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Resumo
Objetivo – Descrever as práticas alimentares e avaliar a associação entre o consumo alimentar e a ocorrência de obesidade em adolescentes
de escolas públicas de Sorocaba-SP. Métodos – Estudo observacional transversal realizado com adolescentes matriculados no 5º ano de es-
colas públicas de Sorocaba-SP, com idade mínima de 10 anos. Foram obtidas informações demográficas (sexo e idade), antropométricas
(peso e estatura) para avaliação do estado nutricional e de consumo alimentar, utilizando-se um questionário de frequência alimentar se-
miquantitativo. Para se avaliar o efeito do perfil alimentar sobre o estado nutricional dos escolares utilizou-se o teste t de Student. Resultados –
Foram avaliados 154 adolescentes, sendo 61,7% do sexo feminino. Verificou-se que 38,3% dos participantes apresentaram excesso de peso
e 3,2% baixo peso. Observou-se que apenas a ingestão de lipídios apresentou diferença estatisticamente significativa (p=0,02) entre eutróficos
e com excesso de peso. Embora não tenha sido observada diferença significativa para as demais variáveis dietéticas, os adolescentes com
excesso de peso relataram um consumo inferior de alimentos considerados não saudáveis como refrigerantes, doces e alimentos gordurosos,
enquanto os eutróficos relataram maior consumo de leite e derivados e de calorias. Conclusão – Não foi encontrada associação entre o
consumo alimentar e o estado nutricional na amostra estudada, conforme hipótese inicial. No entanto, deve-se levar em consideração a
possibilidade de superestimação de consumo entre os eutróficos e subestimação entre aqueles com excesso de peso. 

Descritores: Consumo de alimentos; Estado nutricional; Adolescente 

Abstract
Objective – To describe the dietary patterns and assess the association between dietary intake and prevalence of obesity among adolescents
in public schools of Sorocaba – SP. Methods – This was a cross-sectional observational study conducted with adolescents enrolled in 5th
grade in public schools of Sorocaba-SP, aged 10 years. We obtained demographic information (sex and age), anthropometric (weight and
height) for nutritional status assessment and dietary intake using a semiquantitative food frequency questionnaire. We did use Student t test
to evaluate the effect of dietary intake profile on the nutritional status of school children. Results – We evaluated 154 adolescents, 61.7%
were female. It was found that 38.3% of participants were overweight and 3.2% underweight. We did observe that only the fat intake showed
a statistically significant difference (p = 0.02) between normal and overweight. Although we did not observe no significant difference for
other dietary variables, adolescents who are overweight reported a lower consumption of foods considered unhealthy as soft drinks, sweets
and fatty foods, while normal weight adolescents reported higher consumption of dairy products and calories. Conclusion – No association
was found between dietary intake and nutritional status in the sample as the initial hypothesis. However, should take into account the pos-
sibility of overestimation of consumption among normal adolescents and underestimation among those with overweight.

Descriptors: Food consumption; Nutritional status; Adolescent
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Introdução
A adolescência é uma etapa do ciclo vital caracterizada

por importantes transformações biológicas e sociais, es-
pecialmente as de natureza comportamental. Durante a
adolescência, o indivíduo passa por modificações que
serão marcantes e muitas delas decisivas para sua futura
situação de saúde e bem-estar1.

As mudanças de natureza social estão ligadas ao fato
de o adolescente passar por etapa crítica para construção
de suas personalidade e identidade, bem como de sua
inserção no tecido social em patamares radicalmente
distintos daqueles experimentados na infância2.

Alguns dos principais fatores de morbidade e mortali-
dade na idade adulta têm sua origem na adolescência.
Este é o caso, por exemplo, da obesidade, do comporta-
mento sedentário e do consumo de drogas lícitas e ilícitas.
Parcela expressiva destes fatores pode ser prevenida por
ações que promovam comportamentos saudáveis entre
os adolescentes2.

A obesidade tem sido descrita como um importante

problema de saúde pública da atualidade e vem ga-
nhando destaque no cenário epidemiológico mundial.
Sua prevalência aumentou nas últimas décadas em todo
o mundo, inclusive nos países em desenvolvimento como
o Brasil, onde anteriormente predominavam os problemas
relacionados à desnutrição3.

O aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade
em idades cada vez mais precoces tem despertado a
preocupação de pesquisadores e profissionais da área
de saúde, em razão dos danos e agravos à saúde provo-
cados pelo excesso de peso como hipertensão arterial,
cardiopatias, diabetes, hiperlipidemias, dentre outras4-5. 

