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MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR E EXCESSO DE PESO EM 

ADOLESCENTES DO BRASIL 

 

RESUMO 

O ganho excessivo de peso na infância e adolescência atinge proporções 
crescentes em quase todos os países. Estudos com essa população mostram 
que o sobrepeso e a obesidade presente nessa faixa etária podem progredir 
para a fase adulta, elevando os fatores de riscos para doenças crônicas, 
morbidade e mortalidade. Esta ascensão da obesidade é tida como resultado 
da transição nutricional caracterizada pela adoção de modos de se alimentar 
pouco saudáveis, com a adesão da população a um novo padrão alimentar, 
com altas quantidades de açúcares e gorduras, baixa ingestão de fibras, ácidos 
graxos poli-insaturados e nutrientes, dando espaço para a elevação do 
consumo de alimentos industrializados. Nesse sentido, o objetivo desta 
pesquisa é analisar a relação do estado nutricional dos adolescentes do Brasil 
com os marcadores de consumo alimentar saudável e não saudável. Além de 
fatores demográficos e socioeconômicos. Para tanto, foram utilizados modelos 
de regressão logística. A fonte básica de informação para a análise do presente 
estudo foi a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2015. Os 
resultados destacam que os marcadores de alimentação saudável se 
constituíram em fatores protetores para a ocorrência do excesso de peso nos 
adolescentes, enquanto que os marcadores de alimentação não saudável se 
constituíram em fatores de risco para o desenvolvimento do excesso de peso, 
nas duas regiões analisadas. Ao final, sugere-se maior atenção para esse 
grupo, no sentido de melhorias nos hábitos alimentares dos adolescentes, 
visando uma alimentação mais saudável que possa prevenir as doenças 
crônico-degenerativas e, particularmente, reduzir a magnitude do sobrepeso e 
da obesidade entre os mais jovens. 
 
Palavras-chave: Adolescência. Marcadores de consumo alimentar. 
Obesidade.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ganho excessivo de peso na infância e adolescência atinge cada vez 

mais proporções crescentes em quase todos os países. Estudos com essa 

população mostram que o sobrepeso e obesidade presente nessa faixa etária 

podem progredir para a fase adulta, elevando os fatores de riscos para várias 

doenças como diabetes tipo II, hipertensão arterial, doença cardíaca coronária, 

acidente vascular cerebral, dislipidemia, osteoartrite, certos tipos de câncer e 

vários problemas sociais (AN et al., 2017; BHASKARAN et al., 2014; HRUBY et 

al., 2016; POPKIN, 2011; RENEHAN et al., 2008; YANG; COLDITZ, 2015). 

Além dos vários problemas de saúde, a curto e longo prazo, a obesidade 

impacta negativamente no desenvolvimento socioeconômico dos países - em 

virtude dos elevados custos dos serviços de saúde, relacionados com a 

terapêutica das complicações, hospitalizações, além da perda de produtividade 

e incapacidade com aposentadorias precoces (DJALALINIA et al., 2015). 

Mundialmente, houve um aumento no período de 1980 a 2013 do 

sobrepeso e obesidade de 27,5% nos adultos e 47,1% em crianças e 

adolescentes. O número de indivíduos com obesidade e sobrepeso aumentou 

de 857 milhões para 2 bilhões, esses dados são estimados como causa de 
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milhões de mortes e cada vez mais levará uma queda na expectativa de vida 

das gerações futuras (NG et al., 2014; OLSHANSKY et al., 2005).  

No Brasil dados do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes 

(ERICA), realizada entre 2013 e 2014, revelou que o sobrepeso e a obesidade 

seguem crescentes, e a prevalência é maior no grupo dos adolescentes mais 

jovens (12 a 14 anos) e em ambos os sexos. O estudo também mostrou que 

8,4% dos brasileiros de 12 a 17 anos estão obesos e 25% estão com excesso 

de peso (BLOCH et al., 2016). 

Esta ascensão da obesidade é tida como resultado da transição 

nutricional caracterizados pela adoção de modos de se alimentar pouco 

saudáveis, com a adesão da população a um novo padrão alimentar, com altas 

quantidades de açúcares, gorduras, baixa ingestão de fibras, ácidos graxos 

poli-insaturados e nutrientes, dando espaço para a elevação do consumo de 

alimentos industrializados (BRITO, 2007; POPKIN et al., 2003; SAVINO, 2003). 

Ao mesmo tempo, verifica-se um declínio importante do nível da atividade 

física, com aumento do sedentarismo. E o problema se agrava quando se 

observa, por parte dos adolescentes, uma elevada frequência de consumo de 

biscoitos, linguiça, salsicha, mortadela, sanduíches e salgados e um menor 

consumo, per capita, de saladas, frutas e verduras (MORENO; RODRÍGUEZ, 

2007). 

Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo analisar a relação do 

estado nutricional dos adolescentes do Brasil com os marcadores de consumo 

alimentar saudável e não saudável. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este item apresenta uma descrição da fonte de dados, a seleção de 

variáveis pessoais relativas às esferas demográfica, socioeconômica e de 

consumo alimentar. Além disso, expõe-se o método estatístico que será 

utilizado para análise dos dados.  
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2.1 Fonte de Dados  

 

Este é um estudo descritivo de base populacional. Nele foram utilizados 

dados secundários da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 

referente a estudantes matriculados no ano letivo de 2015, que frequentavam 

regularmente escolas públicas e privadas situadas nas zonas urbanas e rurais 

de todo o território brasileiro. Essa foi a terceira edição da pesquisa (as 

anteriores aconteceram em 2009 e 2012), tendo sido realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da 

Saúde e apoio do Ministério da Educação. A pesquisa foi desenhada em duas 

amostras. Contudo, o presente trabalho utilizou apenas a amostra 2, que é 

composta por estudantes de 6º a 9º Ano do Ensino Fundamental (antigas 5ª a 

8ª séries) e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio (incluídos o Ensino Médio Não 

Seriado, o Ensino Médio Integrado e o Ensino Médio Normal/Magistério), dos 

turnos matutino, vespertino e noturno, devidamente matriculados no ano letivo 

de 2015 (IBGE, 2015). 

A amostra foi dimensionada a fim de estimar os parâmetros para cada 

uma das vinte e seis capitais e do Distrito Federal, sendo o conjunto de estados 

os estratos, formados pelas cinco regiões do Brasil, além dos demais 

municípios de cada região. Para representar o interior do país, alguns 

municípios, exceto as capitais, foram agrupados em um estrato, para cada um 

dos estados, totalizando vinte e seis estratos. Para municípios, capitais e 

Distrito Federal as escolas representaram as unidades primárias de 

amostragem, e as turmas eram as unidades secundárias de amostragem, 

constituindo os alunos a amostra em cada estrato (IBGE, 2015).  

Assim como nos estratos geográficos formados pelas capitais, nos 

municípios a amostra foi aleatória e equiprobabilística, selecionou-se uma 

turma em escolas que tinham duas turmas de 9º Ano e duas nas escolas com 

três ou mais turmas. Todos os alunos das turmas amostradas foram 

convidados a responder ao questionário da pesquisa. A coleta dos dados foi 

realizada no período de abril e setembro de 2015, por meio de smartphones, 

nos quais foram inseridos o questionário autoaplicável (IBGE, 2015).  
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2.2 Variáveis selecionadas 

 

Na análise estatística multivariada foi utilizada a regressão logística 

binomial, com a finalidade de produzir um modelo que permite a predição de 

valores tomados por uma variável categórica (sobrepeso/obesidade) que 

possui duas categorias, a partir de outras variáveis explicativas (variáveis 

independentes). A variável dependente é identificadora do estado nutricional, e 

o estado nutricional do estudante foi classificado em duas categorias: i) normal; 

ii) sobrepeso/obesidade (categoria de referência). 

 As variáveis selecionadas como explicativas para condição do estado 

nutricional do estudante foram agrupadas em três grupos: 

1) Variáveis demográficas:  

 Idade; 

 Sexo: masculino ou feminino;  

2) Variáveis socioeconômicas:  

 Nível de escolaridade materna: não estudou; começou o Ensino 

Fundamental, mas não terminou; terminou o Ensino Fundamental ou 

1º grau; começou o Ensino Médio ou 2º grau, mas não terminou; 

terminou o Ensino Médio ou 2° grau; começou faculdade (Ensino 

Superior), mas não terminou; terminou faculdade (Ensino Superior); 

e não sabe informar;  

 Dependência administrativa da escola: pública e privada; 

 Região geográfica de residência: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste. 

3) Variáveis de consumo alimentar de marcadores de alimentação 

saudável e não saudável: 

 Consumo alimentar de marcadores de alimentação saudável: para 

os alimentos feijão, legumes e verduras são agregadas duas 

categorias (não consumiu e consumiu de 1 a 7 dias da semana); 

 Consumo alimentar de marcadores de alimentação não saudável: 

para os alimentos salgados fritos, guloseimas, 

industrializados/ultraprocessados são agregadas duas categorias 

(não consumiu e consumiu de 1 a 7 dias da semana); 
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 Consumo de fast foods são agregadas duas categorias (não 

consumiu e consumiu de 1 a 7 dias da semana). 

Todas as análises estatísticas foram feitas no programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. E, por meio de 

regressão logística binomial, calcularam-se as razões de chances e os 

respectivos intervalos de confiança das associações entre o 

sobrepeso/obesidade dos adolescentes, e as variáveis do consumo alimentar 

marcadores de alimentação saudável e não saudável, demográficas e 

socioeconômicas. 

