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Resumo
Objetivo – Descrever o perfil antropométrico e o consumo de frutas e hortaliças por escolares do primeiro ano do ensino fundamental
de uma escola particular e outra pública da cidade de Marília-SP e realizar a comparação entre ambas. Métodos – Foram coletadas as
medidas de peso e estatura, a partir dos quais foi determinado o IMC/l (Índice de massa corpórea para idade), adotando-se os pontos
de corte apontados pela Organização Mundial da Saúde. Foi aferida também a medida da circunferência abdominal que foi classificada
segundo o sexo e a idade, sendo considerada elevada quando a medida situou-se acima do percentil 75. A investigação do consumo
de frutas e hortaliças foi realizada por meio do Questionário de Frequência de Consumo de frutas e hortaliças (QFCFH) o qual foi ela-
borado com base no instrumento de Slater et al. (2010). Resultados – Com base no IMC/l foi observado prevalência de eutrofia em
ambas redes de ensino, enquanto que cerca de 45% delas apresentava excesso de peso em seus diferentes níveis. Não foi encontrado
diagnóstico de magreza entre os participantes. Não houve diferença significativa nos valores de Escore-z do IMC/l comparando as
duas redes de ensino. Com relação à circunferência abdominal, 74% e 79% das crianças das escolas pública e particular, respectiva-
mente, apresentaram esta medida elevada. No parâmetro alimentar, foi observado que a frequência diária de consumo das frutas de
hortaliças investigadas foi maior entre as crianças da escola pública. Conclusão – Dos apontamentos presentes nesta publicação emer-
gem a necessidade de maiores investimentos no tocante ao hábito alimentar.

Descritores: Frutas; Verduras; Índice de massa corporal; Estudantes

Abstract
Objective – To describe the anthropometric profile and consumption of fruits and vegetables for students of the first year of elementary
level to a private and a public school in the town of Marilia/SP and to make a comparison between them. Methods – The weight and
height measurements were collected, from which was determined the BMI / A (body massa index por age), adopting the cut off points
raised by de World Health Organization. Abdominal circunference measure was also assessed and was classified according to sex and
age, considered high when the measure was above the 75 percentile. The study on consumption of fruits and vegetables was carried
out through the Questionanaire of Fruit and Vegetable Consuption Frequency (QFVCF), which based on the instrument Slater et al.
(2010). Results – Based on BMI / A was observed prevalence of normal weight in both school systems, while about 45% of them had
excess weight at different levels. It was found diagnosis of thinness among participants. There was no significant difference in score z
values of BMI / I compared the two school systems. Regarding the abdominal circumference, 74% and 79% of children of public and
private schools, respectively, presented this high measure. In the food parameter, it was observed that the daily frequency of consumption
of fruits and vegetables investigated was greater among children in public school. Conclusions – From the notes presented in this pu-
blication emerge the need for greater investment in regard to eating habits.

Descriptors: Fruit; Greens; Body mass index; Students

Introdução
O crescimento humano é um processo contínuo, com

especificidades em cada etapa da vida, com influência
de diversos fatores como endógenos (biológicos, gené-
ticos e étnicos) e exógenos (nutricionais, culturais, am-
bientais e sociais)1.

Nos primeiros dois anos de vida da criança o cresci-
mento ocorre de maneira mais intensa. Esta é a fase
mais suscetível aos distúrbios de crescimento. Portanto
uma das melhores formas de avaliar a saúde na infância
é verificar a adequação do padrão de crescimento2 e
sua alimentação visto que a nutrição de maneira ade-
quada é essencial para assegurar o crescimento e de-
senvolvimento normais3. Desse modo, o acompanha-
mento da situação nutricional dessas crianças tornou-se
um indicador de saúde global4, permitindo diagnosticar
agravos à saúde e riscos nutricionais por meio do mo-
nitoramento do crescimento e do ganho ponderal5 pos-

sibilitando o desenvolvimento de estratégias interven-
cionais mais eficazes.

