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RESUMO  
 
 

O ensino fundamental tem avançado rumo à educação em tempo integral, com 
permanência do aluno por mais tempo na escola, aumento do número de refeições 
servidas e a necessidade de adequação das instituições à nova realidade. O objetivo 
do estudo foi identificar a adesão e a aceitação à alimentação nas escolas e analisar 
os fatores associados à não adesão e à não aceitação por alunos de escolas 
públicas municipais de tempo integral de Goiânia. Estudo transversal realizado com 
alunos de seis a 14 anos de escolas públicas de tempo integral. Foram investigadas 
questões sobre o consumo das refeições, refeições servidas, distribuição de 
alimentos, alimentos externos à escola, dados socioeconômicos e a avaliação 
nutricional dos alunos. A adesão às refeições (lanches da manhã e da tarde e 
almoço) foi definida como o consumo de quatro a cinco vezes/semana, e a 
aceitação, isto é, a aprovação das refeições, avaliada pela escala hedônica facial de 
cinco pontos, estabelecendo-se ponto de corte de 85,0%. Realizou-se a regressão 
de Poisson para verificar os fatores associados à não adesão e à não aceitação das 
refeições. Participaram 359 alunos, a maioria era eutrófica, tinha de seis a 10 anos 
de idade, pertencente à classe C e as mães tinham nove anos ou mais de estudo. A 
adesão foi alta para o almoço e lanche da tarde e baixa para o lanche da manhã e 
para as três refeições em conjunto. A aceitação não alcançou 85,0% em nenhuma 
das refeições, sendo menor no lanche da manhã. Os fatores associados à não 
adesão foram: número de pessoas acima de quatro no domicílio, realização da 
refeição no refeitório, o local de consumo considerado desconfortável e a avaliação 
negativa dos utensílios. Aqueles associados à não aceitação foram: idade >10 anos, 
sexo feminino, avaliação negativa dos utensílios e inadequação da temperatura dos 
alimentos. A maioria dos alunos aderiu ao almoço e ao lanche da tarde, mas não ao 
lanche da manhã. A não adesão e não aceitação associaram-se aos aspectos 
demográficos, sociais e relacionados à alimentação nas escolas. Um monitoramento 
da execução do programa é fundamental para que os recursos públicos sejam 
investidos de forma adequada, direcionados às necessidades do público alvo. Os 
testes de aceitabilidade devem ser realizados periodicamente incluindo a adesão. 
 
Palavras-chave: Alimentação escolar, política nutricional, saúde escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FACTORS ASSOCIATED WITH NON-ADHERENCE AND NON-ACCEPTANCE OF 
SCHOOL MEALS FOR STUDENTS IN PUBLIC SCHOOLS FULL TIME 

 
ABSTRACT 

 
 

The basic education has advanced towards full-time education, the student staying 
longer in school, increasing the number of meals served and the need to adapt the 
institutions to the new reality of school meals. The aim of the study was to identify 
adherence and acceptance to food and analyze the factors associated with non-
adherence and non-acceptance of students from public schools full-time Goiânia. 
Cross-sectional study with students from six to 14 years in public school full-time. 
The consumption of meals on issues were investigated, served preparations, food 
distribution, food external to school and socioeconomic data, including nutritional 
assessment of students. Adherence to meals (snacks in the morning and afternoon 
and lunch) was defined as the effective consumption of four to five times / week and 
acceptance, this is the approval meals, by means of hedonic face five-point scale 
with cutoff 85.0%, being lower in mid-morning snack. Poisson regression performed 
to identify factors associated with non-adherence and non-acceptance of meals. 
Attended by 359 students, most were eutrophic, had six to 10 years old, belonging to 
the class C and mothers had nine years or more of study. Adherence was high for 
lunch and afternoon snack and low for a snack in the morning and for three meals 
together. The acceptance did not reach 85.0% in any of the meals. Factors 
associated with nonadherence were number of persons above four at home, 
consumer place the refectory, and the same uncomfortable and the negative 
evaluation of utensils. Factors associated with non-acceptance were age >10 years, 
female gender, the negative evaluation of utensils and inadequate food temperature. 
Most students adhered for lunch and afternoon snack, but not at the morning snack. 
Non-adherence and rejection were associated to demographic, social and related to 
food in schools. A monitoring of the program is essential if public resources invested 
appropriately, directed to public needs to which they relate. Acceptability tests are 
needed periodically including the assessment of adherence. 
 
Keywords: School feeding, nutrition policy, school health 
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CAPÍTULO 1  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma das políticas 

públicas na área de alimentação e nutrição e de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) mais expressivas no Brasil. Ao longo das décadas, o Programa perdeu o 

caráter assistencialista para tornar-se peça fundamental rumo à garantia do Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA) (SIQUEIRA et al., 2014).  

Com a instituição do marco legal do PNAE, representado pela Lei 

11.947/2009 (BRASIL, 2009a) e suas normativas posteriores (BRASIL, 2009b; 

2013), houve um grande incentivo à melhoria dos cardápios elaborados pelo 

nutricionista responsável-técnico, com especificações técnicas outrora não 

abrangentes, obrigatoriedade da oferta de uma quantidade mínima de frutas e 

hortaliças, restrição nas quantidades de açúcar, gordura saturada/trans e sódio. 

Essas mudanças foram potencialmente importantes para a ampliação da qualidade 

do Programa (BRASIL, 2013; PEIXINHO, 2013; TEO; MONTEIRO, 2012).  

Outro aspecto importante no avanço do PNAE foi a adequação à nova 

realidade vivenciada pela educação brasileira, especialmente a partir da virada do 

século, com o incentivo do governo à implantação e expansão do ensino em tempo 

integral (LECLERC; MOLL, 2012). Desta forma, o atendimento do Programa foi 

ampliado aos alunos das escolas em tempo integral com, no mínimo, três refeições, 

de modo a suprir, pelo menos, 70,0% de suas necessidades nutricionais diárias 

(BRASIL, 2009b; BRASIL, 2013). 

Por outro lado, mesmo com as medidas implementadas ao longo dos anos, e 

que constituem um conjunto de ações para favorecer a equidade aos indivíduos que 

necessitam das políticas públicas como o PNAE, não garante, por si só, o exercício 

desse direito. Observa-se na prática, uma insuficiente atuação do Conselho de 

Alimentação Escolar no acompanhamento e fiscalização do programa, a oferta de 

refeições monótonas que nem sempre levam em consideração os hábitos 
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alimentares, ausência de educação alimentar e nutricional sistemática e uso indevido 

dos recursos públicos investidos (SIQUEIRA et al., 2014).  

Além disso, estudos evidenciam uma adesão baixa à alimentação escolar e 

aceitação que muitas vezes não alcança o mínimo recomendado pela legislação 

(BLEIL; SALAY; SILVA, 2009; MUNIZ; CARVALHO, 2007; PEGOLO; SILVA, 2010; 

SILVA et al., 2013). Contudo, nos últimos dez anos, a maioria dos estudos foi 

realizada no sudeste do Brasil e avaliaram a adesão e a aceitação em escolas de 

tempo parcial. Nesse período, apenas um estudo realizou essa avaliação em 

escolas de tempo integral (DANELON; DANELON, 2009). 

A adesão à alimentação escolar é o consumo dos alimentos (SILVA et al., 

2013), avaliada na maioria das pesquisas pelo consumo semanal da alimentação, 

considerando-se como adesão o consumo de quatro a cinco vezes por semana. A 

aceitação é a aprovação dos alimentos ofertados nas escolas, avaliada por testes de 

aceitabilidade estabelecidos pela legislação, com padronização para uso da escala 

hedônica e o resto ingestão (BRASIL, 2013). A adesão e a aceitação são 

parâmetros que avaliam a qualidade das refeições servidas nas escolas públicas 

brasileiras e, portanto, refletem a efetividade dos investimentos públicos no PNAE. 

A expansão do ensino em tempo integral é uma realidade no país e pouco se 

conhece sobre a adesão e a aceitação dos alunos à alimentação escolar neste 

contexto. Considerando que são imprescindíveis o acompanhamento e a 

monitorização do PNAE em todas as suas facetas, identificando seus pontos fortes e 

fracos, os objetivos deste trabalho foram identificar a adesão e a aceitação à 

alimentação e analisar os fatores associados à não adesão e à não aceitação por 

alunos de escolas públicas municipais de tempo integral de Goiânia.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  

 

Desde a década de 1930, o governo federal já apresentava iniciativas para o 

estabelecimento de políticas de alimentação/nutrição no país, em função da 

constatação de que segmentos expressivos da população brasileira apresentavam 

déficits nutricionais. Essas iniciativas aconteciam no bojo de movimentos 

internacionais com ênfase na melhoria do estado nutricional da população em um 

contexto de pós-guerras mundiais (PEIXINHO, 2013; SILVA, 1995). 

Em seguida a esse período, o início do PNAE, em 1955, foi marcado pela 

participação internacional, por meio de recursos e alimentos provenientes do 

exterior, e pelo fornecimento irregular dos alimentos, sem preocupação com as 

questões culturais e a aceitação da alimentação. A partir de 1970, o governo passou 

a adquirir alimentos no próprio país, no entanto, eram alimentos formulados 

produzidos por indústrias nacionais. Nesta época, o objetivo era fornecer 

suplementação alimentar aos pré-escolares e escolares de primeiro grau das 

escolas públicas e definiu-se, então, que a alimentação deveria fornecer 15,0% das 

recomendações nutricionais diárias (PEIXINHO, 2013). 

Com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, houve a extensão da 

garantia do direito à alimentação escolar a todos os alunos de ensino fundamental 

da rede pública (BRASIL, 1988). Posteriormente, com a Lei nº 8.913/1994, houve a 

descentralização da alimentação escolar aos estados e municípios e estabeleceu-se 

o profissional nutricionista como responsável pela elaboração dos cardápios 

(BRASIL, 1994), o que favoreceu de forma expressiva e positiva a execução do 

PNAE (CHAVES et al., 2013). 

Após a descentralização, principalmente a partir da virada do século, o PNAE 

sofreu uma série de mudanças importantes do ponto de vista da valorização do 

aspecto nutricional e da aquisição de produtos locais. A Lei 11.947, de 16 de julho 

de 2009, constituiu um marco para o fortalecimento do Programa, já que uma série 

de aspectos foram mantidos e outros incorporados às novas exigências legais 

(BRASIL, 2009a). 
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Assim, ampliou-se o atendimento aos alunos do ensino médio e a perspectiva 

de garantia à alimentação adequada e fortalecimento da economia local, quando se 

tornou obrigatória a aquisição de, no mínimo, 30,0% dos recursos financeiros em 

alimentos da agricultura familiar. Também reafirmou o papel do nutricionista na 

elaboração de cardápios, com utilização de gêneros alimentícios básicos, 

respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a 

tradição alimentar da localidade, pautando-se na sustentabilidade e diversificação 

agrícola da região, na alimentação saudável e adequada. Nesse contexto, exigiu-se 

a elaboração de cardápios diferenciados para alunos com necessidades nutricionais 

específicas em função de alguma doença (BRASIL, 2009a; TEO; MONTEIRO, 

2012). 

Ao regulamentar a Lei 11.947/2009 (BRASIL, 2009a), a Resolução do 

CD/FNDE nº 38 de 2009 (BRASIL, 2009b) e, mais recentemente, a Resolução 

CD/FNDE nº 26 de 2013 (BRASIL, 2013) estabeleceram novos parâmetros, mais 

específicos quanto à oferta da alimentação nas escolas, conferindo maiores 

exigências à elaboração dos cardápios. Dentre estas: atendimento às necessidades 

nutricionais dos alunos (Quadro 1) e às especificidades culturais das comunidades 

indígenas e/ou quilombolas; cardápios elaborados a partir de fichas técnicas de 

preparo, com informações sobre o tipo de refeição, o nome da preparação, os 

ingredientes que a compõe e sua consistência, bem como informações nutricionais; 

inclusão da identificação e a assinatura do nutricionista responsável pela elaboração 

do cardápio; e as recomendações que estabelecem as quantidades máximas diárias 

de açúcar, gordura e sódio, as quais estão em consonância com a alimentação 

saudável e adequada. Além disso, proibiu-se a oferta de refrigerantes e sucos 

artificiais e restringiram-se as quantidades de doces e alimentos enlatados, 

embutidos, entre outros (BRASIL, 2013). 
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Quadro 1. Atendimento às necessidades nutricionais dos alunos que recebem 
alimentação escolar. 

Público atendido 
% das NN* 
(mínimo) 

Nº de Refeições 
(mínimo) 

Alunos de creches em período parcial 30,0 2 

Creches em período integral 70,0 3 

Alunos de comunidades indígenas ou áreas 
remanescentes de quilombos, exceto creches 

30,0 1 

Demais alunos da educação básica, em período parcial 20,0 1 

Alunos da educação básica quando ofertadas duas ou 
mais refeições, exceto creches em período parcial 

30,0 2 

Alunos do Programa Mais Educação e de tempo integral 70,0 3 

Fonte: BRASIL, 2009b; 2013. *NN – Necessidades nutricionais. 
 
 

A Resolução CD/FNDE nº 26/2013 reforça a necessidade de realização do 

teste de aceitabilidade dos alimentos, diante da introdução de alimentos novos ou 

quaisquer alterações inovadoras no preparo das refeições ou para avaliação da 

aceitação dos cardápios frequentemente praticados. O percentual para que a 

preparação ou alimento seja considerado como aprovado nesse teste deverá ser 

igual ou superior a 90,0% se for utilizado o parâmetro do resto ingestão, e igual ou 

superior a 85,0% se o método utilizado for a escala hedônica (BRASIL, 2013). 

Os avanços do PNAE evidenciam a importância do Programa enquanto uma 

das mais amplas políticas públicas na área de segurança alimentar e nutricional 

(SAN). O Programa está inserido nas diretrizes, objetivos e metas do Plano Nacional 

de SAN para assegurar o atendimento universal a todos os alunos, incentivo ao 

consumo de alimentos saudáveis, utilização da alimentação escolar como 

ferramenta pedagógica, incentivo à pesquisa e capacitação de gestores e técnicos 

(CAISAN, 2011).  

Além disso, o planejamento e execução do PNAE abrangem praticamente 

todas as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, desde a 

promoção da alimentação adequada e saudável ao controle dos alimentos, 

destacando-se como uma política pública que colabora com a melhoria das 

condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2013). 

 O marco regulatório do programa, concretizado com a Lei 11.947/2009 

(BRASIL, 2009a), evidenciou a gradativa superação do paradigma de política de 

caráter assistencialista e o consequente avanço da concepção de seus benefícios 
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como um direito, ainda que esse marco, por si só, não seja suficiente para garanti-lo. 

As mudanças decorrentes da promulgação da legislação atual transcorrem 

condicionadas a interesses sociais, políticos e econômicos dos estados e municípios 

mas devem ser efetivamente acompanhadas por um controle social atuante 

(SIQUEIRA et al., 2014) e pelos profissionais responsáveis-técnicos na execução do 

programa. 

Como forma de favorecer a efetivação dessas mudanças, as condições 

constantes na legislação sobre o PNAE (BRASIL, 2013) devem ser respeitadas e 

cumpridas independentemente do tipo de atendimento que as escolas públicas de 

ensino fundamental e médio prestam, sejam escolas que atendem alunos nos turnos 

diurno ou noturno, em tempo parcial ou integral. 

 

 

2.2 ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL E A INTERFACE COM O PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

A primeira iniciativa de experiência do que se poderia considerar escola 

pública em tempo integral no Brasil, surgiu na década de 1950, com a criação do 

Centro Educacional Carneiro Ribeiro, na Bahia. Nesse centro, os alunos estudavam 

um período e no outro participavam de atividades complementares. Posteriormente, 

mais experiências surgiram, como os Centros Integrados de Educação Pública 

(CIEP), na década de 1990, no Rio de Janeiro; em Belo Horizonte, desde 2006 

iniciou-se o Programa Escola Integrada; em São Paulo na mesma época, foram 

implantadas mais de 500 Escolas de Tempo Integral, no ensino fundamental da rede 

pública estadual, com o objetivo de ampliar as possibilidades de aprendizagem dos 

alunos; dentre outras experiências (CASTRO; LOPES, 2011; CAVALIERE, 2009). 

Desde 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), iniciou-se um movimento oficial de instituição de escolas públicas de tempo 

integral no país e, a partir de então, o tempo de permanência do aluno na escola 

deveria ser progressivamente ampliado. Porém, não foi definido, naquele momento, 

qual seria o período correspondente ao “tempo integral” (BRASIL, 1996).  

Com o surgimento do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001), foram 

estabelecidas prioridades para a educação brasileira considerando a Carta Magna 

(BRASIL, 1988) e a realidade financeira e social do país. Dentre as prioridades 
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estava à garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos para todas as 

crianças de sete a 14 anos, com a ênfase no tempo integral para aquelas 

pertencentes a famílias com menor renda. A ampliação progressiva da jornada 

escolar deveria abranger uma quantidade de professores e funcionários suficiente. 

Além desses aspectos, o plano estabelecia a oferta aos alunos de, no mínimo, duas 

refeições diárias e que haveria apoio às tarefas escolares, a prática de esportes e 

atividades artísticas (BRASIL, 2001). 

Em 2007, o governo federal lançou o Programa Mais Educação como uma 

estratégia para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na 

perspectiva da Educação Integral (BRASIL, 2007). Tal iniciativa previa, para sua 

efetivação, a participação de diversos ministérios e da Controladoria Geral da União. 

O objetivo era fomentar projetos ou ações de articulação política e social e 

implementação de ações socioeducativas oferecidas de forma gratuita a crianças, 

adolescentes e jovens (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013). 

Com a criação do Programa Mais Educação, quando se iniciaram os 

movimentos mais intensos na implicação de diferentes atores institucionais e na 

construção de uma pauta política e pedagógica em favor da educação integral, 

evidencia-se dentre os marcos desses movimentos, as condições para a 

transferência de recursos pelo governo federal (LECLERC; MOLL, 2012). Destaca-

se, nesse bojo, a articulação do Programa Mais Educação com o PNAE, iniciada por 

meio da Resolução CD/FNDE nº 38, de 19/08/2008. A legislação estabelecia 

critérios para o repasse de recursos financeiros ao PNAE, para o atendimento dos 

alunos do ensino fundamental matriculados em escolas de educação integral, 

participantes do Programa Mais Educação (BRASIL, 2008).  

Posteriormente, a Resolução CD/FNDE nº 38 de 16/07/2009 (BRASIL, 2009b) 

unificou os critérios para o atendimento a todos os alunos da educação pública 

básica, seja de escolas com jornada parcial ou integral. A partir dessas legislações, 

o recurso diário per capita para a alimentação ampliou-se aos estudantes das 

escolas de tempo integral e observou-se o aumento na adesão das escolas ao 

Programa Mais Educação a cada ano (CAVALIERE, 2007; LECLERC; MOLL, 2012). 

Em 2014, foi aprovada a reformulação do Plano Nacional de Educação que 

contemplou metas e estratégias a serem alcançadas no período de 2014 a 2024. A 

meta número seis é mais precisa no que tange ao atendimento no período integral, 

cujo tempo de permanência nas escolas deve ser igual ou superior a sete horas, 



17 

 

 

especificando que deve ser ofertado em 50,0% das escolas públicas de educação 

básica no decênio de vigência (BRASIL, 2014).  

O Plano estabeleceu ainda como uma das estratégias para alcançar essa 

meta, a institucionalização e manutenção, em regime de colaboração, do programa 

nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas. O objetivo era 

favorecer a instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, espaços para 

atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros 

equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de 

recursos humanos para a educação em tempo integral (BRASIL, 2014). 

Observa-se que a escola pública de tempo integral é uma realidade que se 

expande pelo país, mas ainda são poucas as experiências educacionais e pesquisas 

sobre escolas com esse tipo de atendimento no Brasil, não havendo, portanto, 

nenhum modelo ideal a ser estabelecido (CASTRO; LOPES, 2011). 

Observa-se que: 

Numa escola de tempo integral, as atividades ligadas às necessidades 
ordinárias da vida (alimentação, higiene, saúde), à cultura, à arte, ao lazer, à 
organização coletiva, à tomada de decisões, são potencializadas e 
adquirem uma dimensão educativa. Diferentemente, a rotina otimizada e 
esvaziada de opções em uma escola em turno parcial, imediatamente 
centrada nos conteúdos escolares, dificilmente pode propiciar esse tipo de 
vivência. Nesse sentido, ou seja, entendendo-se mais tempo como 
oportunidade de uma outra qualidade de experiência escolar, é que a escola 
de tempo integral pode trazer alguma novidade ao sistema educacional 
brasileiro (CAVALIERE, 2007, p. 1023).  

 

No esforço permanente de diálogo entre os executores desse projeto de 

ampliação do tempo de permanência do aluno na escola, na perspectiva da 

Educação Integral em tempo integral, os debates são organizados para a 

abordagem de temáticas relativas à sua operacionalização e materialização. Para 

tanto, era necessária a garantia de infraestrutura às escolas como a oferta de 

cozinhas e refeitórios adequados para o fornecimento de, no mínimo, três refeições 

diárias, cinco dias por semana, dentre outros aspectos estruturais, organizacionais e 

educacionais (LECLERC; MOLL, 2012). 

Para o estabelecimento do tempo de permanência na escola em período 

integral é indispensável à garantia de que alunos e professores tenham acesso à 

alimentação adequada, balanceada de acordo com parâmetros nutricionais. 

Considerando-se ainda que as refeições constituem um exercício de aprendizado do 

ponto de vista do convívio social e da alimentação saudável, amplia-se sua 
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importância (MONTEIRO, 2009). Alunos e professores reconhecem que a 

alimentação faz parte de uma boa educação (CASTRO; LOPES, 2011). Ademais, a 

escola é legitimamente lócus de aprendizagem e constitui-se em um espaço 

privilegiado para promoção de ações educativas na área de alimentação e nutrição 

(SIQUEIRA et al., 2014).  

Por outro lado, o surgimento dessas escolas expõe a fragilidade das 

propostas de políticas públicas. Experiências demonstram que uma estrutura como a 

que uma escola de tempo integral requer não pode ser estabelecida em curto prazo 

e, menos ainda, se manter sem a articulação e esforços adequados. Em São Paulo 

(SP), observou-se falta de estrutura física adequada, declínio nas capacitações do 

corpo administrativo e docente das escolas, ausência de funcionários, com prejuízo 

inclusive, na alimentação dos alunos, entre outros (CASTRO; LOPES, 2011).  

Em Goiânia (GO), a proposta para o surgimento das escolas de tempo 

integral começou a ser implantada em 2005, com a inauguração de uma escola cujo 

atendimento foi direcionado aos filhos de famílias desalojadas de um setor da 

capital. O número de escolas do gênero foi ampliado e, em 2008, haviam treze 

escolas de tempo integral da Rede Municipal de Educação, com proposta de 

ampliação gradativa desse quantitativo (VALADARES, 2011). 

Em 2013, a assessoria técnica do Conselho Municipal de Educação de 

Goiânia emitiu parecer a respeito das escolas de tempo integral em funcionamento, 

cujo trabalho de avaliação foi iniciado em 2010. No relatório, uma série de 

dificuldades foram apontadas na execução do Programa para as Escolas Municipais 

com Atendimento em Tempo Integral. Dentre elas, observou-se que das 20 escolas 

em funcionamento, 17 não possuíam refeitório, identificando-se condições 

inapropriadas para a realização das refeições (CME, 2013).  

Ainda com relação aos aspectos relacionados à alimentação escolar, os 

gestores das escolas, em oitiva com os conselheiros, julgaram que os cardápios em 

vigor na época eram inadequados. Assim, diante dessas e outras considerações, o 

parecer do Conselho sugeriu que não fossem abertas novas escolas até que as 

existentes atingissem o mínimo de qualidade nos aspectos físico, humanos, 

financeiros e pedagógicos (CME, 2013). Contudo, mesmo com essa recomendação, 

duas escolas foram reorganizadas em tempo integral após esse período. 

A escola de tempo integral, por suas possibilidades em si, compreende um 

espaço ímpar para a reflexão e aquisição de saberes diversos que inclui a 
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alimentação saudável como direito e como perspectiva de garantia da SAN e do 

DHAA, principalmente quando se considera que no período em que o aluno se 

mantém na escola suas necessidades nutricionais devem ser supridas em, no 

mínimo, 70,0% (BRASIL, 2013).  

Tendo em vista o papel primordial da alimentação nas escolas de tempo 

integral, tanto do ponto de vista nutricional quanto educacional, é necessário o 

acompanhamento da execução do PNAE nessas instituições, como a avaliação da 

adesão e da aceitação da alimentação escolar pelos alunos. 

 

 

2.3 ADESÃO E ACEITAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELOS ALUNOS 

  

A adesão é o efetivo consumo da refeição ofertada, ou seja, avalia se há 

consumo ou não de determinada refeição (SILVA et al., 2013). Essa avaliação difere 

da aceitação por não ter como foco a verificação da aprovação ou não dos 

alimentos/preparações. Entretanto, a legislação não menciona a necessidade da 

realização de testes para avaliar a adesão das refeições servidas nas escolas, prevê 

somente a avaliação da aceitação, por meio de teste de aceitabilidade (BRASIL, 

2013).  

