 1995) para investigar sete critérios diagnósticos 

que identificam a presença de dependência e comprometimento de substâncias ou 

perda clínica relacionada ao comportamento alimentar.  



13 
 

 
 

O desenvolvimento e o refinamento da Yale Food Addiction Scale (YFAS)74 

têm apoiado a relevância clínica da definição de vício alimentar, embora essa 

dependência ainda não esteja reconhecida ou definida pelo Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5)75. Especificamente, o YFAS 

caracteriza o vício por meio dos seguintes itens e critérios: os itens 1 a 3 avaliam 

que os alimentos são consumidos em maior quantidade e por um período mais 

longo do que o pretendido (Critério 1); os itens 4, 17,18 e 25 avaliam o desejo 

persistente ou repetidas tentativas malsucedidas de parar (Critério 2); os itens 5 a 

7 avaliam quanto tempo é gasto para obter e comer alimentos ou para se recuperar 

de seus efeitos (Critério 3); os itens 8 a 11 avaliam atividades sociais, ocupacionais 

ou recreativas importantes que são concedidas ou reduzidas devido a dependência 

dos alimentos (Critério 4); o item 21 avalia que o alimento continua a ser usado 

apesar do conhecimento das consequências adversas (Critério 5); os itens 22 e 23 

avaliam a tolerância (Critério 6); os itens 12 a 14 avaliam os sintomas 

característicos de abstinência e os alimentos consumidos para aliviar a abstinência 

(Critério 7); e os itens 15 e 16 avaliam o comprometimento ou sofrimento 

clinicamente significativo que não está listado nos critérios de inclusão para 

transtornos por uso de substâncias, mas são mencionados antes dos critérios de 

inclusão específicos. Uma escala Likert de 5 pontos (0 = nunca; 4 = sempre) é 

aplicada para 18 itens YFAS, e uma escala dicotômica (sim / não) é utilizada para 

os outros 7. Em seguida, todos os itens são convertidos dicotomicamente (0 = não; 

1 = sim) de acordo com os limites de pontuação específicos para cada item. Usando 

as pontuações dicotômicas convertidas, uma versão de pontuação de contagem de 

sintomas (variando entre 0 e 7) é gerada e uma versão de pontuação de diagnóstico 

(tendo 3 ou mais critérios atendidos somados com 1 comprometimento ou estresse 

clinicamente significativo) é estabelecida76. 

 

1.5 Prevenção e Tratamento Obesidade Infantil - intervenções na escola 

Em vista da alta prevalência, das consequências para a saúde e dos custos 

da obesidade infantil, há um grande interesse em identificar intervenções eficazes 

para prevenir e controlar o ganho excessivo de peso em jovens. 

Embora as evidências científicas sobre os efeitos de intervenções clínicas e 

comportamentais para reduzir a obesidade em estágios precoces da vida sejam 
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muito heterogêneas, pouco conclusivas e normalmente de baixa qualidade, uma 

meta-análise recente que avaliou a qualidade de vinte e quatro revisões 

sistemáticas sobre prevenção e tratamento não farmacológico do excesso de peso 

em crianças e adolescentes, revelou que as intervenções mostraram pouco ou 

nenhum efeito sobre o peso ou índice de massa corporal e que somente a 

intervenção multicomponente demonstrou melhores resultados77. Além disso, 

segundo Bleich e colaboradores 78, as intervenções baseadas na escola que 

combinam componentes de dieta, atividade física e um ambiente doméstico 

secundário para reduzir a obesidade em crianças tiveram maior eficácia. 

A escola é um ambiente comumente utilizado para intervenções 

comportamentais para prevenir a obesidade e o sobrepeso e melhorar a 

alimentação e os níveis de atividade física de crianças e adolescentes, pois 

constituem um canal de fácil acesso a essa faixa etária. No entanto, revisões de 

intervenções baseadas na escola mostraram resultados diferentes em relação a 

mudanças no IMC. 

Muitos estudos com intervenções nas escolas, não conseguiram ter sucesso.      

Gonzalez-Suarez e colaboradores em 200979 realizaram uma meta-análise sobre 

intervenções escolares e não encontraram redução significativa do IMC nos grupos 

de intervenção quando comparados ao grupo controle (-0,62 [IC: 95% = -1,39 - 

0,14]). Em 2014, uma revisão sistemática80 que incluiu 2067 participantes com 

idade entre 6 e 17 anos com duração variada (1 até 36 meses) concluiu que há 

evidência que as intervenções nas escolas têm um efeito considerável no 

tratamento da obesidade infantil, mas ponderaram que a eficácia das intervenções 

depende de vários fatores, tais como: idade, tempo da intervenção e qualidade 

metodológica dos ensaios. Em 2015, outra meta-análise realizada por Hung e 

colaboradores81, concluiu, a partir de um total de 26114 crianças de 27 programas 

escolares para prevenção da obesidade infantil, que o efeito do tratamento foi muito 

pequeno (0,039 [IC: 95% −0,013 - 0,092]) e que, no geral, as intervenções 

escolares não têm sido eficazes na melhora do índice de massa corporal ou na 

redução da porcentagem de gordura corporal. Outra grande análise com 5.926 

alunos (idade média 11,5 anos) de cinco intervenções escolares randomizadas 

resultou em uma mudança não significativa no IMC após um ano de intervenção. O 

IMC médio estimado mudou de 19,02 para 19,22 kg / m2 no grupo controle, e de 

19,08 para 19,32 kg / m2 no grupo intervenção (p = 0,09). 
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Em contrapartida, pesquisas apontaram que as escolas poderiam oferecer um 

ambiente ideal para intervenções nutricionais, pois serviriam como um ponto focal 

para engajar estudantes, familiares, educadores, administradores e membros da 

comunidade82. Os coordenadores e professores poderiam agir como um mediador 

primário para a mudança de comportamento alimentar e de estilo de vida das 

crianças80. Nesse contexto, Veugelers e Fitzgerald83 examinaram a eficácia de 

programas escolares para a obesidade infantil e concluíram que a escola poderia 

funcionar como uma plataforma para que as crianças melhorem sua saúde e bem-

estar, isso porque a intervenção em ambiente escolar poderia proporcionar 

benefícios sociais melhorando a saúde global da criança durante o período crítico 

de crescimento e maturação, e essa mudança ajudaria a manter hábitos saudáveis 

ao longo da vida84. 

Os estímulos ambientais são essenciais para a manutenção de um peso 

saudável ao longo da vida85. Nesse sentido, o envolvimento das famílias além da 

equipe escolar pode ser um grande diferencial para a eficácia do tratamento do 

excesso de peso, devido aos vínculos afetivos e ao compartilhamento de 

hábitos86,87. 

Guerra e colaboradores em uma revisão sistemática para identificar programas 

de promoção da saúde no contexto escolar e analisar sua eficácia no combate à 

obesidade infantil concluíram que intervenções de longo prazo com envolvimento 

de familiares obtiveram os resultados mais satisfatórios em relação à saúde dos 

alunos88. 

Em um estudo no México, a intervenção consistiu em educação sobre hábitos 

saudáveis, modificação da alimentação distribuída na escola e atividade física. 

Como resultado, ao longo de três anos, houve uma redução significativa no IMC 

dos alunos e uma redução na ingestão calórica89. 

Uma recente meta-análise que incluiu doze estudos de sete países com 1755 

participantes revelou que as intervenções baseadas na escola para o tratamento 

da obesidade infantil reduziram o IMC e os escores z do IMC e concluiu que este 

tipo de intervenção escolar é uma abordagem possível para fornecer cuidados de 

saúde universais para o tratamento da obesidade90. Jacob e colaboradores91 

também com o objetivo de sintetizar evidências sobre a eficácia dos programas de 

educação em saúde baseados na escola para a redução do IMC e prevenção do 

excesso de peso em adolescentes, encontraram reduções pequenas, porém 
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significativas no escore z IMC. Os pesquisadores também revelaram que a maioria 

das intervenções eficazes foi ministrada por professores treinados pelas equipes 

de saúde e incluíram o envolvimento dos pais e modificações no ambiente escolar. 

Os estudos desta revisão avaliaram principalmente intervenções multicomponentes 

que usaram a educação em saúde como uma ferramenta para melhorar 

comportamentos relacionados à dieta e à atividade física. 

De acordo com a estrutura das escolas promotoras de saúde da União 

Internacional para a Promoção e Educação para a Saúde (IUHPE)92, as unidades 

de ensino têm sim um papel essencial a desempenhar na educação para a saúde 

de crianças e jovens. O que não é tão claro é qual seria a melhor forma de se 

envolver com as escolas para fornecer intervenções eficientes; os resultados 

positivos, contudo, sugerem que envolver as famílias, os funcionários da escola, 

treiná-los e usar a experiência dos professores para melhor transmitir as 

mensagens e envolver os jovens nas dinâmicas, pode ser um caminho para 

intervenções futuras.  
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2 HIPÓTESE E JUSTIFICATIVA 

 

 Esta investigação é sobre a efetividade de intervenção multicomponente em 

crianças e adolescentes de baixa renda com excesso de peso em duas escolas na 

cidade de São Paulo, que teve como desfecho principal a redução do escore z IMC 

para a idade e como desfechos secundários as mudanças no consumo alimentar e 

nos marcadores bioquímicos; a identificação do vício alimentar foi considerada 

como fator interveniente. 

 Vários estudos demonstram que indivíduos com excesso de peso têm o risco 

aumentado para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, alterações 

metabólicas, como à resistência à insulina e o diabetes, alterações psicológicas e 

psicossociais (distúrbio de imagem, maior exclusão social e dificuldades no 

desenvolvimento escolar), e aumento da morbimortalidade. Além disso, entre os 

fatores ambientais mais associados com o ganho de peso está a ingestão de dietas 

ricas em açúcar, sal e gorduras trans, presentes em grande quantidade em 

alimentos hiperpalatáveis com potencial viciante e pobres em fibras, vitaminas e 

minerais. O consumo frequente desses alimentos, integrantes da categoria de           

UP, no início do desenvolvimento da criança, pode aumentar o risco de resultados 

deletérios, especialmente no que diz respeito às vulnerabilidades neurais, 

psicológicas, além do risco de promover excessivo ganho de peso de forma 

contínua. 

 Os programas escolares para controle da obesidade infantil estão sendo 

bastante explorados, porém de acordo com nossos conhecimentos, poucos 

estudos demonstram resultados eficazes em relação à recuperação do peso dos 

escolares. 

 Por esse motivo, a hipótese em que se baseia esta tese é que o tratamento 

multicomponente em ambiente escolar associado ao tratamento ambulatorial 

individual e identificação do vício alimentar pode levar à melhora do estado 

nutricional, dos marcadores bioquímicos e do consumo alimentar de escolares com 

sobrepeso/obesidade e de baixa renda a longo prazo, além de ser de fácil 

reprodutibilidade e de baixo custo para ser implantado em escolas públicas; 

resultados destas experiências de investigação podem resultar em avanços para a 

abordagem do excesso de peso, especialmente com apoio da gestão pública, 

notadamente vias secretarias de saúde e educação.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Geral: 

Avaliar a efetividade de uma intervenção multicomponente no ambiente 

escolar, com duração de 16 meses, sobre a melhora do estado nutricional e a 

mudança no consumo alimentar de escolares com excesso de peso.  

3.2 Específicos: 

1) Avaliar se a efetividade da intervenção na melhora do estado nutricional dos 

escolares com excesso de peso varia em função do vício alimentar;  

2) Avaliar o efeito da intervenção sobre o consumo alimentar tendo o vício 

como interveniente. 

3) Avaliar o perfil bioquímico dos escolares no início do protocolo e após 

dezesseis meses de intervenção. 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

Este ensaio comunitário prospectivo consistiu em uma intervenção no 

ambiente escolar com todas as crianças de 7 a 12 anos matriculadas nos 3°, 4° e 

5° anos de duas unidades escolares. O estudo avaliou dois tipos de intervenção 

em escolares com excesso de peso em duas escolas públicas situadas na região 

sudeste da cidade de São Paulo, Brasil. O critério de seleção das escolas foi a 

localização geográfica ou proximidade com o Centro de Recuperação e Educação 

Nutricional (CREN) - Vila Mariana (Figura 1), de onde o Programa foi gerenciado e 

para onde as crianças em risco nutricional foram encaminhadas para tratamento 

ambulatorial individualizado. Três escolas eram elegíveis de acordo com a 

coordenadoria de saúde do estado de São Paulo – zona sudeste, e duas delas 

foram escolhidas aleatoriamente para receberem a intervenção 1 ou 2.  

 

 

Figura 1: Localização dos Centros Educacionais Unificados - CEUs e do 
Centro de Recuperação e Educação Nutricional - CREN - Vila Mariana 
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4.2 Local do estudo  

CEU – Centro Educacional Unificado  

Os Centros Educacionais Unificados (CEU) são espaços públicos criados pela 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e voltados à educação. São 

localizados nas áreas periféricas da Grande São Paulo e foram idealizados pelo 

EDIF - Departamento de Edificações/PMSP como um centro local da vida urbana. 

Seu programa articula os equipamentos urbanos públicos dedicados à educação 

infantil e fundamental para práticas esportivas, recreativas e culturais cotidianas. O 

município de São Paulo possui atualmente 46 CEUs onde estudam mais de 120 mil 

alunos. 

Os CEUs contam com um Centro de Educação Infantil (CEI) para crianças de 

0 a 3 anos; uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) para alunos de 4 a 

6 anos; e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), que também 

oferece Educação de Jovens e Adultos (EJA). Alguns CEUs também possuem 

polos UniCEUs, que oferece cursos na modalidade à distância – semipresencial. 

Todos os CEUs possuem: quadra poliesportiva, teatro/, playground, piscinas, 

biblioteca, telecentro e espaços para oficinas, ateliês e reuniões. Os espaços são 

abertos nos finais de semana com o intuito de beneficiar tanto crianças e 

adolescentes como as famílias e toda a comunidade do entorno com programação 

variada para todas as idades.  

Os CEUs garantem aos moradores dos bairros mais afastados em relação à 

zona central da cidade, acesso a equipamentos públicos de lazer, cultura, 

tecnologia e práticas esportivas, contribuindo com o desenvolvimento das 

comunidades locais.  

CREN - Centro de Recuperação e Educação Nutricional 

O Centro de Recuperação e Educação Nutricional (CREN) nasceu como um 

projeto de extensão universitária em 1994 com um grupo de profissionais da área 

de fisiologia, saúde e nutrição da UNIFESP. Seu objetivo inicial foi estabelecer uma 

metodologia de tratamento para crianças subnutridas com acompanhamento de 

famílias em situação de risco e que viviam abaixo da linha de pobreza nas favelas 

de São Paulo. A metodologia de tratamento das crianças subnutridas envolve 

intervenção em regime de hospital-dia, ambulatorial e diretamente na comunidade, 
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com acompanhamento médico, nutricional, psicossocial, educacional e de atividade 

física. Há quatro centros ligados a esse projeto, a saber: Mirandópolis, São Paulo- 

SP; Vila Jacuí, São Paulo- SP; Jundiaí, Jundiaí – SP; Alagoas, Maceió- AL. O 

CREN é hoje reconhecido como referência nacional para o tratamento da 

subnutrição, tendo recebido vários prêmios nos últimos anos, como por exemplo, o 

Prêmio Objetivos do Milênio (ODM) do Governo Federal, o Prêmio Betinho de 

Cidadania e Democracia da Prefeitura Municipal de São Paulo e Câmara Municipal 

de São Paulo, o Prêmio Empreendedor Social do ano pela Folha de São Paulo e 

em 2018 recebeu o prêmio das 100 melhores ONGs do Brasil.  