Popkin6 alerta sobre modificações importantes que
têm ocorrido com relação ao perfil nutricional da popu-
lação de países em desenvolvimento, como o Brasil, em
decorrência de um processo conhecido como transição
nutricional. Tal processo é retratado nas alterações das
prevalências dos agravos nutricionais. A Pesquisa de Or-
çamentos Familiares – POF 2008-2009, realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em
parceria com o Ministério da Saúde, confirmou que
desde a década de 1980 a desnutrição tem declinado e
essa queda se acelerou no ano de 2000. Além disso, ob-
servou-se uma homogeneização do crescimento físico
entre as crianças das diversas regiões do Brasil, válida
também para quando se compara o meio rural com o
urbano. Por outro lado, o ganho ponderal em crianças
de 5 a 9 anos vem aumentando desde 1980 e nos últimos
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20 anos essa tendência triplicou7. Em 2010, segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS), crianças obesas
ultrapassavam 43 milhões e dessas, 35 milhões eram de
países emergentes. Nessa mesma época, 92 milhões de
crianças estavam propensas ao sobrepeso8-9.

No Brasil, esta transição se deve muito à moderniza-
ção e urbanização crescentes que ocorreram, o que
gerou mudanças nos hábitos alimentares e no estilo de
vida10. Esta afirmação esta embasada no fato da ali-
mentação e a nutrição estarem diretamente relacionadas
ao processo de crescimento e desenvolvimento, sendo
que medidas antropométricas são apontadas como im-
portantes indicadores do estado nutricional de indiví-
duos e de populações por apresentarem grande sensi-
bilidade em aferir se as necessidades de proteínas e
energia não são atendidas11.

Dados da POF 2008-2009 confirmam que cerca de
90% da população brasileira tem consumo diário de frutas
e hortaliças menor que 400 g sendo considerado insufi-
ciente e abaixo das recomendações nutricionais12. Nota-
se ainda que alimentos básicos e tradicionais da dieta do
brasileiro, como arroz, feijão e farinha de mandioca, per-
deram a importância, crescendo a participação relativa
de alimentos prontos para consumo, tais como pães, em-
butidos, biscoitos, refrigerantes e refeições prontas13. Há
mais de uma década Mcneal14 já observou que crianças
de todas as classes sociais vinham se tornando consumi-
doras assíduas de alimentos calóricos e com crescente
independência delas na aquisição de alimentos. Isso ocor -
re devido à palatabilidade desses alimentos, os quais são
ricos em gordura e açúcar e fornecem mais calorias a
baixo custo15. Além disso, há evidências de que esses pro-
dutos estão cada vez mais acessíveis à população16.

Neste cenário a avaliação nutricional realizada no
espaço escolar torna-se uma importante ferramenta
para conhecer a dinâmica nutricional de crianças e
adolescentes17.

A avaliação nutricional infantil por meio da antropo-
metria, mesmo que restrita às medidas de peso e altura,
permite estimar a prevalência e gravidade de alterações
nutricionais18. Entretanto, nenhum parâmetro isolado é
indicador confiável da condição nutricional. Sendo as-
sim, a avaliação do consumo alimentar deve, sempre
que possível, ser realizada com o objetivo avaliar a in-
gestão de alimentos e identificar hábitos inadequados
e/ou a ingestão excessiva de alimentos com pobre con-
teúdo nutricional19, pois o desconhecimento do impacto
dessas práticas incorretas pode comprometer de forma
intensa a saúde do indivíduos20.

Com base neste cenário, este estudo objetivou des-
crever o perfil antropométrico e a frequência do con-
sumo de frutas e hortaliças por escolares do primeiro
ano do ensino fundamental de uma escola particular e
de uma pública da cidade Marília/SP e realizar um es-
tudo de comparação entre ambas.

Métodos
Trata-se de uma pesquisa descritiva e transversal que

foi realizada com escolares do primeiro ano de uma
escola particular e uma pública da cidade Marília/SP. 

A partir da lista de matriculados fornecida pelas es-
colas, as crianças foram identificadas e seus dados pes-
soais como nome completo, data de nascimento, sexo,
série e turma foram registrados no impresso de coleta
dos dados.