No Manual para Aplicação dos Testes de Aceitabilidade no PNAE, elaborado 

pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar da Universidade 

Federal de São Paulo em 2010, definiu-se que a adesão corresponde à proporção 

de alunos que referiram consumir a alimentação preparada na escola. Neste manual 

sugere-se que a avaliação seja realizada pelo índice de adesão, que corresponde ao 

número de alunos que consumiram a refeição no dia da avaliação, dividido pelo 

número de alunos presentes na escola neste dia, multiplicando-se por 100, gerando 

a proporção de alunos que aderiram à alimentação (CECANE-UNIFESP/UnB, 2010).  

Tal índice foi utilizado na pesquisa de Sturion (2002) que estabeleceu como 

pontos de corte para adesão os seguintes percentuais: alto (acima de 70,0%), médio 

(50,0 a 70,0%), baixo (30,0 a 50,0%) e muito baixo (menor que 30,0%). Além desse 

parâmetro, a autora também utilizou como adesão o consumo dos alimentos, 

referido pelos alunos, de quatro a cinco vezes por semana (STURION et al., 2005). 

As principais metodologias utilizadas nos estudos sobre adesão à 

alimentação escolar são a avaliação da frequência de alunos que consomem os 
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  Detestei              Não gostei               Indiferente                Gostei                  Adorei 

alimentos nos dias da avaliação e as respostas dos alunos quanto ao consumo da 

refeição durante a semana, utilizando-se como ponto corte para adesão o consumo 

de quatro a cinco vezes por semana, principalmente (BLEIL; SALAY; SILVA, 2009; 

DANELON, 2007; SILVA et al., 2013; STURION et al., 2005). 

O conceito de aceitação não é descrito claramente na literatura, no entanto 

observa-se que existem estudos de avaliação da aprovação ou reprovação dos 

alimentos consumidos. A avaliação da aceitação da alimentação escolar por meio de 

testes de aceitabilidade já está bem estabelecida pela legislação do PNAE há 15 

anos (BRASIL, 2000). A partir de 2009, determinou-se a utilização de um dos dois 

métodos: escala hedônica ou resto ingestão (BRASIL, 2009b), que são os mais 

utilizados nos estudos sobre aceitação à alimentação escolar (BLEIL; SALAY; 

SILVA, 2009; CRUZ et al., 2013; TEO et al., 2009). 

 Os sentidos humanos são utilizados há séculos para avaliação sensorial dos 

alimentos. Essa avaliação inicialmente era feita por pessoas treinadas, transferida 

paulatinamente também para o público alvo dos produtos alimentícios. Três tipos de 

testes sensoriais são comumente usados: analítico de discriminação, analítico de 

descrição e hedônico. Os dois primeiros requerem treinamento e necessitam de 

acuidade sensorial, já o último não necessita desses requisitos e é utilizado para 

verificar a preferência ou se gostou de um determinado alimento, incluindo a escala 

hedônica (LAWLESS; HEYMANN, 1999). A escala hedônica facial, com figuras que 

representam a opinião a respeito dos alimentos (Figura 1), pode ser utilizada na 

avaliação da alimentação escolar (CUNHA et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Escala hedônica facial de cinco pontos (Fonte: CECANE-UNIFESP/UnB, 

2010). 

 

Já a avaliação da aceitação pelo resto ingestão considera o percentual de 

alimentos consumidos obtido excluindo-se o resto, que corresponde aos alimentos 
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distribuídos e não consumidos, e as sobras, que são os alimentos preparados e não 

distribuídos. O resto deve ser avaliado tanto do ponto de vista econômico, evitando o 

desperdício, quanto da falta de integração de quem consome. O resto, quando os 

alimentos são bem preparados e aprovados pelo consumidor, deve ser muito 

próximo de zero. Uma grande quantidade de restos leva aos seguintes 

questionamentos: algum alimento não atendeu às características sensoriais 

esperadas? Houve porcionamento excessivo por parte do manipulador ou do 

cliente? (ABREU; SPINELLI; PINTO, 2013). Desta forma, a avaliação do resto ou do 

alimento que realmente foi consumido constitui-se em um bom método para 

avaliação da aceitação (CUNHA et al., 2013). 

Um estudo realizado em Santos (SP) comparou e validou os métodos da 

escala hedônica facial de cinco pontos, o resto ingestão e o método de cartões 

lúdicos (utiliza as mesmas figuras da escala hedônica em forma de cartões) como 

testes de aceitabilidade. Foi observado que houve concordância entre os três 

métodos e todos são aptos para avaliar a aceitação (CUNHA et al., 2013). 

Nos últimos dez anos (2005 a 2015), diversos estudos no Brasil avaliaram a 

adesão e a aceitação da alimentação pelos escolares de escolas públicas de zona 

urbana e rural. Neste período foi encontrado somente um estudo que avaliou a 

adesão e a aceitação em escolas de tempo integral, realizado em duas escolas de 

Piracicaba/SP, uma com gestão municipal e outra terceirizada, com 218 alunos, 

onde se encontrou adesão média a alta às refeições e aceitação próxima ao 

estabelecido pela legislação (DANELON; DANELON; SILVA, 2009). 

A adesão à alimentação escolar foi avaliada nos estudos referidos por meio 

de metodologias diversas, sendo a metodologia aplicada no trabalho de Sturion et al. 

(2005) utilizada em grande parte dos trabalhos. Outras formas de avaliação também 

foram utilizadas, como a verificação do consumo da alimentação escolar no dia da 

pesquisa, consumo classificado como “sempre, às vezes ou nunca”, o recordatório 

24 horas, entre outras, menos utilizadas (CUNHA et al., 2014; HERNANDEZ; 

SLAVUTZKY; PADILHA, 2008; MUNIZ; CARVALHO, 2007; PECORARI, 2006). 

A adesão encontrada foi variável, em torno de 18,0 a 85,0%, provavelmente 

pelo tipo de metodologia aplicada e tipos de alimentos ou preparações avaliados, e 

sete deles (46,7%) indicou adesão menor do que 50,0% pelos escolares ao longo 

dos últimos 10 anos (HERNANDEZ; SLAVUTZKY; PADILHA, 2008; MUNIZ; 

CARVALHO, 2007; OCHSENHOFER et al., 2006; PECORARI, 2006; SILVA et al., 
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2013; STURION et al., 2005; TEO et al., 2009). Ao verificar a adesão em escolas 

públicas de tempo parcial de duas cidades do interior de Goiás, um estudo de 

abrangência nacional identificou adesão média de 75,0% (STURION et al., 2005). 

Quanto à aceitação, os estudos também revelaram uma variação expressiva e nem 

sempre atingiu os percentuais de 85,0% ou 90,0% (BLEIL; SALAY; SILVA, 2009; 

MUNIZ; CARVALHO, 2006; PECORARI, 2006; SILVA et al., 2013), para a escala 

hedônica facial ou resto ingestão, respectivamente, estipulados pela legislação 

brasileira que rege o PNAE (BRASIL, 2013). 

Apenas alguns desses estudos avaliaram a associação de fatores 

relacionados à adesão da alimentação nas escolas, como a renda, escolaridade da 

mãe, estado nutricional do aluno (BLEIL; SALAY; SILVA, 2009; STURION et al., 

2005), número de refeições que o aluno recebe em casa (STURION et al., 2005), 

presença de cantinas ou alimentos provenientes de fora da alimentação escolar 

(HERNÁNDEZ; SLAVUTZKY; PADILHA, 2008; SILVA et al., 2013; STURION et al., 

2005), escolas rurais e urbanas (MOTA; MASTROENI; MASTROENI, 2013; VIANA, 

2007), escolas estaduais e municipais (TEO et al., 2009), sexo masculino e feminino 

e faixa etária do aluno (PEGOLO; SILVA, 2010; PESSOA, 2013; SILVA et al., 2013; 

VIANA, 2007).  

Um estudo com alunos de duas escolas de tempo integral de Piracicaba (SP), 

realizado em 2006, avaliou as três refeições servidas na escola, e observou-se que 

houve diferença estatística na adesão ao lanche da manhã entre alunos com baixo 

peso em relação aos demais, no almoço houve maior adesão entre os alunos mais 

novos, e no lanche da tarde maior adesão entre os alunos mais novos e de famílias 

com menor renda (DANELON, 2007). 

A influência de fatores sobre a aceitação de alimentação escolar foi avaliada 

em poucos estudos. Foi observado em estudo com crianças, adolescentes e adultos 

que os alunos do sexo masculino, os mais velhos (>15 anos), os que não 

consumiam alimentos “extrainstituicionais” e os que participavam de atividades de 

educação alimentar e nutricional apresentavam maior aceitação da alimentação 

escolar (SILVA et al., 2013). 

Esses resultados também podem estar vinculados com a realidade de 

consumo alimentar observada no Brasil. Estudos que indicam um consumo 

inadequado de alimentos por crianças e adolescentes, como a ingestão elevada de 

sucos industrializados, refrigerantes, doces, baixo consumo de hortaliças e frutas, 
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consumo inadequado de leite e derivados (BIGIO et al., 2011; CONCEIÇÃO et al., 

2010; COSTA; VASCONCELOS; CORSO, 2012; MONTEIRO; MATIOLI, 2010; 

TORAL; SLATER; SILVA, 2007), consumo inadequado de sódio (VEIGA et al., 2013) 

e fibras (VITOLO; CAMPAGNOLO; GAMA, 2007), além de excesso de peso superior 

a 20% (COSTA; VASCONCELOS; CORSO, 2012; TORAL; SLATER; SILVA, 2007).  

Esse quadro indica que a alimentação escolar representa um importante 

papel do ponto de vista da oferta de alimentos saudáveis e da educação alimentar e 

nutricional, como é a proposta do PNAE (BRASIL, 2013). No entanto, a 

disponibilidade do alimento saudável não é garantia que será ingerido, 

principalmente se houver a presença competitiva de alimentos com altos teores de 

calorias, açúcares e lipídios (GORDON et al., 2009).  

 Diante da escassez de estudos sobre adesão e aceitação à alimentação 

escolar em escolas de tempo integral e considerando-se que: 1) os escolares 

realizam a maior parte de suas refeições na escola; 2) o PNAE apresentou 

mudanças significativas como a ampliação das exigências nutricionais, aquisição de 

alimentos da agricultura familiar, entre outros; 3) e que os escolares ainda 

apresentam baixo consumo de hortaliças e frutas e alto consumo de alimentos 

industrializados, propõem-se investigar a seguinte questão: como está a adesão e a 

aceitação à alimentação nas escolas municipais de tempo integral de Goiânia e 

quais os fatores que se associam à não adesão e à não aceitação? 
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3 OBJETIVOS 

 
 

3.1 GERAL 

 

Investigar os fatores associados à não adesão e à não aceitação da 

alimentação escolar por alunos de escolas municipais de tempo integral de Goiânia. 

 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

• Descrever a adesão e a aceitação às refeições (lanches da manhã e da tarde 

e almoço) da alimentação escolar pelos alunos. 

• Analisar os fatores demográficos, socioeconômicos, estado nutricional e 

relacionados à alimentação nas escolas que interferem na não adesão e na 

não aceitação da alimentação escolar pelos  
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4 MÉTODOS  

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo transversal. 

 

 

4.2 LOCAL, POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada em Goiânia, Goiás, com alunos de escolas públicas 

municipais de tempo integral. Na época do estudo, a capital apresentava 1.412.364 

habitantes, área territorial de 733.116 km2 e densidade demográfica de 1.776,74 

habitantes/ km2 (IBGE, 2014). O Índice de Desenvolvimento Humano de Goiânia, em 

2010, foi de 0,799, situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM entre 0,7 e 0,799) (PNUD, 2013).  

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia, em 2014, era 

responsável por 22 escolas municipais de tempo integral e, de acordo com o Censo 

Escolar de 2013, havia 4.428 alunos matriculados nessas instituições (INEP, 2013).  

Cada escola estava vinculada a uma Unidade Regional de Ensino (URE), de acordo 

com a localização geográfica, assim como todas as demais escolas e instituições 

educacionais, em um total de cinco URE (Brasil di Ramos Caiado, Maria Helena 

Batista Bretas, Central, Jarbas Jayme, Maria Thomé Neto). As URE tinham como 

objetivo prestar função administrativa e pedagógica às escolas (VALADARES, 

2011). O PNAE era executado de forma centralizada, onde os alimentos e cardápios 

eram disponibilizados pelo Departamento de Alimentação Educacional a cada escola 

e servidas três refeições diárias (lanches da manhã e da tarde e almoço). 

Os alunos das escolas de tempo integral estavam matriculados na educação 

infantil (crianças de 4 a 5 anos) e no ensino fundamental em ciclos de ensino de 

acordo com a faixa etária: Ciclo I (6 a 8 anos); Ciclo II (9 a 11 anos) e Ciclo III (12 a 

14 anos) (Apêndice A).  

Para a definição da amostra dos alunos considerou-se a população total de 

4.428 alunos matriculados nas escolas municipais de tempo integral, da qual foram 

excluídos 318 alunos das escolas Jardim Novo Mundo e Santa Terezinha, assim 
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considerou-se um total de 4.110 alunos matriculados no ensino fundamental (faixas 

etárias de seis a 10 anos e 11 a 14 anos). Essas duas escolas não fizeram parte da 

população-alvo, pois atendiam alunos matriculados na educação infantil, além do 

ensino fundamental, cuja faixa etária (quatro a cinco anos) não era objeto de estudo 

dessa pesquisa. 

Realizou-se amostragem aleatória simples considerando frequência de 50,0% 

de adesão à alimentação escolar (MUNIZ; CARVALHO, 2007; SILVA et al., 2013), 

margem de erro de 5,0%, nível de confiança de 95,0% (COCHRAN, 1977), 

totalizando 351 alunos (amostra mínima necessária). Foi estabelecido um adicional 

de 20,0% ao número de alunos da amostra para possíveis perdas (PEREIRA, 1995), 

constituindo um quantitativo de 422 alunos.  

A quantidade de alunos calculada para a composição da amostra, adicionada 

do percentual para perdas, foi proporcionalmente distribuída entre 50,0% de escolas 

de cada uma das cinco URE, por grupo de faixa etária (seis a 10 anos e de 11 a 14 

anos), para contemplar as diversas regiões da cidade. Assim, das 20 escolas 

elegíveis, sorteou-se 10 escolas para participação no estudo (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Fluxograma do cálculo amostral. Goiânia, 2014. 
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Das escolas sorteadas, nove aceitaram participar da pesquisa e uma foi 

excluída por dificuldades de contato com a direção, sendo substituída por outra na 

mesma URE. 

  

 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram incluídos no estudo os alunos do ensino fundamental das escolas 

municipais de tempo integral de Goiânia, com idade entre seis a 14 anos, que 

estavam presentes no dia da coleta dos dados. 

Foram excluídos do estudo os alunos com doenças relacionadas à 

alimentação e que necessitavam de dieta específica para sua enfermidade 

(diabéticos, hipertensos, dislipidêmicos, com intolerâncias ou alergias alimentares), 

com doenças mentais e físicas que pudessem impedir a participação no estudo ou 

que estivessem impossibilitados de serem submetidos à aferição de peso e altura 

para avaliação do estado nutricional.  

 

 

4.4 ESTUDO PILOTO 

 

Foi realizado em uma escola com características semelhantes, com 

aproximadamente 5,0% da amostra (19 alunos), para a aplicação dos instrumentos 

de pesquisa e verificação do tempo necessário para preenchimento de cada 

questionário. A partir do estudo piloto foram realizados ajustes nos instrumentos de 

coleta de dados.  

 

 

4.5 COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados ocorreu nos meses de outubro a dezembro de 2014 e foi 

realizada pela pesquisadora responsável e por cinco auxiliares de pesquisa, 

estudantes do curso de Nutrição da Universidade Federal de Goiás, previamente 

treinados utilizando-se o Manual do Entrevistador (Apêndice B).  
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Em cada escola, foram realizadas duas a três visitas para apresentação do 

projeto, com entrega de uma carta de apresentação à direção (Apêndice C). Houve 

levantamento dos alunos que não poderiam participar do sorteio, de acordo com os 

critérios de exclusão. A partir de então, foi realizado o sorteio das turmas de alunos 

quando havia mais de uma turma com alunos da mesma idade. Em cada turma foi 

realizado o sorteio, proporcionalmente ao número de alunos necessários para a 

composição da amostra. O aplicativo do iPhone iGerar foi utilizado para geração de 

números aleatórios e realização do sorteio. 

O pesquisador responsável explicou sobre a pesquisa para os alunos, seus 

objetivos e os critérios para participação, sendo entregue aos que concordaram em 

participar uma carta explicativa (Apêndice D), o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice E) e o questionário socioeconômico (Apêndice F). Esses 

documentos foram entregues aos pais ou responsáveis. Os alunos autorizados a 

participar assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (Apêndice G) 

Para o controle de qualidade das respostas dos questionários 

socioeconômicos preenchidos pelos pais/responsáveis, foram verificadas, por meio 

de entrevista telefônica, as respostas de 5,0% do total de questionários (20 

questionários, dois por escola), selecionados aleatoriamente. Além disso, para os 

questionários com respostas contraditórias, em branco ou incoerentes, realizou-se a 

checagem por telefone com os pais ou responsáveis. 

 

 

4.6 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

4.6.1 Variáveis dependentes  

a) Adesão à Alimentação Escolar 

Adesão é o efetivo consumo da alimentação escolar, avaliada por meio de 

duas perguntas para cada refeição (lanches da manhã e da tarde e almoço) 

(Apêndice H): 1) Se o aluno consumia a refeição (sim ou não), e, se sim, 2) Quantas 

vezes por semana a consumia. As respostas de consumo de quatro ou cinco vezes 

por semana foram consideradas como adesão, de acordo com metodologia adotada 

por Sturion et al. (2005). Para cada refeição considerou-se para adesão os 

resultados: muito baixa (menores que 30,0%), baixa (entre 30,0 e 50,0%), média 
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(entre 50,1 e 70,0%) e alta (valores maiores que 70,0%) (CECANE-UNIFESP/UnB, 

2010). 

 

b) Aceitação da Alimentação Escolar 

Aceitação constitui a aprovação das refeições/preparações da alimentação 

escolar e foi realizada somente com os alunos que referiram consumir as refeições. 

Utilizou-se a escala hedônica facial de cinco pontos (Apêndice H), conforme 

estabelecido pela legislação que rege o PNAE (BRASIL, 2013) e descrito no Manual 

para Aplicação dos Testes de Aceitabilidade no PNAE, com figuras correspondentes 

às avaliações de “adorei”, “gostei”, “indiferente”, “não gostei” e “detestei”.  

Neste trabalho não foram avaliadas preparações ou alimentos isolados, mas 

as preparações/alimentos das refeições como um todo (lanches da manhã e da 

tarde e almoço).  

Apenas as respostas “adoro” e “gosto” foram consideradas como aceitação 

(CECANE-UNIFESP/UnB, 2010). O percentual de 85,0% de respostas “adoro” ou 

“gosto” foi definido como adequado para cada refeição, de acordo com a legislação 

do PNAE (BRASIL, 2013). 

 

4.6.2 Variáveis independentes  

a) Aspectos demográficos e socioeconômicos 

 Para a caracterização demográfica e socioeconômica dos alunos 

participantes do estudo foram coletados os seguintes dados, por meio de 

questionário estruturado, auto-aplicado pelos pais ou responsáveis (Apêndice F):  

1) Nome da criança, data de nascimento, sexo (masculino e feminino);  

2) Renda familiar mensal em Reais (R$): renda familiar mensal considerando todas 

as pessoas que trabalham na casa, no período em que a pesquisa foi realizada 

(outubro a dezembro de 2014), categorizada em tercis de renda per capita; 

3) Escolaridade da mãe do aluno: categorizada em intervalos de anos de estudo (0 a 

4 anos, 5 a 8 anos e ≥ 9 anos) correspondente à série completa, considerou-se cada 

série a um ano de estudo, com zero correspondente ao analfabeto (IBGE, 2012); 

4) Número de pessoas que moram no domicílio: categorizada em até quatro 

pessoas e maior que quatro pessoas. 

b) Estado nutricional  



30 

 

 

O estado nutricional foi avaliado por meio do Índice de Massa Corporal (IMC) 

e da altura para a idade.  

O peso foi obtido em quilogramas por meio de balança digital, portátil, com 

precisão de 100g, com o indivíduo descalço, usando roupas leves, posicionado no 

centro da balança, com o peso distribuído igualmente entre ambos os pés. A altura 

foi estabelecida em centímetros, utilizando-se estadiômetro portátil com extensão de 

dois metros, dividida em centímetros e subdividido em milímetros, com os indivíduos 

sob superfície plana, descalços, em posição ortostática, com o peso do corpo 

distribuído igualmente em ambos os pés, calcanhares juntos e pés unidos, braços ao 

longo do corpo, joelhos estendidos, cabeça, dorso, glúteos e calcanhares em 

contato com a parede. A cabeça estava orientada no plano horizontal de Frankfurt 

(alinhar horizontalmente a borda inferior da abertura do orbital e a margem superior 

do conduto auditivo externo), com o aluno em apneia, após inspiração profunda, 

aproximou-se a parte móvel do estadiômetro da parte mais alta da cabeça e, com 

uma compressão leve no cabelo, realizou-se a medida o mais próximo a 0,1cm 

(LOHMANN; ROCHE; MARTORELL, 1988).  

As medidas de peso e altura foram realizadas por pesquisadores treinados, 

em duplicata, obtendo-se a média entre as duas medidas e registradas em planilha 

própria (Apêndice I). 

Para o cálculo do IMC por idade e determinação do escore z para IMC e 

altura para idade foi utilizado o software WHO AnthroPlus for Personal Computers 

(WHO, 2011). Os pontos de corte do escore z para IMC e para altura em relação à 

idade foram classificados de acordo com os critérios estabelecidos pela Organização 

Mundial da Saúde (WHO, 1995; 2007) (Quadros 2 e 3). 

O estado nutricional obtido pelo IMC foi categorizado em “sem excesso de 

peso”, onde foram agrupados os alunos com classificação de “magreza grave”, 

“magreza” e “eutrofia”, e “com excesso de peso” correspondente aos alunos com 

classificação de sobrepeso e obesidade. 

 
 
 
 
 
 
 



31 

 

 

Quadro 2. Classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) para idade (5 a 19     
anos) segundo critérios da Organização Mundial da Saúde 

Valores críticos Diagnóstico Nutricional 

< Escore z -3 Magreza grave 

≥ Escore z -3 e < Escore z -2  Magreza 

≥ Escore z -2 e ≤ Escore z +1 Eutrofia 

> Escore z +1 e ≤ Escore z +2 Sobrepeso 

> Escore z +2 e ≤ Escore z +3 Obesidade 

Fonte: WHO, 2007. 

 

Quadro 3. Classificação da altura  para   idade, segundo    critérios da Organização 
Mundial da Saúde 

Valores críticos  Diagnóstico Nutricional  

< Escore z -3 Muito baixa estatura para a idade 

≥ Escore z -3 e < Escore z -2  Baixa estatura para a idade 

≥ Escore z -2 Estatura adequada para a idade 

Fonte: WHO, 1995 e 2007. 

 

c) Aspectos relacionados à alimentação nas escolas 

Foram avaliados por meio de questionário aplicado aos alunos, adaptado do 

Manual para Aplicação dos Testes de Aceitabilidade no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE (CECANE-UNIFESP/UnB, 2010) (Apêndice H).  

1) Utensílios utilizados no consumo da alimentação escolar: informação sobre o tipo 

de utensílios (talheres, pratos, copos) utilizados no consumo da alimentação escolar 

e se os alunos gostam desses utensílios. Respostas categorizadas em sim e não; 

2) Motivos para não consumo da refeição: que foram categorizadas em “não tem 

fome/apetite”, “não gosta das preparações” e “come em casa” são respostas 

frequentes à essa pergunta, contudo outras foram avaliadas; 

3) Temperatura dos alimentos: avaliação dos alunos com relação à temperatura em 

que são servidos os alimentos, considerando adequada ou inadequada; 

4) Quantidade servida dos alimentos: avaliação dos alunos quanto à quantidade dos 

alimentos servidos, se consideram suficiente, pouca ou muita; 

5) Local e opinião dos locais onde as refeições são realizadas: O local de consumo 

das refeições foi categorizado em refeitório (local fechado com mobiliário destinado 

à alimentação escolar e específico para esse fim); sala de aula (local que é 

destinado para realização das aulas e utilizado também para uma ou mais refeições) 

e pátio da escola (local aberto destinado a outras finalidades, adaptado para a 
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alimentação, mesmo que tenha mobiliário). Opinião dos alunos sobre o(s) local(ais) 

onde as refeições são realizadas, se é (são) confortável (eis) ou não e se não é 

(são) confortável (eis), qual é o motivo.  

6) Tempo disponível para realização das refeições: opinião dos alunos com relação 

ao tempo que eles têm para realizar as refeições, se é curto, suficiente ou longo; 

7) Consumo dos alimentos que não são provenientes da alimentação escolar: 

informação a respeito do consumo de alimentos não provenientes do PNAE e a 

frequência semanal desta prática. 

 

  

4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram duplamente digitados no software EpiInfo 7.1.4.0 e 

confrontados para identificação de inconsistências. As análises estatísticas foram 

realizadas no software Data Analysis and Statistical Software (Stata/SE) versão 

12.0. 

A análise Kappa foi realizada para verificar a concordância entre 5,0% dos 

questionários respondidos pelos pais/responsáveis e a entrevista por telefone com 

os mesmos indivíduos (n= 20). Todas as variáveis foram categorizadas para a 

realização da análise. Os valores de Kappa variaram entre 0,7917 a 1,000, 

classificados como concordância substancial e concordância quase perfeita 

(LANDIS, KOCH, 1977). 