Posteriormente, o CREN iniciou atividades para tratamento de crianças e 

adolescentes com excesso de peso, uma vez que essa realidade tem crescido 

grandemente entre as comunidades pobres. O CREN possui mais de 20 anos de 

experiência para tratamento nutricional de crianças e adolescentes que vivem em 

situação de vulnerabilidade social, possui uma equipe multidisciplinar com 

experiência de forte inserção junto a essas famílias.  

 

4.3 Critérios de inclusão/exclusão no estudo e aspectos éticos 

Os critérios de inclusão para o estudo foram: a criança estar devidamente 

matriculada no 3°, 4° e 5° anos nos CEUs citados; apresentar escore z de IMC para 

idade ≥ 1; ter idade entre 8 e 12 anos.  

Foram excluídos do estudo indivíduos que foram diagnosticados com doenças 

congênitas ou específicas do crescimento, síndrome genética, problemas 

neurológicos, demência ou distúrbios cardiovasculares, respiratórios ou 

metabólicos. Aqueles que relataram uso prévio de esteróides androgênicos 

anabólicos ou drogas psicotrópicas, gêmeos e gestantes (Figura 2). 

Os escolares e suas famílias foram esclarecidos sobre o estudo e convidados 

a assinarem o Termo de Consentimento livre e esclarecido (Apêndice A) e o Termo 

de Assentimento (Apêndice B). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa de Seres Humanos da Universidade Federal de São Paulo (CAAE: 

34304714.4.0000.5505) (Anexo A).  
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4.4 Protocolo do campo      

A fase de campo do estudo foi construída em oito passos:  

1) Identificação das escolas de acordo com a área de atendimento do CREN;       

2) Contato com os coordenadores e diretores para obter a aprovação do 

projeto pela escola;       

3) Realização da antropometria (peso e estatura das crianças) e identificação 

da amostra;       

4) Reunião com os pais/responsáveis das crianças elegíveis para 

esclarecimento do projeto e assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido e o termo de assentimento;       

5) Realização de avaliação inicial (baseline) com levantamento de dados para 

caracterização do perfil socioeconômico, antropometria, realização de exames 

bioquímicos e aplicação dos questionários;       

6) Realização dos encontros de educação física com duração de 45 minutos 

supervisionados, com frequência semanal, e oficinas de educação nutricional e 

encontros reflexivos com frequência quinzenal, no período de aula e com todos os 

alunos da turma;       

7) Encaminhamento dos escolares com excesso de peso para tratamento 

ambulatorial no CREN;       

8) Após 16 meses de intervenção, realização de avaliação final com 

levantamento de antropometria, realização de exames bioquímicos, e aplicação 

dos questionários. 

Na grade curricular regular das escolas os alunos realizavam duas aulas de 

educação física com duração de 45 minutos cada e com a proposta do projeto, este 

número passou a totalizar três aulas na semana (levando a um total semanal de 

135 minutos de atividade física) para todas as turmas do 3º, 4º e 5º anos. 

Os pais ou responsáveis foram convidados a participar do estudo por meio de 

comunicações impressas e ligações telefônicas; inicialmente, foram recebidos em 

uma reunião que teve a finalidade de apresentar o projeto, seus objetivos e o 

protocolo de pesquisa. Nesta ocasião, participaram de uma palestra sobre o 

problema do excesso de peso e seu impacto na saúde infantil. Após a palestra, pais 

e filhos dispostos a participar do programa foram convidados a assinar os 

formulários de consentimento informado.       
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 A equipe de campo foi composta por um psicólogo, quatro nutricionistas, um 

educador físico, um médico e um estudante de medicina, que semanalmente além 

de irem para as escolas, se reuniam para elaborar as dinâmicas da semana, 

cronogramas e ligar para as famílias para o agendamento e acompanhamento 

ambulatorial dos estudantes com excesso de peso. Na escola, todos os alunos 

participavam das atividades em suas respectivas salas de aula e os professores 

participam de todo o programa como colaboradores, incentivando a participação 

dos jovens nas atividades programadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2: Fluxograma do recrutamento após aprovação do projeto pelo 
comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos da Universidade Federal de 

São Paulo. 

1003 potenciais escolares matriculados no 
Ensino Fundamental I e II  

   (3o ao 6 o ano) 

Exclusão = 113 
Termo de 

consentimento sem 
assinatura = 92 

Atraso cognitivo = 10 
Gêmeos = 8 

Limitações motoras = 3 

Exclusão 6 o ano 

por decisão da 

escola = 208 

890 escolares 

682 escolares (3o ao 5o ano) 

Escola 2 = 330 
Escore z IMC/Idade < 1 = 190 

(intervenção apenas na escola) 
 

Escore z IMC/Idade > 1 = 140 

Escola 1 = 352 
Escore z IMC/Idade < 1 = 224 

(intervenção apenas na escola) 
 

Escore z IMC/Idade > 1 = 128 

284 Receberam Intervenção: 
170 (escola) 

114 (escola + ambulatório) 

296 Receberam Intervenção: 
194 (escola) 

102 (escola + ambulatório) 

56 desistiram: 
16 não aderiram 
40 mudaram de 

escola 

46 desistiram: 
10 não aderiram 
36 mudaram de 

escola 
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4.5 Protocolo de intervenção - Intervenção 1 

4.5.1 Intervenção na Escola 

Os escolares que foram expostos à intervenção 1 participaram de reuniões 

semanais com toda a turma durante os primeiros seis meses, com o objetivo de 

motivar a adoção de um estilo de vida saudável (Figura 3). Todos os alunos da 

3ª, 4ª e 5ª séries participaram dessas atividades. Reuniões reflexivas semanais 

foram realizadas pelo psicólogo, bem como oficinas de educação nutricional 

lideradas por duas nutricionistas com objetivo de aumentar a confiança do     s 

escolares para mudança no estilo de vida e do comportamento alimentar.  Além 

disso, três reuniões foram realizadas com pais e professores. As oficinas com 

pais ou responsáveis e professores tiveram como objetivo sua integração e 

motivação junto aos escolares para a mudança do comportamento alimentar e 

adoção de um estilo de vida saudável. Após esse período de motivação, todos 

os estudantes com excesso de peso foram encaminhados para tratamento 

ambulatorial no CREN. 

4.5.2 Tratamento ambulatorial CREN 

Os escolares com sobrepeso ou obesidade do grupo exposto à intervenção       

1 foram encaminhados para atendimento ambulatorial de acordo com a rotina 

oferecida pelo CREN. Neste caso, a frequência de visitas variou de acordo com 

a gravidade do diagnóstico nutricional (mensal ou bimestral). Os escolares 

também receberam atendimento com o pediatra (frequência de acordo com a 

presença de comorbidades), aconselhamento psicológico por indicação médica 

e puderam participar voluntariamente de excursões recreativas ou participar de 

grupos para atividade física (Figura 3). 

 

4.6 Protocolo de intervenção - Intervenção 2 

4.6.1 Intervenção na Escola 

Os escolares expostos à intervenção 2 participaram de atividades 

semanais de grupo teórico / prático na escola, durante o período de 16 meses. 

Além disso, estudantes com excesso de peso receberam atendimento 

ambulatorial no CREN (Figura 3). 
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Todos os escolares das 3ª, 4ª e 5ª séries participaram das atividades em 

suas respectivas salas de aula (Figura 3). As atividades consistiram em 

encontros reflexivos semanais realizados pelo psicólogo, oficinas de educação 

nutricional realizadas por duas nutricionistas, e atividades físicas 

supervisionadas pelo educador físico integrante do projeto, além das aulas de 

rotina de atividade física incluídas no currículo escolar. Além disso, a equipe de 

pesquisa realizou reuniões mensais com foco na educação nutricional e melhor 

estilo de vida para famílias e estudantes. As seguintes atividades foram 

realizadas durante essas reuniões: oficinas de nutrição, reuniões reflexivas e 

exercícios físicos (Tabelas 1, 2 e 3). Os professores participaram de todo o 

programa como colaboradores, favorecendo a participação dos jovens nas 

atividades propostas. Reuniões mensais específicas também foram realizadas 

para os professores. Além disso, a equipe do projeto ficou disponível para todos 

os professores que desejassem receber atendimento nutricional individualizado, 

oferecendo avaliações antropométricas e de composição corporal e orientação 

nutricional. 

4.6.2 Tratamento ambulatorial CREN 

Os escolares com excesso de peso do grupo exposto à intervenção 2 foram 

encaminhadas para atendimento ambulatorial no CREN com médicos e 

psicólogos de acordo com a rotina oferecida no serviço. Além disso, foram 

convidadas a frequentar as consultas nutricionais com protocolo diferenciado, 

focado no aconselhamento nutricional, baseado em metas e sem restrição 

alimentar, com duração média de 40 minutos, uma vez por mês (Figura 3). 
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Figura 3: Descrição do Programa e coleta de dados      

 

4.7 Descrição das oficinas 

4.7.1 Nutrição 

 As oficinas de educação nutricional foram realizadas de forma lúdica 

baseadas nas necessidades apresentadas pelas crianças a cada oficina. Elas 

foram incentivadas a serem protagonistas no desenvolvimento das temáticas. 

Dessa forma, a cada oficina a equipe ficava atenta às perguntas e temáticas 

trazidas à tona pelas crianças e as anotava para desenvolvê-las na próxima 

oficina. Na escola que recebeu a intervenção 2, foram realizadas palestras 

interativas (vídeos sobre a obesidade infantil, recortes de revistas, imagens, 

desenvolvimento de receitas, jogos, etc) sobre alimentação saudável ao longo 

dos 16 meses (Tabela 1). Os principais objetivos eram manter os escolares 

motivados por mudanças progressivas, promover alimentação saudável e 

compartilhar informações sobre os alimentos55. Nenhum controle de dieta ou 

restrição foram propostos. 
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Tabela 1: Descrição das oficinas de educação nutricional 

 Nome da oficina Descrição 

Rotina Alimentar Entender a rotina alimentar das crianças 

Alimentos preferidos Descobrir os alimentos preferidos e os mais 

consumidos 

Cinco passos para alimentação saudável Diretrizes do Guia Alimentar para a 

População Brasileira      

+ Cinco passos para alimentação saudável Diretrizes do Guia Alimentar para a 

População Brasileira       

O que os atletas comem Diretrizes extraídas de material de divulgação 

das Olimpíadas Rio 2016 

Meu lanche Os alunos foram convidados a levar um 

lanche saudável 

O que é isso? Reconhecendo os alimentos – odores e 

textura 

Quanto de açúcar, gordura e sal tem aqui? Demonstração sobre as quantidades desses 

nutrientes em alguns alimentos 

ultraprocessados  

Degustação de chocolates Aprendendo a degustar um chocolate na 

Páscoa 

Elaboração de receitas Receitas para as crianças fazerem sem a 

ajuda dos pais 

Master CEU Campeonato de receitas 

 

4.7.2 Atividade física supervisionada 

 As oficinas de educação física supervisionadas foram elaboradas em 

parceria com os professores das escolas e o objetivo principal foi estimular os 

escolares a praticar regularmente os exercícios físicos (Tabela 2). Novas regras 

para os jogos foram discutidas e criadas em conjunto com as crianças para 

garantir a inclusão de todos os alunos e, principalmente, instigar a prática entre 

grupos. As aulas aconteciam com grupos de 35 a 40 crianças com 45 min de 

duração. Em cada sessão foram realizadas atividades de 

alongamento/aquecimento (5 minutos) antes e após o exercício que tinha 
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duração de 25 minutos. Também foram realizados torneios que envolveram 

todas as classes. 

 

 

Tabela 2: Descrição das atividades físicas supervisionadas 

 

Nome da oficina 

 

Descrição 

A importância da atividade física 

para a saúde 

Conscientizar sobre a importância da atividade física 

regular 

Atividades de alongamento e 
relaxamento 

Orientar sobre técnicas de alongamento e 

relaxamento para que os alunos pudessem aplicá-las 

no dia a dia 

Dança folclórica Construir coreografias de danças envolvendo alunos 

e professores para apresentação escolar 

Saber sobre esportes e competições Duas modalidades esportivas foram escolhidas pelos 

alunos: Rugby e dança livre 

Competição entre classes Construída com as modalidades escolhidas por eles 

e adaptadas para inclusão de todos os alunos 

 

4.7.3 Grupos reflexivos 

 Os grupos reflexivos foram elaborados com a base teórica da 

fenomenologia existencial e os encontros grupais dialógicos propostos por Paulo 

Freire93. Os objetivos principais foram as buscas dos significados, motivações e 

decisões para tomada de ações. Os grupos foram elaborados de acordo com a 

estrutura sugerida por Szymanski93, com os seguintes passos: planejamento, 

atividade preparatória, reflexão focada na demanda e síntese final. Os grupos 

ocorriam semanalmente com aproximadamente 40 alunos. Os temas foram 

elaborados para atender às demandas identificadas no cotidiano da criança ou 

da família (Tabela 3). O psicólogo coordenou as atividades do grupo em 

cooperação com outro profissional, que registrou informações importantes 

durante as sessões.  
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Tabela 3: Descrição dos grupos reflexivos 

 

Nome da oficina 

 

Objetivo 

Estabelecendo laços de confiança Introduzir a equipe de pesquisa aos alunos para criar 

intimidade entre estes. Esclarecimento sobre o Programa 

“Multiplicadores de Saúde” 

Diário pessoal Criar um instrumento que estimulasse o diálogo entre os 

alunos, entre alunos / professores ou equipe de pesquisa 

ensinando os alunos a usar o diário regularmente 

É possível mudar? Discutir como os alunos o que gostariam de mudar em suas 

vidas. Realização do exercício sobre imagem corporal, 

dificuldades alimentares e obstáculos 

Como eu me sinto? 
O que eu faço? 