Para determinação do estado nutricional foram cole-
tadas as medidas de peso, estatura e circunferência ab-
dominal. Os escolares foram avaliados por pesquisadores
previamente treinados e conforme procedimentos reco-
mendados pelo Ministério da Saúde. A partir destes dados
foi avaliado o índice antropométrico IMC/I (índice de
massa corpórea para idade), adotando-se os pontos de
corte apontados pela Organização Mundial da Saúde21,
a saber: Magreza < Escore-z -2; Eutrofia ≥ Escore-z -2 e
≤ Escore-z +1; Sobrepeso > Escore-z +1 e ≤ Escore-z +2;
Obesidade: > Escore-z +2. Os valores do Escore-z foram
calculados pelo programa WHO Anthro Plus.

A circunferência abdominal foi obtida no ponto mé-
dio entre a décima costela e a borda superior da crista
ilíaca, conforme preconizado por McCarthy et al.22.
Esta medida foi classificada segundo o sexo e idade,
sendo considerada elevada quando a medida situar-se
acima do percentil 7523.

A investigação do consumo de frutas e hortaliças foi
realizada por meio de um instrumento adaptado do
Questionário de Frequência Alimentar para Adolescen-
tes24 o qual avalia a frequência de consumo habitual de
94 alimentos. Entretanto, considerando que neste estudo
objetivou-se investigar apenas o consumo de frutas e
hortaliças, optamos por utilizar somente as questões re-
ferentes a estes dois grupos de alimentos. Sendo assim,
o instrumento utilizado nesta pesquisa foi denominado
Questionário de Frequência de Consumo de Frutas e
Hortaliças (QFCFH), constando de 21 alimentos.

O tratamento estatístico dos dados quantitativos foi
realizado com apoio do programa BioEstat 5.0. Os da-
dos foram apresentados em tabelas de frequência ou
média ± desvio padrão. Utilizou-se os testes t, Anova
one way e Qui-quadrado para comparar as variáveis
estudadas. A probabilidade de significância considerada
foi 5% para as operações efetuadas.

O presente estudo teve início somente após a autori-
zação dos dirigentes das respectivas escolas, os quais
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido,
e também após a apreciação e aprovação do Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade de Marília – Uni-
mar (parecer número 800.199 de 22/08/204).

Resultados
Participaram do estudo 71 crianças, sendo 19 fre-

quentadoras da escola pública e 52 da particular. A
média de idade das crianças foi de 6,25±0,43 anos e
52,1% eram do sexo feminino.

Com base no índice antropométrico IMC/I foi obser-
vado prevalência de eutrofia em ambas redes de ensino,
enquanto que cerca de 45% das crianças avaliadas
apresentavam excesso de peso em seus diferentes níveis
(Gráfico 1). Não foi encontrado diagnóstico de magreza
entre os participantes. Não houve diferença significativa
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nos valores de Escore-z do IMC/I comparando as duas
redes de ensino (p=0,3995).

Gráfico 1. Diagnóstico nutricional das crianças avaliadas na escola
pública (n=19) e na particular (n=52) com base no índice
antropométrico IMC/I, Marília-SP, 2015

Com relação à circunferência abdominal, 74% e 79%
das crianças das escolas pública e particular, respecti-
vamente, apresentaram esta medida elevada. A média
do valor desta medida foi de 54,96±3,06 cm entre as
crianças eutróficas e de 62,29±6,28 cm entre as que
apresentavam excesso de peso, com uma diferença sig-
nificativa entre estes dois grupos de diagnóstico nutri-
cional (p<0,0001). Entretanto, foram encontrados va-
lores elevados desta medida mesmo em 59% das

crianças eutróficas, evidenciando um excesso de adi-
posidade abdominal (Tabela 1).