Os resultados foram expressos em frequências absolutas e relativas. As 

variáveis adesão e aceitação foram dicotomizadas em sim/não. Utilizou-se o teste 

qui-quadrado ou exato de Fisher para as análises de associação entre as variáveis 

dependentes. Os dados apresentados destacam as prevalências e associações para 

não adesão e não aceitação. 

A razão de prevalência foi utilizada como medida de associação e realizou-se 

inicialmente a análise bivariada pela regressão de Poisson simples, considerando-se 

um intervalo de confiança de 95,0% e nível de significância de 5,0%. 

Posteriormente, realizou-se a análise multivariada, por regressão de Poisson com 

estimativa robusta da variância e incluídas as variáveis que apresentaram 

significância menor ou igual a 0,20 na análise bivariada. As variáveis que 

apresentaram p valor acima de 0,05 foram retiradas do modelo multivariado, uma a 
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uma, mantendo-se somente as variáveis que se associaram à não adesão e à não 

aceitação com p valor < 0,05.  

  

  

4.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esta pesquisa considerou, em todas suas etapas, os princípios éticos 

fundamentais que norteiam pesquisas com seres humanos, estabelecidos pela 

Resolução CNS nº 466/2012 (BRASIL, 2012).  

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás e aprovado pelo parecer consubstanciado nº 799.059, em 

01/09/2014 (Anexo A). A Secretaria Municipal de Educação autorizou a realização 

da pesquisa nas escolas municipais após solicitação formal da pesquisadora 

responsável (Apêndice J), desde que houvesse o consentimento da direção de cada 

instituição (Anexo C). Os pais ou responsáveis concordaram em participar e 

autorizaram a participação do aluno por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice E). Todos os alunos que 

concordaram em participar da pesquisa assinaram o Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice G). 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar a adesão e a aceitação à alimentação escolar e analisar os 

fatores associados à não adesão e à não aceitação por alunos de escolas públicas 

municipais de tempo integral de Goiânia. 

Métodos: Estudo transversal realizado com alunos de seis a 14 anos de escolas 

públicas de tempo integral. Foram investigadas questões sobre o consumo das 

refeições, distribuição de alimentos, alimentos externos à escola, dados 

socioeconômicos e avaliação nutricional dos alunos. A adesão às refeições (lanches 

da manhã e da tarde e almoço) foi definida como o consumo em quatro a cinco 

vezes/semana e a aceitação, referente à aprovação das refeições, avaliada por meio 

da escala hedônica facial. Realizou-se a regressão de Poisson para verificar os 

fatores associados à não adesão e à não aceitação das refeições. 

Resultados: Participaram 359 alunos, a maioria era eutrófica, na faixa etária de seis 

a 10 anos, da classe C e cujas mães tinham nove anos de estudo ou mais. A adesão 

foi alta para o almoço e lanche da tarde e baixa para o lanche da manhã e as três 

refeições em conjunto. A aceitação não alcançou 85,0% em nenhuma das refeições. 

Os fatores associados à não adesão foram o número de pessoas maior que quatro 

no domicílio, realização da refeição no refeitório, o local de consumo desconfortável 

e a avaliação negativa dos utensílios. Os fatores associados à não aceitação foram 

a idade >10 anos, sexo feminino, avaliação negativa dos utensílios e inadequação 

da temperatura dos alimentos. 

Conclusões: A adesão foi alta para o almoço e lanche da tarde, e baixa para o 

lanche da manhã. A não adesão e não aceitação associaram-se principalmente aos 

aspectos relacionados à alimentação escolar. Um monitoramento do programa é 

fundamental para o investimento dos recursos de forma adequada. 

Descritores: Alimentação escolar, política nutricional, saúde escolar 
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ABSTRACT 

Objective: To identify adherence and acceptance to school food and analyze the 

factors associated with non-adherence and non-acceptance for students from full-

time public schools in Goiânia. 

Methods: Cross-sectional study with students from six to 14 years in public school 

full-time. The consumption of meals on issues were investigated, food distribution, 

external food to school and socioeconomic data, including nutritional assessment of 

students. The adhesion to food (morning and afternoon snack and lunch) defined as 

the consumption of four to five times / week and acceptance, referring to the approval 

of the meals, through the facial hedonic scale. Poisson regression was performed to 

identify factors associated with non-adherence and non-acceptance of meals. 

Results: Attended by 359 students, most were eutrophic, the age group of six to 10 

years, Class C and whose mothers had nine years of study or more. Adherence was 

high for lunch and afternoon snack and low for a morning snack and three meals 

together. The acceptance no reached 85% in any meals. Factors associated with 

non-adherence were the number of persons >4 at home, the refectory as a place of 

consumption, the location of uncomfortable consumption and the negative evaluation 

of utensils. Factors associated with non-acceptance were age >10 years, female 

gender, the negative evaluation of utensils and inadequate food temperature. 

Conclusions: Adherence was high for lunch and afternoon snack, and low to mid-

morning snack. Non-adherence and rejection associated mainly with aspects related 

to school feeding. A monitoring program is critical to resources investment 

appropriately. 

Key words: School feeding, nutrition policy, school health 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma das políticas 

públicas na área de alimentação e nutrição e de segurança alimentar e nutricional 

mais expressivas no Brasil.1 Desde sua criação, o PNAE avançou rumo ao 

fornecimento de refeições saudáveis, adaptadas aos hábitos e necessidades dos 

alunos, respeitando-se normativas cada vez mais exigente ao longo dos anos.2 Além 

disso, o Programa adequou-se à uma nova realidade existente no Brasil com a 

ampliação do atendimento em tempo integral na educação básica pública. Assim, o 

Programa Mais Educação, criado como estímulo à referida ampliação, articulou-se 

com o PNAE, estabelecendo-se a partir de então novos parâmetros, como a oferta 

de, no mínimo, três refeições/dia, atingindo 70,0% das necessidades nutricionais dos 

alunos.3,4 

Apesar desses avanços, o Programa enfrenta dificuldades como a baixa 

adesão pelos alunos e aceitação muito variável, em função das preparações 

servidas,5-7 além de aspectos relacionados à monotonia dos cardápios e inexistência 

de um programa sistemático de educação alimentar e nutricional.1 

 A adesão à alimentação escolar é definida como o efetivo consumo das 

refeições servidas na escola, avaliado comumente pelo percentual de alunos que 

consomem as refeições de quatro a cinco dias/semana.7 Já a aceitação é aprovação 

dos alimentos pelos alunos avaliada, principalmente, por meio da escala hedônica 

facial, cujo ponto de corte estabelecido pela legislação é de 85,0%.3,7 

 Utilizando esses ou outros parâmetros de adesão e aceitação, estudos 

realizados em escolas públicas brasileiras, especialmente na região sudeste, 

indicaram uma baixa adesão à alimentação escolar6-9 e uma aceitação variando de 

27,1 a 98%.5,7,10 Poucos estudos identificaram os fatores associados a estes 

resultados e somente um estudo, realizado em Piracicaba/SP, investigou os 

aspectos abordados em escolas de tempo integral, com melhores resultados quando 

comparado às escolas de tempo parcial.11 

Considerando o aumento crescente do número de alunos e de escolas em 

tempo integral, é imprescindível a avaliação da alimentação nessas instituições, 

incluindo a adesão e a aceitação pelos alunos e seus determinantes. Desta forma, 

os objetivos deste trabalho foram identificar a adesão e a aceitação à alimentação 
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escolar e analisar os fatores associados à não adesão e à não aceitação por alunos 

de escolas públicas municipais de tempo integral do município de Goiânia. 

 

 

MÉTODOS 

 

 

Estudo transversal realizado em escolas públicas municipais de tempo 

integral de Goiânia/GO, com alunos de seis a 14 anos, de outubro a dezembro de 

2014. A capital apresentava 22 escolas municipais de tempo integral. Destas, duas 

foram excluídas pois atendiam, além do ensino fundamental, a educação infantil 

(alunos de quatro a cinco anos).  

Assim, a população para cálculo amostral constituiu-se de 4.110 alunos. 

Realizou-se amostragem aleatória simples considerando frequência de 50,0% de 

adesão à alimentação escolar,6,7 margem de erro de 5,0% e nível de confiança de 

95,0%, totalizando a amostra mínima de 351 alunos. A esse quantitativo foi 

adicionado 20,0% considerando-se possíveis perdas, perfazendo o total de 422 

alunos para sorteio nas escolas.  

Foram incluídos os alunos que estavam presentes no dia da coleta e 

excluídos aqueles com doenças que necessitavam de dieta específica (diabéticos, 

hipertensos, dislipidêmicos, com intolerâncias ou alergias alimentares), com 

enfermidades mentais ou físicas que pudessem impedir a participação no estudo e 

aqueles impossibilitados para a aferição de peso e altura.  

Realizou-se um estudo piloto, para controle de qualidade da coleta de dados, 

com aproximadamente 5,0% da amostra. Em cada escola foram realizadas duas a 

três visitas para apresentação do projeto e sorteio dos alunos. A coleta de dados foi 

realizada pela pesquisadora responsável e por cinco auxiliares de pesquisa 

treinados.  

As variáveis dependentes foram: 1) não adesão à alimentação escolar, 

correspondente ao não consumo ou o consumo até três dias/semana de cada 

refeição (lanches da manhã e da tarde e almoço) e consumo de quatro a cinco 

dias/semana foi categorizado como adesão; 2) não aceitação à alimentação escolar, 

correspondente à avaliação dos alimentos em geral de cada refeição, por meio da 

escala hedônica facial de cinco pontos,3 onde os alunos escolhiam uma figura 
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correspondente à opinião (“adoro”, “gosto”, “indiferente”, “não gosto” e “detesto”), 

sendo as opções “não gosto” e “detesto” classificadas como não aceitação e as 

respostas “adoro” e “gosto” como aceitação. 

Para cada refeição, classificou-se a adesão como muito baixa (<30,0%), baixa 

(30,0 a 50,0%), média (50,1 a 70,0%) e alta (>70,0%).12 Enquanto a aceitação 

considerou-se adequada (≥85%) e não adequada (<85%).3 Informações sobre os 

motivos para o não consumo das refeições também foram coletadas. 

As variáveis independentes constituíram-se de dados demográficos, 

socioeconômicos, estado nutricional e aqueles relacionados à alimentação nas 

escolas. Os dados demográficos foram: faixa etária (seis a 10 anos e 11 a 14 anos) 

e sexo (masculino e feminino); os socioeconômicos foram: renda familiar mensal per 

capita (tercis), escolaridade da mãe (anos de estudo: 0 a 4, 5 a 8 e ≥9) e número de 

moradores no domicílio (≤4 ou >4 pessoas).  

Avaliou-se o estado nutricional utilizando-se o Índice de Massa Corporal (IMC) 

por idade e altura por idade. O peso e altura foram coletados conforme técnica 

padronizada13 e em duplicata. Os escores z para IMC e altura em relação à idade 

foram classificados com auxílio do software WHO AnthroPlus for Personal 

Computers, de acordo com os critérios da Organização Mundial da Saúde.14,15  

As variáveis relacionadas à alimentação nas escolas foram: 1) local onde o 

aluno consumia cada refeição (refeitório, sala de aula ou pátio da escola); 2) prática 

de consumir alimentos extrainstitucionais na escola (sim ou não); 3) frequência de 

consumo semanal desses alimentos (um a três ou quatro a cinco dias/semana); 4) 

opinião dos alunos: a) se o local onde consumiam cada refeição era confortável (sim 

ou não); b) sobre o tempo disponível para realizar cada refeição (curto ou 

suficiente/longo); c) se gostavam dos utensílios utilizados no consumo da 

alimentação (sim ou não); d) se consideravam a temperatura dos alimentos 

adequada (sim ou não); e) sobre a quantidade de alimentos servidos (muita, boa ou 

pouca). Essas questões foram adaptadas do Manual para Aplicação dos Testes de 

Aceitabilidade no PNAE.12  

As variáveis 1 a 4c foram relacionadas à não adesão e as variáveis 2, 3, 4c a 

4e foram relacionadas à não aceitação da alimentação escolar, além das variáveis 

demográficas, socioeconômicas e o estado nutricional para ambas.  

Os dados foram duplamente digitados no software EpiInfo 7.1.4.0 e as 

análises realizadas no Data Analysis and Statistical Software (Stata/SE) 12.0. Os 
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resultados foram expressos em frequências absolutas e relativas. As variáveis 

adesão e aceitação foram dicotomizadas em não/sim. Utilizou-se o teste qui-

quadrado para a análise de associação entre as variáveis dependentes, para cada 

refeição. A razão de prevalência foi utilizada para verificação da associação entre 

variáveis independentes e dependentes, realizando-se a análise bivariada pela 

regressão de Poisson simples, com intervalo de confiança de 95,0% e nível de 

significância de 5,0%. Posteriormente, realizou-se a análise multivariada, por 

regressão de Poisson com estimativa robusta da variância, sendo incluídas as 

variáveis que apresentaram significância ≤ 0,20 na análise bivariada. Aquelas com p 

valor ≥ 0,05 foram retiradas do modelo multivariado, mantendo-se as variáveis que 

se associaram à não adesão e à não aceitação com p valor < 0,05.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás (parecer nº 799.059/2014). 

 

 

RESULTADOS  

 

 

 Participaram 359 alunos, a maioria pertencia à faixa etária de seis a 10 anos e 

a proporção entre os sexos foi semelhante. A maioria dos alunos eram eutróficos 

(67,4%) e apenas oito alunos (2,2%) apresentaram magreza/magreza grave, 

agrupados em “sem excesso de peso”. A maioria dos alunos pertencia a famílias 

com até quatro pessoas e suas mães apresentavam ≥9 anos de estudo. A 

distribuição entre os tercis de renda per capita mensal foi semelhante (Tabela 1). 

Identificou-se a presença de refeitório em metade das instituições, porém 

apenas em três eram consumidas todas as refeições neste local e não haviam 

mesas e cadeiras suficientes para todos os alunos. Em 60,0% das escolas, nos 

lanches da manhã e da tarde, os alimentos eram consumidos na sala de aula e em 

50,0% os alunos consumiam o almoço no pátio. Dentre as escolas, 30%, 60% e 

100% utilizavam talheres, pratos e copos de plástico, respectivamente.  

Quanto aos aspectos relacionados à alimentação nas escolas, observou-se 

que a maioria dos alunos considerava a temperatura dos alimentos adequada, o 

local da refeição como confortável, o tempo disponível para consumir as refeições 

suficiente/longo, em todas as refeições. Cerca de um terço dos alunos consumiam 
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alimentos extrainstituicionais no lanche da manhã na escola, com um percentual 

menor no almoço e lanche da tarde e a maior parte tinha essa prática de uma a três 

dias/semana. A quantidade dos alimentos foi referida como boa/suficiente em maior 

proporção no lanche da tarde (Tabela 2). Em torno de 80% dos alunos gostavam 

dos utensílios utilizados para o consumo das refeições.  

Destaca-se que o almoço apresentou a maior adesão, seguido do lanche da 

tarde e houve uma baixa adesão ao lanche da manhã. Ao avaliar as três refeições 

conjuntamente, pouco mais de um terço dos alunos consumiam de quatro a cinco 

vezes/semana. Quanto à aceitação, nenhuma das refeições isoladamente ou em 

conjunto alcançou o percentual mínimo de 85,0% (Figura 1). A proporção de alunos 

que avaliaram como indiferente, na escala hedônica facial, nos lanches da manhã e 

da tarde e almoço foi de 27,9%, 24,8% e 18.4%, respectivamente. 

A prevalência de não adesão foi maior entre os alunos que apresentaram não 

aceitação às refeições (p=0,000), sendo 69,4% no lanche da manhã, 67,6% no 

lanche da tarde e 33,3% no almoço. Os principais motivos para o não consumo do 

lanche da manhã (n=83) foram o consumo da refeição no domicílio (41,0%) e 

reprovação das preparações servidas na escola (26,5%) ou ambos (20,5%) e no 

lanche da tarde (n=11) por reprovação das preparações (90,9%).  

Na análise bivariada, os fatores que apresentaram valor de p<0,20 para não 

adesão foram: faixa etária (adolescentes), número de pessoas na casa (>4), renda 

per capita (1º e 3º tercis), consumo >3dias/semana de alimentos extrainstitucionais, 

local da refeição (refeitório e pátio), local da refeição avaliado como desconfortável, 

tempo para a refeição curto e não gostar dos utensílios utilizados para o consumo 

das refeições. E para a não aceitação foram: faixa etária (adolescentes), sexo 

feminino, renda per capita (2º tercil), excesso de peso, escolaridade da mãe ≥9 

anos, número de pessoas na casa (>4), temperatura inadequada dos alimentos, 

quantidade de comida (pouca), consumo de alimentos extrainstitucionais e não 

gostar dos utensílios. 

Na análise multivariada, os fatores sociais e os relacionados à alimentação 

nas escolas associaram-se à não adesão e este último fator associou-se também à 

não aceitação, assim como os aspectos demográficos (Tabela 3). 
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DISCUSSÃO 

  

 Observou-se que o lanche da manhã apresentou baixa adesão e aceitação 

muito menor que o estabelecido pela legislação. Além disso, evidenciou-se que as 

questões relacionadas à alimentação nas escolas predominaram entre os fatores 

associados à não adesão e à não aceitação à alimentação escolar. Esses resultados 

contrariam os objetivos do PNAE 

Embora não tenha encontrado associação entre os fatores analisados e a não 

adesão ao lanche da manhã, a baixa adesão é preocupante, pois trata-se de uma 

importante refeição, cujo consumo frequente está relacionado a melhor desempenho 

cognitivo,16 principalmente ao considerar-se que o PNAE tem como um dos objetivos 

contribuir para o crescimento e desenvolvimento dos escolares.3 Uma parte 

considerável dos alunos referiu como justificativa do não consumo dessa refeição na 

escola por realizá-la no domicílio, contudo esta prática não foi investigada. Ressalta-

se que outro motivo referido foi a reprovação das preparações ofertadas pela escola, 

evidenciada em sua menor aceitação em relação às demais, sugerindo que os 

alimentos servidos podem ter influenciado na adesão. 

Resultados diferentes foram encontrados em estudo com alunos de duas 

escolas públicas de tempo integral de Piracicaba/SP, onde se observou 72,5% de 

adesão ao lanche da manhã e uma aceitação próximo ao recomendado pela 

legislação.3,11 Isso evidencia que a aprovação dos alimentos pelos alunos interfere 

em seu consumo. Por outro lado, em outro estudo realizado na mesma cidade com 

alunos de quatro escolas de tempo parcial que recebiam duas refeições/turno (uma 

refeição de entrada e outra salgada), identificou-se uma adesão média de 28,9% à 

primeira e 55,2% à segunda e aceitação de 74% e 74,9%, respectivamente.17 Nas 

escolas de Goiânia a adesão ao lanche da manhã foi intermediária a esses 

resultados, provavelmente pelo fato de haver apenas uma refeição no início do 

turno, muitos alunos já terem realizado a refeição no domicílio e devido à baixa 

aceitação. 

Em um inquérito estadunidense, que avaliou os programas de alimentação 

servida nas escolas públicas, observou-se que apenas 28,0% dos alunos 

participavam do café da manhã. Nesses programas, as refeições não eram gratuitas 

para todos os estudantes e havia disponibilidade de venda de alimentos à la carte ou 

em máquinas instaladas nas escolas.18 Em Goiânia, nas escolas avaliadas, não há 
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presença de cantinas e as refeições são gratuitas, o que pode ter influenciado o 

resultado de adesão superior ao do trabalho mencionado. Alguns estudos 

identificaram associação entre a presença de cantina ou consumo de alimentos 

externos ao PNAE e a menor adesão e aceitação ao Programa.7,8 

Outro aspecto importante em relação ao desjejum refere-se ao hábito do 

consumo infrequente por parcela significativa de indivíduos na faixa etária escolar 

(>20%),19,20 o que pode estar relacionado aos baixos resultados de adesão 

principalmente quando comparados às demais refeições. 

Destaca-se que o almoço apresentou maior adesão e aceitação nas escolas 

pesquisadas. Sendo o almoço uma das principais refeições do dia, com maior 

frequência de consumo em relação às demais,19 e considerando-se que nem sempre 

os alunos consomem diariamente o desjejum/lanche da manhã, é compreensível 

que esta refeição tenha a maior frequência de adesão.  

O resultado de adesão ao almoço em Goiânia foi superior ao encontrado em 

estudo que comparou duas escolas de tempo integral em Piracicaba/SP, em que 

identificaram adesão de 71,8% ao almoço e aceitação de 84,5%.11 Em outro estudo, 

nos Estados Unidos, a frequência de participação dos alunos no programa do 

almoço em escolas públicas também foi menor que a do presente estudo (79,0%).18 

Como já dito, nas escolas de Goiânia pesquisadas não haviam cantinas, diferente 

dos estudos citados, o que pode ter contribuído para a melhor adesão, pois não 

havia outros tipos de alimentos disponíveis. 

Apesar da minoria dos alunos não aderir e não aceitar o almoço como 

observado, é relevante destacar os motivos, pois é uma das principais refeições do 

dia. Houve associação entre não adesão ao almoço e o maior número de pessoas 

residentes no domicílio do aluno. Verificou-se que as famílias com maior número de 

pessoas apresentaram os menores rendimentos do que aquelas com até quatro 

domiciliados (dados não apresentados). Sabe-se que menores rendimentos 

familiares limitam o acesso a alimentos, como frutas, legumes e verduras21 e 

provavelmente entre os alunos nessa faixa de renda não haja o hábito do consumo 

dos alimentos ofertados na escola. Todavia, mais estudos são necessários 

avaliando o tipo de alimentos consumidos nas escolas e a relação com os dados 

socioeconômicos. 

Ao contrário do esperado, houve associação à não adesão ao almoço e o 

consumo desta refeição no refeitório. Nas escolas com refeitório havia revezamento 
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entre as turmas por não haver espaço e mobiliário suficiente para todos e observou-

se que no intervalo entre uma e outra turma o local não era higienizado e 

organizado. Em Toledo/PR, identificou-se que o principal local de consumo das 

refeições de escolas públicas era o pátio e 37,1% dos alunos não consideravam 

confortável, sendo o principal motivo a falta de mobiliário para todos,10 entretanto 

não foi analisada associação com a adesão ou aceitação da alimentação.  

Por outro lado, em escolas municipais de Chapecó/SC a maior adesão, em 

relação às estaduais (p<0,001), relacionou-se, provavelmente, a melhores 

condições, como refeitórios, sistema de autosserviço (self service), utensílios (vidro e 

inox), móveis suficientes e exposição dos cardápios.9 O refeitório é o local adequado 

para o consumo das refeições, além de um ambiente propício à educação alimentar 

e nutricional, mas deve ser bem estruturado, agradável e limpo. 

O lanche da tarde apresentou adesão e aceitação intermediárias em relação 

às demais refeições e o principal motivo para o não consumo foi o fato dos alunos 

não gostarem das preparações. Essa também foi a principal justificativa no estudo 

em escolas de tempo integral de Piracicaba/SP.11 A não adesão ao lanche da tarde 

associou-se com a avaliação de desconforto sobre o local de consumo no presente 

estudo. A maioria dos alunos consumia os alimentos na sala de aula e quando 

questionados sobre o motivo da avaliação negativa, predominou a referência de 

higiene inadequada e falta de disciplina dos alunos. Um estudo realizado em 

Chapecó/SC, em 21 escolas públicas com baixa adesão, identificou que 76,2% dos 

locais de distribuição das refeições eram em área coberta e que o momento da 

refeição era tumultuado/barulhento em quase metade dos locais.9 Aqui reforça-se o 

achado de que provavelmente um ambiente desfavorável influencie no consumo da 

alimentação escolar. 

 A avaliação negativa dos utensílios utilizados na alimentação associou-se 

com a não adesão ao almoço e à não aceitação ao lanche da manhã e ao almoço. A 

faixa etária (adolescentes), aqueles que consideraram a temperatura dos alimentos 

inadequada e o sexo feminino também foram associados à não aceitação 

Ressalta-se que os utensílios de plástico são comumente utilizados em 

escolas públicas do Brasil e podem apresentar alterações com o tempo de uso, com 

comprometimento da integridade do material, tornando-se inadequados e 

dificultando a higienização, além de não serem de uso cotidiano nos domicílios.10,22 
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A apresentação dos alimentos nesse tipo de utensílio pode torná-los pouco atrativos, 

afetando principalmente a aceitação às refeições. 