Favorecer a autopercepção dos sentimentos em um 

determinado momento e como lidar com eles 

Como lidar com as dificuldades? Lembrar situações que causaram sentimentos negativos e 

aprender a lidar com estes 

Como se divertir no mundo real? Entender como os alunos geralmente se divertem na vida 

cotidiana. Relembrá-los da vida sem telas 

Conhecer-se Como se divertir com os amigos 

 

4.7.4 Grupos com os pais 

 Foram realizados 16 encontros com duração de 2 a 3 horas cada um. O 

grupo tinha como objetivo realizar educação nutricional e atividades de 

recreação para a família dos participantes do projeto. Os encontros ocorreram 

na própria escola com a presença das nutricionistas, do educador físico e do 

psicólogo. Todo grupo era iniciado com uma prática sobre alimentação, que as 

nutricionistas realizavam juntos aos pais/responsáveis. O objetivo era apresentar 

receitas fáceis e de baixo custo para desmistificar que a alimentação saudável é 

cara e necessita de muito tempo ou muita dedicação e preparo de receitas 

elaboradas. Esta atividade era seguida de um grupo reflexivo com o objetivo de 

promover a aproximação entre pais ou responsáveis e os escolares, de forma a 

promover sensibilização para um estilo de vida saudável. O fechamento dos 

encontros era sempre com a prática de exercício físico de caráter lúdico para 
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estimular a adoção de comportamentos ativos com atividades de fácil 

reprodutibilidade, além do reforço da importância da participação das atividades 

em conjunto com os filhos.  

 

4.8 Questionários 

4.8.1 Vício Alimentar 

 Primeiramente foi obtida a permissão da autora principal da escala, 

Ashley N. Gearhardt, para traduzir o YFAS-C para o português. O pedido de 

validação para o português surgiu como parte do desenvolvimento do estudo e 

a escala de vício alimentar foi adaptada culturalmente, traduzida para o 

português e validada para crianças brasileiras com excesso de peso76. 

 A escala YFAS-C contém 25 itens baseados no DSM- IV74 para investigar 

sete critérios diagnósticos para dependência de substância e comprometimento 

ou prejuízo clínico relacionado ao comportamento alimentar. A pontuação de 

frequência foi usada para avaliar comportamentos que poderiam ocorrer de 

forma aceitável ocasionalmente em pessoas que não têm problemas (isto é, 

critérios associados a consumo excessivo, alimentação emocional ou dieta). A 

pontuação dicotômica foi usada para perguntas consideradas mais críticas e, 

portanto, suscetíveis de indicar problemas alimentares (ou seja, continuar a 

consumir alimentos de uma determinada maneira frente a problemas emocionais 

ou físicos). 

 Para a opção de pontuação da contagem de sintomas, o número de 

sintomas relatados foi somado (variação de 0 a 7). Os participantes que 

pontuaram três ou mais sintomas somados a 1 comprometimentos clinicamente 

significativos ou sofrimento (que é análogo aos requisitos de diagnóstico de 

dependência de substâncias no DSM-IV), preencheram os critérios diagnósticos 

para vício alimentar76.  

 O questionário foi aplicado simultaneamente a duas crianças por um único 

entrevistador. Os escolares foram separados de forma que não pudessem se ver 

e foram instruídos a não ler as respostas em voz alta. Os escolares receberam 

os questionários e uma caneta para marcar suas respostas. As linhas foram 

alternadas com branco e cinza (Figura 4) para tornar mais fácil a identificação da 

frase e evitar equívocos no registro da resposta. O entrevistador leu cada 
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pergunta enquanto os escolares seguiam a leitura em seus próprios 

questionários. Cada aplicação durou aproximadamente 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Questionário de dependência alimentar da Universidade de 
YALE para crianças. 

 

4.8.2 Questionário de frequência alimentar 

 O inquérito alimentar foi realizado antes e depois do período de 

intervenção multidisciplinar.  A ingestão alimentar foi estimada a partir da 

frequência do consumo de alimentos e de grupos alimentares.  Foi aplicado o 
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Questionário de Frequência Alimentar - QFA, desenvolvido e validado para 

adolescentes da região do Rio de Janeiro 201094 (Apêndice C), adaptado. 

 A aplicação do QFA foi pré–testada com 10 crianças e adolescentes 

residentes da mesma região do estudo. Nesta oportunidade, foram analisados o 

tempo necessário para aplicação do questionário e a receptividade dos 

escolares em relação ao protocolo de pesquisa e as demais condições de 

aplicação.   

O QFA também foi submetido à apreciação da equipe de nutricionistas do 

Centro de Recuperação e Educação Nutricional (CREN), entidade que atua no 

território de abrangência dos CEUs com o propósito de incorporar alimentos 

regionais, adaptar nomenclatura e incluir ou excluir itens alimentares. 

 O questionário adaptado foi reestruturado e apenas dois itens alimentares 

do QFA de referência foram excluídos, “sustagem” e “molho de salada”, aipim foi 

substituído por mandioca e “churrasco” foi inserido no questionário, por se tratar 

de um item de grande consumo na região, portanto 88 itens alimentares 

compuseram o QFA. As opções de frequência de consumo também sofreram 

alterações, uma vez que a população do estudo tinha idade inferior àquela 

estudada para a proposição do método. Para facilitar o registro, as opções de 

frequência de consumo foram padronizadas para todos os itens alimentares, 

variando entre uma e dez vezes por dia, semana ou por mês, além disso, foram 

incluídos tamanhos pequenos (P), médios (M) grandes (G) ou extragrandes (E) 

para as porções de referência. Para a estimativa de consumo diário de cada 

alimento presente no QFA, estabeleceu-se o seguinte critério: frequência de 

consumo multiplicada pelo valor de referência em gramas, dividido por semana 

(7) ou por mês (30,5). 

 A aplicação do questionário foi feita individualmente, na escola e pelo 

mesmo entrevistador utilizando um computador para o registro das respostas, o 

tempo médio para aplicação do questionário foi de quarenta e dois minutos. Para 

auxiliar a indicação do tamanho das porções de referência pelo informante, foi 

utilizado Manual Fotográfico desenvolvido pelo grupo que elaborou o QFA 

validado95. 

 Os dados dos registros alimentares foram convertidos em energia e 

nutrientes por meio do software NDS - Nutrition Data System for Research (NDS-

R versão 2014, Universityof Minnesota)96, que utiliza os dados da principal fonte 
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de composição de alimentos dos Estados Unidos (USDA National Nutrient 

Database for Standard Reference). O programa contém mais de 18.000 

alimentos e 7.000 marcas de produtos, permitindo que os ingredientes e os 

métodos de preparação sejam incluídos detalhadamente. O NDS-R permite 

gerar diferentes bancos de dados que abrangem até 163 nutrientes.  

 Os alimentos foram organizados segundo a NOVA56, classificação que 

considera o grau de processamento industrial dos alimentos.  

 

4.9 Análise de dados 

As variáveis categóricas foram apresentadas por meio de distribuição de 

frequência simples, enquanto as variáveis numéricas foram descritas por meio 

de médias e desvios-padrão. 

    A influência do vício alimentar (variável interveniente) em relação à 

ingestão de nutrientes de alimentos UP no início do estudo (variáveis 

dependentes) foi explorada por meio de modelos de regressão linear múltipla, 

com ajuste para sexo, idade e escola. A melhor condição foi adotada como 

categoria de referência para comparações, sem a ocorrência de vício alimentar 

no início do estudo. O modelo linear de efeitos mistos foi usado para avaliar as 

mudanças no escore z de IMC / idade ao longo do tempo em relação ao vício 

alimentar. Nos modelos subsequentes, foram avaliadas as mudanças no 

consumo de alimentos UP (biscoitos doces e salgados, salgadinhos, macarrão 

instantâneo, doces, salsichas, refrigerantes e bebidas lácteas açucaradas) em 

relação ao vício alimentar. Nestes modelos, sexo, idade, escola, tempo, 

dependência alimentar e interação tempo/ dependência alimentar foram 

consideradas variáveis com efeitos fixos. A ocorrência de vício alimentar entrou 

nos modelos como uma variável binária (sim/não) nos tempos estudados. 

            O impacto das intervenções no ambiente escolar com relação aos 

seguintes resultados ao longo do tempo (variáveis dependentes) foi explorado:  

escore z de IMC/idade, concentrações séricas de insulina e triglicerídeos e 

ingestão de energia, gordura total, carboidrato, proteína, açúcar total, sódio, e 

gordura trans. Modelos lineares de efeitos mistos contendo efeitos fixos e 

aleatórios foram usados para avaliar o impacto das intervenções na evolução de 

cada resultado ao longo do tempo. Nestes modelos, o tempo de estudo, sexo, 
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idade, escola e um termo de interação tempo de estudo # escola foram 

considerados variáveis com efeitos fixos. 

           Nos modelos de efeitos mistos o “indivíduo” foi considerado uma variável 

com efeitos aleatórios. 

           Os dados foram processados no software Stata 16.1 (College Station, 

TX), e o valor de 5% foi adotado como limite para rejeição da hipótese nula (p 

<0,05). 
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Abstract 

Objective: To verify the effectiveness of a 16-month multicomponent school-

based intervention for reducing BMI and improve food consumption of low-

income students with excess weight. Design: Prospective observational study. 

Setting: Brazil. Participants: All students enrolled in grades 3–5 (8–12-year-old) 

participated in school activities. After 16 months of intervention, 216 students 
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remained on the project and repeated the assessment of pubertal staging, 

anthropometry, and biochemical exams; 124 students (57%) completed the Food 

Frequency Questionnaire before and after the intervention. Linear mixed-effects 

models were used to assess the impact of the interventions on the evolution of 

each outcome over time (BMI/Age Z-score, insulin and triglycerides serum 

concentrations, and the intake of energy, total fat, carbohydrate, protein, total 

sugar, sodium, and trans-fat). Results: The analysis to assess the effect of the 

intervention and the evolution of the BMI/Age Z score among students showed a 

significant reduction of 0.23 regardless of school, sex, and age (<0.001). 

Regarding the assessment of the biochemical markers, no significant change 

was found after the intervention, in contrast to the analysis of food consumption 

which showed significant differences over time and between schools after the 

treatment.  Conclusion: Management of excess weight among pre-pubertal 

students through a multicomponent and environmental interventions focused on 

prevention and health promotion can improve diet-related factors. A combination 

of educational programs, physical activity practices, and awareness of healthy 

food consumption, within families and at the school environment, are the main 

drivers of this relevant outcome,  although biochemical changes have not been 

significant. 

 

Introduction 

Childhood obesity has increased over the last four decades and is associated 

with short and long‐term health issues(1).The prevalence of overweight and 

obesity in Brazilian adolescents is high and continues to rise; the studies to 

estimate the burden of weight excess in Brazilian adolescents showed a 

significant increase in the prevalence of excess weight in the last decades: 8.2% 

(95%CI:7.7-8.7) until year 2000, 18.9 (95%CI:14.7-23.2) from 2000 to 2009, and 

25.1% (95%CI:23.4-26.8) in 2010 and after (2)   

Multicomponent intervention, including the adolescents and respective families, 

aiming for inducing behavioral changes, are acclaimed as the most efficient (3); 

however, the strength of the evidence on reducing body mass index  (BMI) and 

BMI Z scores through these programs was shown to be moderate (4,5). Systematic 

reviews with meta-analyses recommended multicomponent lifestyle 

interventions, including diet and physical activity for treating childhood obesity 



37 
 

 
 

(6,7). Studies have suggested schools as an ideal setting for nutritional 

interventions by engaging students, families, and educators (8-11). However, meta-

analyses showed that school interventions has either very minimal or insignificant 

results on the change in body weight (12,13). A systematic review concluded that 

combining behavior-based programs with community-based prevention to 

counteract an 'obesogenic environment' is crucial for success of future obesity 

prevention programs(14). A very recent meta-analysis highlighted that given the 

low quality of the evidence, high-quality trials with long-term follow-up are needed 

to shed light to the effectiveness of school-based interventions (15). (15). 

As pointed out in the literature (9,11), school-based interventions could be quite 

effective since the target population is there daily, experiencing attitudes, 

concepts and incorporating knowledge for their full development. The school 

should also be the right place to carry out a physical activity program, as greater 

adherence and better impact can be achieved in the long-term. For this reason, 

this prospective observational study intended to verify the effectiveness of 16-

month multicomponent interventions in the school environment to reduce BMI 

and improve food consumption of low-income students with excess weight. 

Methods 

Study design  

The study evaluated multicomponent interventions for low-income students with 

excess weight (BMI/Age z score > 1) in two public schools, each with a set of 

interventions. The schools were located in a low-income area of the city of São 

Paulo, Brazil. The selection criterion was school proximity to the Center for 

Recovery and Nutritional Education (CREN), from which the program was 

managed and to which the students with excess weight were referred for 

individualized outpatient treatment. All students enrolled in grades 3–5 (8–12-

year-old) participated in school activities (workshops with teachers, parents, 

students, and physical activity). The activities at school aimed to motivate 

students, teachers, and parents/guardians to consume healthier food and 

undertake a healthier lifestyle. No specific action was evaluated separately. As 

the study aimed the amelioration of excess weight through educational activities, 

all the changes towards better food intake or lifestyle that occurred in the school 
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environment were considered a result of the intervention. Figure 1 depicts the 

flowchart of the participants. 

Eligibility and Recruitment 

All students enrolled from the 3rd to the 5th grade (8 to 12 years old) were 

included in the study to participate in the activities, however only students with 

excess weight (BMI/Age z score > 1) were selected for the analyzes. Among 

overweight students, those with motor limitations, twins, those taking medications 

that affect body weight control and any individual with known family problems that 

may affect their general adherence and participation were not included the study. 

Overall, 682 students of the age group defined for the investigation were enrolled 

in both schools (Figure 1). After the first anthropometric evaluation, 414 students 

were not overweight or did not meet the inclusion criteria, reducing the number 

of participants to perform biochemical tests and filling out questionnaires to 268. 

After 16 months of intervention, 216 students remained on the project and 

repeated the assessment of pubertal staging, anthropometry, and biochemical 

exams. 

Interventions 

All students enrolled in grades 3–5 (8–12-year-old) participated in the activities 

at school (workshops with teachers and principals of the schools, parents, and 

physical activity). The meetings with the school managers and the activities 

developed for the students aimed to motivate school community  and 

parents/guardians to consume healthy      foods and have a protective lifestyle. 

Students of school 1 participated for the first six months of the intervention in one 

meeting per week at the school with the whole class (n= 352). In one week, they 

took part in nutrition education workshops, and in the other week, they attended 

reflective meetings consecutively. The nutrition education workshops were      

held playfully and included a set of strategies to improve healthy eating: lectures, 

videos about childhood obesity, magazine clippings, pictures, posters, slide 

show, among others resources. The workshops occurred in groups of 35 students 

at a time, lasted 45 min, and were conducted by two experienced and trained 

professionals. The reflective meeting was a psycho-educative activity seeking 

solutions for significant problems in daily life. The theoretical base of this practice 

is the existential phenomenology and the dialogical group meetings proposed by 

Paulo Freire.16 A psychologist coordinated the reflective meetings in cooperation 
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with another professional aid, who recorded key information during the sessions. 

Monthly meetings with parents/guardians, teachers, and students were 

performed on weekends.  

The students with excess weight (n=128) were instructed to attend the CREN for 

routine outpatient care. The activities at CREN (throughout the 16 months) 

consisted of monthly or bi-monthly clinical care and nutritional counselling with 

the students and parents/guardians.  

students of school 2 participated throughout the 16 months of the intervention in 

weekly meetings in the school with all students (n= 330). They attended nutrition 

education workshops one week and reflective meetings the other week 

consecutively. In addition, one supervised physical activity was undertaken every 

week. Once a week, the physical educator conducted physical activities in an 

adequate space at the school, with groups of about 35 to 40 students for 45 min. 