As práticas alimentares como determinantes diretos do
aumento da obesidade têm sido reconhecidas em inú-
meros estudos6-8. 

Segundo Nicklas et al.9 (2001), as causas dietéticas da
obesidade são complexas e ainda pouco estudadas. No
entanto, acredita-se que mudanças recentes no padrão
alimentar como maior consumo de refeições fora de
casa, aumento do consumo de bebidas adicionadas de



açúcar, consumo de porções de alimentos cada vez maio-
res e frequência das refeições, foram decisivas para a
instalação da epidemia de obesidade.

A ingestão excessiva de refrigerantes, açúcares e ali-
mentos altamente calóricos, bem como o reduzido con-
sumo de frutas e hortaliças, adoção de dietas monótonas,
modismos alimentares e a não realização do café da ma-
nha, são parte dos hábitos alimentares característicos do
adolescente atual, contribuindo diretamente para o ganho
de peso nesse grupo populacional10.

Feijó et al.11 (1997) chamaram a atenção para a impor-
tância da consolidação de hábitos alimentares e de estilo
de vida saudáveis na adolescência. Segundo os autores,
é nessa fase que esses hábitos são estabelecidos e muitas
vezes mantidos na vida adulta.

O objetivo da pesquisa foi descrever as práticas ali-
mentares e avaliar a associação entre o consumo ali-
mentar e a ocorrência de obesidade em adolescentes de
escolas públicas de Sorocaba-SP.

Métodos
Delineamento, população e local do estudo

Trata-se de um estudo transversal que foi realizado com
escolares de ambos os sexos no município de Sorocaba-
SP. Foram incluídos na amostra adolescentes matriculados
no 5º ano das escolas da rede pública de ensino, com
idade mínima de 10 anos. As unidades escolares partici-
pantes do estudo foram selecionadas por amostragem de
conveniência. Foram encaminhadas cartas-convite aos
diretores de 10 unidades, que após serem informados so-
bre os objetivos e procedimentos da pesquisa assinavam
um termo de autorização para a coleta de dados. Integra-
ram a amostra três escolas, sendo uma da região norte,
uma da região oeste e uma da região central. O convite
para a participação foi feito para todos os alunos matri-
culados nas classes de 5º ano de cada unidade escolar,
sendo entrevistados aqueles que tiveram a autorização
dos pais. A partir do processo de amostragem descrito, o
universo amostral totalizou 154 adolescentes. 

Os participantes foram avaliados durante o 1º semestre
letivo de 2011 por meio de entrevistas presenciais com
questionários que possibilitaram a coleta de informações
demográficas (sexo e idade), antropométricas (peso e es-
tatura) e de consumo alimentar. As entrevistas foram rea-
lizadas somente com os alunos que devolveram o termo
de consentimento livre e esclarecido assinado pelos pais
ou responsáveis. Este projeto foi avaliado e aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Paulista. 

Avaliação antropométrica 
Para avaliação do peso corporal utilizou-se uma balança

eletrônica do tipo plataforma, com capacidade para 150
kg, sensibilidade de 100 gramas. Os adolescentes foram
pesados usando roupas leves, descalços, sem portar ob-
jetos pesados. A estatura foi aferida com o auxílio de uma
fita métrica com escala em milímetros, fixado na parede
sem rodapé. No momento da medição, os adolescentes
permaneceram descalços, sem meias, com os pés e tor-
nozelos unidos, calcanhares na barra, postura ereta e a
cabeça posicionada no plano de Frankfurt12. A partir das

medidas de peso e altura foi calculado o Índice de Massa
Corporal (IMC) (IMC = peso (kg) /altura2 (m). O estado
nutricional dos adolescentes foi definido segundo a clas-
sificação proposta pela WHO13 (2007) utilizando escore
z do IMC/idade segundo sexo e idade. Foram classificados
como baixo peso adolescentes com escore-z < -2, eutró-
fico > escore-z -2 e < escore-z +1, sobrepeso > escore-z
+1 e < escore-z +2 e obeso escore-z > +2.