Na adolescência observa-se  hábitos alimentares inadequados, evidenciados 

pelo consumo não habitual de feijão,23 assim como, baixo consumo de frutas e 

legumes,19,24, elevado de carnes gordurosas23 e relevante de guloseimas.23,24 Ainda, 

apresentam o maior consumo de refrigerantes, doces e salgados fritos e assados.21 

Como a proposta da alimentação escolar é o fornecimento de alimentos saudáveis e 

menos processados,2 é possível que a avaliação dos adolescentes sobre os 

alimentos servidos na escola seja influenciada por esses hábitos inapropriados. Em 

escolas estaduais de Minas Gerais, a aceitação foi maior entre os alunos mais 

velhos (>15 anos), contudo, realizou-se a avaliação também com adultos.7 Já nas 

escolas de tempo integral de Piracicaba, a faixa etária associou-se com a adesão, 

que foi maior entre os alunos com até 10 anos para o almoço e lanche da larde.11 

Quanto à avaliação negativa da temperatura dos alimentos, pode estar 

relacionada provavelmente a dois fatores: falta de armazenamento apropriado das 

preparações na distribuição e a inadequação de cardápios em relação ao clima 

quente de cidades no Brasil, como Goiânia, que apresenta temperaturas médias 

altas em muitos meses do ano.25  

Nas escolas públicas brasileiras o acondicionamento dos alimentos antes da 

distribuição não é adequado, sem equipamentos próprios para a manutenção da 

temperatura,22,26 interferindo na qualidade dos alimentos. Além disso, preparações 

quentes servidas no calor, por exemplo, podem ser a causa de uma avaliação de 

inadequação da temperatura, observada principalmente em relação ao lanche da 

tarde no presente estudo. Em quatro escolas de Toledo/PR, observou-se que a 

maioria dos alunos considerou a temperatura dos alimentos inadequada, mas não foi 

analisada associação com a aceitação da alimentação.10  

Ainda em relação ao lanche da tarde, houve associação da não aceitação e o 

sexo feminino. Outros estudos indicaram que os alunos do sexo masculino 

apresentaram melhor adesão e aceitação à alimentação escolar.7,8 Alguns trabalhos 

evidenciaram que as meninas apresentam em maior frequência hábitos alimentares 

inadequados23,27 e provavelmente isso interferiu nos resultados. No entanto, são 

necessárias mais investigações em relação à aceitação/adesão e questões 

demográficas, socioeconômicas e relacionadas à alimentação nas escolas públicas. 
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 Uma das limitações do estudo foi a avaliação da escala hedônica que 

apresenta a opção indiferente e os alunos que a referiram não são incluídos nas 

classificações de aceitação e não aceitação. Essa categoria da escala hedônica 

dificulta uma avaliação adequada da opinião dos alunos em relação às refeições ou 

alimentos ofertados nas escolas. Ademais, o presente estudo não avaliou o cardápio 

e as preparações ou alimentos individualmente, fatores diretamente relacionados à 

adesão e aceitação. A composição do cardápio e consequente oferta de alimentos, 

além do atendimento às necessidades nutricionais, hábitos alimentares e padrões de 

alimentação saudável e adequada3, deve se corresponder às preferências do público 

atendido. 

Assim, além do alimento, a faixa etária dos alunos e as características 

relacionadas à alimentação nas escolas, como local da refeição, utensílios utilizados 

no consumo e a temperatura dos alimentos, conforme evidenciado, também podem 

influenciar o consumo e a aceitação das refeições servidas. Esses resultados são 

importantes por avaliar o PNAE no contexto da educação em tempo integral, em 

fase de expansão no país, e favorecer os ajustes necessários a seu aprimoramento. 

Apesar dos esforços empreendidos há décadas em prol do avanço do Programa no 

Brasil, é preciso avançar, investir em melhoria e avaliação permanente dos 

cardápios, da adesão e da aceitação.  

Igualmente, é imprescindível o investimento em estrutura física de cozinhas, 

refeitórios, equipamentos, utensílios, e trabalho intensivo e constante de educação 

alimentar e nutricional nas instituições públicas de ensino, principalmente naquelas 

de período integral. Estas requerem uma atenção especial do ponto de vista 

alimentar e nutricional, pois têm como proposta a satisfação da maior parte das 

necessidades nutricionais diárias dos educandos. 
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Tabela 1. Características demográficas, socioeconômicas e estado nutricional em 
amostra de alunos de escolas municipais de tempo integral. Goiânia, 2014. 

Variáveis n (359) % 

Faixa etária (anos) 

6 – 10 

11 – 14 

263 

96 

73,3 

26,7 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

186 

173 

51,8 

48,2 

IMC/idade 

Sem excesso de peso 

Com excesso de peso 

250 

109 

69,6 

30,4 

Altura/idade 

Baixa estatura para a idade 

Estatura adequada para a idade 

1 

358 

0,3 

99,7 

Escolaridade da mãea 

0 a 4 anos 

5 a 8 anos 

≥ 9 anos 

22 

104 

229 

6,2 

29,3 

64,5 

Nº pessoas na casa 

≤ 4  

> 4  

238 

121 

66,3 

33,7 

Renda per capita (R$)a,b   

1º tercil (até 285) 118 33,1 

2º tercil (>285 a 499) 117 32,9 

3º tercil (≥500) 121 34,0 
a Dados não obtidos para todos os alunos. b R$ = Reais, moeda brasileira, U$1,00 = R$ 2,59 no período da coleta 
de dados. 
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Tabela 2. Aspectos relacionados à alimentação nas escolas, por refeição, em 
amostra de alunos de escolas municipais de tempo integral de Goiânia, Goiás, 2015. 

 

Variáveis 

Lanche da 
manhã 

Almoço Lanche da tarde 

n (276) a % n (358) a % n (347) a % 

Temperatura dos alimentos boa 

Sim 

Não 

247 

29 

89,5 

10,5 

318 

40 

88,8 

11,2 

305 

42 

87,9 

12,1 

Quantidade de comida 

Muita  

Boa/suficiente 

Pouca 

60 

151 

65 

21,7 

54,7 

23,6 

104 

204 

50 

29,0 

57,0 

14,0 

55 

220 

72 

15,8 

63,4 

20,8 

Local da refeição confortável 

Sim 

Não 

206 

70 

74,6 

25,4 

272 

86 

76,0 

24,0 

261 

86 

75,2 

24,8 

Tempo para a refeição 

Curto 

Suficiente 

Longo 

100 

149 

27 

36,2 

54,0 

9,8 

81 

174 

103 

22,6 

48,6 

28,8 

89 

197 

61 

25,6 

56,8 

17,6 

Alimentos extrainstitucionais b 

Sim 

Não 

122 

237 

34,0 

66,0 

48 

311 

13,4 

86,9 

44 

315 

12,3 

87,7 

Nº dias/semana alimentos extrainstitucionais 

1 a 3  

4 ou 5 

83 

39 

68,0 

32,0 

37 

11 

77,0 

23,0 

38 

6 

86,4 

13,6 
a Somente os alunos que consumiam a refeição pelo menos 1x/semana. b n = 359.  
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Tabela 3. Variáveis associadas à não adesão e à não aceitação em amostra de alunos 
de escolas municipais de tempo integral (n=359). Goiânia, 2014. 

Variáveis 
Lanche da manhã Almoço Lanche da tarde 

RP a IC95% b  RP a IC95% b  RP a IC95% b  

NÃO ADESÃO          

Nº de pessoas na casa 
1 a 4 pessoas - -  1,00   - -  
> 4 pessoas    2,54 1,02;6,39 c     

Local da refeição 
Refeitório - -  4,07 1,15;14,44 c  - -  
Sala de aula    3,08 0,68;13,89d  - -  
Pátio da escola    1,00      

Local da refeição confortável 
Sim - -  - -  1,00   
Não       1,83 1,09;3,06 c  

Gosta dos utensílios e  
Sim 
Não 

- -  
1,00 
3,62 

 
1,46;8,97 c 

 
 

- -  

NÃO ACEITAÇÃO          

Faixa etária 
6 a 10 anos 
11 a 14 anos 

1,00 
2,09 

 
1,15;3,80 c 

 
 

1,00 
2,45 

 
1,22;4,93 c 

 
 

1,00 
3,81 

 
1,92;7,57 c 

 
 

Sexo          
Masculino - -  - -  1,00   
Feminino       2,07 1,06;4,02 c  

Temperatura dos alimentos f 
É boa - -  1.00   1,00   
Não é boa    4,04 1,93;8,45 c  6,59 3,40;12,75 c  

Gosta dos utensílios? e  
Sim 
Não 

1,00 
2,39 

 
1,28;4,46 c 

 
 

1,00 
2,24 

 
1,05;4,76 c 

 
 

- -  

a Razão de prevalência. b IC95% - Intervalo de confiança a 95%. c Valor de p<0,05. d Valor de p >0,05. e Dados 

não obtidos para todos os alunos.   f Almoço n=358 e lanche da tarde n=347. 



60 

 

 

 

*LM= lanche da manhã, A=almoço e LT=lanche da tarde. 

 
Figura 1. Adesão e aceitação à alimentação escolar em amostra de alunos de 
escolas municipais de tempo integral. Goiânia, 2014.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A avaliação da adesão e da aceitação da alimentação escolar são métodos 

eficazes para a verificação da qualidade do PNAE, mas somente a aceitação 

apresenta parâmetros estabelecidos na legislação. O objetivo do Programa é que 

todos os alunos se beneficiem diariamente das refeições ofertadas, de modo que, 

teoricamente, os alunos deveriam aderir diariamente todos os dias a essas 

refeições. Então, por que diversos estudos identificaram uma baixa adesão e uma 

aceitação nem sempre adequada às refeições do PNAE? Essa questão deve 

preocupar constantemente os gestores e nutricionistas do Programa. 

É importante ressaltar que no presente estudo utilizou-se metodologia para 

avaliar a adesão comumente utilizada na literatura, todavia, é necessário o 

estabelecimento de uma metodologia padronizada e validada. Já no método 

utilizado para avaliar a aceitação considerou-se os alimentos/preparações ofertados 

nas refeições em geral e não a avaliação dos alimentos individualmente. Essa forma 

de avaliação da aceitação empregada pode identificar a satisfação dos alunos em 

relação à refeição na maioria dos dias, porém mais estudos são necessários para 

verificar sua correspondência com a avaliação das preparações individualmente. 

Este trabalho identificou que, além de característica do próprio alimento, como 

a temperatura, a faixa etária dos alunos e a estrutura física das escolas 

influenciaram a adesão e a aceitação das refeições servidas. Todavia, de fato, o 

alimento é o principal fator que influencia esses parâmetros avaliativos, evidenciado 

pela aceitação abaixo do recomendado pela legislação e associada fortemente à 

característica do alimento (temperatura) e da alta prevalência de não adesão entre 

os alunos que não aceitavam as refeições, principalmente nos lanches.  

O PNAE avançou muito desde sua implantação no país, especialmente com 

relação à disponibilização de alimentos de maior qualidade e adequados aos hábitos 

regionais. Por outro lado, é preciso avançar mais, investir em estrutura física 

adequada nas cozinhas, refeitórios, equipamentos, utensílios, melhoria dos 

cardápios e de sua execução nas escolas, trabalho intensivo e constante de 

educação alimentar e nutricional nas instituições públicas de ensino fundamental e a 

adequação do número de nutricionistas nas Entidades Executoras. Ainda que o 

alimento seja o fator principal para o consumo adequado das refeições, é essencial 
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considerar outros aspectos que envolvem essa prática, como um ambiente atrativo, 

agradável, educativo, adequado à faixa etária e onde haja a liberdade de escolha 

dos alimentos e das quantidades servidas.  

O acompanhamento da execução dos cardápios, bem como sua aceitação, 

com identificação dos alimentos mais e menos aceitos é dever do nutricionista, 

responsável-técnico pelo programa, que infelizmente não dispõe ainda de um 

quadro técnico proporcionalmente adequado para atender as demandas e 

exigências de um programa com esse porte. Apesar disso, o profissional não pode 

ser omisso frente à realidade de baixa adesão e aceitação de refeições sob sua 

responsabilidade. As atribuições constantes na legislação que rege o PNAE e na 

resolução do Conselho Federal de Nutricionistas são inúmeras e estão diretamente 

relacionadas com a execução adequada do Programa e para seu cumprimento é 

necessário que os profissionais exijam constantemente condições para que possam 

cumpri-las efetivamente. 

Sugere-se que o nutricionista verifique a adesão concomitantemente aos 

testes de aceitabilidade e identifique, ao longo de períodos de tempo pré-

estabelecidos, como está a adesão e aceitação às refeições que ele planeja. Esse 

acompanhamento no cotidiano escolar pode também evidenciar outros aspectos que 

extrapolam o planejamento dos cardápios como as falhas no fornecimento de 

gêneros alimentícios, modificações desnecessárias nas preparações planejadas 

realizadas pelos gestores escolares ou pelos manipuladores, inabilidades dos 

manipuladores no preparo dos alimentos, entre outros, que podem interferir na 

adesão e aceitação. Essa avaliação constante permite ainda um contato mais 

próximo do nutricionista com o público que atende, favorecendo a percepção de 

suas necessidades. 

Acrescenta-se que o ambiente escolar tem um grande potencial para tornar a 

alimentação um instrumento de promoção da saúde e de educação alimentar e 

nutricional integrada ao currículo escolar, como parte permanente da aprendizagem 

dos escolares. Esse é um trabalho que deve ser realizado, orientado e incentivado 

pelo nutricionista. No momento dos testes de aceitabilidade e avaliação da adesão o 

profissional pode identificar quais atividades de incentivo e educação permeiam o 

momento das refeições. Isso pode facilitar o planejamento das ações de educação 

alimentar e nutricional para as escolas em questão. 
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É preocupante a realidade das escolas públicas de tempo integral de Goiânia, 

uma vez que há uma década foi implantada a primeira escola, mas as propostas de 

melhoria têm permanecido, em boa parte, no papel. A ausência do refeitório, com 

mobiliário e estrutura adequados à demanda das escolas foi um dos aspectos que 

mais chamaram a atenção, especialmente em uma das primeiras escolas municipais 

em tempo integral de Goiânia. Observou-se alunos sentados no chão no momento 

de consumo do almoço, evidenciando uma estrutura inadmissível para o 

atendimento a que o poder público se propõe.  

Diante desses aspectos e dos resultados apresentados no presente estudo, 

observa-se a necessidade de reavaliação dos cardápios disponibilizados às escolas 

municipais de tempo integral de Goiânia e a realização periódica de testes de 

aceitabilidade, concomitante a avaliação da adesão, principalmente no lanche da 

manhã. Além disso, são necessárias adequações do ambiente de realização do 

consumo das refeições, utensílios utilizados pelos alunos, equipamentos de 

conservação da temperatura dos alimentos e realização de atividades periódicas de 

educação alimentar e nutricional nas escolas municipais de tempo integral de 

Goiânia. 

O monitoramento da execução do programa é fundamental para que os 

recursos públicos sejam investidos de forma adequada, direcionados às 

necessidades do público a que se destina. As escolas de tempo integral requerem 

uma atenção especial do ponto de vista alimentar e nutricional uma vez que têm 

como proposta a ampliação da jornada escolar, incluindo a satisfação da maior parte 

das necessidades nutricionais diárias dos educandos. O Estado estabelece com isso 

uma responsabilidade imensa e não pode defraudar milhões de crianças e 

adolescentes e nem investir inadequadamente os volumosos recursos públicos 

disponibilizados diariamente ao PNAE. Desta forma, mais estudos são necessários 

avaliando o desenvolvimento do programa no contexto das escolas públicas de 

tempo integral para avaliar a adesão dos alunos à alimentação fornecida nas 

escolas, bem como as preparações mais e menos aceitas, condições estruturais, 

administrativas e técnicas para a execução do PNAE. 
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APÊNDICE A- Relação de escolas municipais de tempo integral e número de alunos 
– Goiânia/GO, 2014. 

 
ESCOLAS Alunosa

de 6 a 
10 anos 

Alunosa 
de 11 a 
14 anos 

Nº total 
de 

alunos 

Ciclo Unidade 
Regional 

% da 
Amostra 
na URE 

1 EM GO-04 35 3 38 Ciclos I e II 
Brasil 

 
10,2 

2 EM Moisés Santana 168 29 197 Ciclos I e II 

3 EMb Alonso Dias 
Pinheiro 

182 31 213 Ciclos I e 
IId 

Bretas 10,3 

4 EM Dona Belinha 166 32 198 Ciclos I e II 

5 EM Francisco Bibiano de 
Carvalho 

220 62 282 Ciclos I e II 

6 EM José Carlos Pimenta 67 41 108 Ciclos I e II 

7 EMTI Professora Maria 
Nosídia P. das Neves 

235 48 283 Ciclos I e II 

8 EMTI Regina Helou 195 30 225 Ciclos I e II 

9 EM Santa Terezinha C 85 5 90 Educação 
Infantil e 

Ciclos I e II 

10 EM Benedito Soares de 
Castro 

153 43 196 Ciclos I e II 

Central 10,3 

11 EM de Tempo Integral 
Jardim Novo Mundoc 

228 - 228 Educação 
Infantil e 

ciclo I 

12 EM Mônica de Castro 
Carneiro 

53 162 215 Ciclos II e 
IIId 

13 EM Paulo Teixeira de 
Mendonça 

166 31 197 Ciclos I e II 

14 EM Professora Silene de 
Andrade 

- 138 138 Ciclo III 

15 EM de Tempo Integral 
Setor Grajaú 

325 65 390 Ciclos I e II 

Jarbas 10,3 16 EM Georgeta Rivalino 
Duarte 

161 33 194 Ciclos I e II 

17 EM Targino de Aguiar 195 29 224 Ciclos I e II 

18 EM Frei Demétrio 
Zanqueta 

204 33 237 Ciclos I e II 

Thomé 10,2 

19 EM Marechal Ribas 
Júnior 

195 83 278 Ciclos I e II 

20 EM Maria Araújo de 
Freitas 

168 50 218 Ciclos I e II 

21 EM Santa Rita de 
Cássia 

39 7 46 Ciclos I e II 

22 EM Zevera Andréia 
Vecci 

175 58 233 Ciclos I e II 

Total 3.415 1.013 4.428*    
a Número de alunos matriculados (INEP, 2013); b EM – Escola Municipal; C EM Tempo Integral Jardim Novo 

Mundo e EM Santa Terezinha possuem também alunos matriculados na Educação Infantil (4 a 5 anos) – 77 e 
24, respectivamente (essas duas escolas foram excluídas da pesquisa por atenderem alunos de educação 
infantil); d Ciclo I – 6 a 8 anos; Ciclo II – 9 a 11 anos e Ciclo III – 12 a 14 anos. 

*Total incluindo número de alunos das escolas EM Tempo Integral Jardim Novo Mundo e EM Santa Terezinha.  
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APÊNDICE B – Manual do entrevistador. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO NUTRIÇÃO E SAÚDE 

 

 

 

 

MANUAL ENTREVISTADOR 

 

 

FATORES ASSOCIADOS À ADESÃO E À ACEITAÇÃO 
DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR POR ALUNOS DE 

ESCOLAS PÚBLICAS DE TEMPO INTEGRAL 

 

 

 

 

 

                                                            Pesquisadora Responsável: 

Nágila Araújo de Carvalho 

Orientação: 

Profa. Dra. Karine Anusca Martins 

                                                    Profa. Dra. Lucilene Maria de Sousa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

 2014 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A pesquisa intitulada “Fatores Associados à Adesão e à Aceitação da Alimentação Escolar 

por Alunos de Escolas Públicas de Tempo Integral” tem por objetivo analisar os fatores associados à 

adesão e à aceitação da alimentação por alunos de escolas municipais de tempo integral de Goiânia. 

Para tanto, serão coletados dados socioeconômicos através de questionário aplicado aos pais ou 

responsáveis pelos alunos, dados antropométricos dos alunos (peso e altura) e será aplicado 

questionário aos alunos para avaliação da adesão e aceitação à alimentação escolar. 

Este manual faz parte da metodologia da pesquisa e destina-se à orientação da pesquisadora 

responsável e dos auxiliares de pesquisa quanto à coleta dos dados, os quais serão treinados de 

acordo com as instruções aqui constantes. Os auxiliares de pesquisa se reportarão à pesquisadora 

responsável ou à orientadora ou coorientadora para resolução de quaisquer dúvidas ou 

intercorrências surgidas durante a realização da coleta dos dados. 

 

 

2. ENTREVISTADOR 

 

 Os entrevistadores serão a pesquisadora responsável e os auxiliares de pesquisa. A postura 

do entrevistador deve pautar-se na honestidade, sinceridade, simpatia, acessibilidade, discrição, 

atenção, precisão, perspicácia, clareza, espírito de equipe, pontualidade, compromisso e apresentar 

aparência pessoal compatível com a realização das atividades (não utilizar roupas curtas, decotes, 

adornos, utilizar cabelos presos e sapatos confortáveis). 

 As atribuições do entrevistador são: 

1- Conhecer com detalhes os objetivos da pesquisa e seus instrumentos para informar bem e 

com segurança os entrevistados, sempre que necessário; 

2- Participar das reuniões e treinamentos sempre que solicitado; 

3- Ter sempre à mão este manual; 

4- Basear-se sempre no treinamento realizado e sempre verificar o manual ou reporta-se aos 

responsáveis pela pesquisa em caso de dúvidas ou intercorrências. Seguir sempre o roteiro 

estabelecido; 

5- Assegurar-se de que está de posse de todo o material necessário para a realização da coleta 

dos dados (prancheta, lápis, borracha, apontador, questionários, etc.); 

6- Realizar a entrevista somente com aqueles sujeitos que consentirem verbalmente; 

7- Demonstrar clareza e segurança; 

8- Solicitar a informação à pessoa entrevistada de forma cortês. Jamais demonstrar pressa ou 

impaciência frente à conduta do entrevistado; 

9- Evitar que a entrevista seja informal, interferindo na credibilidade da pesquisa; 

10-  Evitar manifestações de opiniões próprias por meio de risos ou comentários desnecessários 

que possam interferir nas respostas dos entrevistados; 
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11-  Caso o(a) entrevistado(a) se recuse a responder a alguma pergunta, tentar incentivá-lo(a), 

esclarecendo a importância de suas respostas completas para a pesquisa; 

12-  Caso o(a) entrevistado(a), por qualquer razão, solicitar a interrupção da entrevista estimular 

a continuidade e finalização do questionário ou agendar uma data e horário para continuar 

(no caso da entrevista com os pais); 

13-  Preencher todos os questionários durante a realização da entrevista. Lembrar sempre que as 

falhas durante o processo de coleta de dados podem invalidá-los, prejudicando os resultados 

da pesquisa; 

14-  Não omitir dados da pesquisa, criar respostas ou induzir o entrevistado a qualquer resposta; 

15-  Não abreviar informações (nomes, etc.); 

16-  Esclarecer as dúvidas no momento em que as mesmas surgirem, consultando este manual e 

caso este não tenha esclarecido reportar-se à pesquisadora responsável ou às orientadoras; 

17-  Revisar cada questionário após o preenchimento para certificar-se de que todas as questões 

foram realizadas e preenchidas antes de finalizar a entrevista e liberar o entrevistado(a). 

Registrar as observações necessárias no próprio questionário; 

18-  Após a conferência do questionário, agradecer ao entrevistado(a) por sua participação e 

colocar-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida; 

19-  Caso o(a) entrevistado(a) faça alguma pergunta que não é pertinente à pesquisa solicite que 

entre em contato com a pesquisadora responsável (Nágila) pelo telefone (62) 8288-6646; 

20-  Interromper, com delicadeza, caso o(a) entrevistado(a) desvie do assunto da pesquisa 

durante tempo prolongado, utilizando o seguinte texto: “Senhor(a)________, este assunto é 

pertinente, mas precisamos retornar à nossa entrevista. Caso sinta necessidade, sugiro que 

entre em contato com a pesquisadora responsável (Nágila) pelo telefone (62) 8288-6646, que 

estará à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.” 

21-  Anotar as respostas de todas as perguntas no campo de codificação localizado no lado 

direito do questionário; 

22-  Colocar os questionários nas pastas determinadas ao término do período de entrevistas. Não 

levar os questionários para casa ou outro lugar que não seja determinado pela pesquisadora 

responsável; 

23-  Guardar sigilo de todas as informações coletadas, não divulgando-as a ninguém; 

24- Seguir com responsabilidade e pontualidade os horários de sua escala. 

 

A realização da pesquisa deve ser algo agradável, tanto para o entrevistador quanto para o(a) 

entrevistado(a). Assim, o(a) entrevistador(a) e entrevistado(a) devem estar bem acomodado(a), 

sentados(as) em cadeira confortável, com as costas encostadas no apoio da cadeira. O(a) 

entrevistador(a) deve, a cada hora, levantar, fazer alguns exercícios com as pernas e braços, 

melhorando a circulação sanguínea. Deve também ingerir água e ir ao banheiro quando sentir 

necessidade e deve estabelecer um horário para um lanche (15 a 20 minutos). 
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Bom dia / Boa tarde. O (a) senhor (a) é responsável pelo (a) (nome do aluno / aluna)? Meu nome é (dizer o 
nome do pesquisador), sou pesquisadora da Faculdade de Nutrição e estou ligando para realizar um controle 
de qualidade da pesquisa (nome da pesquisa). O (a) senhor(a) se lembra que autorizou o(a) (nome do aluno) 
a participar e respondeu a um questionário socioeconômico? Estou ligando para realizar novamente as 
perguntas do questionário como forma confirmação das respostas. O (a) senhor (a) pode responder agora?  
Se sim: Obrigada, então vamos iniciar.  
Se não, qual é o melhor horário para eu ligar para o (a) senhor (a)? 

3. COLETA DE DADOS – ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

3.1 Questionário de Caracterização Socioeconômica dos Alunos das Escolas Municipais de 

Tempo Integral de Goiânia (Controle de qualidade) 

  

 O questionário de caracterização socioeconômica dos alunos será realizado por meio de 

preenchimento pelos próprios pais ou responsáveis. Para checagem da veracidade das respostas 

será realizado o controle de qualidade com a aplicação do mesmo questionário à 5% da quantidade 

total de pais/responsáveis que responderam ao questionário, por meio de entrevista telefônica. Uma 

lista com os telefones dos pais ou responsáveis pelo aluno, separada por escola, estará disponível 

para a realização dos telefonemas. O telefone deverá ser utilizado exclusivamente para a realização 

das entrevistas. 