 

2.3 O modelo estatístico  

 

As variáveis associadas ao consumo de alimentos e ao efeito do 

sobrepeso/obesidade em adolescentes foram analisadas em um modelo de 

regressão logística. Para esta pesquisa, alimentos considerados como 

marcadores de alimentação saudável (feijão, legume ou verdura, frutas frescas 

ou salada de frutas) e de alimentação não saudável (salgados fritos, 

guloseimas, refrigerantes, industrializados/ultraprocessados) foram utilizados 

como variáveis do consumo alimentar de adolescentes (IBGE, 2015).  

O modelo de regressão logística permite estabelecer as relações entre a 

variável dependente com as denominadas independentes e definir a 

contribuição relativa de cada uma das variáveis que participam na 

determinação do sobrepeso/obesidade e o efeito do consumo de alimentos em 

adolescentes. 

 

3 RESULTADOS 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados do modelo final destacando os 

parâmetros e as razões de chance das variáveis que foram incluídas no 

modelo consumo alimentar e seu efeito no excesso de peso nos adolescentes 

do Brasil. Destaca-se que os marcadores de alimentação saudável (feijão e 

legume ou verdura) se constituíram em fatores protetores para a ocorrência do 

excesso de peso nos adolescentes. 
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TABELA 1 – Parâmetros e razões de chance das variáveis que participam do modelo 
de consumo alimentar e seu efeito na obesidade – Brasil, 2015 

Variáveis/Categorias B 
Razão de 
chance 

IC 95% 

Lower Upper 

Constante -1,781 ,168 
  Consumo de Feijão   
  Não     

Sim ,128* 1,137 ,991 1,304 

Consumo de legumes e verduras 
    Não     

Sim -,142* ,868 ,769 ,979 

Consumo de salgados e fritos 
    Não     

Sim ,175* 1,192 1,078 1,318 

Consumo de guloseimas 
    Não     

Sim ,120* 1,128 ,975 1,305 

Consumo de alimentos 
ultraprocessados 

    Não     
Sim ,197* 1,217 1,071 1,383 

Consumo de fast foods 
    Não     

Sim ,105* 1,111 1,012 1,220 

Idade 
    13-14     

15-17 ,277* 1,319 1,204 1,445 

Educação da mãe 
    Mãe sem estudo     

Mãe com 1º Fundamental incompleto ,235 1,264 ,979 1,634 
Mãe com 1º Fundamental completo ,172 1,188 ,882 1,599 
Mãe com ensino médio incompleto ,208 1,231 ,917 1,651 

Mãe com ensino médio completo ,330* 1,391 1,078 1,795 
Mãe com superior incompleto ,267 1,305 ,970 1,756 

Não sabe ,161 1,175 ,914 1,510 
Mãe com superior completo ,473* 1,605 1,237 2,083 

Regiões     
Norte     

Nordeste -,047 ,954 ,825 1,103 
Sudeste ,235* 1,265 1,097 1,460 

Sul ,375* 1,455 1,265 1,674 
Centro oeste ,130* 1,138 ,989 1,310 

Sexo     
Masculino     
Feminino -,027 ,973 ,891 1,064 

Administração     
Pública     
Privada ,197* 1,218 1,086 1,364 

*Significativo ao <0,05 p 
Nota: As variáveis em negrito são as de referência. 

Como é mostrado na Tabela 1, não consumir feijão pelo menos uma vez 

na semana ou todos os dias na semana constitui fator de risco (OR = 1,14) ao 
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excesso de peso (sobrepeso ou obesidade). No que diz respeito ao consumo 

de legumes/verduras, o modelo revela que adolescentes que consomem 

legumes/verduras de 1 a 7 dias na semana têm 20% menos chance de não 

apresentar excesso de peso frente aos adolescentes que não consomem 

nenhum dia da semana verduras e legumes 

Quanto aos marcadores de alimentação não saudável (salgados fritos, 

guloseimas e industrializados/ultraprocessados), nota-se que estes se 

constituíram em fatores de risco para o desenvolvimento do excesso de peso. 

Isto é, os adolescentes que consomem salgados fritos apresentam um fator de 

risco (OR = 1,19) vezes maior de se tornarem obesos frente aos adolescentes 

que não consomem salgados fritos pelo menos uma vez na semana. 

Para os adolescentes que consomem guloseimas, as chances de se 

tornarem obesos é de OR = 1,13 vezes maior em relação aos adolescentes 

que não consomem guloseimas. 

Quanto aos adolescentes que consomem alimentos ultraprocessados, 

as chances deles se tornarem obesos é de OR = 1,22 vezes maior em relação 

aqueles que não consomem alimentos ultraprocessados. 