Avaliação do consumo alimentar
Para a avaliação do consumo habitual utilizou-se um

Questionário de Frequência Alimentar Simplificado para
Adolescentes (QFASA) semiquantitativo que foi adaptado
a partir de um questionário validado também desenvol-
vido para adolescentes (Questionário de Frequência Ali-
mentar para Adolescentes-QFAA)14. O QFASA inclui per-
guntas relativas à frequência usual de consumo de 58
itens alimentares referente a um período de três meses.
As porções apresentadas neste instrumento representam
o consumo médio, em gramas, de cada item alimentar,
os quais foram agrupados de acordo com suas caracte-
rísticas físicas e conteúdo de nutrientes em 100 gramas.
O instrumento conta com sete opções de frequência de
consumo a saber: nunca; menos de uma vez ao mês; de
1 a 3 vezes ao mês; 1 vez por semana; de 2 a 4 vezes
por semana; 1 vez ao dia; 2 ou mais vezes ao dia.

Com o intuito de avaliar a influência do consumo de
determinados alimentos sobre o estado nutricional dos
adolescentes, optou-se por classificar alguns itens pre-
sentes no QFASA em 5 grupos alimentares: frutas, legu-
mes e verduras; doces, guloseimas, açúcar de adição;
refrigerantes e bebidas açucaradas; leite e derivados; ali-
mentos com elevado teor de lipídios, salgados e lanches
tipo fast food.

Com o intuito de avaliar o consumo alimentar dos grupos
estudados, foram consideradas as recomendações propos-
tas pelo “Guia alimentar para a população brasileira: pro-
movendo a alimentação saudável”15, material elaborado
pelo Ministério da Saúde. Foram selecionadas as reco-
mendações da Diretriz 1 em relação à participação dos
macronutrientes no valor energético total (VET) da alimen-
tação: 55% a 75% do VET de carboidratos totais, 10% a
15% do VET de proteínas e 15% a 30% do VET de gordu-
ras. A partir dessas informações os adolescentes foram
classificados em “acima das recomendações”, “de acordo
com as recomendações” e “abaixo das recomendações”
no que diz respeito à participação dos macronutrientes
no VET. Também foram selecionadas as recomendações
da Diretriz 3 quanto ao consumo de frutas e hortaliças,
que correspondem a 3 porções diárias de cada grupo ali-
mentar, da Diretriz 5 que determina a recomendação de
ingestão de leite e derivados que corresponde a 3 porções
diárias e da Diretriz 6 quanto ao consumo de açúcares e
doces, cujo consumo máximo diário deve ser de 1 porção. 

Análise estatística 
Inicialmente realizou-se o teste de Kolmogorov Smirnov

com o objetivo de avaliar a aderência dos dados à distri-
buição normal. Para a descrição dos dados foram calcu-
ladas medidas de tendência central e de dispersão. 
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Para comparar a média de ingestão calórica total, de
macronutrientes e dos grupos de alimentos de acordo
com o sexo e estado nutricional utilizou-se o teste t de
Student. Diante da baixa ocorrência de adolescentes com
baixo peso (3,2%), realizou-se uma nova classificação
para fins de análise: eutrofia (baixo peso + eutrofia) e ex-
cesso de peso (sobrepeso + obesidade) Adotou-se nível
de significância de 5% e as análises estatísticas foram
realizadas no software SPSS 17.0.

Resultados
Foram avaliados 154 adolescentes, sendo a maioria do

sexo feminino (61,7%). As entrevistas contemplaram alu-
nos de 10 e 11 anos, com média de idade de 10,6 anos
(dp ±0,51). As meninas apresentaram idade média de
10,5 anos (± 0,52) e os meninos 10,6 anos (±0,49).

A ingestão calórica média foi de 3.114 kcal
(dp±1.167,5) sem diferenças significativas para o sexo
(3.090kcal para meninos e 3.064kcal para meninas;
p=0,88). A participação média dos macronutrientes no
VET foi de 53,6% de carboidratos, 12,8% de proteínas e
32,1% de lipídeos. 

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados referentes
à ingestão média dos grupos de alimentos de acordo
com o sexo. 

As maiores diferenças entre os sexos foram observadas
para frutas, legumes e verduras, sendo que as meninas
apresentaram um consumo cerca de 20% superior aos
meninos, o que evidencia uma maior dificuldade dos
meninos para adotar hábitos alimentares saudáveis.

Os adolescentes do sexo masculino apresentaram in-
gestão de alimentos gordurosos ligeiramente superior
(7%) comparados às meninas. Em contrapartida, estas
apresentaram consumo aproximadamente 6% maior de
doces e inferior de leite e derivados.