 

Antes da realização da entrevista proceder à seguinte checagem: 

1 – Verificar se o telefone está em perfeitas condições de uso; 

2 – Verificar se as cópias dos questionários estão completas, estão em número suficiente e não 

apresentam defeitos que podem ter ocorrido durante o processo de reprodução; 

3 – Verificar se há lápis, borracha, apontador em perfeitas condições de uso; 

4 – Não permitir que ninguém esteja presente no ambiente de realização da entrevista e possa 

atrapalhar sua realização; 

5 – Desligar o celular ou colocar no modo silencioso (não deixar no modo de vibração) e guardá-lo. 

O número máximo de tentativas de telefonemas para cada entrevistado é três, sendo uma em 

cada dia. Caso não se consiga falar com a pessoa ou ela adie a entrevista para outro dia, em 

qualquer uma das tentativas, registrar na planilha de dados do aluno, na coluna “Entrevista”, qual 

tentativa foi feita (T1, T2 e T3) e a data, para que no próximo dia seja feita uma nova tentativa (ex.: se 

houve uma primeira tentativa no dia 09/09/14 registrar “T1 09/09/14”). Quando realizar nova tentativa, 

apagar o registrado anteriormente e registrar o novo dado. Se o pai/mãe ou responsável agendar 

para outro dia e/ou horário, escrever na coluna “Entrevista” Ag. p/ 00/00 xh (agendado para 00/00 às 

x horas). Registrar na planilha de dados do aluno a palavra “Ok” na coluna “Entrevista” para o aluno 

cujo pai/mãe ou responsável tenha respondido ao questionário. Quando tiver realizado a terceira 

tentativa sem sucesso ou caso o pai/mãe ou responsável se recuse a realizar a entrevista em 

qualquer uma das tentativas, registrar na coluna “Entrevista” as palavras “sem sucesso”. 

Sempre começar as entrevistas pelas pessoas com as quais foram agendados outra data e 

horário ou não se conseguiu sucesso nas tentativas anteriores. 

 

Preenchimento do Questionário 

Passo 1 -  Ligar para o pai/mãe ou responsável e iniciar o questionário pelo texto no início: 
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7. Qual é a renda total da família (considerar a soma do rendimento de todas as pessoas que 

trabalham na casa)? R$_________________   

Passo 2: Preencha perguntando ao responsável as questões 1 a 6: 

 
Passo 3: Proceder às questões seguintes: 

Perguntar qual é renda total da família e registrar a soma do rendimento de todas as pessoas que 

trabalham na casa em reais. 

Perguntar quem o chefe da família, ou seja, a pessoa de maior renda na família, se for o pai ou a mãe 

do aluno marcar a opção correspondente. Se for outra pessoa marcar a opção Outro e escrever a 

relação dessa pessoa com o aluno (ex. avó, avô, tio, tia, etc.). Se a pessoa não souber a resposta, 

marcar a opção 99 – Não sabe/Ignorado 

Perguntar qual é a ocupação (emprego, trabalho, ofício) do chefe da família e anotar no espaço 

determinado, sem abreviações. Caso a pessoa não saiba ou não queira responder, marcar a opção 

99 – Não sabe/Ignorado 

Perguntar qual é a escolaridade do chefe da família (da pessoa referida como chefe da família) 

registrar se a série ou curso foi completo ou incompleto. Exemplo: oitava série completa ou curso 

superior incompleto. Caso a pessoa não saiba ou não queira responder registrar “não sabe/ignorado”. 

Perguntar qual é a ocupação (emprego, trabalho, ofício) da mãe do aluno e anotar no espaço 

determinado, sem abreviações. 

Perguntar qual é a escolaridade da mãe registrar se a série ou curso foi completo ou incompleto. 

Exemplo: oitava série completa ou curso superior incompleto. Caso a pessoa não saiba ou não queira 

responder registrar “não sabe/ignorado”. 

1. O nome da escola do (nome do aluno) é______________________________ 

2. O nome completo do (nome do aluno) é ______________________________ 

3. A data de nascimento do (nome do aluno) é ___________________________ 

4. O sexo do (nome do aluno) é _______________________________________ 

5. O nome do senhor(a) é ____________________________________________ 

6. Os telefones para contato são: fixo _______________ e celular ____________ 

8. Quem é o chefe da família? 01 (    ) Pai   02 (    ) Mãe     (     ) Outro __________ 

9. Qual é a ocupação do chefe da família? _____________________ 

10. Qual é a escolaridade do chefe da família? 

11. Qual é a ocupação da mãe do aluno? ___________________ 

12. Qual é a escolaridade da mãe do aluno? 



71 

 

 

Perguntar quantas pessoas moram na casa e registrar em números. 

 

Com relação à questão 14 proceder às perguntas, atentando-se para a observação abaixo: 

14. Em relação à posse de itens, por favor, responda as questões de a) a i) (caracterização 
socioeconômica da família): POR FAVOR, ANOTAR EM NÚMEROS 

a) Quantas televisões em cores existem na sua casa? ____________________ 

b) Quantos rádios (aparelho de som, conjunto 3 em 1, Microsystmems) têm na sua casa? (não 
considerar rádio de carro)  _________ 

c) Quantos banheiros têm na sua casa? (Para ser considerado o banheiro deve ter vaso sanitário e 
ser exclusivo para uso dos moradores da casa. Somar todos os banheiros da casa)  ___________ 

d) Quantos automóveis têm na sua casa? (Considerar somente os automóveis da família, não 
considerar automóveis para uso profissional, como táxi, vans, frete, etc., não considerar veículos 
de lazer e uso profissional e não considerar motocicleta) ___________ 

e) Quantos empregados domésticos mensalistas trabalham para você na sua casa? (Considerar 
apenas os empregados mensalistas, ou seja, que trabalham 5 dias por semana) 
__________________ 

f) Quantas máquinas de lavar roupas têm na sua casa? (O tanquinho não deve ser considerado) 
______  

g) Quantos videocassetes ou aparelho de DVD tem na sua casa? __________ 

h) Quantas geladeiras têm na sua casa?   ___________ 

i) Quantos freezers têm na sua casa? (Considerar o freezer tanto como parte da geladeira, ou seja, 
a geladeira duplex, ou o equipamento que é somente freezer) ____________________ 

Observação: Para aparelhos domésticos, considerar somente aqueles funcionantes ou 
quebrados/estragado há no máximo 6 meses. 

  

A finalização da entrevista se dá após preencher o item 14.9. Checar se todas as perguntas 

foram feitas e todas as respostas registradas. Com tudo preenchido, dizer a seguinte frase ao 

entrevistado: “Muito obrigado(a) por responder ao questionário. Sua participação é de grande 

importância para o resultado dessa pesquisa. Bom dia ou boa tarde!” 

  

3.2 Avaliação do estado nutricional dos alunos 
  
Antes da realização da antropometria proceder à seguinte checagem: 

1 – Verificar se a balança e o estadiômetro estão em perfeitas condições de uso; 

2 – Verificar se as cópias das planilhas e dos questionários estão completas, estão em número 

suficiente e não apresentam defeitos que podem ter ocorrido durante o processo de reprodução; 

3 – Verificar se há lápis, borracha, apontador e calculadora em perfeitas condições de uso; 

4 – Separar a planilha de dados do aluno (Apêndice J); 

4 – Não permitir que ninguém esteja presente no ambiente de realização da entrevista e possa 

atrapalhar sua realização; 

5 – Desligar o celular ou colocar no modo silencioso (não deixar no modo de vibração) e guardá-lo. 

 

13. Quantas pessoas moram na casa? ________________________  
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Antes da avaliação do aluno preencher na planilha “DADOS ANTROPOMÉTRICOS DOS 

ALUNOS E QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA ADESÃO E ACEITAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO NAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL DE GOIÂNIA”, o nome da escola, o nome do aluno, 

turma do aluno, a data de nascimento, a idade (considerando a idade completa até a data da 

entrevista em anos, meses e dias, sendo que ao transferir para o código transferir a idade completa 

em anos – aqui considerar os anos completos até 11 meses, após 11 meses e 1 dia considerar a 

idade a ser completada. Ex.: 8 anos, 11 meses e 1 dia – considerar 9 anos) e o sexo.  

 
3.2.1 Peso 
 

O peso deverá ser aferido com a seguinte técnica: 

1 – Colocar a balança em piso sem irregularidades. Ligar a balança e verificar se está em perfeito 

estado de funcionamento (verificar o funcionamento sempre antes de chegar à escola); 

2 - Solicitar ao aluno que retire o calçado, meias, casaco de frio, boné e alguma peça de roupa que 

possam interferir no peso, sem expor o corpo do aluno; 

3 – Solicitar ao aluno que suba na balança e se posicione no centro, distribuindo igualmente o peso 

entre os dois pés; 

4 – Registrar o peso em quilogramas o mais próximo de 100 gramas em planilha própria (Apêndice 

K); 

5 – Realizar a segunda medida e registrar o peso. Fazer a média das duas medidas e registrar. 

 

3.2.2 Altura 

 A altura deverá ser obtida pela seguinte técnica: 

1 – Colocar o estadiômetro em local adequado, em parede sem desnível ou irregularidades e sem 

rodapé. O piso onde será realizada a medida deve ser plana, regular, sem alterações; 

2 – Solicitar ao aluno que se posicione em pé de costas para a parede e encostando nela a cabeça, 

as costas, glúteos e calcanhares. Os braços devem estar estendidos ao longo do corpo, os joelhos 

estendidos, pés unidos, calcanhares juntos e cabeça orientada no plano de Frankfurt (alinhar 

horizontalmente a borda inferior da abertura do orbital com a margem superior do condutor auditivo 

externo); 

3 – Solicitar ao aluno que inspire profundamente e prenda o ar por alguns segundos; 

4 – Realizar a leitura aproximando-se a parte móvel do estadiômetro da parte mais alta da cabeça, 

faz-se uma compressão no cabelo e realiza-se a medida o mais próximo a 0,1cm; 

5 – Registrar a altura em planilha própria (Apêndice K); 

6 – Realizar a segunda medida e registra. Fazer a média entre as duas medidas, calcular o IMC 

(Peso/Altura²) e registrar. 

Após ter realizado a antropometria, transferir os dados de peso (média), altura (média) e IMC 

da planilha de dados antropométricos para o questionário. Após o registro de todas as medidas, será 

utilizada a calculadora antropométrica para confirmar o cálculo do IMC e para encontra o escore z do 

IMC e da altura para idade de cada aluno. Uma vez encontrado o escore z, o estado nutricional será 

classificado de acordo com os quadros abaixo e registrado na planilha “DADOS 



73 

 

 

ANTROPOMÉTRICOS DOS ALUNOS E QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA ADESÃO E 

ACEITAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL DE 

GOIÂNIA”. Os dados de classificação do estado nutricional pelo IMC e pela altura para idade serão 

realizados posteriormente pela pesquisadora responsável.  

 
3.3 Questionário de Avaliação da Adesão e Aceitação da Alimentação nas Escolas Municipais 

de Tempo Integral de Goiânia 

 Antes de iniciar as perguntas do “Questionário sobre Adesão e Aceitação” informar com os 

manipuladores de alimentos da escola, com antecedência, sobre as informações contidas nas 

questões 13 a 21: 

13/14/15 - Forma de distribuição das refeições (lanche da manhã, almoço e lanche da tarde): 

 01(    ) Porcionamento pelo manipulador de alimentos – os próprios manipuladores porcionam o 

alimento;     02(    ) Self service – os próprios alunos servem os alimentos;  03(    ) Mista (Alguns 

alimentos são porcionados pelo manipulador  e outros são self service)  

16/17/18 - Local onde são consumidas as refeições (lanche da manhã, almoço e lanche da tarde):  

01(   ) Refeitório    02(    ) Sala de aula   03(    ) Pátio da escola – marcar o local referente ao consumo 

da alimentação para cada refeição 

19 - Tipo de talheres utilizado no consumo da alimentação escolar:  

01 (    ) Inox   02(    ) Plástico – marcar a opção correspondente ao tipo de colher, garfo e faca 

utilizados na escola 

20/21 -  Tipo de copo/prato utilizado no consumo da alimentação escolar:  

01(    ) Alumínio/Inox   02(    ) Plástico   03(    ) Vidro - marcar a opção correspondente ao tipo de copo 

e prato utilizados na escola 

 Preencher a primeira parte do questionário (questões 1 a 7 – dados do aluno) com os dados 

do aluno entrevistado. As questões 8 a 12, serão preenchidas posteriormente pela pesquisadora 

responsável. 

Após preenchida a parte inicial da planilha, passar para a entrevista com o aluno no 

“Questionário sobre Adesão e Aceitação”. Antes de iniciar as perguntas, explicar ao aluno “Agora, 

(nome do aluno), vou fazer algumas perguntas a respeito da alimentação na sua escola. É necessário 

que você responda com muita sinceridade pois suas respostas são muito importantes para essa 

pesquisa e para melhorar mais ainda as refeições que você recebe. Tudo bem? Podemos começar?” 

 As perguntas 1 a 45 são referentes às refeições lanche da manhã, almoço e lanche da tarde, 

devendo ser aplicadas conforme descrito no quadro abaixo. 
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LANCHE DA MANHÃ 

1. Você come o lanche da manhã oferecido pela escola? 

01(    ) Sim  (Marque 88 Não se aplica na questão 2 e Passe para a questão 3)             02(     ) Não  (Passe para a questão 2)     

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno. Marcar a resposta do aluno. Considerar não somente se o aluno afirmar que nunca faz ou faz raramente a 
refeição. Se ele responder que não,  passar para a questão 2, se ele responder sim,  marcar 88 Não se aplica na questão 2 e passar para a questão 3. 

2. Porque você não come o lanche da manhã oferecido na escola? (Respostas não excludentes)   (Marque 88 não se aplica da questão 3 até a 
questão 13 e Depois passe para a questão 14)         01(    ) Não tem fome/apetite    02(     ) Não gosta das preparações      03(    ) Come em casa       04(    
) Traz alimentos            05(    ) Outros: ________________________   88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno, não ler as respostas, deixa-lo responder e marcar as respostas correspondentes caso esteja entre as 
opções 1 a 4. As respostas não são excludentes, podendo ser marcado mais de uma opção. Caso manifeste outras respostas marcar a opção 05 
Outros e descrever quais outros motivos para não fazer a refeição na escola referidas pelo aluno. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso 
tenha respondido 01 Sim na questão anterior. 

3. Quantas vezes por semana você come o lanche da manhã oferecido na escola? 

01(     ) 1 dia/ sem.   02(    ) 2 dias/sem.   03(     ) 3 dias/sem.   04(    ) 4 dias/sem.   05(     ) 5 dias na sem.   88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta ao aluno mas não ler as respostas. Explicar que a semana tem 5 dias (segunda, terça, quarta, quinta e sexta feira) e 
perguntar em quantos dias da semana ele come o lanche da manhã. 

4. Escolha a figura que melhor representa sua opinião sobre o lanche da manhã oferecido pela escola. (Avaliar por meio das figuras da escala 
hedônica facial)  (Se o aluno responder “Não gosto” ou “Detesto” passar para a questão 5. Se responder as demais marcar 88 Não se aplica na questão 5 
e passar para a questão 6)  

01(    ) Adoro     02(     ) Gosto      03(     ) Sou indiferente  04(     )  Não gosto   05(     ) Detesto    88(     ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a frase e mostrar a figura das carinhas. Explicar que aluno deve fazer uma avaliação geral, considerando a maioria das 
preparações/alimentos da refeição e não preparações isoladas. Marcar a resposta correspondente à figura. A figura indiferente significa que não quer 
avaliar nem como gostou nem como não gostou. Se o aluno respondeu “Não gosto” ou “Detesto” passar para a questão 5, se respondeu as demais 
respostas, marcar 88 Não se aplica na questão 5 e passar para a questão 6. 

5. Você disse que não gosta ou detesta o lanche da manhã, qual é o motivo?  (Respostas não excludentes) 

01(   ) Não gosta das preparações/alimentos     02 (    ) Falta de variedade dos alimentos/alimentos repetitivos  03 (    ) Qualidade dos alimentos ruim               

04 (   ) Outro________________________________________________________________________________________  88 (    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta ao aluno e não ler as respostas. Pode ser marcada mais de uma resposta. De acordo com a resposta do aluno marque a 
opção correspondente ou, caso não seja correspondente a nenhuma das opções, marcar 04 Outro e descrever a resposta do aluno. A opção 88 Não se 
aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 02 Não na questão 1 ou “Adoro”, “Gosto” ou “Indiferente” na questão 5. 

6. Quais alimentos você mais gosta no lanche da manhã oferecido na escola?     __________________________ 88(    ) Não se aplica     

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta ao aluno e anotar os alimentos que referir, detalhando o tipo de alimento (Ex.: Carne – bovina, suína, frango, todas, 
nenhum tipo?; Pão – que pão?; Suco – qual sabor, todos, nenhum?, etc.). A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 
02 Não na questão 1. 

7. Quais alimentos você menos gosta no lanche da manhã oferecido na escola?   _______________________ 88(    ) Não se aplica     
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EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta ao aluno e anotar os alimentos que referir, detalhando o tipo de alimento. (Ex.: Carne – bovina, suína, frango, todas, 
nenhum tipo?; Pão – que pão?; Suco – qual sabor, todos, nenhum?, etc.).  A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 
02 Não na questão 1. 

8. Você acha que a temperatura dos alimentos servidos no lanche da manhã é boa?   01(    ) Sim     02(    ) Não      88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta ao aluno. Se ele não compreender a pergunta, perguntar se na opinião dele os alimentos que são quentes são servidos 
quentes ou os que são gelados são servidos gelados ou não. Essa avaliação deve ser feita de maneira geral (a maioria das vezes) em relação à 
refeição e não referente a situações isoladas. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 02 Não na questão 1. 

9. Na sua opinião a quantidade de comida que é servida no lanche da manhã é: (Ler também as respostas) 

01(    ) Muita (exagerada)      02(    ) Boa (suficiente)          03(    ) Pouca      88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta e as respostas para o aluno, explicando que é a quantidade/tanto de alimentos servida para o aluno ou que ele pode se 
servir, exceto a opção 88 Não se aplica, que deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 02 Não na questão 1. Marcar a opção manifestada pelo 
aluno. 

10. Na sua opinião o local onde é realizado o lanche da manhã é confortável? 

01 (    ) Sim   (Marque 88 Não se aplica  na questão 11 e Passe para a questão 12)     02(    ) Não (Passe para a questão 11)    88(    ) Não se aplica  

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno, fazer referência ao local onde é feita a refeição. Se o aluno não compreender a pergunta, explicar que 
confortável significa se ele gosta ou se ele se sente bem no local para fazer a refeição. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada quando a aluno 
responder 02 Não na questão 1. Se o aluno disser que não passe para a questão 11, se ele disser que sim, marcar 88 Não se aplica na questão 11 e 
passar para a questão 12. 

11. Se você acha que o local onde é realizado o lanche da manhã não é confortável, diga o motivo: (Respostas não excludentes) 

01(     ) Não tem lugar para todos sentarem         02(     ) Não tem mesa     03(     ) É sujo       04(     ) É barulhento    

05(     ) É pequeno/ apertado      06(     ) Outro ________________________________________________________________  88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a frase ao aluno, mas não ler as respostas. Marcar as respostas que correspondem à fala do aluno. As respostas não são 
excludentes, podendo-se marcar mais de uma opção. Caso o aluno faça referência a algum motivo não constante nas respostas, marcar a opção 06 e 
escrever a resposta. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 02 Não na questão 1 ou se ele responder sim na 
questão anterior. 

12. Na sua opinião, o tempo disponível para comer o lanche da manhã é: (Ler também as respostas)   

01(   ) Curto  02(   ) Suficiente   03(   ) Longo  88(   ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno e as respostas, exceto a opção 88 Não se aplica. Explicar que curto significa que o tempo é pouco para 
fazer a refeição, onde ele tem que comer rápido pois logo começa uma atividade, ou é um tempo suficiente, ou seja, se come com tranquilidade, sem 
pressa, ou é longo, quando o aluno achar que é demorado, demora para começar a atividade. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno 
tenha respondido 02 Não na questão 1. 

13. Você repete frequentemente o lanche da manhã (mais que duas vezes por semana)? 01(    ) Sim            02(    ) Não        88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno, mas não as respostas. Explicar, se necessário, que repetir significa come mais de uma vez os alimentos 
oferecidos. Se necessário explicar também sobre os dias das semana e se ele repete na maioria dos dias da semana.  Marcar a respostas referida pelo 
aluno. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 02 Não na questão 1. 
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14. Você traz ou compra alimentos para comer na escola no lanche da manhã? 

01(     ) Sim (Continue na questão 15)          02(     ) Não   (Marque 88 não se aplica nas questões 15 e 16 e Passe para a questão 17)        

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno, mas não as respostas. Marcar a resposta referida pelo aluno. Considerar não caso a frequência seja 
menor que 1x/semana. Se o aluno disser sim continue o questionário. Se disser não, marcar 88 Não se aplica nas questões 15 e 16 e passar para a 
questão 17. 

15. Quais alimentos você traz ou compra para comer na escola no lanche da manhã? (Respostas não excludentes) 

01(    ) Bolacha sem recheio      02(     ) Bolacha com recheio      03(     ) Refrigerante        04(   ) Salgadinho de pacote                         

05(  ) Suco em caixinha      06(     ) Fruta         07(     )  Outros _________________________________________    88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno, mas não as respostas. Marcar os alimentos de acordo com as respostas dos alunos. As respostas não são 
excludentes, podendo ser marcadas mais de uma resposta. Caso refiram algum alimento que não está nas opções, marcar a opção 7 e escrever os 
alimentos referidos. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada quando a aluno responder 02 Não na questão 13. 

 

16. Com qual frequência você traz ou compra alimentos para comer no lanche da manhã?  

01(     ) 1 dia/sem.   02(     ) 2 dia/sem.   03(     ) 3 dias/sem.   04(     ) 4 dia/sem.     05(     ) 5 dias/sem.       88(     ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno e marcar a resposta que ele referir.  Explicar que a semana tem 5 dias (segunda, terça, quarta, quinta e 
sexta feira) e perguntar em quantos dias da semana ele leva ou compra alimentos. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada quando a aluno 
responder 02 Não na questão 14. 

ALMOÇO 

17. Você come o almoço oferecido pela escola? 

01(    ) Sim (Marque 88 Não se aplica na questão 18 e Passe para a questão 19)          02(     ) Não  (Passe para a questão 18)     

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno. Marcar a resposta do aluno. Considerar não somente se o aluno afirmar que nunca faz ou faz raramente a 
refeição. Se ele responder que não, passar para a questão 18, se ele responder sim,  marcar  88 Não se aplica na questão 18 e passar para a questão 
19. 

18. Porque você não come o almoço oferecido na escola? (Respostas não excludentes) (Marque 88 não se aplica da questão 19 até a questão 29 e 
Depois passe para a questão 30)       01(    ) Não tem fome/apetite   02(     ) Não gosta das preparações      03(    ) Come em casa        04(    ) Traz 
alimentos 

05(    ) Outros: ______________________________  88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno, não ler as respostas, deixa-lo responder e marcar as respostas correspondentes caso esteja entre as 
opções 1 a 4. As respostas não são excludentes, podendo ser marcado mais de uma opção. Caso manifeste outras respostas marcar a opção 05 
Outros e descrever quais outros motivos para não fazer a refeição na escola referidas pelo aluno. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso 
tenha respondido 01 Sim na questão anterior. 

19. Quantas vezes por semana você come o almoço oferecido na escola? 

01(     ) 1 dia/ sem.   02(    ) 2 dias/sem.   03(     ) 3 dias/sem.   04(    ) 4 dias/sem.   05(     ) 5 dias na sem.   88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta ao aluno mas não ler as respostas. Explicar que a semana tem 5 dias (segunda, terça, quarta, quinta e sexta feira) e 
perguntar em quantos dias da semana ele come o almoço. 
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20. Escolha a figura que melhor representa sua opinião sobre o almoço oferecido pela escola.  (Avaliar por meio das figuras da escala hedônica 
facial)   (Se o aluno responder “Não gosto” ou “Detesto” passar para a questão 21. Se responder as demais marcar 88 Não se aplica na questão 21 e 
passar para a questão 22)       01(    ) Adoro     02(     ) Gosto      03(     ) Sou indiferente     04(     )  Não gosto   05(     ) Detesto    88(     ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a frase e mostrar a figura das carinhas. Explicar que o aluno deve fazer uma avaliação geral, considerando a maioria das 
preparações/alimentos da refeição e não preparações isoladas. Marcar a resposta correspondente à figura. A figura indiferente significa que não quer 
avaliar nem como gostou nem como não gostou. Se o aluno respondeu “Não gosto” ou “Detesto” passar para a questão 21, se respondeu as demais 
respostas, marcar 88 Não se aplica na questão 21 e passar para a questão 22. 

21. Você disse que não gosta ou detesta o almoço, qual é o motivo?  (Respostas não excludentes) 

01(   ) Não gosta das preparações/alimentos    02 (    ) Falta de variedade dos alimentos/alimentos repetitivos   03 (    ) Qualidade dos alimentos ruim               

04 (   ) Outro_______________________  88 (    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta ao aluno e não ler as respostas. Pode ser marcada mais de uma resposta. De acordo com a resposta do aluno marque a 
opção correspondente ou, caso não seja correspondente a nenhuma das opções, marcar 04 Outros e descrever a resposta do aluno. A opção 88 Não 
se aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 02 Não na questão 1 ou “Adoro”, “Gosto” ou “Indiferente” na questão 20. 