The main objective was to encourage the practice of regular physical activity and 

teach practices that could be replicated at other times in daily life, focusing on 

youth autonomy and leadership. To favour free initiatives, new rules for the 

games were discussed and created after the debate to improve collaboration 

between teams and partners. Tournaments that involved all classes were also 

conducted. As in school 1, every month, on weekends, meetings were held with 

parents/guardians, students and teachers.           

The students with excess weight (n=140) also received outpatient care at CREN. 

To ensure attendance of this group at the Centre, the researchers made calls to 

caregivers a week before and on the day before the consultation to reinforce the 

importance of attendance. Activities at CREN consisted of monthly outpatient 

nutritional counselling sessions with students and parents/guardians. As for the 

activities at school, all meetings at CREN were motivational. The dietitian did not 

prescribe eating plans or strategies for calorie control, but focused on identifying 

the state of readiness to change, intervened to reinforce the positive steps taken 

by the patients and families, and established goals by providing new information 

on protective lifestyles. The students and their parents/guardians received 

bimonthly clinical care and psychological counselling (according to the needs as 

identified by project professionals).  

 

Data collection 
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All students with excess weight were invited to evaluate pubertal staging, and 

were included in anthropometric and biochemical assessments. 

The study was approved by the Ethics Committee of the Federal University of 

São Paulo (CAAE: 34.304.714.40000.5505), and all procedures were conducted 

following the principles of the Helsinki Declaration. 

Measurements 

Anthropometric, biochemical and dietary assessment were performed at baseline 

and after 16 months of intervention.  

Students were weighed using a portable digital scale (Plenna® brand MEA 

07400). Height was measured using a portable stadiometer with a precision of 1 

mm (Height Exata®). The nutritional status was evaluated using the WHO 

AnthroPlus (1.0.4).   

The evaluation of the pubertal stage was made by the students self-evaluation 

method from a table with images of the five stages of Tanner, according to sex 

(16). Due to ethical issues, it was not possible to perform the clinical evaluation in 

the school environment. 

Blood samples were obtained after a 10-h overnight fast for measurement of 

plasma glucose, insulin, total cholesterol and its fractions LDL and HDL,  and 

triglycerides. 

The dietary assessment was estimated by a Food Frequency Questionnaire - 

FFQ, according to a method described elsewhere (17). Each food group was 

representative of Brazilian foods and composed the core foods for students. To 

make the questionnaire quantitative, the portion sizes of the food consumed were 

estimated using a photographic manual with images that depicted the sizes of the 

portions of each item to assist in the choice (18) One hundred twenty-four students 

(57%) completed the FFQ before and after the intervention. When comparing the 

group with food consumption data and individuals without these data, the only 

significant difference found was age, precisely because only students 9-12 years 

of age were selected to complete the questionnaire, due to limitations on the 

ability of 8 years old students to describe and quantify serving sizes.      

 

Statistical Analysis 

Categorical variables were presented using simple frequency distribution, while 

numerical variables were described by means and standard deviations.  
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The impact of school-based intervention considered the following outcomes over 

time (dependent variables): BMI/Age Z-score, insulin and triglycerides serum 

concentrations, and the intake of energy, total fat, carbohydrate, protein, total 

sugar, sodium, and trans-fat.  

Linear mixed-effects models containing both fixed and random effects, employing 

the maximum likelihood estimation method, and assuming the overall error 

distribution to be Gaussian, were used to assess the impact of the interventions 

on the evolution of each outcome over time. In these models, study time, sex, 

age, school, and an interaction term of study time#school were considered 

variables with fixed effects. The individual ID was considered as the variable with 

random effects.  

The data were processed using Stata 16.1 software (College Station, TX), and 

the value of 5% was adopted as a limit for rejecting the null hypothesis (p <0.05). 

 

Results 

A total of 216 students with excess weight (mean BMI/Age Z-score = 2; SD 0.7), 

107 girls (49.5%) were included in this study. One hundred and twenty four 

students (57%) answered a Food Frequency Questionnaire - FFQ, in addition to 

anthropometric assessment, pubertal staging, and biochemical tests, before and 

after the intervention (Table 1). 

The analysis of the mixed-effects model to assess the impact of the intervention 

(expressed as the time of the study) and the evolution of the BMI/Age Z score 

among students, showed a significant reduction of 0.23 regardless of school, sex, 

and age (<0.001) (Table 2). The slopes of the BMI/Age Z score reduction curves 

of the two schools were similar, and shown in Figure 2; there was no interaction 

between time and school. 

Fifty-two students (26%) lost more than 0.5 of the BMI/Age Z score. The tallest 

students and those with the highest z BMI in the baseline had a greater chance 

of reducing the z BMI at the end of the intervention (data not shown in the table). 

Regarding the assessment of the biochemical markers, no significant change in 

total cholesterol, LDL cholesterol, HDL      cholesterol, glycemia, insulin, and 

triglycerides was found after the intervention (Table 3). Mean values were all 

within normality (Table 1). A lower reduction in the values of insulin (3.83 uLU/mL, 
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p <0.001) and triglycerides (24.24mg / dL, p <0.001) when comparing the sexes, 

was found among females (Table 3).  

The analysis of food consumption, using the mixed-effects models, showed 

differences over time and between schools (Table 4). There was a significant 

reduction in energy (-392.31 Kcal, p <0.001), total fat (-15.35 g/day, p <0.001), 

carbohydrate (-47.01 g/day, p <0.001), protein (-17.43 g/day, p <0.001), sugar (-

24.49 g/day, p <0.001), sodium -669.83 mg/day, p <0.001) and trans-fat (-0.33 

g/day, p = 0.009) after the treatment. On the other hand, the consumption at 

baseline of energy, carbohydrate, protein, and sugar was already lower in one of 

the schools (2) when their consumption was compared (Table 4 and Figure 3). 

The time#school interaction was significant for several food consumption 

parameters, as shown by the differences in the slopes (Table 4, Fig 3). There 

was a greater reduction in school (1) of energy (415.72 Kcal/day, p<0.001), total 

fat (17.30 g/day, p<0.001), carbohydrate (43.06 g/day, p<0.001), protein (22.39 

g/day, p<0.001), sugar (18.83 g/day, p<0.001), sodium (771.96 mg/day, p<0.001) 

and trans-fat (0.57 g/day, p<0.001) consumption (Table 4 and Figure 3). 
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Figure 1. Flowchart of enrollment and follow-up of study participants. 

  

 

682 children attending school (3rd to 5th grades) 

School 1 = 352 

BMI z score <1 = 224                   

(school intervention only); 

BMI z score >1 = 128 

(school + outpatient intervention)  

School 2 = 330 

BMI z score <1 = 190                   

(school intervention only); 

BMI z score >1 = 140 

(school + outpatient intervention)  

Status at 16-mo of follow up 

296 Received intervention asassigned: 

194 school intervention 

102 school + outpatient intervention 

(BMI/Age z score > 1) 

56 Dropped out: 

16 nonadherence 

40 changed schools 

Status at 16-mo of follow up 

284 Received intervention 

asassigned: 

170 school intervention 

114 school + outpatient intervention 

(BMI/Age z score > 1) 

46 Dropped out: 

10 nonadherence 

36 changed schools 
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Table 1. Descriptive values of the general characteristics and evaluation 
of anthropometry, biochemical exams, and food consumption of the 

students. 
Variables  

Sex,  n (%)   

Boys  109 (50.5)  
Girls   107 (49.5)  

Pubertal stage, n (%)  

Prepuberty 15 (7.4) 

Puberty 186 (92.6) 

Intervention, n (%)  

School 1 102 (47.2) 
School 2 114 (52.8) 

Anthropometry  

BMI (z-score by age), Mean (SD)  

Baseline 2.0 (0.7) 
After intervention 1.7 (0.8) 

Biochemical profile  

Total cholesterol (mg/dL), Mean (SD)  

Baseline 150 (26.3) 
After intervention 151 (29.1) 

HDL (mg/dL), Mean (SD)  

Baseline 43.4 (8.7) 
After intervention 45.5 (9.3) 

LDL (mg/dL), Mean (SD)  

Baseline 87.2 (23) 
After intervention 86.4 (26.5) 

Triglycerides (mg/dL), Mean (SD)  

Baseline 97.2 (44.1) 
After intervention 95.8 (45.3) 

Glucose (mg/dL), Mean (SD)  

Baseline 92.5 (7.0) 
After intervention 91.0 (7.1) 

Insulin (uLU/mL), Mean (SD)  

Baseline 11.7 (6.1) 
After intervention 13.4 (6.7) 

Dietetic variables, (n = 124)  

Energy (Kcal/day), Mean (SD)  

Baseline 2060 (546.1) 
After intervention 1889 (557.3) 

Total Fat (g/day), Mean (SD)  

Baseline 76.8 (24.9) 

After intervention 70.6 (24.6) 

Carbohydrate (g/day), Mean (SD)  

Baseline 264.1 (64.9) 

After intervention 240.1 (68.7) 

Protein (g/day), Mean (SD)  

Baseline 80.9 (23.5) 

After intervention 75.4 (23.7) 

Sugar (g/day), Mean (SD)  

Baseline 99.4 (33.8) 

After intervention 85.0 (32.7) 

Sodium (g/day), Mean (SD)  

Baseline 3.2 (0.8) 

After intervention 3.0 (1.0) 
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Table 2. Linear mixed-effects model to assess the evolution of the 
BMI/Age Z-score over time. 

 

 

 

 

Figure 2. Effect of the intervention time on the BMI/Age Z-score among 
students by school. 
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Table 3. Linear mixed-effects model to assess the evolution of the Insulin 
(uLU/mL) and Triglycerides (mg/dL) over time. 
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Table 4. Linear mixed-effects model to assess the evolution of the dietary 
variables over time. 
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Figure 3. Effect of the intervention time on the dietary variables among 
students by school 

A – Energy intake; B – Total Fat; C – Carbohydrate; D – Protein; E – Total Sugar; F – Sodium; G 
– Trans-Fat 
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Discussion 

The hypothesis that gave rise to this study was that it is possible to carry out an 

effective educational and long-term intervention in low-income schools to 

ameliorate excess weight. Two models of intervention were tested. One 

performed activities and monitored excess weight students with the presence of 

well-trained health professionals at school, and offered individual treatment at 

CREN throughout the intervention period of 16 months (#2). On the other, the 

school activities lasted for the initial six months, and then, the excess weight 

students received individual treatment at CREN for the following ten months (#1). 

The original intention was not to compare the two models by controlling the 

variables, as the actions taken during the interventions were many and varied. In 

fact, it was decided to carry out all possible educational actions to improve 

nutritional status and lifestyle,  to evaluate  the effect of both types of intervention 

on primary outcomes.       

The study’s interventions focused on students of low socioeconomic status and 

sought to identify and describe the improvement in biochemical markers, 

BMI/Age Z score, and food consumption. As said previously, an important aspect 

of these two models was that they were carried out without a diet prescription, 

differently from interventions in which food control is the main strategy for weight 

reduction (19,20). This is because it is recognized that the complex etiology of 

childhood obesity demands coping strategies that surpass unidisciplinary 

approaches, such as interventions solely on food consumption or in physical 

activity (21).       

The most important result of the present study is that both types of intervention 

showed a similar and significant reduction in BMI Z score. The reduction in BMI 

Z score (0.23 on average) occurred regardless of school, sex and age. Taller 

students and those with higher weight excess lost 0.5 on average. This finding 

shows that both types of treatment can be effective in decreasing weight excess.  

The reduction in students' BMI was not accompanied by a significant change in 

the tested biochemical markers after the intervention. The average values of the 

biochemical parameters were within the normal range at the begining of the 

study, and this is a probable reason for the values being unchanged during the 

treatment.  
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Change in environment 

Prior to the intervention, both schools allowed students to bring snacks in addition 

to the      food and beverages offered by the school. After six months of workshops 

aimed at motivating students, families and school community     to make healthier 

changes in their eating habits, the principal of school #1, sensitized with the 

intervention, decided to refrain students from bringing snacks and determined 

that only the meals provided by the school service were available for 

consumption. The snacks previously brought by students were basically cookies, 

chips, and soft drinks (data not shown). This change in food consumption 

explains the reduction in energy, total fat, carbohydrate, protein, sugar, sodium, 

and trans-fat intake observed in school #1. In the same way, one school-based 

Brazilian study that focused on students' eating practice emphasizing the 

consumption of fruits and vegetables and reducing the frequency of ultra-

processed foods found a positive result in eating habits (22); in this study, after the 

intervention, there was less frequency of consumption of ultra-processed foods, 

such as sweets and soft drinks, in the intervention group, as seen in our study in 

school # 1. One review that examined the evolution over a decade of school 

feeding programs and policies and their role in improving s diet also found 

positive results in weight reduction and health, along with the improvement of 

food offered by the school (23).  

 

Sugar consumption 

One particular attention should be given to students sugar consumption. There is 

convincing evidence about the role of consumption of high energy density and 

low nutritional value foods, ultra-processed food, on the etiology of obesity (24-26). 

Among the guidelines with the greatest consensus in the literature on adequate 

food choices, sugar consumption reduction has received prominence (27). A 

systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials and cohort 

studies examined whether current evidence supports the recommendation to 

reduce the intake of free sugars to less than 10% of the total energy intake (28); 

this analysis identified five trials in students in which the intervention involved 

recommendations to reduce foods and drinks sweetened with sugar. However, 

these trials found no change in overall body weight, unlike our study that showed 
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a reduction in total sugar consumption and a reduction in the score z BMI for age 

after 16 months of intervention in both schools. In addition, five prospective cohort 

studies, with follow-up times of 1 year or more, found that students with higher 

consumption of sugar-sweetened drinks were more likely to be excess weight or 

obese than students with reduced consumption of this drink (28). In one of the 

studies (29), a school education program demonstrated that a reduction in the 

consumption of carbonated beverages was associated with a reduction in the 

number of students with excess weight at the end of 1-year intervention. 

However, this reduction did not persist 2 years after the interruption of the 

educational program. These results support the benefit of reducing the 

consumption of these sugary drinks as part of an intervention program to treat 

childhood obesity but point to the need for continuous interventions to promote a 

healthy eating environment and awaken favorable behavior for maintaining 

weight. 

 

Long-term educational interventions at school 

In the present study, there was also a reduction in BMI z score at school #2, and 

this can be accounted for by the longer period of educational workshops and, 

especially, the weekly physical activities performed at this school and supervised 

by the research team throughout the intervention period of 16 months. A meta-

analysis revealed that this type of approach with educators and trained staff has 

a great effect on reducing BMI, as medical and health sciences professionals can 

play a key role in weight management because of their understanding knowledge 

of health and, more importantly, an understanding of the social determinants of 

health (15).  