Tabela 1. Relação entre a classificação da medida de circun-
ferência da cintura e o índice antropométrico
IMC/I das crianças avaliadas na escola pública
(n=19) e na particular (n=52), Marília-SP, 2015

  Circunferência abdominal       Diagnóstico nutricional (IMC/I)

                                                   Eutrofia         Excesso de peso
  Normal                                    16 (41%)               0 (0%)
  Elevada                                    23 (59%)            32 (100%)

IMC/I = índice de massa corpórea para idade.

Com relação ao parâmetro alimentar, foi observado
que a frequência diária de consumo das frutas e horta-
liças investigadas foi maior entre as crianças da escola
pública, assim como o fato de nunca consumirem um
tal número destes alimentos foi superior entre as crian-
ças da escola particular (Tabela 2), embora tais dife-
renças não tenham sido significativas (p=0,1820).

Tabela 2. Frequência do consumo de frutas e hortaliças entre
as crianças avaliadas na escola pública (n=19) e
na particular (n=52), Marília-SP, 2015

                                                      Frequência de consumo

  Rede escolar Nunca Mensal Semanal Diário

  %

  Escola particular 33 18 31 18
  Escola pública 22 14 38 26
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Alimento
Rede de
ensino

Frequência de consumo

Nunca Mensal Semanal Diária

%

Alface
Pública
Particular

5
10

–
6

63
57

32
27

Acelga/
Repolho

Pública
Particular

52
50

16
17

16
21

16
12

Agrião/
Rúcula

Pública
Particular

64
52

10
15

5
23

21
10

Couve-flor
Pública
Particular

64
35

10
29

10
21

16
15

Beterraba
Pública
Particular

48
46

5
13

26
33

21
8

Cenoura
Pública
Particular

5
21

10
21

48
37

37
21

Espinafre/
Couve

Pública
Particular

32
54

16
13

32
27

20
6

Ervilha
Pública
Particular

53
48

21
21

21
25

5
6

Milho
Pública
Particular

21
25

21
23

32
44

26
8

Pepino
Pública
Particular

10
41

16
17

26
27

48
15

Tomate
Pública
Particular

–
21

–
8

53
38

47
33

Tabela 3. Distribuição da frequência relativa de consumo de
hortaliças entre as crianças avaliadas na escola pú-
blica (n=19) e na particular (n=52), Marília-SP,
2015

Alimento
Rede de
ensino

Frequência de consumo

Nunca Mensal Semanal Diária

%

Abacate
Pública
Particular

37
67

21
21

37
8

5
4

Abacaxi
Pública
Particular

5
27

11
29

58
36

26
8

Banana
Pública
Particular

–
19

10
6

37
25

53
50

Laranja/
Mexerica

Pública
Particular

–
17

5
8

42
50

53
25

Maça/
Pêra

Pública
Particular

–
10

16
15

47
46

37
29

Mamão
Pública
Particular

37
42

11
21

47
25

5
12

Melão/
Melancia

Pública
Particular

11
29

21
25

42
27

26
19

Manga
Pública
Particular

11
29

16
17

47
35

26
19

Morango
Pública
Particular

5
25

31
25

53
29

11
21

Uva
Pública
Particular

5
15

21
25

53
25

21
35

Tabela 4. Distribuição da frequência relativa de consumo de
frutas entre as crianças avaliadas na escola pública
(n=19) e na particular (n=52), Marília-SP, 2015



As Tabelas 3 e 4 apresentam a distribuição da fre-
quência relativa de consumo dos 21 alimentos avaliados
neste estudo e nos permite ver que a frequência nunca
foi indicada pelos alunos da escola particular tanto
para as hortaliças quanto para frutas, enquanto que en-
tre os alunos da escola particular indicaram tal fre-
quência mais comumente para as hortaliças, sendo o
consumo de frutas apontado com regularidade.