22. Quais alimentos você mais gosta no almoço oferecido na escola?   ____________________________________ 88(    ) Não se aplica     

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta ao aluno e anotar os alimentos que referir, detalhando o tipo de alimento (Ex.: Carne – bovina, suína, frango, todas, 
nenhum tipo?; Pão – que pão?; Suco – qual sabor, todos, nenhum?, etc.). A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 
02 Não na questão 17. 

23. Quais alimentos você menos gosta no almoço oferecido na escola?  _______________________________________ 88(     ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta ao aluno e anotar os alimentos que referir, detalhando o tipo de alimento (Ex.: Carne – bovina, suína, frango, todas, 
nenhum tipo?; Pão – que pão?; Suco – qual sabor, todos, nenhum?, etc.). A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 
02 Não na questão 17. 

24. Você acha que a temperatura dos alimentos servidos no almoço é boa?      01(    ) Sim       02 (    ) Não       88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta ao aluno. Se ele não compreender a pergunta, perguntar se na opinião dele os alimentos que são quentes são servidos 
quentes ou os que são gelados são servidos gelados ou não. Essa avaliação deve ser feita de maneira geral em relação à refeição e não referente a 
situações isoladas. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 02 Não na questão 17. 

25. Na sua opinião a quantidade de comida que é servida no almoço é: (Ler também as respostas) 

01(    ) Muita (exagerada)      02(    ) Boa (suficiente)         03 (    ) Pouca      88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta e as respostas para o aluno, explicando que é a quantidade/tanto de alimentos servida para o aluno ou que ele pode se 
servir, exceto a opção 88 Não se aplica, que deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 02 Não na questão 17. Marcar a opção manifestada pelo 
aluno. 

26. Na sua opinião o local onde é realizado o almoço é confortável? 

01(   ) Sim (Marque 88 na questão 27 e Passe para a questão 28)     02(    ) Não  (Passe para a questão 27)    88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno, se necessário fazer referência ao local onde é feita a refeição. Se o aluno não compreender a pergunta, 
explicar que confortável significa se ele gosta ou se ele se sente bem no local para fazer a refeição. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada 
quando a aluno responder 02 Não na questão 17. Se o aluno disser que não passe para a questão 27, se ele disser que sim, marcar 88 Não se aplica 
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na questão 27 e passar para a questão 28. 

27. Se você acha que o local onde é realizado o almoço não é confortável, diga o motivo: (Respostas não excludentes) 

01(     ) Não tem lugar para todos sentarem         02(     ) Não tem mesa      03(     ) É sujo        04(     ) É barulhento    

05(     ) É pequeno/ apertado      06(     ) Outro ________________________________________________________________ 88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a frase ao aluno, mas não ler as respostas. Marcar as respostas que correspondem à fala do aluno. As respostas não são 
excludentes, podendo-se marcar mais de uma opção. Caso o aluno faça referência a algum motivo não constante nas respostas, marcar a opção 06 e 
escrever a resposta. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 02 Não na questão 17 ou se ele responder sim na 
questão anterior. 

28. Na sua opinião, o tempo disponível para comer o almoço é: (Ler também as respostas)   

01(    ) Curto    02(    ) Suficiente    03(     ) Longo        88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno e as respostas, exceto a opção 88 Não se aplica. Explicar que curto significa que o tempo é pouco para 
fazer a refeição, onde ele tem que comer rápido pois logo começa uma atividade, ou é um tempo suficiente, ou seja, se come com tranquilidade, sem 
pressa, ou é longo, quando o aluno achar que é demorado, demora para começar a atividade. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno 
tenha respondido 02 Não na questão 17. 

29. Você repete frequentemente o almoço (mais que duas vezes por semana)?   01(    ) Sim            02(    ) Não          88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno, mas não as respostas. Explicar, se necessário, que repetir significa come mais de uma vez os alimentos 
oferecidos. Se necessário explicar também sobre os dias das semana e se ele repete na maioria dos dias da semana. Marcar a respostas referida pelo 
aluno. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 02 Não na questão 17. 

30. Você traz ou compra alimentos para comer na escola no almoço? 

01(     ) Sim (Continue na questão 31)            02(     ) Não  (Marque 88 não se aplica nas questões 31 e 32 e Passe para a questão 33) 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno, mas não as respostas. Marcar a resposta referida pelo aluno. Considerar não caso a frequência seja 
menor que 1x/semana. Se o aluno disser sim continue o questionário. Se disser não, marcar 88 Não se aplica nas questões 31 e 32 e passar para a 
questão 33. 

31. Quais alimentos você traz ou compra para comer na escola no almoço? (Respostas não excludentes) 

01(    ) Bolacha sem recheio      02(     ) Bolacha com recheio      03(     ) Refrigerante        04(   ) Salgadinho de pacote                         

05(  ) Suco em caixinha      06(     ) Fruta         07(     )  Outros _________________________________       88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno, mas não as respostas. Marcar os alimentos de acordo com as respostas dos alunos. As respostas não são 
excludentes, podendo ser marcadas mais de uma resposta. Caso refiram algum alimento que não está nas opções, marcar a opção 7 e escrever os 

alimentos referidos. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada quando a aluno responder 02 Não na questão 30. 

32. Com qual frequência você traz ou compra alimentos para comer no almoço? 

01(     ) 1 dia/sem.   02(     ) 2 dia/sem.    03(     ) 3 dias/sem.   04(     ) 4 dia/sem.     05(     ) 5 dias/sem.       88(     ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno e marcar a resposta que ele referir. Explicar que a semana tem 5 dias (segunda, terça, quarta, quinta e 
sexta feira) e perguntar em quantos dias da semana ele leva ou compra alimentos. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada quando a aluno 
responder 02 Não na questão 30. 
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LANCHE DA TARDE 

33. Você come o lanche da tarde oferecido pela escola? 

01(    ) Sim  (Marque 88 Não se aplica na questão 34 e Passe para a questão 35)            02(     ) Não  (Passe para a questão 34)     

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno. Marcar a resposta do aluno. Considerar não somente se o aluno afirmar que nunca faz ou faz raramente a 
refeição. Se ele responder que não, passar para a questão 34, se ele responder sim, marcar 88 Não se aplica na questão 34 e passar para a questão 
35. 

34. Porque você não come o lanche da tarde oferecido na escola? (Respostas não excludentes)   (Marque 88 não se aplica da questão 35 até a 
questão 45 e Depois passe para a questão 46)          01(    ) Não tem fome/apetite     02(     ) Não gosta das preparações      03(    ) Come em casa         04(    
) Traz alimentos 

05(    ) Outros: _______________________________________________________________________________________  88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno, não ler as respostas, deixa-lo responder e marcar as respostas correspondentes caso esteja entre as 
opções 1 a 4. As respostas não são excludentes, podendo ser marcado mais de uma opção. Caso manifeste outras respostas marcar a opção 05 
Outros e descrever quais outros motivos para não fazer a refeição na escola referidas pelo aluno. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso 
tenha respondido 01 Sim na questão anterior. 

35. Quantas vezes por semana você come o lanche da tarde oferecido na escola? 

01(     ) 1 dia/ sem.   02(    ) 2 dias/sem.   03(     ) 3 dias/sem.   04(    ) 4 dias/sem.   05(     ) 5 dias na sem.   88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta ao aluno mas não ler as respostas. Se ele não compreender, explicar que a semana tem 5 dias (segunda, terça, quarta, 
quinta e sexta feira) e perguntar em quantos dias da semana ele come o lanche da tarde. 

36. Escolha a figura que melhor representa sua opinião sobre o lanche da tarde oferecido pela escola. (Avaliar por meio das figuras da escala 
hedônica facial)    (Se o aluno responder “Não gosto” ou “Detesto” passar para a questão 37. Se responder as demais marcar 88 Não se aplica na questão 
37 e passar para a questão 38)        01(    ) Adoro      02(     ) Gosto       03(     ) Sou indiferente      04(     )  Não gosto      05(     ) Detesto     88(     ) Não se 
aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a frase e mostrar a figura das carinhas. Explicar que o aluno deve fazer uma avaliação geral, considerando a maioria das 
preparações/alimentos da refeição e não preparações isoladas. Marcar a resposta correspondente à figura. A figura indiferente significa que não quer 
avaliar nem como gostou nem como não gosto. Se o aluno respondeu “Não gosto” ou “Detesto” passar para a questão 37, se respondeu as demais 
respostas, marcar 88 Não se aplica na questão 37 e passar para a questão 38. 

37. Você disse que não gosta ou detesta o lanche da tarde, qual é o motivo?  (Respostas não excludentes) 

01(   ) Não gosta das preparações/alimentos   02 (    ) Falta de variedade dos alimentos/alimentos repetitivos    03 (    ) Qualidade dos alimentos ruim         

04 (   ) Outro_________________________________________________________________________________________  88 (    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta ao aluno e não ler as respostas. Pode ser marcada mais de uma resposta. De acordo com a resposta do aluno marque a 
opção correspondente ou, caso não seja correspondente a nenhuma das opções, marcar 04 Outros e descrever a resposta do aluno. A opção 88 Não 
se aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 02 Não na questão 1 ou “Adoro”, “Gosto” ou “Indiferente” na questão 36. 

38. Quais alimentos você mais gosta no lanche da tarde oferecido na escola?     __________________________________________ 88(    ) Não se 
aplica     

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta ao aluno e anotar os alimentos que referir, detalhando o tipo de alimento (Ex.: Carne – bovina, suína, frango, todas, 
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nenhum tipo?; Pão – que pão?; Suco – qual sabor, todos, nenhum?, etc.). A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 
02 Não na questão 33. 

39. Quais alimentos você menos gosta no lanche da tarde oferecido na escola?___________________________________________ 88(    ) Não se 
aplica    

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta ao aluno e anotar os alimentos que referir, detalhando o tipo de alimento (Ex.: Carne – bovina, suína, frango, todas, 
nenhum tipo?; Pão – que pão?; Suco – qual sabor, todos, nenhum?, etc.). A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 
02 Não na questão 33. 

40. Você acha que a temperatura dos alimentos servidos no lanche da tarde é boa?  01(    ) Sim         02(    ) Não         88(    ) Não se aplica     

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta ao aluno. Se ele não compreender a pergunta, perguntar se na opinião dele os alimentos que são quentes são servidos 
quentes ou os que são gelados são servidos gelados ou não. Essa avaliação deve ser feita de maneira geral em relação à refeição e não referente a 
situações isoladas. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 02 Não na questão 33. 

41. Na sua opinião a quantidade de comida que é servida no lanche da tarde é: (Ler também as respostas) 

01(    ) Muita (exagerada)      02(    ) Boa (suficiente)          03(    ) Pouca      88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta e as respostas para o aluno, explicando ao aluno que é a quantidade de alimentos servida para o aluno ou que ele pode 
se servir, exceto a opção 88 Não se aplica, que deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 02 Não na questão 33. Marcar a opção manifestada 
pelo aluno. 

42. Na sua opinião o local onde é realizado o lanche da tarde é confortável? 

01(    ) Sim (Marque 88 Não se aplica na questão 43 e Passe para a questão 44)     02(    ) Não (Passe para a questão 43)    88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno e as respostas, exceto a opção 88 Não se aplica. Caso necessário, explicar que curto significa que o tempo 
é pouco para fazer a refeição, ou é um tempo suficiente ou é longo, quando o aluno achar que é demorado. A opção 88 Não se aplica deve ser 
marcada caso o aluno tenha respondido 02 Não na questão 33. 

43. Se você acha que o local onde é realizado o lanche da tarde não é confortável, diga o motivo: (Respostas não excludentes) 

01(     ) Não tem lugar para todos sentarem         02(     ) Não tem mesa     03(     ) É sujo       04(     ) É barulhento    

05(     ) É pequeno/ apertado          06(     ) Outro ____________________________________________________________     88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a frase ao aluno, mas não ler as respostas. Se o aluno não compreender a pergunta, explicar que confortável significa se ele gosta 
ou se ele se sente bem no local para fazer a refeição. Marcar as respostas que correspondem à fala do aluno.  As respostas não são excludentes, 
podendo-se marcar mais de uma opção. Caso o aluno faça referência a algum motivo não constante nas respostas, marcar a opção 06 e escrever a 
resposta. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 02 Não na questão 33 ou se ele responder sim na questão 

anterior. 

44. Na sua opinião, o tempo disponível para comer o lanche da tarde é: (Ler também as respostas) 

01(    ) Curto                         02(    ) Suficiente                         03(     ) Longo             88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno e as respostas, exceto a opção 88 Não se aplica. Explicar que curto significa que o tempo é pouco para 
fazer a refeição, onde ele tem que comer rápido pois logo começa uma atividade, ou é um tempo suficiente, ou seja, se come com tranquilidade, sem 
pressa, ou é longo, quando o aluno achar que é demorado, demora para começar a atividade. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno 
tenha respondido 02 Não na questão 33. 
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45. Você repete frequentemente o lanche da tarde (mais que duas vezes na semana)?    01(    ) Sim            02(    ) Não          88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno, mas não as respostas. Explicar, se necessário, que repetir significa come mais de uma vez os alimentos 
oferecidos. Se necessário explicar também sobre os dias da semana e se ele repete na maioria dos dias da semana. Marcar a respostas referida pelo 
aluno. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada caso o aluno tenha respondido 02 Não na questão 33. 

46. Você traz ou compra alimentos para comer na escola no lanche da tarde? 

01(     ) Sim (Continue na questão 47)            02(     ) Não   (Marque 88 não se aplica nas questões 47 e 48 e Passe para  questão 49)    

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno, mas não as respostas. Marcar a resposta referida pelo aluno. Se o aluno disser sim continue o 
questionário. Se disser não, marcar 88 Não se aplica nas questões 47 e 48 e passar para a questão 49. 

 

47. Quais alimentos você traz ou compra para comer na escola no lanche da tarde? (Respostas não excludentes) 

01(    ) Bolacha sem recheio      02(     ) Bolacha com recheio      03(     ) Refrigerante        04(   ) Salgadinho de pacote                         

05(   ) Suco em caixinha      06(     ) Fruta         07(     )  Outros ____________________________________  88(    ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno, mas não as respostas. Marcar os alimentos de acordo com as respostas dos alunos. As respostas não são 
excludentes, podendo ser marcadas mais de uma resposta. Caso refiram algum alimento que não está nas opções, marcar a opção 07 e escrever os 
alimentos referidos. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada quando a aluno responder 02 Não na questão 46. 

48. Com qual frequência você traz ou compra alimentos para comer no lanche da tarde? 

01(     ) 1 dia/sem.   02(     ) 2 dia/sem.    03(     ) 3 dias/sem.   04(     ) 4 dia/sem.     05(     ) 5 dias/sem.       88(     ) Não se aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno e marcar a resposta que ele referir. Explicar que a semana tem 5 dias (segunda, terça, quarta, quinta e 
sexta feira) e perguntar em quantos dias da semana ele leva ou compra alimentos. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada quando a aluno 
responder 02 Não na questão 46. 

 

OUTRAS QUESTÕES 

49. Quando você traz ou compra alimentos para comer na escola de onde vem esses alimentos?  (Respostas não excludentes) 

01(   ) De casa     02(    ) Compro no caminho para a escola     03(    ) Compro dentro da escola      04 (    ) Compro na porta da escola   88(    ) Não se 
aplica 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta ao aluno, mas não ler as respostas. A resposta “Compro no caminho para a escola” significa que compra no trajeto de 
casa para a escola; a resposta “Compro na porta da escola” significa que compra de vendedores ambulantes na porta da escola. Marcar as opções que 
corresponder às respostas do aluno. A opção 88 Não se aplica deve ser marcada quando a aluno responder que não traz alimentos de fora da escola 

nas questões referentes alimentos levados para comer na escola (questões 14, 30 e 46). 

50. Você gosta dos utensílios utilizados na alimentação escolar (copos, talheres e pratos)? 

01(    ) Sim      02(    ) Não         03(    ) Somente dos copos        04(    ) Somente dos talheres         05(    ) Somente dos pratos    

 06(    ) Somente dos copos e dos talheres     07(    ) Somente dos copos e dos pratos     08(    )  Somente dos talheres e dos pratos 

EXPLICAÇÃO: Ler a pergunta para o aluno, mas não ler a resposta. Explicar ao aluno que talheres são a colher, o garfo e a faca. Marcar a opção que 
corresponder à resposta do aluno. 
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APÊNDICE C – Carta de apresentação da pesquisa às escolas. 
 

 
Goiânia, 05 de junho de 2014. 

  

Prezado (a) diretor (a), 

   

 Vimos por meio deste apresentar a pesquisa intitulada “Fatores Associados 

à Adesão e à Aceitação da Alimentação Escolar por Alunos de Escolas 

Públicas de Tempo Integral”, que será realizada em algumas escolas municipais 

da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia com os objetivos de conhecer a 

aceitação da alimentação escolar pelos alunos, bem como os fatores a ela 

associados, e colaborar para a melhoria dessa alimentação. A pesquisa foi 

autorizada pela Secretaria de Educação e constitui-se de análise da composição 

nutricional do cardápio ofertado nas escolas e entrevista com os alunos a respeito 

da alimentação escolar, entrevista telefônica com os pais ou responsáveis sobre 

dados socioeconômicos e pela avaliação nutricional dos alunos através do peso e da 

altura. A participação das escolas, dos alunos e de seus pais ou responsáveis é 

voluntária, sendo fundamental para o sucesso da pesquisa e do cumprimento de 

seus objetivos. 

 Para a participação na pesquisa é necessário que os pais ou responsáveis 

assinem o documento chamado “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” e 

entregue o mais breve possível à escola que deverá repassar ao pesquisador. Tal 

documento é uma exigência do Comitê de Ética em Pesquisa, que avalia as 

condições de realização das pesquisas científicas com seres humanos. 

 Certos de podermos contar com a colaboração de todos em prol do avanço 

do Programa de Alimentação Escolar no município de Goiânia, agradecemos desde 

já a participação. 

Atenciosamente, 

 

Nágila Araújo de Carvalho                           Prof.ª Dr.ª Karine Anusca Martins 

     Pesquisadora Responsável                                    Faculdade de Nutrição 

                                                                       (Orientadora) 
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AGRADECEMOS A SUA 
PARTICIPAÇÃO. 

APÊNDICE D – Documento de apresentação da pesquisa aos pais dos alunos. 
 
 

DOCUMENTO DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA AOS PAIS 
 

 Prezados pais ou responsáveis 

 

Informamos que estará ocorrendo nas Escolas Municipais de Tempo Integral, entre 

os meses de setembro a dezembro de 2014, a pesquisa denominada “Fatores Associados 

à Adesão e à Aceitação da Alimentação Escolar por Alunos de Escolas Públicas de 

Tempo Integral”.  Os objetivos dessa pesquisa é conhecer a aceitação da alimentação 

escolar pelos alunos, bem como os fatores a ela associados, e colaborar para a melhoria 

dessa alimentação. 

A pesquisa foi autorizada pela Secretaria Municipal de Educação e a escola foi 

esclarecida de todos os procedimentos do estudo e consentiu com sua realização. 

Informamos que o(a) seu(ua) filho(a) ou aluno(a) sob sua responsabilidade foi sorteado(a) 

para participar. O(a) senhor(a) está recebendo anexo dois documentos: 

1- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -  este documento está em duas 

vias. Uma destas vias é sua e a outra deverá ser preenchida, assinada e devolvida para a 

escola, caso o(a) senhor(a) queira autorizar a participação do(a) aluno(a); 

2- Questionário de Caracterização Socioeconômica dos Alunos das Escolas 

Municipais de Tempo Integral de Goiânia – este questionário contém dados importantes 

para a pesquisa e também deverá ser preenchido, caso autorize a participação do(a) 

aluno(a).  

O questionário e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (via da escola) 

deverão ser preenchidos e devolvidos para a escola até o dia _____/_____/_____. 

Compreendemos que o estudo é muito importante para a melhoria da alimentação 

servida nas escolas do município de Goiânia e ressaltamos que a participação do(a) 

senhor(a) e do(a) seu(ua) filho(a) ou do(a) aluno(a) sob sua responsabilidade é totalmente 

livre. 

Goiânia, _____ de _____________ de 2014. 

 

Atenciosamente, 

 
________________________________                   ______________________________              
                 Direção da Escola                                            Nágila Araújo de Carvalho 
                                                                                         Pesquisadora Responsável  
                                                                                        Faculdade de Nutrição/UFG  
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APÊNDICE E – Termo de consentimento livre e esclarecido. 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Os alunos das escolas de tempo integral do município de Goiânia e seus pais ou 
responsáveis estão sendo convidados a participar como voluntários em uma pesquisa sobre 
alimentação escolar. Após ler com atenção este documento e ser esclarecido(a) sobre as 
informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo e autorizar a participação do 
aluno, assine ao final do documento que está em duas vias, e assine, por favor, em todas as 
outras páginas, assim como o pesquisador responsável também o fará. Uma delas é para 
você e a outra para o pesquisador. Caso tenha alguma dúvida, em relação ao estudo, ou 
não quiser mais fazer parte do mesmo, pode entrar em contato com as 
pesquisadoras: Nágila Araújo de Carvalho (62) 8137-3590 (TIM) (pode ligar a cobrar). Em 
caso de dúvida sobre os seus direitos como participante nessa pesquisa, você poderá entrar 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás no 
telefone: (62) 3521-1215. 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA 
 

A Universidade Federal de Goiás, através da Faculdade de Nutrição, tendo como 
pesquisadora responsável Nágila Araújo de Carvalho, está desenvolvendo uma pesquisa 
com o nome de: “Fatores Associados à Adesão e à Aceitação da Alimentação Escolar 
por Alunos de Escolas Públicas de Tempo Integral”, que tem como objetivo principal 
analisar como se dá a adesão e a aceitação da alimentação por alunos de escolas 
municipais de tempo integral de Goiânia. 

A participação no estudo é livre, caso aceite participar é importante saber que: 
1- Para a realização do estudo, o aluno responderá a um questionário sobre a alimentação 
escolar e serão verificados peso e altura para a avaliação do estado nutricional. 
2- Os pais ou responsáveis responderão a um questionário sobre escolaridade, renda e 
posse de bens. Esses dados farão parte da avaliação socioeconômica do coletivo dos 
alunos e não de forma individual.  
3- A participação é voluntária, tendo total liberdade de aceitar ou não participar da pesquisa, 
bem como desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo para o aluno. Não haverá 
nenhum custo para o (a) senhor (a) e não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação 
financeira, porém, haverá o direito de compensação, quando houver despesas pela sua 
participação.  
4- Será garantido total sigilo sobre os dados coletados e serão usados apenas para esta 
pesquisa e não serão armazenados para estudos futuros. Será garantida sua privacidade e 
os dados serão divulgados de forma coletiva.  
5- Os riscos para a presente pesquisa são mínimos e estão relacionados ao possível 
constrangimento no momento de responder aos questionários, com relação à alguma 
pergunta que o aluno não se sinta à vontade para responder ou no momento de obtenção 
das medidas de peso e altura, onde algum aluno poderá não se sentir à vontade em retirar o 
calçado ou alguma peça de roupa ou adornos (meia, casacos de frio, boné, presilhas de 
cabelo, entre outros) que possam interferir na técnica de medida. Ainda que em nenhum 
momento será solicitada a retirada de peças que possam expor o corpo do aluno. Além 
disso, as medidas de peso e altura serão realizadas em ambiente fechado, sendo um aluno 
avaliado de cada vez. Para evitar o constrangimento dos entrevistados e avaliados todas as 
medidas serão tomadas, respeitando-se sua vontade em não responder à alguma pergunta 
ou não participar da avaliação de peso e altura. 
6- Se caso ocorrer algum dano durante a participação na pesquisa, haverá indenização dos 
participantes, somente se for comprovada que o dano seja referente à realização da 
pesquisa. 7- Se necessário, os alunos que apresentarem inadequações do estado 
nutricional, poderão ser encaminhados para acompanhamento por profissional especializado 
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na rede de saúde pública, bem como orientados pelo pesquisador, após a finalização da 
coleta de dados. 
8- A participação no estudo pode servir como auxílio para melhoria na execução do 
Programa de Alimentação Escolar no município de Goiânia. 
 
CONSENTIMENTO: Recebi claras explicações sobre o estudo, todas registradas neste 
formulário de consentimento. Portanto, estou de acordo em participar do estudo e autorizar 
a participação do (a) aluno (a) abaixo. Este Formulário de Consentimento Pré-Informado 
será assinado por mim e arquivado na instituição responsável pela pesquisa. 
(Por favor preencher todos os campos): 

  
Eu,_________________________________________, RG/CPF nº.___________________, 
responsável pelo aluno (favor colocar o nome do 
aluno)__________________________________________________, abaixo assinado, fui 
esclarecido (a) sobre a pesquisa “Fatores Associados à Adesão e à Aceitação da 
Alimentação Escolar por Alunos de Escolas Públicas de Tempo Integral” sob 
responsabilidade da nutricionista Nágila Araújo de Carvalho, fui devidamente informado (a) e 
esclarecido (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 
possíveis benefícios decorrentes da participação. Foi garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade para o aluno. 
Meus telefones para contato são: Telefone fixo: ______________________ Telefone 
celular: ___________________. 