Outra descoberta importante no modelo é a constatação de que 

estudantes que consomem fast foods, pelo menos uma vez na semana, 

constituem fator de risco maior (OR = 1,11) ao excesso de peso em relação 

aos adolescentes que não frequentam esses locais de comercialização de fast 

foods durante a semana. 

No que se refere à idade, os adolescentes de 15 a 17 anos apresentam 

uma chance 32% maior de ter sobrepeso/obesidade em relação aos 

adolescentes de 13 a 14 anos. 

Quanto à escolaridade das mães dos adolescentes, identificou-se que as 

mães que terminaram o Ensino Médio têm 40% de chance de seu filho 

adolescente apresentar sobrepeso/obesidade. Para os adolescentes que têm 

mães que terminaram a faculdade, essa chance é ainda maior, registrando um 

valor de   60% de seu filho ter sobrepeso/obesidade em relação aos 

adolescentes com mães que não estudaram. 

No quesito das regiões geográficas do Brasil, as chances dos 

adolescentes apresentarem excesso de peso foram mais elevadas nos 
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adolescentes que residem nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 

alcançando OR = 1,25, OR = 1,46 e OR = 1,14 respectivamente, em relação 

aos adolescentes que moram na região Norte do país. 

Em referência à rede de ensino em que os adolescentes estão 

matriculados, observou-se uma chance de alunos de escolas privadas 

apresentarem excesso de peso 22% maior em relação aos estudantes das 

escolas públicas. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Em todas as idades consideradas neste estudo, evidenciou-se relação 

inversa entre o excesso de peso e os marcadores de consumo de alimentos 

saudáveis, bem como a associação considerada de risco com os marcadores 

de alimentação não saudável no Brasil. Isto demonstra que os marcadores de 

alimentação saudável se constituem em fatores protetores para a ocorrência do 

excesso de peso nos adolescentes, enquanto que os marcadores de 

alimentação não saudável se constituem em fatores de risco para o 

desenvolvimento do excesso de peso. 

Esta pesquisa também mostrou uma associação positiva com estado 

nutricional sobrepeso/obesidade mais predominante para os adolescentes que 

estudam na rede privada de ensino e que possuem mães com maior nível de 

escolaridade. Nesse ponto, evidencia-se estudos como o de Campos, Leite e 

Almeida (2007) que mostra que adolescentes de escolas privadas apresentam 

maior prevalência de sobrepeso e obesidade do que aqueles de escolas 

públicas. 

Observou-se ainda uma relação positiva entre fast food e excesso de 

peso, o que corrobora em outras a pesquisas que mostram a associação 

significativa entre obesidade geral e abdominal (RAHMOUNI et al., 2005). Tal 

perspectiva abrange o estudo de Stanley, Shah e Essop (2009), que 

demonstrou que o consumo de fast food a longo prazo acelera o surgimento de 

insuficiência cardíaca e hipertensão, além que o alto consumo pode causar 

obesidade. 
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No que se refere às regiões do Brasil, percebeu-se que as regiões Sul, 

Centro-Oeste e Sudeste são as que apresentam maior percentual de 

adolescentes com excesso de peso. O evento também foi registrado na 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 208/2009, que mostrou a tendência 

de excesso de peso em adolescentes com a identificação de um padrão de 

consumo de alimentos fora de casa, sobretudo presente nas regiões 

economicamente mais desenvolvidas do país, que é impulsionada por fatores 

como renda familiar elevada (IBGE, 2011). 

 Para esses adolescentes, urge a necessidade da promoção da 

Educação Alimentar e Nutricional nas escolas, com a participação ativa da 

família. Uma maior participação das escolas no que diz respeito à 

regulamentação da venda de alimentos nas cantinas também poderá contribuir 

para a minimização, e possível resolução, do problema. 

Para que a promoção da alimentação saudável de fato aconteça nos 

ambientes escolares, é importante atender à qualificação dos professores, 

assim como garantir a presença diária do profissional nutricionista 

supervisionando a qualidade da refeição oferecida, como forma de atender aos 

parâmetros nutricionais do Programa de Alimentação Saudável e promover a 

Educação Alimentar e Nutricional. 

Esses resultados sugerem maior atenção para esse público 

(adolescentes), no sentido de melhorias nos hábitos alimentares visando uma 

alimentação mais saudável, que possa prevenir as doenças crônico-

degenerativas e, particularmente, reduzir a magnitude do sobrepeso e 

obesidade entre os mais jovens. 

O problema do sobrepeso e da obesidade nos adolescentes deve ser 

debatido por estudiosos das áreas de saúde e educação, na academia e fora 

dela. Pois, o contato com a sociedade em geral pode proporcionar maiores 

esclarecimentos e discussões sobre o tema. Ou seja, faz-se necessário que 

mais esforços sejam empreendidos na busca do conhecimento das causas e 

consequências do sobrepeso e da obesidade, especialmente para que haja um 

controle adequado desses quadros.  
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