Discussão
Com base no índice antropométrico IMC/I averigua-

mos prevalência de crianças eutróficas tanto na escola
pública (58%) quanto na particular (54%). Rosaneli et
al.25 avaliaram 5.037 crianças entre 6 e 10,9 anos em
Maringá/PR e também encontraram percentual elevado
de eutrofia (68%). Giugliano et al.26 fizeram um estudo
com 528 escolares entre 6 e 10 anos em Brasília e o
sobrepeso somado a obesidade foi detectado em 40%
dos pesquisados, percentual este similar ao encontrado
em nosso estudo que foi de 46% na escola particular e
42% na escola pública. Entretanto, menor percentual
de excesso de peso foi encontrado por Rech et al.27 ao
avaliarem escolares de 7 a 12 anos de uma cidade ser-
rana do Rio Grande do Sul, sendo que 19,9% destes
apresentavam sobrepeso e 8% obesidade.

A prevalência sobrepeso na população de nosso es-
tudo foi inferior aos dados de nível nacional obtidos
na POF 2008-20097. Nesta pesquisa, entre crianças de
5 a 9 anos, o sobrepeso foi diagnosticado em 33% de-
las, enquanto que cerca de 25% das crianças avaliadas
neste estudo apresentavam esta alteração nutricional.
O percentual de obesidade encontrado neste estudo
foi similar ao de nível nacional, visto que 16% e 21%
das crianças das escolas pública e particular, respecti-
vamente, apresentaram este diagnóstico, enquanto que
em nível nacional este percentual foi de 16,6% entre
os meninos e 11,8% entre as meninas.

Considerando a renda familiar e partindo do princípio
que crianças matriculadas na escola particular apre-
sentam superioridade neste parâmetro, os dados deste
estudo apresentaram uma dinâmica parecida àquela
constatada na POF 2008-2009, ou seja, a prevalência
de obesidade aumentam com a renda7.

Nesse estudo foi analisada a circunferência abdomi-
nal e verificado que 74% e 79% dos escolares avaliados
nas escolas pública e particular, respectivamente, apre-
sentavam esta medida elevada. Estes percentuais são
superiores a outros estudos que avaliaram esta medida
em escolares. Costa et al.28 ao analisarem 10.822 crian-
ças entre 7 a 10 anos, em escolas públicas e privadas
da cidade de Santos, detectaram 54,3% destes com
acúmulo de gordura abdominal. Pedroni et al.29, ao
avaliarem 1.230 escolares de 11 a 14 anos em uma ci-
dade serrana no Sul do Brasil, encontraram excesso de
gordura abdominal em apenas 28,7% dos avaliados. 

Com relação aos padrões alimentares, dados da POF
2008-2009 indicam que o consumo de frutas e hortaliças
aumenta muito com a renda7. Partindo do princípio de
que as crianças matriculadas na escola pública pertençam

à famílias de renda mais baixa, nosso estudo encontrou
dados que vão na contramão destes, visto que tais crian-
ças indicaram consumo de frutas e hortaliças com maior
frequência que as crianças da escola particular.

A POF 2008-2009 aponta que o consumo de frutas e
hortaliças está abaixo das recomendações nutricionais7,
o que também foi detectado neste estudo visto que 22%
e 33% das crianças das escolas pública e particular,
respectivamente, informaram nunca consumir estes ali-
mentos. Dado similar foi encontrado por Venâncio et
al.30 ao avaliarem escolares de 7 a 9 anos da cidade de
Anápolis/GO e detectarem que a maioria fazia uso de
alimentação insuficiente em relação às recomendações
da pirâmide alimentar. Costa et al. (2012) estudaram
4.964 crianças de 6 a 10 anos do estado de Santa Cata-
rina, de escolas públicas e privadas, e encontraram que
26,6% não consumiam frutas ou verduras diariamente.

Conclusão
Os dados do presente estudo mostram prevalência

de eutrofia entre as crianças avaliadas, entretanto muitas
delas com excesso de adiposidade abdominal. No to-
cante ao consumo de frutas e hortaliças, este foi superior
entre as crianças matriculadas na escola pública, em-
bora em ambas redes de ensino tenha havido percentual
considerável de crianças que referiram nunca comerem
estes alimentos. 

Os apontamentos presentes nesta publicação podem
servir de parâmetro para a formulação, acompanha-
mento e avaliação das políticas relacionadas à saúde
desta população, emergindo a necessidade de maiores
investimentos no tocante ao hábito alimentar.
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