 
                                            

   __________________________________        ____________________________ 

          Assinatura do pai/mãe ou responsável                       Nágila Araújo de Carvalho 
                                                                                  Pesquisadora responsável 

 
                                                                                          

                                                                                       

                                                                        

           
 

 
Assinatura Datiloscópica* 

 
(*somente nos casos de impossibilidade de assinatura – levar à escola para coletar a 
impressão digital) 

 
Testemunhas: 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite do 
sujeito em participa: 
  

1)     Nome: __________________________________________ 
Assinatura: __________________________________________ 
 
2)     Nome: __________________________________________ 
Assinatura: __________________________________________ 

 

Goiânia, ______ de ____________ de ________. 
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APÊNDICE F – Questionário para os pais. 
 
 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS ALUNOS DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL DE GOIÂNIA 

Prezado responsável, 
Meu nome é Nágila, sou nutricionista e coordeno a pesquisa “Fatores associados à 
adesão e à aceitação da alimentação escolar por alunos de escolas públicas de tempo 
integral”, autorizada para ser realizada nas escolas de tempo integral de Goiânia, pela 
Secretaria Municipal de Educação. Para realização da pesquisa sua contribuição é 
fundamental. Para isso, precisamos que preencha o questionário abaixo, após aceitar a 
participação de seu filho na escola e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Seus dados serão confidenciais e serão avaliados no conjunto de todos os alunos e 
não de forma individual. Por favor, leia com atenção, ou peça alguém que te auxilie, e 
responda todas as perguntas com sinceridade. O questionário deverá ser devolvido 
juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) à direção da escola 
até o dia ____/____/____. A pesquisa pode auxiliar futuramente a melhorar a qualidade da 
alimentação servida aos alunos nas escolas. 

1. Qual é o nome da escola? _______________________________________________________ 

2. Qual é o nome do aluno? ________________________________________________________                                 

3. Data de Nascimento do Aluno: ____/____/______     

4. Qual é o sexo do aluno?  (    ) Masculino    (    ) Feminino 

5. Qual é o nome do senhor ou da senhora?  __________________________________________ 

6. Telefones para contato:   Fixo ______________________ Celular ______________________ 

7. Qual é a renda mensal total da família? (Somar o rendimento de todas as pessoas que 
trabalham na casa)    R$ ____________________________________   

8. Quem é o chefe da família? (O chefe da família é pessoa de maior renda na família).  

(    ) Pai do aluno  (    ) Mãe  do aluno    (     ) Outro  (Especificar em relação ao aluno, exemplo: 
avô, avó, tio, tia, etc.)___________________________________ 

9. Qual é a ocupação (trabalho, profissão) do chefe da família? __________________________ 

10. Qual é a escolaridade do chefe da família? (Escrever se a série ou curso foi completo ou 
incompleto. Exemplo: oitava série completa ou curso superior incompleto) 
_____________________________________ 

11. Qual é a ocupação (trabalho, profissão) da mãe do aluno? ____________________________ 

12. Qual é a escolaridade da mãe do aluno? (Escrever se a série ou curso foi completo ou 
incompleto. Exemplo: oitava série completa ou curso superior incompleto) 
_____________________________________ 

13. Quantas pessoas moram na casa? ________________________________ 

14. Em relação à posse de itens, por favor, responda as questões de a) a i) (caracterização 
socioeconômica da família): POR FAVOR, ANOTAR EM NÚMEROS 

a) Quantas televisões em cores existem na sua casa? ____________________ 

b) Quantos rádios (aparelho de som, conjunto 3 em 1, Microsystmems) têm na sua casa? (não 
considerar rádio de carro)  _________ 

c) Quantos banheiros têm na sua casa? (Para ser considerado o banheiro deve ter vaso sanitário e 
ser exclusivo para uso dos moradores da casa. Somar todos os banheiros da casa)  ___________ 

d) Quantos automóveis têm na sua casa? (Considerar somente os automóveis da família, não 
considerar automóveis para uso profissional, como táxi, vans, frete, etc., não considerar veículos 
de lazer e uso profissional e não considerar motocicleta) ___________ 

e) Quantos empregados domésticos mensalistas trabalham para você na sua casa? (Considerar 
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apenas os empregados mensalistas, ou seja, que trabalham 5 dias por semana) 
__________________ 

f) Quantas máquinas de lavar roupas têm na sua casa? (O tanquinho não deve ser considerado) 
______  

g) Quantos videocassetes ou aparelho de DVD tem na sua casa? __________ 

h) Quantas geladeiras têm na sua casa?   ___________ 

i) Quantos freezers têm na sua casa? (Considerar o freezer tanto como parte da geladeira, ou seja, 
a geladeira duplex, ou o equipamento que é somente freezer) ____________________ 

Observação: Para aparelhos domésticos, considerar somente aqueles funcionantes ou 
quebrados/estragado há no máximo 6 meses. 
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APÊNDICE G – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido para Alunos. 
 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você e seus pais/responsáveis estão sendo convidados a participar da pesquisa, “Fatores 
Associados à Adesão e à Aceitação da Alimentação Escolar por Alunos de Escolas 
Públicas de Tempo Integral” e seus pais permitiram que você participe.  
Queremos saber como está a adesão e a aceitação da alimentação por alunos de escolas 
municipais de tempo integral de Goiânia. Os alunos que irão participar da pesquisa têm de 
06 a 14 anos de idade. Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito 
seu, não terá problema nenhum se desistir.  
Meu nome é ______________________, sou auxiliar de pesquisa e estou a sua disposição 
para esclarecer quaisquer dúvidas. A pesquisadora responsável é a nutricionista Nágila 
Araújo de Carvalho, telefone (62) 8137-3590, se precisar tirar alguma dúvida pode ligar a 
cobrar. 
A pesquisa será feita com os alunos aqui mesmo na escola. Você deverá responder um 
questionário sobre a alimentação da escola e também serão coletados seu peso e sua 
altura. Seus pais ou responsáveis vão responder um questionário também sobre 
escolaridade, renda e posse de bens. 
A pesquisa poderá ajudar a melhorar a alimentação servida na sua escola. 
Os riscos para a pesquisa são mínimos, e podem estar ligados ao fato de você ficar inibido 
no momento de responder ao questionário, com relação à alguma pergunta que você não se 
sinta à vontade ou no momento de coletar as medidas de peso e altura. Pode ser que não 
se sinta à vontade em retirar o calçado ou alguma peça de roupa ou adornos (meia, casacos 
de frio, boné, presilhas de cabelo, entre outros) que possam interferir na técnica de medida, 
ainda que em nenhum momento será solicitada a retirada de peças que possam expor seu 
corpo. Além disso, as medidas de peso e altura serão realizadas em ambiente fechado, 
sendo avaliado um aluno de cada vez. Todas as medidas serão tomadas, respeitando-se 
sua vontade em não responder à alguma pergunta ou não fazer a avalição de peso e altura. 
Se caso houver algum dano de sua participação, os alunos podem pedir indenização. 
Não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que nos 
repassarem. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar os alunos 
que participaram.  
A qualquer hora você pode me interromper e perguntar se tiver alguma dúvida. 
 
ASSENTIMENTO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE EM PARTICIPAR DA PESQUISA  
 
Eu,_______________________________, abaixo assinado, aceito e concordo em participar 
como voluntário(a) do estudo “Fatores Associados à Adesão e à Aceitação da 
Alimentação Escolar por Alunos de Escolas Públicas de Tempo Integral”. Entendo que 
eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a minha participação a 
qualquer momento sem dar razão. Eu concordo que os dados coletados para o estudo 
sejam usados para o propósito esclarecido. Eu entendi a informação apresentada neste 
Termo de Assentimento. Eu tive a oportunidade para fazer as perguntas e todas elas foram 
respondidas. Eu receberei uma cópia assinada e datada deste documento.  

 
___________________________        _________________________ 
           Assinatura do aluno                        Assinatura da pesquisadora    
           

Goiânia, ______ de ____________ de ________.

 
 
 
 

Ass. 
dactiloscópica 
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APÊNDICE H – Questionário aplicado aos alunos. 
 
 

QUESTIONÁRIO - DADOS ANTROPOMÉTRICOS DOS ALUNOS E QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA ADESÃO E 
ACEITAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL DE GOIÂNIA 

 
 

 

 Código 

1. Data da entrevista: _____/_____ /_____ DENTRE __ __/__ __/__ __ 

2. Nome da escola:                                                                                                                                  Nº DA ESCOLA: CODESC __ __ 

3. Nome do aluno: CODALU __ __ __ 

4. Turma do aluno:  

5. Data de nascimento: ______/______/________        DNASC __ __/__ __/ __ __ 

6. Idade do aluno (considerar até a data da entrevista): __________ anos   IDADE __ __ 

7. Sexo do aluno:  01(    ) M        02(    ) F SEXO __ __ 

8. Peso (Kg): PESO __ __ __, __ 

9. Altura (cm): ALTURA __ __ __, __ 

10. IMC (Kg/m2): IMC __ __, __ 

11. Classificação do estado nutricional pelo IMC: 01(   ) Magreza grave  02(   ) Magreza   03(   ) Eutrofia   04(   ) Sobrepeso  05(   ) 

Obesidade 
ENIMC __ __ 

12. Classificação da altura para idade: 01(   ) Muito baixa altura para a idade  02(   ) Baixa estatura para a idade  03(   ) Estatura adequada para 

a idade 
ENALT __ __ 

13. Forma de distribuição do lanche da manhã:     01(    ) Porcionamento pelo manipulador de alimentos    02(    ) Self service    

                                                                                    03(    ) Mista (Alguns alimentos são porcionados e outros são self service) 

FDISDES __ __ 

14. Forma de distribuição do almoço:    01(    ) Porcionamento pelo manipulador de alimentos    02(    ) Self service    

                                                                   03(    ) Mista (Alguns alimentos são porcionados e outros são self service) 

FDISALM __ __ 

15. Forma de distribuição do lanche da tarde:  01(    ) Porcionamento pelo manipulador de alimentos    02(    ) Self service    

                                                                              03(    ) Mista (Alguns alimentos são porcionados e outros são self service) 

FDISLT __ __ 

NQUEST __ __ __ 

 
PESQUISADOR  __________________  ___ 
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16. Local onde é consumido o lanche da manhã:        01(   ) Refeitório    02(    ) Sala de aula   03(    ) Pátio da escola LOCCODE __ __ 

17. Local onde é consumido o almoço:                        01(   ) Refeitório    02(    ) Sala de aula   03(    ) Pátio da escola LOCCOAL __ __ 

18. Local onde é consumido o lanche da tarde:          01(   ) Refeitório    02(    ) Sala de aula   03(    ) Pátio da escola LOCCOLT __ __ 

19. Tipo de talheres utilizado no consumo da alimentação escolar:   01 (    ) Inox   02(    ) Plástico TIPOTAL __ __ 

20. Tipo de copo utilizado no consumo da alimentação escolar:        01(    ) Alumínio/Inox   02(    ) Plástico   03(    ) Vidro TIPOCOP __ __ 

21. Tipo de prato utilizado no consumo da alimentação escolar:       01(    ) Alumínio/Inox  02(   ) Plástico   03(    ) Vidro   TIPOPRA __ __ 

QUESTIONÁRIO SOBRE ADESÃO E ACEITAÇÃO 

“Agora (nome do aluno) vou fazer algumas perguntas a respeito da alimentação na sua escola. É necessário que você responda com sinceridade pois suas 
respostas são muito importantes para essa pesquisa e para melhorar mais ainda as refeições que você recebe. Tudo bem? Podemos começar?” 

LANCHE DA MANHÃ  

1. Você come o lanche da manhã oferecido pela escola? 

01(    ) Sim  (Marque 88 Não se aplica na questão 2 e Passe para a questão 3)             02(     ) Não  (Passe para a questão 2)     

COMEDES __ __ 

2. Porque você não come o lanche da manhã oferecido na escola? (Respostas não excludentes)   (Marque 88 não se aplica da questão 
3 até a questão 13 e Depois passe para a questão 14) 

01(    ) Não tem fome/apetite    02(     ) Não gosta das preparações      03(    ) Come em casa       04(    ) Traz alimentos 

05(    ) Outros: _______________________________________________________________________________________   88(    ) Não se 
aplica 

PQNCOMD __ __ 

__ __ 

__ __ 

__ __  

3. Quantas vezes por semana você come o lanche da manhã oferecido na escola? 

01(     ) 1 dia/ sem.   02(    ) 2 dias/sem.   03(     ) 3 dias/sem.   04(    ) 4 dias/sem.   05(     ) 5 dias na sem.   88(    ) Não se aplica 

DIASDES __ __ 

4. Escolha a figura que melhor representa sua opinião sobre o lanche da manhã oferecido pela escola. (Avaliar por meio das figuras 
da escala hedônica facial)  (Se o aluno responder “Não gosto” ou “Detesto” passar para a questão 5. Se responder as demais marcar 88 
Não se aplica na questão 5 e passar para a questão 6)  

01(    ) Adoro     02(     ) Gosto      03(     ) Sou indiferente  04(     )  Não gosto   05(     ) Detesto    88(     ) Não se aplica 

GOSTDES __ __ 

5. Você disse que não gosta ou detesta o lanche da manhã, qual é o motivo?  (Respostas não excludentes) 

01(   ) Não gosta das preparações/alimentos     02 (    ) Falta de variedade dos alimentos/alimentos repetitivos  03 (    ) Qualidade dos 
alimentos ruim              04 (   ) 
Outro________________________________________________________________________________________  88 (    ) Não se aplica 

MOTNGLM__ __   __ __  
__ __ 

6. Quais alimentos você mais gosta no lanche da manhã oferecido na escola? 

____________________________________________________________________________________________________ 88(    ) Não se 
aplica     

ALGODES __ __ 

__ __    __ __  __ __ 

7. Quais alimentos você menos gosta no lanche da manhã oferecido na escola? 

____________________________________________________________________________________________________ 88(    ) Não se 

ALMGODE __ __ 

__ __    __ __  __ __ 
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aplica     

8. Você acha que a temperatura dos alimentos servidos no lanche da manhã é boa? 

01(    ) Sim     02(    ) Não      88(    ) Não se aplica 

TEMPDES __ __ 

9. Na sua opinião a quantidade de comida que é servida no lanche da manhã é: (Ler também as respostas) 

01(    ) Muita (exagerada)      02(    ) Boa (suficiente)          03(    ) Pouca      88(    ) Não se aplica 

QUANDES __ __ 

10. Na sua opinião o local onde é realizado o lanche da manhã é confortável? 

01 (    ) Sim   (Marque 88 Não se aplica  na questão 11 e Passe para a questão 12)     02(    ) Não (Passe para a questão 11)    88(    ) Não 
se aplica  

LOCDES __ __ 

11. Se você acha que o local onde é realizado o lanche da manhã não é confortável, diga o motivo: (Respostas não excludentes) 

01(     ) Não tem lugar para todos sentarem         02(     ) Não tem mesa     03(     ) É sujo       04(     ) É barulhento    

05(     ) É pequeno/ apertado      06(     ) Outro ________________________________________________________________  88(    ) Não 
se aplica 

MOTLDES __ __ 

__ __     __ __   __ __ 

12. Na sua opinião, o tempo disponível para comer o lanche da manhã é: (Ler também as respostas) 

01(    ) Curto                         02(    ) Suficiente             03(     ) Longo          88(    ) Não se aplica 

TEDIDES __ __ 

13. Você repete frequentemente o lanche da manhã (mais que duas vezes por semana)? 

01(    ) Sim            02(    ) Não        88(    ) Não se aplica 

REPDES __ __ 

14. Você traz ou compra alimentos para comer na escola no lanche da manhã? 

01(     ) Sim (Continue na questão 15)          02(     ) Não   (Marque 88 não se aplica nas questões 15 e 16 e Passe para a questão 17)        

ALFODES __ __ 

15. Quais alimentos você traz ou compra para comer na escola no lanche da manhã? (Respostas não excludentes) 

01(    ) Bolacha sem recheio      02(     ) Bolacha com recheio      03(     ) Refrigerante        04(   ) Salgadinho de pacote                         

05(  ) Suco em caixinha      06(     ) Fruta         07(     )  Outros 
________________________________________________________________________ 

88(    ) Não se aplica 

ALTDES __ __    

 

__ __    __ __     __ __ 

16. Com qual frequência você traz ou compra alimentos para comer no lanche da manhã?  

01(     ) 1 dia/sem.   02(     ) 2 dia/sem.   03(     ) 3 dias/sem.   04(     ) 4 dia/sem.     05(     ) 5 dias/sem.       88(     ) Não se aplica 

FRALDES __ __ 

ALMOÇO  

17. Você come o almoço oferecido pela escola? 

01(    ) Sim (Marque 88 Não se aplica na questão 18 e Passe para a questão 19)          02(     ) Não  (Passe para a questão 18)     

COMEALM __ __ 

18. Porque você não come o almoço oferecido na escola? (Respostas não excludentes) (Marque 88 não se aplica da questão 19 até a 
questão 29 e Depois passe para a questão 30) 

01(    ) Não tem fome/apetite   02(     ) Não gosta das preparações      03(    ) Come em casa        04(    ) Traz alimentos 

05(    ) Outros: _______________________________________________________________________________________  88(    ) Não se 
aplica 

PQNCOMA __ __ 

 

__ __    __ __    __ __ 
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19. Quantas vezes por semana você come o almoço oferecido na escola? 

01(     ) 1 dia/ sem.   02(    ) 2 dias/sem.   03(     ) 3 dias/sem.   04(    ) 4 dias/sem.   05(     ) 5 dias na sem.   88(    ) Não se aplica 

DIASALM __ __ 

20. Escolha a figura que melhor representa sua opinião sobre o almoço oferecido pela escola.  (Avaliar por meio das figuras da 
escala hedônica facial)   (Se o aluno responder “Não gosto” ou “Detesto” passar para a questão 21. Se responder as demais marcar 88 Não 
se aplica na questão 21 e passar para a questão 22) 

01(    ) Adoro     02(     ) Gosto      03(     ) Sou indiferente     04(     )  Não gosto   05(     ) Detesto    88(     ) Não se aplica 

GOSTALM __ __ 

21. Você disse que não gosta ou detesta o almoço, qual é o motivo?  (Respostas não excludentes) 

01(   ) Não gosta das preparações/alimentos    02 (    ) Falta de variedade dos alimentos/alimentos repetitivos   03 (    ) Qualidade dos 
alimentos ruim              04 (   ) 
Outro_________________________________________________________________________________________  88 (    ) Não se aplica 

MOTNGA__ __   __ __  
__ __ 

22. Quais alimentos você mais gosta no almoço oferecido na escola? 

_____________________________________________________________________________________________________ 88(    ) Não 
se aplica     

ALGODES __ __ 

__ __   __ __    __ __ 

23. Quais alimentos você menos gosta no almoço oferecido na escola? 

____________________________________________________________________________________________________ 88(     ) Não 
se aplica 

ALMGOAL __ __ 

__ __   __ __    __ __ 

24. Você acha que a temperatura dos alimentos servidos no almoço é boa? 

01(    ) Sim       02 (    ) Não       88(    ) Não se aplica 

TEMPALM __ __ 

25. Na sua opinião a quantidade de comida que é servida no almoço é: (Ler também as respostas) 

01(    ) Muita (exagerada)      02(    ) Boa (suficiente)         03 (    ) Pouca      88(    ) Não se aplica 

QUANALM __ __ 

26. Na sua opinião o local onde é realizado o almoço é confortável? 

01(   ) Sim (Marque 88 na questão 27 e Passe para a questão 28)     02(    ) Não  (Passe para a questão 27)    88(    ) Não se aplica 

 

LOCALM __ __ 

27. Se você acha que o local onde é realizado o almoço não é confortável, diga o motivo: (Respostas não excludentes) 

01(     ) Não tem lugar para todos sentarem         02(     ) Não tem mesa      03(     ) É sujo        04(     ) É barulhento    

05(     ) É pequeno/ apertado      06(     ) Outro ________________________________________________________________ 88(    ) Não 
se aplica 

MOTLALM __ __ 

__ __    __ __    __ __ 

28. Na sua opinião, o tempo disponível para comer o almoço é: (Ler também as respostas) 

01(    ) Curto                        02(    ) Suficiente                        03(     ) Longo            88(    ) Não se aplica 

TEDIALM __ __ 

29. Você repete frequentemente o almoço (mais que duas vezes por semana)? 

01(    ) Sim            02(    ) Não          88(    ) Não se aplica 

REPALM __ __ 

30. Você traz ou compra alimentos para comer na escola no almoço? 

01(     ) Sim (Continue na questão 31)            02(     ) Não  (Marque 88 não se aplica nas questões 31 e 32 e Passe para a questão 33) 

ALFOALM __ __ 

31. Quais alimentos você traz ou compra para comer na escola no almoço? (Respostas não excludentes) ALTALM __ __ 
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01(    ) Bolacha sem recheio      02(     ) Bolacha com recheio      03(     ) Refrigerante        04(   ) Salgadinho de pacote                         

05(     ) Suco em caixinha      06(     ) Fruta         07(     )  Outros 
_______________________________________________________________________ 

88(    ) Não se aplica 

 

__ __    __ __    __ __ 

32. Com qual frequência você traz ou compra alimentos para comer no almoço? 

01(     ) 1 dia/sem.   02(     ) 2 dia/sem.    03(     ) 3 dias/sem.   04(     ) 4 dia/sem.     05(     ) 5 dias/sem.       88(     ) Não se aplica 

FRALALM __ __ 

LANCHE DA TARDE   

33. Você come o lanche da tarde oferecido pela escola? 

01(    ) Sim  (Marque 88 Não se aplica na questão 34 e Passe para a questão 35)            02(     ) Não  (Passe para a questão 34)     

COMELT __ __ 

34. Porque você não come o lanche da tarde oferecido na escola? (Respostas não excludentes)   (Marque 88 não se aplica da questão 

35 até a questão 45 e Depois passe para a questão 46) 

01(    ) Não tem fome/apetite     02(     ) Não gosta das preparações      03(    ) Come em casa         04(    ) Traz alimentos 

05(    ) Outros: _______________________________________________________________________________________  88(    ) Não se 
aplica 

PQNCOML __ __ 

 

__ __     __ __    __ __ 

35. Quantas vezes por semana você come o lanche da tarde oferecido na escola? 

01(     ) 1 dia/ sem.   02(    ) 2 dias/sem.   03(     ) 3 dias/sem.   04(    ) 4 dias/sem.   05(     ) 5 dias na sem.   88(    ) Não se aplica 

DIASLT __ __ 

36. Escolha a figura que melhor representa sua opinião sobre o lanche da tarde oferecido pela escola. (Avaliar por meio das figuras 
da escala hedônica facial)    (Se o aluno responder “Não gosto” ou “Detesto” passar para a questão 37. Se responder as demais marcar 88 
Não se aplica na questão 37 e passar para a questão 38) 

01(    ) Adoro      02(     ) Gosto       03(     ) Sou indiferente      04(     )  Não gosto      05(     ) Detesto     88(     ) Não se aplica 

GOSTLT __ __ 

37. Você disse que não gosta ou detesta o lanche da tarde, qual é o motivo?  (Respostas não excludentes) 

01(   ) Não gosta das preparações/alimentos   02 (    ) Falta de variedade dos alimentos/alimentos repetitivos    03 (    ) Qualidade dos 
alimentos ruim              04 (   ) 
Outro_________________________________________________________________________________________  88 (    ) Não se aplica 

MOTNGLT__ __   __ __  
__ __ 

38. Quais alimentos você mais gosta no lanche da tarde oferecido na escola? 

____________________________________________________________________________________________________ 88(    ) Não se 
aplica     

ALGOLT __ __ 

__ __   __ __    __ __ 

39. Quais alimentos você menos gosta no lanche da tarde oferecido na escola? 

____________________________________________________________________________________________________ 88(    ) Não se 
aplica    

ALMGOLT __ __ 

__ __   __ __    __ __ 

40. Você acha que a temperatura dos alimentos servidos no lanche da tarde é boa? 

01(    ) Sim         02(    ) Não         88(    ) Não se aplica     

TEMPLT __ __ 

41. Na sua opinião a quantidade de comida que é servida no lanche da tarde é: (Ler também as respostas) 

01(    ) Muita (exagerada)      02(    ) Boa (suficiente)          03(    ) Pouca      88(    ) Não se aplica 

QUANLT __ __ 
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  Detestei                  Não gostei               Indiferente                Gostei                  Adorei 

42. Na sua opinião o local onde é realizado o lanche da tarde é confortável? 

01(    ) Sim (Marque 88 Não se aplica na questão 43 e Passe para a questão 44)     02(    ) Não (Passe para a questão 43)    88(    ) Não se 
aplica 

 

LOCLT __ __ 

43. Se você acha que o local onde é realizado o lanche da tarde não é confortável, diga o motivo: (Respostas não excludentes) 

01(     ) Não tem lugar para todos sentarem         02(     ) Não tem mesa     03(     ) É sujo       04(     ) É barulhento    

05(     ) É pequeno/ apertado          06(     ) Outro ____________________________________________________________     88(    ) Não 
se aplica 

MOTLLT __ __ 

 

__ __    __ __    __ __ 

44. Na sua opinião, o tempo disponível para comer o lanche da tarde é: (Ler também as respostas) 

01(    ) Curto                         02(    ) Suficiente                         03(     ) Longo             88(    ) Não se aplica 

TEDISLT __ __ 

45. Você repete frequentemente o lanche da tarde (mais que duas vezes na semana)? 

01(    ) Sim            02(    ) Não          88(    ) Não se aplica 

REPLT __ __ 

46. Você traz ou compra alimentos para comer na escola no lanche da tarde? 

01(     ) Sim (Continue na questão 47)            02(     ) Não   (Marque 88 não se aplica nas questões 47 e 48 e Passe para  questão 49)    

ALFOLT __ __ 

47. Quais alimentos você traz ou compra para comer na escola no lanche da tarde? (Respostas não excludentes) 

01(    ) Bolacha sem recheio      02(     ) Bolacha com recheio      03(     ) Refrigerante        04(   ) Salgadinho de pacote                         

05(   ) Suco em caixinha      06(     ) Fruta         07(     )  Outros 
____________________________________________________________________ 

88(    ) Não se aplica 

ALTLT __ __ 

 

__ __    __ __    __ __ 

48. Com qual frequência você traz ou compra alimentos para comer no lanche da tarde? 

01(     ) 1 dia/sem.   02(     ) 2 dia/sem.    03(     ) 3 dias/sem.   04(     ) 4 dia/sem.     05(     ) 5 dias/sem.       88(     ) Não se aplica 

FRALALM __ __ 

OUTRAS QUESTÕES  

49. Quando você traz ou compra alimentos para comer na escola de onde vem esses alimentos?  (Respostas não excludentes) 

01(   ) De casa     02(    ) Compro no caminho para a escola     03(    ) Compro dentro da escola      04 (    ) Compro na porta da escola    

88(    ) Não se aplica 

ORIGAL __ __ 

__ __    __ __     

50. Você gosta dos utensílios utilizados na alimentação escolar (copos, talheres e pratos)? 

01(    ) Sim      02(    ) Não         03(    ) Somente dos copos        04(    ) Somente dos talheres         05(    ) Somente dos pratos    

 06(    ) Somente dos copos e dos talheres     07(    ) Somente dos copos e dos pratos     08(    )  Somente dos talheres e dos pratos 

GOSTUTE __ __ 
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APÊNDICE I – Planilha de dados antropométricos. 
 