A diferença mais sutil de ingestão ocorreu com o grupo
dos refrigerantes, já que os meninos relataram um consumo
ligeiramente superior (3,6%) quando comparados às me-
ninas. Apesar das diferenças descritas estas não foram es-
tatisticamente significativas entre meninos e meninas. 

Foram identificados apenas 3,2% dos adolescentes com
baixo peso, enquanto que 38,3% dos participantes apre-

sentaram algum grau de excesso de peso (sobrepeso ou
obesidade) (Tabela 2). Constatou-se uma prevalência de
25,4% de obesidade entre os meninos e 8,4% entre as
meninas. O percentual de adolescentes do sexo feminino
com o peso adequado foi maior comparado aos meninos.

Com relação à distribuição de macronutrientes, obser-
vou-se que a maioria dos escolares (68,8%) apresentou

Gráfico 1. Distribuição percentual de adolescentes segundo as reco-
mendações de distribuição de energia proveniente de ma-
cronutrientes na dieta, propostas pelo Guia alimentar para
a população brasileira. Sorocaba-SP, 2011

Gráfico 2. Consumo de porções diárias dos grupos alimentares  e in-
gestão recomendada segundo o Guia alimentar para  a po-
pulação brasileira, sexo feminino. Sorocaba-SP, 2011

Tabela 1. Consumo alimentar (em gramas) por grupo de alimento entre os adolescentes segundo sexo. Sorocaba-SP, 2011

  
Sexo

Frutas, legumes e verduras Leite/derivados Doces Refrigerantes Alimentos gordurosos

  Média (desvio-padrão)

  Masculino 236,7 (156,47) 340,7 (242,56) 107,7 (98,45) 299,7 (280,93) 148,9 (118,77)
  Feminino 289,0 (179,21) 321,3 (206,64) 114,3 (75,87) 289,0 (203,75) 139,7  (93,23)

  Total 268,9 (172,23) 328,7 (220,52) 111,8 (84,98) 293,1 (235,48) 143,2 (103,48)

Tabela 2. Distribuição do perfil antropométrico dos adolescentes segundo sexo. Sorocaba-SP, 2011

  Sexo

  Perfil antropométrico Masculino Feminino Total

  n % n % n %

  Baixo peso 2 3,4 3 3,2 5 3,2
  Eutrofia 29 49,2 61 64,2 90 58,4
  Sobrepeso 13 22,0 23 24,2 36 23,4
  Obesidade 15 25,4 8 8,4 23 14,9

  Total 59 100,0 95 100,0 154 100,0
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dieta com um percentual de energia proveniente dos li-
pídios acima do limite preconizado para uma alimenta-
ção saudável (Gráfico 1). Nenhum adolescente apresen-
tou teor de gordura da dieta abaixo do limite inferior ou
teor de carboidrato acima do limite máximo recomen-
dado. O macronutriente com maior percentual de ade-
quação foi a proteína, com 78,6% dos indivíduos. Já
57,8% dos adolescentes apresentaram consumo de car-
boidrato inferior ao recomendado.

Estão apresentados nos Gráficos 2 e 3 os resultados re-
lativos à ingestão de frutas, verduras e legumes, doces e
açúcares e leite e derivados e sua comparação com os
valores preconizados pelo Guia alimentar, para meninas
e meninos. 

Observou-se que em ambos os sexos a ingestão de frutas,
legumes e verduras foi inferior ao número de porções re-
comendadas, sendo que entre os meninos a ingestão foi
ainda menor (2,6 porções/dia). A ingestão de doces e açú-
cares foi praticamente o dobro do valor recomendado em
ambos os sexos (1,94 meninos e 1,92 meninas). Em relação
ao grupo do leite e derivados, o número de porções diárias
ingeridas pelos adolescentes foi praticamente a metade do
valor recomendado (1,62 meninos e 1,58 meninas).

Na Tabela 3, que compara adolescentes eutróficos e
com excesso de peso, observa-se que apenas a ingestão
de lipídios apresentou diferença estatisticamente signifi-
cativa (p=0,02). Embora não tenha sido observada dife-
rença significativa para as demais variáveis dietéticas

analisadas, verificou-se que, os adolescentes com excesso
de peso relataram um consumo inferior de alimentos
considerados não saudáveis como refrigerantes, doces e
alimentos gordurosos, enquanto os eutróficos relataram
maior consumo de leite e derivados e de calorias.