In this line, the present study corroborates the findings of a very recent systematic 

review and meta-analysis of school-based interventions that included health 

education to reduce body mass index in childhood (30). The analysis of Jacob et 

al. showed that all effective studies with a significant impact on BMI outcomes 

had a face-to-face component for intervention delivery in the classroom.  Besides, 

these authors described that many of the effective interventions had included 

parental and teacher’s involvement and modifications to the school environment 

that used health education as a tool to improve health behaviors related to diet 

and physical activity  
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The involvement of families and the school team can also be a great differential 

for the effectiveness of excess weight treatment. In our study, one of the focuses 

was the family, since their participation in the proposed activities has shown to 

be a promising strategy. Families have affective bonds and sharing of habits, 

demonstrated in studies that evaluated parents’ influence in the development of  

students preferences, acting as models of eating behavior (31) and investigating  

how much the mother's presence can favor less energy consumption from 

unhealthy snacks (32).  

In general, studies in schools show that the most important and beneficial factors 

in reducing excess weight are dietary reeducation and physical exercise (33-35). In 

a study in Mexico, for example, an intervention consisted of education on healthy 

habits, modification of food distributed at school, and physical activity. As a result, 

over three years, there was a significant reduction in the students' BMI, and 

caloric intake (34). Accordingly, the study’s school # 1 showed a reduction in caloric 

intake and a significant z BMI score reduction. At school #2 although we have not 

identified a reduction in the consumption of calories and some nutrients, the 

students also showed a reduction in the BMI z-score. This may be partly 

accounted for by the greater exposure to educational workshops, including 

physical activities and the individual treatment at CREN during the entire 16-

month intervention period.  

 

Strengths and limitations of the study 

The present study was a school-based community trial with a long-term 

intervention to treat students with weight excess living in a low-income area. An 

important find of this study was that the two treatment models caused a reduction 

in the BMI / age Z score. In addition, a decision of the principal of one of the 

schools resulted in a marked amelioration in the quality of the food brought by 

students to the school, demonstrating the importance of principal’s decision and 

internal policies. However, some limitations must be considered. It was a decision 

to do not have a group without any intervention since all students are supposed 

to have the same opportunity to be informed about dietary recommendations and 

receive treatment for excess weight. Furthermore, to garantee a long-term 

intervention that included individual treatment at CREN, the large distances in 
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São Paulo, and the high transportation cost, it was possible to study only the 

schools near this institution.  

 

Recommendations 

The present study results show that in terms of effectiveness and eventually 

costs, the treatment model offered at school #1 is sufficient to promote changes 

with a positive impact on BMI reduction; the positive results could define new 

guidelines for the school meal program. This model main characteristics are: 6 

months of weekly educational workshops and awareness meetings with 

principals, teachers, and family members (performed by trained health 

professionals) as well as individualized treatment at CREN for those excess 

weight students. This recommendation is supported by a very recent systematic 

review and meta-analysis that found that brief school-based interventions of 6 

months with parental involvement, nutrition education, and focus on individual 

participants resulted in a greater reduction in BMI (15). In addition, the authors 

stressed the need for individualized long-term face-to-face interventions as it was 

done in the present study to avoid the decreased effectiveness of obesity found 

in treatment trials beyond six months of intervention.  

The results also show that the consumption of snacks brought from home has an 

important impact on the quality of students food consumption. Therefore, the 

consumption of snacks needs to be monitored and refrained in the school 

environment.  According to our results, the meta-analysis of Tarcisus et al (15) 

found a very large effect on greater fruit and vegetable intake and a large effect 

on less junk food intake in BMI outcomes. 

Another important result of this study is that the intervention at both schools was 

supported by the referral of excess weight students for individual monitoring at 

CREN. This result may explain why other interventions in schools have failed to 

achieve weight loss (Australian, Indian and Brasilian data) (36-39) or found 

decreased effectiveness on trials beyond six months (15). Therefore, the results of 

our study raise the need for individual monitoring of excess weight students.  
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Conclusion 

Long-term multicomponent and environmental school activities, linked to 

outpatient care, improved students nutritional status by a reduction of 0.23 BMI z 

score, with 26% of students reducing 0.5 BMI Z score or more. Changes in the 

environment can assist in better food choices and, consequently, reduce weight, 

without traditional approaches based on calories control. Finally, the combination 

of strategies to control childhood excess weight based on primary intervention, 

focused on prevention and health promotion, through educational programs, 

physical activity practices, and awareness of healthy food consumption, within 

families and at the school environment, is pointed as the main driver of this 

outcome. Further studies are needed to add more scientific knowledge to map, 

in detail, the best cost-effective approaches to prevent and treat childhood excess 

weight in the school environment. 

 

 

School 1 

At school  

1 x 45 minutes/fortnightly: nutrition education workshops. 
1 x 45 minutes/week: supervised physical activity. 
1 x 45 minutes/fortnightly: reflective meetings. 
1 x 180 minutes/month: reflective meeting, nutrition education and physical 
activity workshop with parents/guardians and students. 
1 x 45 minutes/month: reflective meetings, nutrition education and physical 
activity workshops with teachers. 

  Outpatient treatment at CREN* BMI ≥ 1 z-score 

1 x 40 minutes/month: outpatient nutritional counseling with the child and 
parents/guardians. 
1 x 45 minutes/month: psychological counseling (according to needs identified 
by project professionals). 
1 x 20 minutes/bimonthly: clinical care with child and parents/guardians. 

School 2 

At school during initial 6 months            

1 x 45 minutes/fortnightly: nutrition education workshops. 
1 x 45 minutes/fortnightly: reflective meetings with parents/guardians, 
teachers and students 
 for motivation to engage in the Program. 

  Outpatient treatment at CREN BMI ≥ 1 z score 

Supplement Material: Description of the Intervention (16 months) 



57 
 

 
 

1 x 30 minutes/month or bimonthly: clinical care and nutritional counseling 
with child and parents/guardians. 

 

* CREN= Centre for Recovery and Nutritional Education  
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 Abstract 

The present study evaluated the association of food addiction and the change of 

the BMI/AgeZ-score and the consumption of ultra-processed foods in overweight 

students undergoing 16-month multicomponent interventions in the school 

environment. Food addiction (FA) was investigated using the Yale Food Addiction 

Scale for Children and the dietary assessment was estimated using the Semi-

quantitative Food Frequency Questionnaire in overweight 9-11-year old students 

(BMI/ageZscore≥1) of both sexes at baseline and after the intervention (n=120). 

Among the schoolchildren, 33.4% had FA in at least one of the two assessments. 

The analysis of mixed-effects models to assess the effect of the intervention and 

the change of the BMI/AgeZ-score between evaluations showed that the 

occurrence of FA influenced the maintenance of weight (time#FA, β=0.30, 

95%CI=0.05 to 0.54), p=0.016. Weight loss was observed only in individuals who 

did not present FA (BMI/Age Z-score= -0.3). When evaluating the effect of the 

intervention and the dietary variables, we  verified a reduction in sugary milk-

based drinks consumption (-17 kcal, p=0.04) only in non-FA students at the end 

of the study. FA has been identified as an underlying factor with therapeutic 

relevance, and the concept of food addiction can open new paths for the 

prevention and management of overweight. 
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Keywords: Food addiction; Dietary assessment; Overweight students; 

Multicomponent interventions; Yale Food Addiction Scale for Children; Ultra-

processed foods 

  

Introduction 

With the increase in the prevalence of obesity, food addiction has gained 

more attention (1). The consumption of certain types of food, especially highly 

palatable foods that are rich in sugar and fat, activates the mesolimbic pathway 

in the brain, impairing the decision-making process, an effect in a similar way to 

drugs of abuse (2,3). 

Food addiction can be diagnosed in individuals with different nutritional 

status, but the risks associated with the high prevalence and changes in the 

control of food consumption are greater in overweight individuals(4). Preliminary 

investigations in overweight and obese children revealed eating behaviours 

consistent with food addiction(5). 

The Yale Food Addiction Scale for Children (YFAS-C) is currently the only 

validated psychometric assessment tool for assessing ‘food addiction’ in children 

(6,7). The YFAS-C was adapted from the adult version (YFAS) and applies the 

diagnostic criteria for substance addiction based on the Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-IV)(8). High YFAS scores were associated with 

higher body mass index (BMI), stronger cravings for some foods in adults, and 

more frequent episodes of binge eating [7]. The food addiction scale was cross-

culturally adapted, translated into Portuguese, and validated for overweight 

Brazilian children(9). 

In a previous cross-sectional study of a sample of overweight students in 

São Paulo, we observed that frequent consumption of cookies, crackers, and 

sausages was positively associated with food addiction(10). 

The increase in the production and consumption of ultra-processed foods 

that are cheap, palatable, and ready for consumption is associated with the 

advancement of obesity(11,12). These foods are defined as industrial formulations 

that, in addition to salt, sugar, oils, and fats, include substances not used in 

culinary preparations, as additives intended to imitate the sensory qualities of 

fresh foods (13,12). 
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An increasing number of studies have shown evidence regarding biological 

and behavioural changes in response to the consumption of hyper-palatable 

foods that meet the criteria of food addiction(14). Furthermore, there is evidence 

that higher consumption of ultra-processed foods increases the risk of developing 

obesity and chronic diseases, such as diabetes, hypertension, and cancer(15,16,17). 

It is important to note that food addiction can hamper weight loss efforts(18), 

but it is unclear whether it is a barrier to successful treatment for childhood. Thus, 

a thorough assessment of the role that an addictive process can play in childhood 

is justified, especially for those monitored for weight control. This study aimed to 

assess the influence of food addiction on the change of the BMI/Age Z-score and 

the consumption of ultra-processed foods in overweight students undergoing 

multicomponent interventions in the school environment. 

  

Methods 

Study participants and design 

The study evaluated multicomponent interventions for low-income 

overweight students (body mass index-for-age = weight in kg/height in square 

meters ≥ 1Z score [BMIz]) in two public schools, each with a set of interventions. 

The current study is part of a larger project. It aims to assess the association of 

FA measured at baseline and after the intervention with BMIz and food 

consumption changes. The schools were located in a low-income area of the city 

of São Paulo, Brazil. The selection criterion was school proximity to the Center 

for Recovery and Nutritional Education (CREN), from which the program was 

managed and to which the overweight students were referred for individualized 

outpatient treatment. All students enrolled in grades 4 and 5 participated in school 

activities (workshops with teachers, parents, children, and physical activity). The 

activities at school aimed to motivate students, teachers, and parents/guardians 

to consume healthier food and undertake a healthier lifestyle. As the study aimed 

the amelioration of excess weight through educational activities, all the changes 

towards better food intake or lifestyle that occurred in the school environment 

were considered a result of the intervention. 

     The weight and height of students aged 9–11 years were measured to 

identify overweight students (BMI / Age ≥ 1 Z score) in both schools. The 

intervention at school 1 consisted of weekly meetings conducted by a 
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multidisciplinary team (nutritionists, a psychologist, and a physical educator) 

during the first six months to motivate the adoption of a healthy lifestyle with the 

whole class. After this period, only overweight students were referred for 

outpatient treatment at the Center for Nutritional Recovery and Education 

(CREN) and followed for 10 months. The intervention at school 2 was carried out 

with the whole class attending a nutritional education program, counselling group 

meetings, and weekly physical activity for 16 months, and overweight students 

also received outpatient care at CREN. The study lasted 16 months following the 

school schedule and was registered in the Brazilian Clinical Trials Registry 

(primary identification number ReBEC: RBR-9t2jr8). Individuals with neurological, 

cardiovascular, respiratory, or metabolic disorders  and with known family 

problems that could affect participation in the program and involvement in 

activities, such as answering questionnaires, were excluded from the study. 

The sample size calculation was made for the primary study objective that 

was change in BMI Z-score (post-intervention vs. baseline measurements).  A 

sample of 98 participants aged 8 to 11 years was estimated considering a mean 

difference of 0.12 and a standard error of 0.30, with probability of a Type I error 

(alpha) of 0.05 and a desired power of 0.80(19). 

All overweight students eligible for the study underwent blood collection, 

pubertal staging assessment, and answered the YFAS-C questionnaire to identify 

the presence of food addiction, at baseline and after the intervention. 

Parents/guardians and students signed the Free and Informed Consent 

Term, and the study was approved by the Research Ethics Committee of the 

Federal University of São Paulo (CAAE: 34.304. 714.40000.5505). 

 

Assessment of food consumption 

To estimate food intake a Semi-quantitative Food Frequency 

Questionnaire - FFQ with 88 items(20) was used at baseline and after the 

intervention. To assist in the application of the FFQ, a photographic manual with 

images representing the portion sizes of each item was used(21). 

Food consumption data were processed using the Nutrition Data System 

for Research software database (NDS-R version 2014, University of Minnesota, 

USA), according to a standard protocol recommended by Fisberg and Marchioni 

for Brazilian research(22). Portion sizes were converted to grams with the support 
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of a Brazilian table of domestic measures(23). Thus, nutritional information was 

obtained regarding the energy and nutrient consumption of each participant. The 

variables sugar and sodium were chosen because of its high content in ultra-

processed foods and the association of those dietary factors with the 

development of obesity and some other chronic non-communicable diseases. 

Ultra-processed foods were identified according to the NOVA system(12) 

and are represented for items such as sweet and savoury cookies, snacks, 

instant noodles, sweets, sausages, soft drinks and beverages, sugary dairy 

products. The complete description of the quantification, food classification, and 

application of this questionnaire has been described in a previous study(10). 

  

The Yale Food Addiction Scale for Children (YFAS-C) 

The YFAS-C scale includes 25 items based on DSM-IV(24) to investigate 

seven diagnostic criteria that identify the presence of addiction and clinical 

impairment or impairment related to specific eating behaviour. The frequency 

score was used to assess behaviours that could occasionally and plausibly occur 

in people who did not have eating disorders (i.e., criteria associated with over-

consumption, emotional eating, or diet). 

The dichotomous score was used for questions considered more critical 

and, therefore, prone to indicate eating disorders (i.e., continuing to consume 

food in a certain way in the face of emotional or physical problems). The scale 

contains instructions for completing the measure that specifically refers to the 

consumption of foods high in fat and sugar. For the scoring option, the number of 

symptoms endorsed was added (range 0 to 7). For the dichotomous measure, 

participants who scored three or more symptoms and a clinically significant 

impairment or distress (analogous to the substance dependence diagnostic 

requirements in DSM-IV)(25) were considered to have met the diagnostic criteria 

for food addiction. The questionnaire was simultaneously applied to two students 

by a single interviewer. The students were separated so that they were not able 

to see one another and were instructed not to read their answers aloud. The 

students received the questionnaires and a pen to mark their responses. The 

lines were alternated with white and gray to make it easier for them  to follow the 

line and not mark the answer to the wrong question. The interviewer read each 

question while the students followed the reading in their questionnaires. Each 
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application lasted about 15 min. The translation and validation of this 

questionnaire were carried out previously(9). YFAS-C was applied at baseline and 

after 16 months of intervention. 

 

Statistical analysis 

Categorical variables were presented using simple frequency distribution, 

while numerical variables were described by means and their respective standard 

deviations. 