 

Nome da Escola:  

Nome do Aluno Peso 
1 (kg) 

Peso 
2 (kg) 

Média 
do 

Peso 
(kg) 

Altura 
1 (cm) 

Altura 
2 (cm) 

Média 
da 

altura 

IMC 
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APÊNDICE J – Carta de Anuência à Secretaria Municipal de Educação. 
 
  

CARTA DE SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA  
À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA 

 
 

Goiânia, 05 de junho de 2014. 
 
Senhora Secretária 

 

Solicitamos autorização para a realização da pesquisa intitulada “Fatores 

Associados à Adesão e à Aceitação da Alimentação Escolar por Alunos de 

Escolas Públicas de Tempo Integral” a ser realizada nas escolas municipais de 

tempo integral vinculadas a esta pasta, no período de setembro a dezembro de 2014 

pela aluna do Programa de Pós-Graduação, nível Mestrado, em  Nutrição em Saúde, 

da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás, Nágila Araújo de 

Carvalho, sob a orientação da Profa. Dra. Karine Anusca Martins e coorientação da 

Profa. Dra. Lucilene Maria de Sousa. O objetivo da pesquisa é analisar os fatores 

associados à adesão e à aceitação da alimentação por alunos de escolas municipais 

de tempo integral de Goiânia. Serão analisados dados sobre a condição 

socioeconômica dos alunos participantes, análise da composição nutricional do 

cardápio de um mês, caracterização da adesão e da aceitação dos alunos às 

refeições (lanche da manhã, almoço e lanche da tarde) com a utilização de 

questionário estruturado e identificação do estado nutricional dos alunos por 

antropometria (aferição de peso e altura). O estudo será realizado com 422 alunos 

do ensino fundamental, de 6 a 14 anos, de escolas sorteadas de acordo com a 

distribuição proporcional dos alunos por faixa etária e por Unidade Regional de 

Ensino e com seus respectivos pais ou responsáveis que responderão a um 

questionário sobre dados socioeconômicos por meio de entrevista telefônica. Todas 

as escolas sorteadas serão esclarecidas sobre a pesquisa, bem como os alunos e 

seus pais ou responsáveis, sendo a participação livre e voluntária. Os pais ou 

responsáveis deverão autorizar a participação do aluno com o preenchimento do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aceitando também participar da 

pesquisa. Não haverá nenhum custo para esta Secretaria, escolas e participantes da 
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pesquisa, pois será de responsabilidade do pesquisador o fornecimento de todo o 

material necessário. 

 Informamos que o sigilo de todos os dados será mantido, os quais 

serão analisados apenas para fins dessa pesquisa, de acordo com a Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/12 que normatiza as pesquisas 

envolvendo Seres Humanos.  

Certos de contarmos com a colaboração e empenho desta Secretaria, 

agradecemos antecipadamente a atenção e nos colocamos à disposição para 

qualquer esclarecimento necessário. 

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________           ________________________________ 

Nágila Araújo de Carvalho                           Profa. Dra. Karine Anusca Martins 

     Pesquisadora Responsável                                    Faculdade de Nutrição 

                                                                       (Orientadora)  
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ANEXO A -  Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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ANEXO B - Documento de autorização da Secretaria Municipal de Educação. 
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ANEXO C – Normas da Revista de Saúde Pública. 
 

 
Informações Gerais 

Recomendamos que o autor consulte o checklist correspondente à categoria do 

manuscrito submetido. 

Pormenores sobre os itens exigidos para apresentação do manuscrito estão 

descritos a seguir. 

 

Categorias de Artigos 

Artigos Originais 

Incluem estudos observacionais, estudos experimentais ou quase-experimentais, 

avaliação de programas, análises de custo-efetividade, análises de decisão e 

estudos sobre avaliação de desempenho de testes diagnósticos para triagem 

populacional. Cada artigo deve conter objetivos e hipóteses claras, desenho e 

métodos utilizados, resultados, discussão e conclusões. 

Incluem também ensaios teóricos (críticas e formulação de conhecimentos teóricos 

relevantes) e artigos dedicados à apresentação e discussão de aspectos 

metodológicos e técnicas utilizadas na pesquisa em saúde pública. Neste caso, o 

texto deve ser organizado em tópicos para guiar os leitores quanto aos elementos 

essenciais do argumento desenvolvido. 

Os manuscritos submetidos à publicação na Revista de Saúde Pública devem ser 

apresentados de acordo com as Instruções aos Autores.  

São aceitos manuscritos nos idiomas: português, espanhol e inglês. 

O texto de manuscritos de pesquisa original deve seguir a estrutura conhecida como 

IMRD: Introdução, Métodos, Resultados e Discussão (ver Estrutura do Texto). Em 

cada uma das partes não se deve dividir o texto em subtítulos, exceto nos casos que 

requerem maior detalhe, sobretudo em Resultados e Discussão. Manuscritos 

baseados em pesquisa qualitativa podem ter outros formatos, admitindo-se 

Resultados e Discussão em uma mesma seção e Considerações Finais/Conclusões. 

Outras categorias de manuscrito (revisões, comentários, etc.) seguem os formatos 

de texto a elas apropriados. 

O texto submetido deve ter páginas e linhas numeradas para fins de revisão. 

O uso de siglas deve ser evitado. 

http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/mensagem.php?tipo=0&id_mensagem=custom_int_categoria
http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/mensagem.php?tipo=0&id_mensagem=custom_preparo
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Recomenda-se ao autor que antes de submeter seu artigo utilize o "checklist" 

correspondente: 

CONSORT checklist e fluxograma para ensaios controlados e randomizados 

STARD checklist e fluxograma para estudos de acurácia diagnóstica 

MOOSE checklist e fluxograma para meta-análise 

PRISMA checklist e fluxograma para revisões sistemáticas 

STROBE checklist para estudos observacionais em epidemiologia 

RATS checklist para estudos qualitativos 

 

Informações Complementares 

Devem ter até 3.500 palavras, excluindo resumos, tabelas, figuras e referências. 

As tabelas e figuras, limitadas a 5 no conjunto, devem incluir apenas os dados 

imprescindíveis, evitando-se tabelas muito longas. As figuras não devem repetir 

dados já descritos em tabelas. 

As referências bibliográficas, limitadas a cerca de 25, devem incluir apenas 

aquelas estritamente pertinentes e relevantes à problemática abordada. Deve-se 

evitar a inclusão de número excessivo de referências numa mesma citação. Citações 

de documentos não publicados e não indexados na literatura científica (teses, 

relatórios e outros) devem ser evitadas. Caso não possam ser substituídas por 

outras, não farão parte da lista de referências bibliográficas, devendo ser indicadas 

nos rodapés das páginas onde estão citadas. 

Os resumos devem ser apresentados no formato estruturado, com até 300 palavras, 

contendo os itens: Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusões. Excetuam-se os 

ensaios teóricos e os artigos sobre metodologia e técnicas usadas em pesquisas, 

cujos resumos são no formato narrativo, que, neste caso, terão limite de 150 

palavras. 

A estrutura dos artigos originais de pesquisa é a convencional: Introdução, 

Métodos, Resultados e Discussão, embora outros formatos possam ser aceitos. 

A Introdução deve ser curta, definindo o problema estudado, sintetizando sua 

importância e destacando as lacunas do conhecimento que serão abordadas no 

artigo. As fontes de dados, a população estudada, amostragem, critérios de seleção, 

procedimentos analíticos, dentre outros, devem ser descritos de forma compreensiva 

e completa, mas sem prolixidade. A seção de Resultados deve se limitar a descrever 

http://www.consort-statement.org/consort-statement/
http://www.stard-statement.org/
http://www.equator-network.org/resource-centre/library-of-health-research-reporting/reporting-guidelines/systematic-reviews-and-meta-analysis/
http://www.prisma-statement.org/index.htm
http://www.strobe-statement.org/
http://www.equator-network.org/resource-centre/library-of-health-research-reporting/reporting-guidelines/qualitative-research/
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os resultados encontrados sem incluir interpretações/comparações. O texto deve 

complementar e não repetir o que está descrito em tabelas e figuras. A Discussão 

deve incluir a apreciação dos autores sobre as limitações do estudo, a comparação 

dos achados com a literatura, a interpretação dos autores sobre os resultados 

obtidos e sobre suas principais implicações e a eventual indicação de caminhos para 

novas pesquisas. Trabalhos de pesquisa qualitativa podem juntar as partes 

Resultados e Discussão, ou mesmo ter diferenças na nomeação das partes, mas 

respeitando a lógica da estrutura de artigos científicos. 

 

Autoria 

O conceito de autoria está baseado na contribuição substancial de cada uma das 

pessoas listadas como autores, no que se refere sobretudo à concepção do projeto 

de pesquisa, análise e interpretação dos dados, redação e revisão crítica. A 

contribuição de cada um dos autores deve ser explicitada em declaração para esta 

finalidade. Não se justifica a inclusão de nome de autores cuja contribuição não se 

enquadre nos critérios acima. 

 

Dados de identificação do autor responsável (cadastro)  

 Nome e sobrenome 

O autor deve seguir o formato pelo qual já é indexado nas bases de dados. 

 Correspondência 

Deve constar o nome e endereço do autor responsável para troca de 

correspondência. 

Instituição 

Podem ser incluídas até três hierarquias institucionais de afiliação (por exemplo: 

departamento, faculdade, universidade). 

  

Identificação do manuscrito 

Título no idioma original do manuscrito e em inglês 

O título deve ser conciso e completo, contendo informações relevantes que 

possibilitem recuperação do artigo nas bases de dados. O limite é de 90 caracteres, 

incluindo espaços. Se o manuscrito for submetido em inglês, fornecer um título em 

português. 

http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/mensagem.php?tipo=0&id_mensagem=custom_doc
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Título resumido 

Deve conter até 45 caracteres, para fins de legenda nas páginas impressas. 

 Descritores 

Devem ser indicados entre 3 e 10, extraídos do vocabulário "Descritores em 

Ciências da Saúde" (DeCS), nos idiomas português, espanhol e inglês, com base 

no Medical Subject Headings (MeSH). Se não forem encontrados descritores 

adequados para a temática do manuscrito, poderão ser indicados termos não 

existentes nos conjuntos citados. 

 Número de figuras e tabelas 

A quantidade de figuras e tabelas de cada manuscrito é limitada a cinco em 

conjunto. Todos os elementos gráficos ou tabulares apresentados serão 

identificados como figura ou tabela, e numerados seqüencialmente a partir de um, e 

não como quadros, gráficos, etc. 

 Co-autores 

Identificar os co-autores do manuscrito pelo nome, sobrenome e instituição, 

conforme a ordem de autoria. 

 Financiamento da pesquisa 

Se a pesquisa foi subvencionada, indicar o tipo de auxílio, o nome da agência 

financiadora e o respectivo número do processo. 

Apresentação prévia 

Tendo sido apresentado em reunião científica, indicar o nome do evento, local e ano 

da realização. 

Quando baseado em tese ou dissertação, indicar o nome do autor, título, ano, nome 

do programa de pós-graduação e instituição onde foi apresentada. 

 

Preparo dos manuscritos 

Resumo 

São publicados resumos em português, espanhol e inglês. Para fins de cadastro do 

manuscrito, deve-se apresentar dois resumos, um na língua original do manuscrito e 

outro em inglês (ou em português, em caso de manuscrito apresentado em inglês). 

As especificações quanto ao tipo de resumo estão descritas em cada uma 

das categorias de artigos. 

http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/mensagem.php?tipo=0&id_mensagem=custom_int_categoria
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Como regra geral, o resumo deve incluir: objetivos do estudo, principais 

procedimentos metodológicos (população em estudo, local e ano de realização, 

métodos observacionais e analíticos), principais resultados e conclusões 

Estrutura do texto 

Introdução – Deve ser curta, relatando o contexto e a justificativa do estudo, 

apoiados em referências pertinentes ao objetivo do manuscrito, que deve estar 

explícito no final desta parte. Não devem ser mencionados resultados ou conclusões 

do estudo que está sendo apresentado. 

Métodos– Os procedimentos adotados devem ser descritos claramente; bem como 

as variáveis analisadas, com a respectiva definição quando necessária e a hipótese 

a ser testada. Devem ser descritas a população e a amostra, instrumentos de 

medida, com a apresentação, se possível, de medidas de validade; e conter 

informações sobre a coleta e processamento de dados. Deve ser incluída a devida 

referência para os métodos e técnicas empregados, inclusive os métodos 

estatísticos; métodos novos ou substancialmente modificados devem ser descritos, 

justificando as razões para seu uso e mencionando suas limitações. Os critérios 

éticos da pesquisa devem ser respeitados. Os autores devem explicitar que a 

pesquisa foi conduzida dentro dos padrões éticos e aprovada por comitê de ética. 

Resultados – Devem ser apresentados em uma seqüência lógica, iniciando-se com a 

descrição dos dados mais importantes. Tabelas e figuras devem ser restritas 

àquelas necessárias para argumentação e a descrição dos dados no texto deve ser 

restrita aos mais importantes. Os gráficos devem ser utilizados para destacar os 

resultados mais relevantes e resumir relações complexas. Dados em gráficos e 

tabelas não devem ser duplicados, nem repetidos no texto. Os resultados numéricos 

devem especificar os métodos estatísticos utilizados na análise. Material extra ou 

suplementar e detalhes técnicos podem ser divulgados na versão eletrônica do 

artigo. 

Discussão – A partir dos dados obtidos e resultados alcançados, os novos e 

importantes aspectos observados devem ser interpretados à luz da literatura 

científica e das teorias existentes no campo. Argumentos e provas baseadas em 

comunicação de caráter pessoal ou divulgadas em documentos restritos não podem 

servir de apoio às argumentações do autor. Tanto as limitações do trabalho quanto 

suas implicações para futuras pesquisas devem ser esclarecidas. Incluir somente 
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hipóteses e generalizações baseadas nos dados do trabalho. As conclusões devem 

finalizar esta parte, retomando o objetivo do trabalho. 

Referências 

Listagem: As referências devem ser normalizadas de acordo com o estilo Uniform 

Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing 

for Biomedical Publication, ordenadas alfabeticamente e numeradas. Os títulos de 

periódicos devem ser referidos de forma abreviada, de acordo com o Medline, e 

grafados no formato itálico. No caso de publicações com até seis autores, citam-se 

todos; acima de seis, citam-se os seis primeiros, seguidos da expressão latina “et 

al”. Referências de um mesmo autor devem ser organizadas em ordem cronológica 

crescente. Sempre 

As ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos, etc.) devem ser citadas como Figuras 

e numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram 

citadas no texto e apresentadas após as tabelas. Devem conter título 

e legenda apresentados na parte inferior da figura. Só serão admitidas para 

publicação figuras suficientemente claras e com qualidade digital que permitam sua 

impressão, preferentemente no formato vetorial. No formato JPEG, a resolução 

mínima deve ser de 300 dpi. Não se aceitam gráficos apresentados com as linhas de 

grade, e os elementos (barras, círculos) não podem apresentar volume (3-D). 

Figuras em cores são publicadas quando for necessária à clareza da informação. Se 

houver figura extraída de outro trabalho, previamente publicado, os autores devem 

solicitar autorização, por escrito, para sua reprodução. 

Exemplos: 

 Artigos de periódicos 
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Fatores associados a sintomas depressivos em estudantes do ensino médio de São 

Paulo, Brasil. Rev Saude Publica. 2008;42(1):34-40. DOI:10.1590/S0034-

89102008000100005. 

Hennington EA. Acolhimento como prática interdisciplinar num programa de 

extensão. Cad Saude Coletiva [Internet].2005;21(1):256-65. Disponível 
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em:http://www.scielo.br/pdf/csp/v21n1/28.pdf DOI:10.1590/S0102-

311X2005000100028  

Livros  

Nunes ED. Sobre a sociologia em saúde. São Paulo; Hucitec;1999. 

Wunsch Filho V, Koifman S. Tumores malignos relacionados com o trabalho. In: 

Mendes R, coordenador. Patologia do trabalho. 2. ed. São Paulo: Atheneu; 2003. 

v.2, p. 990-1040. 

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer Washington: 

National Academy Press; 2001[citado 2003 jul 13] Disponível em: 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10149 

Para outros exemplos recomendamos consultar as normas (“Citing Medicine”) da 

National Library of Medicine 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=citmed).  

Referências a documentos não indexados na literatura científica mundial, em geral 

de divulgação circunscrita a uma instituição  ou a um evento (teses, relatórios de 

pesquisa, comunicações em eventos, dentre outros) e informações extraídas de 

documentos eletrônicos, não mantidas permanentemente em sites, se relevantes, 

devem figurar no rodapé das páginas do texto onde foram citadas. 

 

Citação no texto: A referência deve ser indicada pelo seu número na listagem, na 

forma de expoente após a pontuação no texto, sem uso de parênteses, colchetes e 

similares. Nos casos em que a citação do nome do autor e ano for relevante, o 

número da referência deve ser colocado a seguir do nome do autor. Trabalhos com 

dois autores devem fazer referência aos dois autores ligados por &. Nos outros 

casos apresentar apenas o primeiro autor (seguido de et al. em caso de autoria 

múltipla). 

 

 

A promoção da saúde da população tem como referência o artigo de Evans & 

Stoddart,9 que considera a distribuição de renda, desenvolvimento social e reação 

individual na determinação dos processos de saúde-doença. 

Segundo Lima et al9 (2006), a prevalência se transtornos mentais em estudantes de 

medicina é maior do que na população em geral. 

Exemplos: 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v21n1/28.pdf
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Parece evidente o fracasso do movimento de saúde comunitária, artificial e 

distanciado do sistema de saúde predominante.12,15 

 

Tabelas 

Para composição de uma tabela legível, o número máximo é de 12 colunas, 

dependendo da quantidade do conteúdo de cada casela. Tabelas que não se 

enquadram no nosso limite de espaço gráfico podem ser publicadas na versão 

eletrônica. Notas em tabelas devem ser indicadas por letras, em sobrescrito e 

negrito. 

Se houver tabela extraída de outro trabalho, previamente publicado, os autores 

devem solicitar autorização para sua reprodução, por escrito. 

Se houver tabela extraída de outro trabalho, previamente publicado, os autores 

devem solicitar autorização para sua reprodução, por escrito. 

Se houver tabela extraída de outro trabalho, previamente publicado, os autores 

devem solicitar autorização para sua reprodução, por escrito. 

 

Figuras 

As ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos, etc.) devem ser citadas como Figuras 

e numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram 

citadas no texto e apresentadas após as tabelas. Devem conter título 

e legenda apresentados na parte inferior da figura. Só serão admitidas para 

publicação figuras suficientemente claras e com qualidade digital que permitam sua 

impressão, preferentemente no formato vetorial. No formato JPEG, a resolução 

mínima deve ser de 300 dpi. Não se aceitam gráficos apresentados com as linhas de 

grade, e os elementos (barras, círculos) não podem apresentar volume (3-D). 

Figuras em cores são publicadas quando for necessária à clareza da informação. Se 

Devem ser apresentadas depois do texto, numeradas consecutivamente com 

algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. A cada uma deve-se 

atribuir um título breve, não se utilizando traços internos horizontais ou verticais. As 

notas explicativas devem ser colocadas no rodapé das tabelas e não no cabeçalho 

ou título. Se houver tabela extraída de outro trabalho, previamente publicado, os 

autores devem solicitar formalmente autorização da revista que a publicou, para sua 

reprodução. 
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houver figura extraída de outro trabalho, previamente publicado, os autores devem 

solicitar autorização, por escrito, para sua reprodução. 

 

Declarações e Documentos 

Em conformidade com as diretrizes do International Committee of Medical Journal 

Editors, são solicitados alguns documentos e declarações do(s) autor(es) para a 

avaliação de seu manuscrito. Observe a relação dos documentos abaixo e, nos 

casos em que se aplique, anexe o documento ao processo. O momento em que tais 

documentos serão solicitados é variável: 

 

Documento/declaração Quem assina Quando anexar 

a. Carta de Apresentação Todos os autores Submissão 

b. Responsabilidade pelos 

Agradecimentos 

Autor responsável Aprovação 

c. Transferência de Direitos 

Autorais 

Todos os autores Aprovação 

 

a. A Carta de Apresentação do manuscrito, assinada por todos os autores, deve 

conter: 

 Informações sobre os achados e conclusões mais importantes do manuscrito, 

esclarecendo seu significado para a saúde pública. 

 Se os autores têm artigos publicados na linha de pesquisa do manuscrito, 

mencionar até três. 

 Declaração de responsabilidade de cada autor: ter contribuído 

substancialmente para a concepção e planejamento, ou análise e 

interpretação dos dados; ter contribuído significativamente na elaboração do 

rascunho ou na revisão crítica do conteúdo; e ter participado da aprovação da 

versão final do manuscrito. Para maiores informações sobre critérios de 

autoria, consulte o site da RSP. 

 Declaração de potenciais conflitos de interesses dos autores. Para maiores 

informações, consulte o site da RSP. 

Atestar a exclusividade da submissão do manuscrito à RSP. 
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b. AGRADECIMENTOS 

Há um campo no formulário de submissão do artigo onde devem ser mencionados 

os nomes de pessoas que, embora não preencham os requisitos de autoria, 

prestaram colaboração ao trabalho. Será preciso explicitar o motivo do 

agradecimento, por exemplo, consultoria científica, revisão crítica do manuscrito, 

coleta de dados, etc. Deve haver permissão expressa dos nomeados e o autor 

responsável deve anexar a Declaração de Responsabilidade pelos 

Agradecimentos link. Também pode constar desta parte apoio logístico de 

instituições. 

 

c. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS 

Todos os autores devem ler, assinar e enviar documento transferindo os direitos 

autorais link. O artigo só será liberado para publicação quando esse documento 

estiver de posse da RSP. 

 

Verificação dos Itens Exigidos 

1. Nome e instituição de afiliação de cada autor, incluindo e-mail e telefone. 

2. Título do manuscrito, em português e inglês, com até 90 caracteres, incluindo os 

espaços entre as palavras. 

3. Título resumido com 45 caracteres, para fins de legenda em todas as páginas 

impressas. 

4. Texto apresentado em letras arial, corpo 12, em formato Word ou similar 

(doc,txt,rtf). 

5. Resumos estruturados para trabalhos originais de pesquisa em dois idiomas, um 

deles obrigatoriamente em inglês. 

6. Resumos narrativos para manuscritos que não são de pesquisa em dois idiomas, 

um deles obrigatoriamente em inglês. 

7. Carta de Apresentação, constando a responsabilidade de autoria e conflito de 

interesses, assinada por todos os autores. 

8. Nome da agência financiadora e número(s) do processo(s). 

9. No caso de artigo baseado em tese/dissertação, indicar o nome da 

instituição/Programa, grau e o ano de defesa. 

http://www.rsp.fsp.usp.br/media/decl_agrad.doc
http://www.rsp.fsp.usp.br/media/doc_transf.doc
http://www.rsp.fsp.usp.br/oldsite/instruc/instru_p_1dr.html
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10. Referências normalizadas segundo estilo Vancouver, ordenadas alfabeticamente 

pelo primeiro autor e numeradas, e se todas estão citadas no texto. 

11. Tabelas numeradas sequencialmente, com título e notas, e no máximo com 12 

colunas. 

12. Figura no formato vetorial ou em pdf, ou tif, ou jpeg ou bmp, com resolução 

mínima 300 dpi; em se tratando de gráficos, devem estar em tons de cinza, sem 

linhas de grade e sem volume. 

13. Tabelas e figuras não devem exceder a cinco, no conjunto. 
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