Discussão
As mudanças na composição da dieta observadas nas

últimas décadas decorrentes de fatores socioeconômicos,
demográficos, sociais, epidemiológicos e nutricionais,
têm sido descritas como as principais responsáveis pelo
aumento da prevalência de obesidade, especialmente en-
tre os jovens16. 

De acordo com os resultados da última Pesquisa de
Orçamentos Familiares (POF 2008-2009), 20,5% dos ado-
lescentes brasileiros apresenta excesso de peso e 4,9%
apresenta obesidade. Nos últimos 35 anos, a prevalência
de excesso de peso entre os jovens aumentou seis vezes
no sexo masculino (de 3,7% para 21,7%) e quase três ve-
zes no sexo feminino (de 7,6% para 19,4%)17.

O presente estudo revela um quadro semelhante àque-
les identificados em outras pesquisas no que diz respeito
à elevada prevalência de excesso de peso e adoção de
padrões alimentares de risco pelos adolescentes. No que
se refere ao estado nutricional, os resultados são ainda
mais preocupantes, com prevalência de sobrepeso e obe-
sidade superior as identificadas em outros estudos, tam-
bém realizados com população adolescente18-19.

A adoção de hábitos alimentares inadequados, carac-
terizados pelo consumo excessivo de açúcares simples e
gorduras, associada à ingestão insuficiente de frutas e
hortaliças, tem contribuído diretamente para o ganho de
peso nesse grupo populacional.

Constatou-se um baixo consumo dos alimentos que
integram o grupo das frutas, legumes e verduras, leite e
derivados, associado à ingestão excessiva de açúcares e
doces entre os adolescentes estudados. 

Estudo realizado por Carmo et al.20 (2006) com 390
adolescentes também identificou um consumo insufi-
ciente de frutas e hortaliças, sendo que cerca de 73% e
71% dos adolescentes relataram ingerir quantidades ina-
dequadas desses alimentos, respectivamente. Os autores
verificaram ainda que a ingestão de doces e açúcares
pelos adolescentes foi mais que o dobro da quantidade
preconizada.
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Tabela 3. Consumo alimentar de acordo com o estado nutricional dos adolescentes. Sorocaba-SP, 2011

  Estado nutricional

  Variáveis Eutrofia Excesso de peso p-valor

  Média (desvio-padrão)

  Calorias 3228,9 (1274,5) 2930,1 (952,3) 0,09
  Carboidrato % 53,2 (5,0) 54,3 (5,2) 0,17
  Proteína % 12,6 (2,3) 13,1 (2,7) 0,26
  Lipídio % 32,7 (4,4) 31,0 (4,4) 0,02*
  Frutas, legumes e verduras (g) 267,4 (169,0) 271,4 (178,7) 0,89
  Doces e açúcares (g) 120,0 (96,7) 98,8 (60,2) 0,10
  Leite e derivados (g) 334,8 (229,6) 319,0 (206,6) 0,66
  Refrigerantes (mL) 312,1 (239,9) 262,6 (226,9) 0,20
  Alimentos gordurosos (g) 151,0 (114,4) 130,8 (82,3) 0,20

*Teste t de Student

Gráfico 3. Consumo de porções diárias dos grupos alimentares e in-
gestão recomendada segundo o Guia alimentar para a po-
pulação brasileira, sexo masculino. Sorocaba-SP, 2011



Assim como o observado neste estudo, outros autores
ressaltam o elevado consumo de doces como uma prática
comum entre adolescentes19,21-23.

A ingestão de refrigerantes e bebidas açucaradas pelos
adolescentes se revelou inferior às quantidades identifi-
cadas em outros estudos. Enes et al.21 (2008) ao avaliar
adolescentes residentes em Piedade-SP verificaram um
consumo de aproximadamente 500mL/dia de refrigeran-
tes e bebidas com adição de açúcar. Em outro estudo
realizado em Piracicaba-SP, Carmo et al.20 (2006) encon-
traram uma ingestão ainda maior (cerca de 800mL/dia)
dessas bebidas entre os jovens.

O aumento crescente da ingestão de refrigerantes e
sucos artificiais pelos adolescentes, muitas vezes em
substituição ao leite, tem despertado a preocupação de
especialistas, tendo em vista as evidências que compro-
vam associação positiva entre o consumo dessas bebidas
e a ocorrência de obesidade24.