The associations of the intake of energy, carbohydrates, proteins, fats, 

sugar, and sodium from ultra-processed foods at baseline (dependent variables) 

with food addiction (at baseline) were explored using multiple linear regression 

models,  adjusting for sex, age, and school. The best condition was adopted as 

the reference category for comparisons, without food addiction at baseline. 

The linear mixed-effects model was used to assess changes in BMI/Age 

Z-score overtime in relation to food addiction. The eating addiction behavior, in 

baseline or in the final assessment in association with ultra-processed foods 

consumption at baseline, was a pre-specified option in this analysis, to fully 

capture the possibility of the occurrence of this risk factor in the studied 

individuals, even during the intervention. We assumed that the presence of FA at 

any measurement time (baseline or after the intervention) could be associated 

with BMI-z and type of food consumption.  In subsequent models, changes in the 

consumption of ultra-processed foods (sweet and savoury cookies, snacks, 

instant noodles, sweets, sausages, soft drinks, and sugary milk-based drinks) in 

relation to food addiction were evaluated. In these models, sex, age, school, time, 

food addiction, and time/food addiction interaction were considered variables with 

fixed effects. Food addiction entered the models as a binary variable (yes / no 

type) in the studied times. The “individual” was considered as a variable with 

random effects. 

The data were processed using Stata 16.1 software (College Station, TX), 

and the value of 5% was adopted as a limit for rejecting the null hypothesis (p 

<0.05). 
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Results 

The sample consisted of 120 overweight students (mean BMI/Age Z-score 

= 1.96; SD 0.68) aged 9 to 11 years (64 girls, 53.4%) who completed the 

questionnaires both at baseline and after the study. The students had a mean 

age of 9.6 years, SD = 0.7 (range = 8 to 11), most of whom were in the prepubertal 

stage.  Eighty students (66.6%) did not exhibit food addiction (NFA) in both 

assessments, and 40 (33.4%) did in at least one of the assessments (n = 29 in 

the initial assessment and n = 15 in the final assessment; 4 exhibited FA in the 

two measurements), totaling 44 occurrences of addictive eating behaviour 

overtime (Table 1). 

Using multiple linear regression to measure the relationship of FA and 

dietary intake, it was observed that the occurrence of FA, in the initial 

assessment, was associated with higher consumption of calories, total 

carbohydrates, proteins, sodium, and sugar from ultra-processed foods at 

baseline (p <0.05; Table 2). 

The analysis of mixed-effects models to assess the effect of the 

intervention (represented by the time of the study) and the evolution of the 

BMI/Age Z-score between occurrences with and without FA showed that sex, 

age, and school were not associated with BMI/Age Z-score (p> 0.05), but FA 

proved to be a determinant factor related to weight maintenance, with significant 

interaction with time (p = 0.016) (Table 3). Weight loss was observed only in 

individuals NFA (BMI/Age Z-score = -0.3); however, the FA individuals showed a 

slight increase in BMI/Age Z-score (Figure 1). 

Among the dietary variables, when evaluating the effect of the intervention 

and the consumption of sugary milk-based drinks, it was possible to verify a 

significant reduction in consumption (-17 kcal, p = 0.04) in NFA students, and a 

non-significant slightly higher consumption at the end of the study in the FA 

students (+12 kcal, p =0.41) (Table 4 and Figure 2).  Similar models were made 

for the consumption of other ultra-processed foods, such as sweet and savoury 

cookies, snacks, instant noodles, sweets, sausages, and soft drinks, but they did 

not reveal significant associations with FA. 
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Table 1. Descriptive values of the general characteristics of the students 
at baseline. 

Variables  

Food Addiction, n (%)  

 Yes 40 (33.4) 

 No 80 (66.6) 

Sex, , (%)   

Boys  56 (46.6)  

Girls   64 (53.4)  

Age (years), mean (SD)  9.59 (0.67)  

Pubertal Stage, n (%)   

Prepuberty 90 (75)  

Puberty 30 (25)  

Intervention, n (%)  

School 1 57 (47.5) 

School 2 63 (52.5) 

BMI/Age Z-score, mean (SD)  1.96 (0.68)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2. Consumption of food components from ultra-processed foods 
(energy, carbohydrates, proteins, fats, sugar, and sodium-dependent 

variables) at baseline, according to food addiction, adjusted for age, sex, 
and school. 

 Coefficient (β) 95% CI P 

Total energy (kcal/day)     

Food addiction  145.95 17.50;274.40 0.026 
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Age (baseline) -71.17 -154.52;12.18 0.093 

Sex (girls) -33.76 -142.71;75.19 0.541 

Intervention at school (2) -70.67 -183.19;41.84 0.216 

Carbohydrates (g/day)     

Food addiction  21.15 3.44;38.85 0.020 

Age (baseline) -11.87 -23.36; -0.38 0.043 

Sex (girls) -4.37 -19.38;10.64 0.565 

Intervention at school (2) -12.92 -28.43;2.58 0.101 

Protein (g/day)     

Food addiction  3.49 0.84; 6.13 0.010 

Age (baseline) -0.68 -2.40;1.03 0.434 

Sex (girls) -0.26 -2.51;1.98 0.815 

Intervention at school (2) -1.75 -4.07;0.56 0.136 

Total Fat (g/day)     

Food addiction   5.33 -0.71;11.38 0.083 

Age (baseline) -2.39 -6.32;1.53 0.229 

Sex (girls) -1.34 -6.47;3.78 0.605 

Intervention at school (2) -0.29 -5.59;5.00 0.911 

Total Sugar (g/day)     

Food addiction  14.63 3.75; 25.52 0.009 

Age (baseline) -5.84 -12.90;1.21 0.104 

Sex (girls) -3.20 -12.44;6.02 0.492 

Intervention at school (2) -14.35 -23.88; -4.81 0.003 

Sodium (mg/day)     

Food addiction  196.82 27.92;365.73 0.023 

Age (baseline) -68.24 -177.85;41.36 0.220 

Sex (girls) -49.96 -193.23;93.30 0.491 

Intervention at school (2) -62.63 -210.59; 85.32 0.403 

 

  

 

 

Table 3. Linear mixed-effects model to assess the evolution of the 
BMI/Age Z-score over time in relation to food addiction. 
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Figure 1. Effect of the intervention time on the BMI/Age Z-score among 
students with and without food addiction. 

 

Table 4. Linear mixed-effects model to assess the consumption of sugary 
milk-based drinks over time in relation to food addiction. 
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Figure 2. Effect of the intervention time on the consumption of sugary 
milk based drinks among students with and without food addiction. 

 

 

 

Discussion 

The hypothesis that gave rise to this study was that an addictive eating 

behavior could play a role in students monitored for weight control. Two models 
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of school intervention were employed in this project. In the first one, the school 

activities lasted for the initial six months, and then, overweight students received 

individual treatment at CREN for the following ten months (intervention 1). The 

second one performed activities and monitored overweight students with well-

trained health professionals at school and offered individual treatment at CREN 

throughout the intervention period of 16 months (intervention 2). The primary 

intention was not to compare the two models by controlling the variables, as the 

actions taken during the interventions were many and varied. In fact, it was 

decided to carry out all possible educational actions to improve nutritional status 

and to verify whether there was an association between FA, the change in the 

BMI / Age Z score, and the consumption of ultra-processed foods in overweight 

students. 

Food addiction among overweight students 

The presence of FA was reported in prepubertal adolescents from 9 years 

of age(26). The prevalence of FA among overweight students in this study was 

33%, where as in a study with obese Caucasian adolescents who participated in 

an outpatient weight control program, it was 317%(5), and 10% among African 

obese adolescents(27).     

Effect of food addiction on the intervention to improve BMI. 

  We observed that with the intervention, the BMIz score decreased 

overtime instudents with no addictive eating; however, we did not observe this 

reduction in individuals who had food addiction at some point in the study. These 

data revealed that FA could be a barrier to maintaining a healthy weight.   

Research in this area suggests that FA may contribute to weight gain, but 

it is not clear whether it interferes with the success of a weight loss program(28). 

However, studies in obese adult populations have shown that individuals with FA 

have worse results when participating in these programs(18) and that adolescents 

with FA or with a greater number of symptoms may justify additional resources 

for better adherence to the treatment for weight control(5). Moreover, it has also 

been shown that overweight childhood are more likely to develop metabolic 

disorders, such as insulin resistance, hypertension and cardiovascular diseases, 

psychological disorders, and impaired social life(29). 

Food addiction and food consumption 
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This study revealed an association of ultra-processed foods consumption 

at baseline with FA. The consumption of sugar and sugary milk-based drinks was 

related to the presence of FA. 

These results are consistent with other findings demonstrating that 

individuals with FA reported having more problems with certain types of food 

items that are high in fat and sugar, dense in energy, and highly palatable(1, 27). 

There are methodological difficulties in studying the effect of a food 

component separately, such as sugar or fat, since dietary surveys hardly identify 

ingredients or culinary recipes. Most of the results that support the hypothesis 

that sugar consumption may be associated with food addiction stem from animal 

studies(30). However, it has been shown that the combination of sugar and fat 

results in increased consumption volumes. Systematic reviews of the literature 

on FA have concluded that the foods most commonly associated with symptoms 

similar to FA in humans are those that are highly processed, with a high 

glycaemic index, and containing large amounts of added fats and sugar (14, 31). 

Even though foods high in refined fats and carbohydrates are less 

addictive than drugs of abuse, children are exposed to them early in the 

developmental period, when their neural and psychological systems are most 

vulnerable(7). Data from the Brazilian Consumer Expenditure Survey, conducted 

in 2017 and 2018, revealed that the estimated frequency of consumption of fruits 

and vegetables was lower among adolescents than in adults and the elderly. On 

the other hand, the consumption of unhealthy foods, such as instant noodles, 

cookies, chips, sausages, chocolate, ice cream, soft drinks / processed juices, 

soft drinks, sugary milk-based drinks, and sandwiches was higher among 

adolescents than in adults and seniors(32). 

Food addiction and intervention strategies 

Ultra-processed foods can facilitate overeating and the development of 

obesity because they are typically rich in calories, salt, sugar, and fat and cause 

changes in appetite control mechanisms, in addition to being used in highly 

palatable products, which can generate pathological eating behaviour(33). 

The success of treating obesity remains low, and FA has been identified 

as an underlying factor with therapeutic relevance. In this study, the 16-month 

intervention for promoting healthy eating, carried out through multicomponent 

interventions, BMIz decreased over time in overweight students not classified as 
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food addicted.The hypothesis that the eating addiction behavior has been 

implicated as a risk factor for overweight is plausible; our results indicate that FA 

can adversely affect the efficacy of interventions for reducing overweight among 

students. 

The concept of food addiction can open new paths for the prevention and 

treatment of obesity as well as for proposing public health policies, although it 

may not be suitable for the various disorders associated with overeating(34). The 

negative effects of food restriction are known(35); however, at least in a subset of 

vulnerable individuals, some ultra-processed foods appear to be a specific trigger 

for eating disorders, which can be reduced or avoided. Other successful 

strategies to combat FA are environmental interventions, such as restrictions on 

advertising and/or taxing sugary drinks(36). 

Our study has some limitations, such as the relatively small number of 

individuals studied; in this sense, more prospective studies with larger samples 

and in other stages of life are needed to better establish the relationship between 

weight loss, ultra-processed foods consumption, and FA. It was adopted a within-

subjects design since all students should have the same opportunity to be 

informed about dietary recommendations and receive treatment of overweight. 

Another limitation was the use of a FFQ to determine the food intake of students. 

Although the methods of assessing food consumption are imprecise and limit the 

impact of the result, the choice of this method relied on the fact that it was the 

most practical and validated to achieve the objectives of the study. In addition, it 

was not possible for parents/guardians to answer the FFQ, since the students ate 

a large part of their meals outside the home and without the presence of the 

guardians. Due to the small sample size and the study design, we cannot 

establish a causal relationship between FA and BMI or food consumption 

changes. Also, we were not looking for a causal relationship between food 

addiction and outcomes (BMI and food consumption), but rather an association 

between that behavior (baseline or during the intervention) and outcomes. We 

could not address changes in food addiction classification from pre to post-

interventions. 

However, some strengths of the study are the longitudinal character of 16 

months of follow-up, with food addiction being assessed at baseline and after  

multicomponent interventions in students. 

https://www.scribbr.com/methodology/within-subjects-design/
https://www.scribbr.com/methodology/within-subjects-design/
https://www.scribbr.com/methodology/within-subjects-design/
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Conclusion 

Clarification of the relevance of FA in childhood is essential for the 

formulation of nutritional policies aimed at this stage of life. This study showed 

that food addiction is associated with  the maintenance of excess weight in 

students undergoing nutritional intervention and the consumption of foods rich in 

sugar, especially sugary milk-based drinks, was associated with this condition. 

The limited literature on ‘food addiction’ in childhood reinforces the need for 

further studies to develop new approaches to map, prevent, and treat addictive 

eating behaviour in this age group. 
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6. DISCUSSÃO 

 A hipótese que deu origem a esta tese foi a de que é possível realizar uma 

intervenção educacional eficaz e de longo prazo em escolas de baixa renda para 

reduzir o excesso de peso. Dois modelos de intervenção foram testados. Um 

realizava atividades e acompanhava crianças com excesso de peso com a 

presença de profissionais de saúde bem treinados na escola e oferecia 

tratamento individual no CREN durante todo o período de intervenção de 16 

meses (escola 2). E no outro, as atividades escolares duraram seis meses 

iniciais e, nos dez meses seguintes, as crianças com excesso de peso 

receberam tratamento individual no CREN (escola 1). As intervenções do estudo 

se concentraram em escolares de baixo nível socioeconômico e buscaram 

identificar e descrever a melhora nos marcadores bioquímicos, no escore Z de 

IMC/idade e no consumo de alimentos. Um aspecto importante desses dois 

modelos é que foram realizados sem prescrição de dieta, diferentemente de 

intervenções em que o controle alimentar é a principal estratégia para redução 

do peso97,98. Isso porque se reconhece que a complexa etiologia da obesidade 

infantil exige estratégias de enfrentamento que extrapolam abordagens 

unidisciplinares, como intervenções apenas no controle do consumo alimentar 

ou na atividade física99. 

 O resultado mais importante deste estudo é que ambos os tipos de 

intervenção apresentaram redução semelhante e significativa no escore Z do 

IMC, entre escolares que não apresentaram dependência (vício) alimentar. A 

redução no escore Z do IMC (em média 0,23) ocorreu independentemente da 

escola, sexo e idade e esse achado mostra que os dois tipos de tratamento, a 

despeito de prescindirem de prescrições de dietas, foram eficazes na redução 

do excesso de peso, exceto pela ocorrência de dependência (vício) alimentar. 

 A redução no IMC dos alunos não foi acompanhada por uma mudança 

significativa nos marcadores bioquímicos testados após a intervenção. Os 

valores médios dos parâmetros bioquímicos encontravam-se dentro da 

normalidade no início do estudo, e esta é uma razão provável para os valores 

não terem se alterado durante o tratamento. 