Nielsen e Popkin22 (2003) identificaram um aumento
do consumo de refrigerantes, no período de 1977 a 2001,
visto que a contribuição energética proveniente desse
alimento aumentou de 2,8% para 7%. Concomitante-
mente, a quantidade de energia proveniente do leite so-
freu redução, passando de 8% para 5%.

As análises dietéticas revelam que o padrão de consumo
alimentar dos adolescentes eutróficos e com excesso de
peso é muito semelhante, contrariando, portanto, a hipó-
tese inicial de associação entre alimentação e excesso de
peso. Resultados similares também foram encontrados por
outros autores a partir de estudos com adolescentes18-19.

A influência exercida pelo consumo de determinados
grupos de alimentos sobre o IMC ainda é controversa.
Enquanto alguns estudos25-26 confirmam essa relação, ou-
tros resultados não sugerem existir associação entre a in-
gestão de determinados grupos alimentares e o estado
nutricional27-28.

Dentre os nutrientes e grupos alimentares analisados
neste estudo, somente a participação dos lipídios no VET
apresentou diferença estatisticamente significativa entre
adolescentes eutróficos e com excesso de peso. No en-
tanto, é importante esclarecer que a maior contribuição
dos lipídios ocorreu entre os adolescentes eutróficos e
não entre aqueles com excesso de peso conforme espe-
rado. Essa mesma tendência foi observada para as demais
variáveis de consumo analisadas. Verificou-se que com-
portamentos pró-excesso de peso como maior consumo
de doces, refrigerantes, alimentos gordurosos foram mais
evidentes entre os escolares eutróficos. 

Tais resultados podem ser justificados pela tendência
de subestimação da ingestão alimentar pelos adolescentes
com excesso de peso, conforme descrito por Patrick et
al.29 (2004), ou mesmo devido à ocorrência de causali-
dade reversa: adolescentes com excesso de peso podem
ter reduzido a ingestão desses alimentos com o objetivo
de perder peso.

Tais resultados devem ser interpretados com cautela,
isto porque estudos transversais, embora sejam impor-
tantes na geração de hipóteses, não permitem o estabe-
lecimento de uma relação direta de causa e efeito. Pes-
quisas de natureza prospectiva tem se revelado mais
robustas para investigar a relação entre a dieta inade-

quada e os desfechos desfavoráveis para a saúde dos
adolescentes. Além disso, seria prudente a investigação
de outros fatores de risco relacionados à ocorrência de
obesidade como o sedentarismo, condição socioeconô-
mica e história familiar de obesidade, variáveis que não
foram contempladas no presente estudo. 

Destacam-se ainda as limitações inerentes aos estudos
dietéticos que envolvem crianças e adolescentes. Os jo-
vens têm menor habilidade cognitiva de recordar e re-
gistrar o consumo alimentar e o tamanho das porções, a
falta de conhecimento de determinadas preparações e o
valor social atribuído a alguns alimentos. Além disso,
sabe-se que os alimentos preferidos pelos entrevistados
tendem a ser lembrados com maior facilidade, podendo
levar à superestimação do tamanho das porções. Por
outro lado, alimentos não apreciados por eles tendem a
ser esquecidos30.

Em última análise, é preciso levar em conta as dificul-
dades de se avaliar a associação entre o padrão alimentar
e atividade física com o estado nutricional de adoles-
centes, já que esse grupo se encontra em uma fase de
definição de padrões de estilo de vida.

Conclusões
O perfil antropométrico e alimentar dos adolescentes

estão de acordo com a tendência que tem sido observada
de aumento do excesso de peso entre os jovens brasileiros. 

Diante dos resultados encontrados justifica-se a im-
plementação imediata de programas de intervenção nu-
tricional na tentativa de mudar esse cenário. A adoção
de estratégias educativas que visem a redução do con-
sumo de doces e açúcares, refrigerantes e o aumento do
consumo de frutas e hortaliças e leite e derivados devem
ser priorizadas. 

A escolha do ambiente escolar para a promoção de
hábitos de vida saudáveis deve ser encorajada, por ser
um local de intenso convívio social e propício para ati-
vidades educativas. 

As intervenções nos hábitos de vida devem ser iniciadas
o mais precocemente possível, já que na adolescência
ocorrem mudanças importantes na personalidade do in-
divíduo e por isso é considerada uma fase favorável para
a consolidação de hábitos que poderão trazer implica-
ções diretas para a saúde na vida adulta. 
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