 Na escola 2, embora não identificada a redução no consumo de energia      

e de alguns nutrientes, as crianças também apresentaram redução no escore z 

do IMC e isso pode ser explicado pela maior exposição às oficinas educativas, 
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incluindo atividades físicas e tratamento individual no CREN, durante todo o 

período de intervenção de 16 meses. Uma meta-análise revelou que este tipo de 

abordagem com educadores e equipe treinada tem um grande efeito na redução 

do IMC, uma vez que os profissionais podem desempenhar um papel 

fundamental no controle de peso por causa de seu conhecimento sobre saúde 

e, mais importante, uma compreensão dos determinantes sociais da saúde90. 

Nessa linha, o presente estudo corrobora os achados de uma revisão 

sistemática e metanálise muito recente de intervenções em escolas que 

incluíram educação em saúde para reduzir o índice de massa corporal em 

crianças e adolescentes91. Esses autores descreveram que muitas das 

intervenções eficazes incluíram o envolvimento dos familiares e professores. 

Uma revisão sistemática para identificar programas de promoção da saúde no 

contexto escolar e analisar sua eficácia no combate à obesidade infantil, concluiu 

que intervenções de longo prazo com envolvimento de familiares obtiveram os 

resultados mais satisfatórios em relação à saúde dos alunos100.  

 A escola é um ambiente propício para a promoção da saúde. Uma 

intervenção em duas escolas pode ser afetada por mudanças no ambiente 

escolar ou nas práticas que podem ocorrer ao longo do tempo101. Entre as 

principais dificuldades para a implantação de programas de alimentação 

saudável no ambiente escolar estão as limitações do atendimento e a baixa 

autonomia dos dirigentes para implantar e monitorar os efeitos das ações de 

promoção da saúde. Uma revisão sobre o papel da escola na promoção de 

ações de saúde, alimentação e peso saudável, evidenciou que a assistência 

técnica e o financiamento para treinamento de equipes, aquisição de 

equipamentos e alimentação saudável, e o desenvolvimento de parcerias, foram 

eficazes para aumentar a aceitação da alimentação e ampliar a participação dos 

alunos102.  

 Antes da intervenção, as duas escolas permitiam que os estudantes 

levassem lanches de casa, porém a diretora da escola 1, sensibilizada com a 

intervenção de 6 meses para motivar alunos, famílias, merendeiras e toda a 

comunidade escolar a fazerem melhores escolhas alimentares e consciente de 

que os lanches levados eram basicamente alimentos UP, decidiu, após dois 

meses de intervenção, proibir estes lanches e determinou que apenas as 

refeições fornecidas pela escola estivessem disponíveis para os alunos. A 
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pedido da diretora, duas oficinas foram feitas com as merendeiras com o objetivo 

de apresentar o projeto e auxiliar na diluição da bebida láctea em pó fornecida. 

Essa mudança no consumo de alimentos explica a redução na ingestão de 

energia, gordura total, carboidratos, proteínas, açúcar, sódio e gordura trans 

observada na escola 1. Da mesma forma, um estudo brasileiro de base escolar 

que promoveu alimentação saudável com ênfase no consumo de frutas e 

verduras e redução da frequência de alimentos UP encontrou resultado 

positivo103; neste estudo, após a intervenção, houve menor frequência de 

consumo de alimentos UP, como doces e refrigerantes. Uma revisão que 

examinou a evolução ao longo de uma década de programas e políticas de 

alimentação escolar e seu papel na melhoria da alimentação infantil também 

encontrou resultados satisfatórios na redução do peso, juntamente com a 

melhora da alimentação oferecida pela escola102. 

 Existem evidências convincentes sobre o papel do consumo de alimentos 

de alta densidade energética e baixo valor nutricional, alimentos UP, na etiologia 

da obesidade29,61,62,63. Dentre as diretrizes de maior consenso na literatura sobre 

escolhas alimentares saudáveis, a redução do consumo de açúcar tem recebido 

destaque104. Uma revisão sistemática e meta-análises105 de ensaios clínicos 

randomizados e estudos de coorte examinaram se as evidências atuais 

sustentam a recomendação de reduzir a ingestão de açúcares livres para menos 

de 10% da ingestão total de energia; cinco estudos de coorte prospectivos, com 

tempos de acompanhamento de 1 ano ou mais, revelaram que as crianças com 

maior consumo de bebidas adoçadas eram mais propensas a terem excesso de 

peso quando comparadas com as crianças com consumo reduzido dessa 

bebida105. Em um dos estudos106, um programa de educação escolar 

demonstrou que a redução do consumo de bebidas carbonatadas estava 

associada à redução do número de crianças com excesso de peso após um      

ano de intervenção. No nosso estudo foi possível observar uma redução no 

consumo total de açúcar e uma redução no escore z IMC para a idade após 16 

meses de intervenção em ambas as escolas. Esses resultados apoiam o 

benefício da redução do consumo dessas bebidas açucaradas como parte de 

um programa de intervenção para tratamento da obesidade infantil e apontam 

para a necessidade de intervenções contínuas para promover um ambiente 

alimentar saudável. 
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 Os alimentos UP podem facilitar a alimentação em excesso e o 

desenvolvimento da obesidade, pois são tipicamente ricos em calorias, sal, 

açúcar e gordura, causam alterações nos mecanismos de controle do apetite; 

combinações de sal, açúcar e gordura são empregadas para o desenvolvimento 

de produtos altamente palatáveis, que podem gerar comportamentos 

alimentares patológicos107. 

 Os efeitos negativos da restrição alimentar são conhecidos108; entretanto, 

pelo menos em um subconjunto de indivíduos vulneráveis, alguns alimentos UP 

parecem ser um gatilho específico para transtornos alimentares, que podem ser 

reduzidos ou evitados. 

 Pesquisas nesta área sugerem que o vício alimentar pode contribuir para 

o ganho de peso, mas não está claro se pode interferir no sucesso de um 

programa de perda de peso109. No entanto, estudos em populações adultas 

obesas têm mostrado que indivíduos com vício alimentar apresentam piores 

resultados ao participarem desses programas110 e que adolescentes com vício 

alimentar ou com maior número de sintomas podem justificar recursos adicionais 

para melhor adesão ao tratamento para o controle de peso111. 

 No nosso estudo foi possível observar que a ocorrência de vício alimentar, 

na avaliação inicial, foi associada ao maior consumo de calorias, carboidratos 

totais, proteínas, sódio e açúcar provenientes de alimentos UP e que com a 

intervenção, o escore z IMC diminuiu com o tempo apenas em alunos sem vício 

alimentar. Também foi possível verificar que entre as variáveis dietéticas, após 

a intervenção, houve redução no consumo de bebidas lácteas açucaradas (-17 

kcal, p = 0,04) apenas nos alunos que não apresentaram vício alimentar.  

 Esses dados revelaram que o vício alimentar pode ser uma barreira para 

o controle do peso, e reforçam os resultados de revisões sistemáticas      sobre 

o vício alimentar: alimentos mais comumente associados a sintomas de 

dependência alimentar em humanos são aqueles altamente processados, com 

alto índice glicêmico e contendo grandes quantidades de gorduras, sal e 

açúcares adicionados112,113. 

 Nosso estudo apresenta algumas limitações, como o número 

relativamente pequeno de indivíduos estudados; nesse sentido, mais estudos 

prospectivos com amostras maiores e em outras fases da vida são necessários 

para melhor estabelecer a relação entre perda de peso, consumo de alimentos 
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UP e vício alimentar. Outra limitação foi a utilização de um QFA para determinar 

o consumo alimentar de escolares. Embora os métodos de avaliação do 

consumo alimentar sejam imprecisos e limitem o impacto do resultado, a escolha 

desse método baseou-se no fato de ser o mais prático e validado para atingir os 

objetivos do estudo. Devido ao pequeno tamanho da amostra e ao desenho do 

estudo, não podemos estabelecer uma relação causal entre o vício alimentar e 

alterações no consumo alimentar e no IMC. Além disso, não foi possível abordar 

as mudanças na classificação de vício alimentar antes e depois das 

intervenções. 
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7. CONCLUSÕES 

 O esclarecimento da relevância do vício alimentar na infância é essencial 

para a formulação de políticas nutricionais voltadas para essa fase da vida. Este 

estudo mostrou que o vício alimentar pode estar associado à dificuldade de 

manutenção do peso saudável em escolares submetidos a uma intervenção 

multicomponente e o consumo de alimentos ricos em açúcar, principalmente 

bebidas lácteas açucaradas, parece também estar associado a essa condição. 

A literatura limitada sobre "vício alimentar" em escolares reforça a necessidade 

de mais estudos para desenvolver novas abordagens para mapear, prevenir e 

tratar o comportamento alimentar de dependência nessa faixa etária. 

 Intervenções multicomponentes de longo prazo realizadas nas escolas e 

vinculadas ao atendimento ambulatorial especializado melhoraram o estado 

nutricional dos escolares, com uma redução de 0,23 no escore z IMC para idade. 

Mudanças no ambiente podem auxiliar em melhores escolhas alimentares e, 

consequentemente, redução do peso, sem as abordagens tradicionais baseadas 

no controle de calorias. Por fim, a combinação de estratégias de controle do 

excesso de peso infantil com base na intervenção primária, com foco na 

prevenção e promoção da saúde, por meio de programas educativos, práticas 

de atividade física e conscientização do consumo de alimentos saudáveis, na 

família e no ambiente escolar, é apontada como o principal impulsionador deste 

resultado. Mais estudos são necessários para agregar mais conhecimento 

científico para mapear, em detalhes, as melhores abordagens custo-efetivas 

para prevenir e tratar o excesso de peso infantil no ambiente escolar. 
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Anexos 

Anexo A – Parecer Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo 
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Apêndices 

Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para menores 

de 18 anos 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para menores de 18 anos 

Pedimos sua autorização para a participação do seu filho (a) no projeto de pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, intitulado: “Estudo da efetividade de 

intervenção multidisciplinar baseada no modelo transteórico de mudança de 

comportamento para tratamento de adolescentes com excesso de peso no Centro de 

Recuperação e Educação Nutricional (CREN) - Projeto Eu aprendi, eu ensinei”.  Este estudo 

tem como objetivo avaliar se as alterações metabólicas ocorridas durante a obesidade, tais como 

diabetes, dislipidemias, hipertensão. Assim como os possíveis biomarcadores dessas alterações. 

O seu filho (a) participara de um tratamento com equipe multidisciplinar (composta por médico, 

nutricionista, educador físico, psicóloga e assistente social) aplicado durante dezoito meses no 

Centro de Recuperação e Educação Nutricional (CREN), localizado Rua das Azaléas, 244, 

Mirandópolis, São Paulo-SP.  

Primeiramente serão realizados exames laboratoriais, onde serão coletados urina, 

sangue e fezes. Os exames serão coletados de manhã, para isso os jovens irão ao CREN, Rua 

das Azaléas, 244, Mirandópolis. Logo após os exames, seu filho (a) tomará café da manhã. Caso 

algum problema seja encontrado, seu filho (a) será encaminhado ao devido tratamento 

gratuitamente, para a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa e se necessário 

tratamento hospitalar o adolescente será encaminhado para o Hospital São Paulo, localizado na 

Rua Napoleão de barros, 715, Vila Clementino, São Paulo,SP.  A partir destes exames seu filho 

(a) poderá então iniciar a pesquisa. 

Os exames realizados servem para analisar a saúde do seu filho. O exame de fezes 

verificará a presença ou ausência de verminoses e parasitas em filho. O exame de urina servirá 

para examinar a presença de infecção no trato urinário de seu filho.  Os exames de sangue 

(insulina, glicose, perfil lipídico (colesterol, HDL-c, LDL-c) e triglicérides) servirão para: 

diagnosticar diabetes (“açúcar no sangue”), verificar a quantidade de “gordura no sangue“, 

analisar possíveis biomarcadores de alterações metabólicas de seu filho, o exame de vitamina 

D e Paratormônio(PTH) servirão para avaliar se seu filho tem deficiência de Vitamina D. Caso 

ocorra alguma alteração nos exames realizados seu filho (a) será tratado de acordo com o 

protocolo utilizado no Hospital São Paulo/ CREN. 

Em um segundo momento será realizado o exame de bioimpedância, utilizado para 

avaliar a composição corporal de seu filho, ou seja, a porcentagem de gordura e músculo do 

corpo.  

Seu filho participará de um protocolo de tratamento multidisciplinar no CREN, por um 

período de dezesseis meses. Ao longo do tratamento haverá mais duas coletas de sangue para 

realizar os mesmos exames descritos acima, com o objetivo de avaliar o tratamento ao qual o 

seu filho participará.  

Em relação aos procedimentos realizados, nenhum deles oferece riscos à saúde da 

criança. Na coleta de sangue, onde será utilizado sempre material descartável, existe um 

pequeno desconforto pela picada da agulha e o risco de ocorrerem fraqueza e tonturas, que são 

eliminadas assim que a criança tomar café da manhã. 
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Quanto aos benefícios da participação nesse estudo, o adolescente passará por um 
tratamento clínico com exames laboratoriais sem que a família arque com nenhum custo e serão 
tratadas e orientadas quando apresentarem alguma alteração.  

O (A) senhor (a) sabe que não haverá despesas pessoais para o participante em 
qualquer fase do estudo. Também não há compensação financeira relacionada à participação 
de seu filho (a). Seu filho (a) pode desistir do estudo a qualquer momento. Caso algum dano 
pessoal ocorra, diretamente causado pelos procedimentos, o participante terá direito a 
tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

Os dados serão analisados e divulgados de forma coletiva preservando o sigilo de nome 

de seu filho (a), e servirão somente para esta pesquisa. O (A) senhor (a) tem também, o direito 

obter informações dos resultados parciais e andamento da pesquisa, diretamente com a 

pesquisadora Andrea Rocha Filgueiras que pode ser encontrada na UNIFESP, localizada a Rua 

Botucatu, 862 - Edifício de Ciências Biomédicas - 2O andar ou pelo telefone: 5083-2108. Caso o 

senhor (a) tenha alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa localizado à Rua Botucatu, 572 - 1O andar – cj 14 -  

ou pelo telefone 5571-1062 ou pelo FAX: 5539-7162.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo. Eu discuti com a pesquisadora Andrea Rocha 

Filgueiras sobre minha decisão na participação de meu filho (a). Ficaram claros para mim quais 

são os propósitos do estudo, os procedimentos que serão realizados, seus desconfortos e riscos, 

as garantias de confidencialidade e esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 

participação de meu filho (a) é isenta de despesas e que ele (a) terá garantia de acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente que meu filho (a) participe 

neste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo, ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, 

ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

 

Assinatura do pai/mãe ou representante legal    Data ___/___/____ 

  

 

Assinatura da testemunha    Data ___/___/_____ 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste pai/mãe ou representante legal para a participação neste estudo.                   

 

 Assinatura do pesquisador    Data ___/___/___ 
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Apêndice B - Termo de Assentimento 

 

Termo de Assentimento 

Você esta sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa do Centro de Recuperação 

e Educação Nutricional (CREN), instituição ligada Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP).  

Esta pesquisa avalia a efetividade de um tratamento multidisciplinar, compota por 

médico, nutricionista, educador físico, psicóloga e assistente social para a recuperação da 

obesidade na adolescência. Para isso faremos exames de sangue (com três coletas ao longo 

dos 16 meses) para analisar as alterações metabólicas, ultrassonografia abdominal e 

bioimpedância, também em três momentos, para avaliar a distribuição de gordura abdominal, 

assim como medidas antropométricas para saber quanto de massa gorda e magra você tem. 

Essa etapa pode gerar pequeno desconforto devido à coleta de sangue e o jejum que tentaremos 

minimizar ofertando café da manhã após a coleta. O estudo tem duração de dezesseis meses e 

nossos encontros ocorrerão apenas uma vez por semana e você terá a oportunidade de aprender 

mais sobre saúde e exercícios físicos novos. 

 Os participantes desse estudo se beneficiarão com tratamento multidisciplinar e 
realização de exames laboratoriais sem que a sua família arque com nenhum custo e serão 
tratadas e orientadas quando apresentarem alguma alteração.  

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. Você 

tem o direito de ser atualizado sobre os resultados parciais ou finais deste estudo e a 

confidencialidade dos dados será mantida.  

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Nutricionista 

Andrea Rocha Filgueiras que pode ser encontrada na UNIFESP, localizada a Rua Botucatu, 862 

- Edifício de Ciências Biomédicas - 2O andar ou pelo telefone: 5083-2108. Caso você tenha 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa localizado à Rua Botucatu, 572 - 1O andar – cj 14 -  ou pelo telefone 

5571-1062 ou pelo FAX: 5539-7162.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Estudo da efetividade de intervenção 

multidisciplinar baseada no modelo transteórico de mudança de comportamento para 

tratamento de adolescentes com excesso de peso no Centro de Recuperação e Educação 

Nutricional (CREN) - Projeto Eu aprendi, eu ensinei”. Eu discuti com a pesquisadora Andrea 

Rocha Filgueiras sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim 

quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 

riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também 

que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço. 
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Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

Assinatura da testemunha 
Data         /       /        

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /       
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Apêndice C – Questionário de Frequência Alimentar 

UNIFESP - CREN - Projeto Multiplicadores de Saúde 

Questionário de Frequência Alimentar  

 

Nome: ____________________ ID:___________ 

 

Data da entrevista:      Hora de início:  

 

Gostaria que você pensasse no que comeu nos últimos 3 meses.  

Eu preciso saber quantas vezes você costuma comer cada item (ou seja, número de vezes por dia, por 

semana ou por mês). 

Depois eu vou te perguntar qual é o tamanho que você comeu.  

Se lembrar de algum alimento que eu não perguntei me avisa, ok? 

 

 

Grupo de alimentos Frequência Tamanho da porção 

 Número de vezes: 1 a 10 (anotar 1) 

Frequência: D = por dia; S = por 

semana; 

M = por mês 

Porção média = referência 

Sua porção: P = menor; M = igual;  

G = maior; E = bem maior 

 

Alimentos Nº de vezes Freq. 
Porção 

Média  
Sua porção 

Peso 

Porção 

Peso 

Final 

Laranja 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 
1 Unidade 

PM  G  E 

 

 

160 

 

Morango 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 
10 Unidades 

PM  G  E 

 

 

100 

 

Abacaxi 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 
1 Fatia 

PM  G  E 

 

 

100 

 

Maça 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 
1 Unidade 

PM  G  E 

 

 

150 

 

Goiaba 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 

½ 

Unidade 

PM  G  E 

 

 

45 

 

Mamão 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 

1 Fatia ou ½ 

Papaia 

 

PM  G  E 

 

 

110 

 

Banana 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 
1 Unidade 

PM  G  E 

 

 

40 

 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 
1 Unidade 

PM  G  E 
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Alimentos Nº de vezes Freq. 
Porção 

Média  
Sua porção 

Peso 

Porção 

Peso 

Final 

Couve-flor ou 

Brócolis 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 
1 Ramo 

PM  G  E 

 
60 

 

Alface ou Agrião 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 

2 Folhas ou 3 

Col S 

PM  G  E 

 

 

12 

 

Repolho ou 

Couve 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 
3 Col S 

PM  G  E 

 

 

60 

 

Chuchu 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 

½ Chuchu ou 

3 Col S 

PM  G  E 

 

 

50 

 

Quiabo 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 
3 Col S 

PM  G  E 

 

 

48 

 

Pepino 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 
3 Col S 

PM  G  E 

 

 

33 

 

 

Beterraba 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 

1 Unidade M 

ou 3 Col S 

PM  G  E 

 

 

60 

 

Cenoura 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 

1 Unidade M 

ou 3 Col S 

PM  G  E 

 

 

40 

 

Abóbora 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 

1 Col de 

Servir 

PM  G  E 

 

 

50 

 

Tomate 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 

1 Unidade P 

ou 3 Col S 

ou 3 rodelas 

G 

PM  G  E 

 

 

54 

 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 
1 Unidade 

PM  G  E 

 

  

Alimentos Nº de vezes Freq. 
Porção 

Média  
Sua porção 

Peso 

Porção 

Peso 

Final 

Arroz  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 

1 Colher de 

Servir 

PM  G  E 

 

 

50 

 

Feijão 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   M 

 
1 Concha 

PM  G  E 

 

 

86 
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Alimentos Nº de vezes Freq. Porção Média  
Sua 

porção 

Peso 

Porção 

Peso 

Final 

Carne Ensopada 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
3 Colheres (S) 

PM  G  E 

 

 

105 

 

Strogonofe (Bovino ou 

Frango) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Concha 

PM  G  E 

 

 

170 

 

Peito de Frango 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Pedaço ou 

Bife M 

PM  G  E 

 

 

45 

 

Coxa/ 

Sobrecoxa/ 

Asa de frango 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Pedaço M 

PM  G  E 

 

 

50 

 

Carne de Porco 

(costela, costeleta, 

carré lombo, pernil) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Fatia 

 1 Ped M 

3Costelinhas  1 

Costeleta 

1 Carré 

PM  G  E 

 

 

 

76 

 

Ovo ou Omelete 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Unidade 

PM  G  E 

 

 

50 

 

Peixe enlatado (atum, 

sardinha) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 lata de sardinha 

½ lata atum 

PM  G  E 

 

 

38 

 

Alimentos Nº de vezes Freq. Porção Média  
Sua 

porção 

Peso 

Porção 

Peso 

Final 

Peixe 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 posta M/1 ped M 

de filé ou 1 porção M 

ou 1 sardinha 

PM  G  E 

 

 

 

91 

 

 

Linguiça ou Salsicha 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Salsicha ou 1 

Pedaço M linguiça 

PM  G  E 

 

 

55 

 

Dobradinha, moela, 

fígado e coração 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 bife, 1 pedaço M ou 

3 Col (S) 

PM  G  E 

 

 

54 

 

Carne Seca ou outra 

carne salgada 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 pedaço M ou 3 Col 

(S) 

PM  G  E 

 

 

 

54 

 

Carne de Boi (Bife, 

Carne Moída) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Bife 1 ped M/ 3 

colh.(s) carne moída 

ou ensopada 

PM  G  E 

 

 

 

85 

 

Bacon  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Colher  (S) ou 1 

tira/fatia 

PM  G  E 

 

 

15 
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Churrasco 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Espeto 

PM  G  E 

 

 

90 

 

Nuggets 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
4 Unidades 

PM  G  E 

 

 

68 

 

Alimentos Nº de vezes Freq. Porção Média  
Sua 

porção 

Peso 

Porção 

Peso 

Final 

Pão de Forma ou 

Torrada 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

2 Fatias ou 5 

Torradas 

PM  G  E 

 

 

45 

 

 

Pão Francês 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 pão 

PM  G  E 

 

 

50 

 

 

Manteiga ou margarina 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Ponta de faca ou 1 

Colher de chá 

PM  G  E 

 

 

2,5 

 

 

Maionese 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Ponta de faca ou 1 

Colher de chá 

PM  G  E 

 

 

4 

 

 

Requeijão 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Col de Sobremesa 

PM  G  E 

 

 

15 

 

Presunto, Mortadela, 

Apresuntado, Salame 

ou Peito de Peru 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Fatia 

PM  G  E 

 

 

 

28 

 

Queijo  

(minas, mussarela, 

prato) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

 

 

1 Fatia 

PM  G  E 

 

 

25 

 

Pão Doce (Sonho, 

Bolinho de Chuva) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Unidade 

PM  G  E 

 

 

50 

 

 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
 

PM  G  E 

 

  

 

Alimentos Nº de vezes Freq. Porção Média  
Sua 

porção 

Peso 

Porçã

o 

Peso 

Final 

Iogurte 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Copo ou Pote 

PM  G  E 

 

 

200 

 

Leite (leite puro, com 

café ou chocolate ou 

batido com fruta) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Copo ou 1 Xícara 

de chá 

PM  G  E 

 

 

 

250 
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Café 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Copo ou 1 Xíc de 

há 

PM  G  E 

 

 

150 

 

Achocolatado em pó 

(Toddy, Nescau) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Colher S 

PM  G  E 

 

 

16 

 

Prod. Base de Cereais 

“sucrilhos, 

mucilon,farinha láctea, 

neston” 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

½ Xícara de Chá ou 

3 Col S 

PM  G  E 

 

 

 

15 

 

Cx- 100 

 

Mingau ou Canjica 

“maisena, milho, aveia, 

cremogema” 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Prato Fundo 

PM  G  E 

 

 

 

200 

 

 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
 

PM  G  E 

 

  

Alimentos Nº de vezes Freq. Porção Média  
Sua 

porção 

Peso 

Porção 

Peso 

Final 

Salgados (coxinha, 

esfirra, pastel, 

empanada, quibe) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Unidade 

PM  G  E 

 

 

 

90 

 

Pão de Queijo 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

10 Unidades P ou 2 

Unidades G 

PM  G  E 

 

 

90 

 

Sanduíche de 

Hambúrguer 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Unidade 

PM  G  E 

 

 

125 

 

Cachorro Quente 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Unidade  
PM  G  E 

 

 

98 

 

Outro Sanduíche 

(queijo misto, natural) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Sanduíche 
PM  G  E 

 

 

 

125 

 

Pizza 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Fatia  
PM  G  E 

 

 

105 

 

Batata Chips ou 

Salgadinho 

(Fandangos, torcida, 

cheetos) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Pacote M 

PM  G  E 

 

 

 

98,5 

 

Batata Frita 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Porção M 
PM  G  E 

 

 

65 

 

Sopa 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Prato fundo 
PM  G  E 

 

 

520 
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Alimentos Nº de vezes Freq. Porção Média  
Sua 

porção 

Peso 

Porção 

Peso 

Final 

Salada de Maionese 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Escuma- 

deira 
PM  G  E 

 

 

90 

 

Macarrão Instantâneo 

 (miojo ou cupnoodles) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Pacote 

PM  G  E 

 

 

85 

 

Macarrão (molho 

tomate ou alho e óleo 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Pegador 

PM  G  E 

 

 

 

110 

 

Queijo Ralado 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
 

PM  G  E 

 

 

7 

 

Lasanha 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Porção 

PM  G  E 

 

 

190 

 

Panqueca, nhoque, 

torta salgada, empadão 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Porção 

PM  G  E 

 

 

80 

 

Polenta ou Angu 1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Colher (S) 

PM  G  E 

 

 

35 

 

Farinha Mandioca ou 

Farofa 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Colher (S) 

PM  G  E 

 

 

15 

 

 

Milho Verde 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Espiga ou lata 

PM  G  E 

 

 

65 

 

Mandioca 

 (Cozida ou ensopada) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Pedaço M 

PM  G  E 

 

 

30 

 

Inhame ou Batata Doce 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Pedaço M 

PM  G  E 

 

 

30 

 

Batata  

(Cozida, Assada, Purê) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Unidade M ou  

1 colher de servir 

PM  G  E 

 

 

 

130,7 

 

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
 

PM  G  E 

 

  

 

Alimentos Nº de vezes Freq. Porção Média  Sua porção 
Peso 

Porção 

Peso 

Final 

Chá ou Mate 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Copo ou 1 Xícara 

de chá 

PM  G  E 

 

 

140 
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Refrigerante light ou 

dietético 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Lata ou Copo 

PM  G  E 

 

 

250 

 

Refrigerante 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Lata ou Copo 

PM  G  E 

 

 

250 

 

Açaí 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Copo de 200ml 

PM  G  E 

 

 

200 

 

Suco Industrial. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Copo 

PM  G  E 

 

 

250 

 

Que tipo de suco: 

(      ) em Pó    (      ) em Garrafa   (      ) Caixa ou Lata 

 

Suco de Fruta Natural 1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Copo 

PM  G  E 

 

 

250 

 

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
 

PM  G  E 

 

  

Alimentos Nº de vezes Freq. Porção Média  Sua porção 
Peso 

Porção 

Peso 

Final 

Biscoito Cream 

cracker ou Biscoito 

Salgado (“Salclic”, 

“Club Social”) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
6 Unidades 

PM  G  E 

 

 

 

 

30 

 

Biscoito Doce Simples 

(“Maisena”, de leite, 

de coco) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

 

6 Unidades 

PM  G  E 

 

 

 

30 

 

Biscoito Recheado ou 

Wafer 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
½ Pacote 

PM  G  E 

 

 

100 

 

Bolo com Cobertura 

ou Recheio (bolo de 

festa) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Fatia 

PM  G  E 

 

 

 

100 

 

Bolo Simples (sem 

cobertura ou recheio) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 
1 Fatia ou Pedaço 

PM  G  E 

 

 

 

60 

 

Pipoca (Sal oudoce) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Saco médio ou 1 

Prato fundo 

PM  G  E 

 

 

20 

 

Sorvete ou picolé 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Unidade ou 1 

Bola 

PM  G  E 

 

 

80 

 



105 
 

 
 

Chocolate ou 

Bombom 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    

10    

 

D   S   M 

 

1 Barra ou 1 

Bombom 

PM  G  E 

 

 

30 

 

 

  



106 
 

 
 

 

Alimentos Nº de vezes Freq. 
Porção 

Média  

Sua 

porção 

Peso 

Porção 

Peso 

Final 

Bala  

(drops, 

pastilha, 

jujuba) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   

M 

 

2 Unidade 
PM  G  E 

 

 

4 

 

Doce de Leite, 

pudim, leite 

condensado 

ou brigadeiro 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   

M 

 

1 Pedaço 

ou 

Unidade 

PM  G  E 

 

 

 

61,7 

 

Doce de Fruta 

(bananada, 

goiabada) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   

M 

 

1 Fatia ou 

1 Colher 

PM  G  E 

 

 

 

50 

 

Amendoim, 

doce de 

amendoim ou 

paçoca 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   

M 

 

 

1 Unidade 

ou 1 

Pacote 

PM  G  E 

 

 

50 

 

Gelatina 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   

M 

 

1 Porção 
PM  G  E 

 

 

100 

 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

 

D   S   

M 

 

 
PM  G  E 

 

  

 

 


