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nutrição em saúde escolar

Características nutricionais de escolares 
frequentadores da cozinha comunitária 
do bairro Canyon em Caxias do Sul - RS 
O objetivo foi avaliar as características nutricionais de escolares frequentadores da cozinha comunitária do bairro 
Canyon, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e analítico. A coleta de dados 
ocorreu em outubro de 2010. Os dados foram obtidos a partir da avaliação antropométrica, aspectos alimentares e epide-
miológicos. A amostra foi constituída por 21 crianças com idade de 6 a 9 anos e 11 meses e observou-se que a maioria 
das crianças eram eutróficas, porém a presença de excesso de peso foi encontrada em 38,1%. 
Descritores: Alimentos; Pobreza; Obesidade; Estado nutricional.

The objective was to evaluate the nutritional characteristics of school community users of kitchen district Canyon, Caxias 
do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil. This is a transversal study, descriptive and analytical. The data collection happened in 
October 2010. Data were obtained from the anthropometric assessment, food and epidemiological aspects. The sample 
was composed by 21 children aged 6 to 9 years and 11 months and found that the majority of the children were eutrophic, 
but the presence of excess weight was found in 38.1%. 
Descriptors: Food; Poverty; Obesity; Nutritional status.

El objetivo fue evaluar las características nutricionales de los estudiantes que frecuentan el cocina comunitária del barrio 
Canyon, en Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Se trata de un estudio transversal, la recolección de datos descripti-
vos y analíticos se produjo en octubre de 2010 . Los datos fueron obtenidos a partir de la evaluación antropométrica, as-
pectos alimentares y epidemiológicos. La muestra fue compuesta por 21 niños de 6-9 años y 11 meses y se observó que 
la mayoría de los niños tenían un peso normal, pero la presencia de aumento de peso se encontró en 38,1%. 
Descriptores: Alimentos; Pobreza; Obesidad; Estado nutricional.
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INTRODUÇÃO

Asegurança alimentar é alcançada quando toda sociedade 
têm acesso, ao consumo de alimentos em quantidade sufi-

ciente e qualidade adequada, podendo, levar uma vida produ-
tiva e saudável1,2.

De acordo com a Lei nº 11.346, a alimentação adequada é 
direito do ser humano, devendo o poder público adotar políticas 
e ações para promover e garantir a segurança alimentar e nutri-
cional da população3. Desta forma o governo adotou políticas 
de combate à fome, como o Programa Fome Zero (PFZ), que 
tem como objetivo assegurar o direito humano à alimentação às 
pessoas com dificuldades de acesso aos alimentos. Dentro deste 
contexto criou as Cozinhas Comunitárias, que tem por finalidade 
produzir e distribuir refeições saudáveis4.

Estudos realizados em diversas regiões brasileiras comparan-
do o estado nutricional das crianças entre grupos de renda e 
escolaridade dos pais indica que as crianças de famílias com 
piores condições socioeconômicas apresentam riscos maiores 
de baixo peso e retardo de crescimento5. Nas crianças em idade 
escolar, o crescimento é estável e lento, mas pode ser irregular 
em algumas crianças. Estes padrões normalmente são paralelos 
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a alterações similares no apetite e ingestão alimentar6.
A prática de uma dieta balanceada desde a infância favorece 

níveis ideais de saúde, crescimento e desenvolvimento intelec-
tual, atuando diretamente na melhora do nível educacional, 
reduzindo os transtornos de aprendizado causados pelas defi-
ciências nutricionais, evitando a manifestação da obesidade e 
distúrbios alimentares7. É fundamental que, o mais precoce-
mente possível se estimule a formação de hábitos saudáveis, 
pois se sabe que os hábitos alimentares adquiridos na infância 
tendem a se solidificar na vida adulta7. O presente estudo teve 
como objetivo avaliar as características nutricionais de escolares 
frequentadores da cozinha comunitária do bairro Canyon, em 
Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal, realizado com escolares fre-
quentadores de uma cozinha comunitária, na cidade de Caxias 
do Sul. A coleta ocorreu no mês de outubro do ano de 2010. A 
amostra foi constituída por 21 crianças de 6 a 9 anos e 11 me-
ses. Foram avaliados os dados antropométricos e aplicada uma 
entrevista para obter dados alimentares e epidemiológicos aos 
pais ou responsáveis.

Antecipadamente, os mesmos receberam esclarecimentos 
sobre o estudo e após assinaram um termo de consentimento 
livre e esclarecido, autorizando a participação.  O estudo obte-
ve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação 
Universidade de Caxias do Sul (CEP/FUCS) sob o parecer 
459/10 e da Secretaria de Segurança Alimentar e Inclusão 
Social de Caxias do Sul.

Para avaliar a situação nutricional das crianças, foi aferido 
o peso com uma balança portátil digital da marca Cadence ® 
modelo BAL150 com capacidade de 150 kg e precisão de 100g, 
colocada sobre superfície plana. As crianças foram posiciona-
das no centro do equipamento, imóveis, com o mínimo de 
roupa possível, descalças, postura ereta, com os pés juntos e os 
braços estendidos ao longo do corpo8. Para aferição da estatura 
foi utilizada trena antropométrica da marca Sigvaris ®, 1,50 
metros, fixada verticalmente, em parede sem rodapé e uma 
régua. As crianças foram posicionadas descalças, com a cabeça 
livre de adereços, com os calcanhares, ombros e nádegas em 
contato com a parede8.

Para avaliação das características nutricionais e condição 
socioeconômica, foi realizado uma entrevista estruturada deno-
minada “Questionário alimentar e epidemiológico”, envolvendo 
questões de identificação, escolaridade, condição socioeconômi-
ca (número de pessoas na mesma casa), dados antropométricos, 
hábitos alimentares e tempo de aleitamento materno.

Para a interpretação da avaliação antropométrica das crian-
ças, foram utilizados três índices: peso para a idade (P/I), altura 
para a idade (A/I) e índice de massa corporal (IMC) para a idade 
(IMC/I), classificados de acordo com os pontos de corte dos 

valores de escore-Z recomendados pela Organização Mundial 
da Saúde8. Para análise dos dados foi utilizado o software SPSS 
versão 10.0 e os resultados foram apresentados em estatísticas 
e tabelas. Para a verificação de associação entre as variáveis 
qualitativas da pesquisa com as classificações de IMC/I foi uti-
lizado o Teste Exato de Fisher. Na comparação dos valores das 
variáveis quantitativas com as classificações de IMC/I utilizou-se 
o Teste não-paramétrico Mann-Whitney. Para tais testes o nível 
de significância assumido foi de 5% (p≤0,05).

RESULTADOS
Quanto ao sexo a distribuição das crianças foi de 38,1% (n=8) 
para o sexo masculino e 61,9 % (n=13) para o sexo feminino. A 
idade variou de 6 anos a 9 anos e 9 meses.  A avaliação nutricio-
nal das crianças encontra-se descrita na tabela 1.

 
Variável
P/I

A/I

IMC/I

Categoria
Peso adequado ou eutrófico

Peso elevado para a idade

Baixa estatura para a idade

Estatura adequada para a idade

IMC adequado ou eutrófico

Sobrepeso

Obesidade

N
18

3

1

20

13

3

 5

%
85,7

14,3

  4,8

95,2

61,9

14,3

23,8

Tabela 1 - Avaliação nutricional bairro Canyon/Caxias 
do Sul, 2010

N: número de casos encontrados; %: porcentagem; P: peso; A: altura; I: idade; IMC: 
Índice de Massa Corporal.

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Variável
Refeições por dia

Consome água 

Hábito intestinal

Foi amamentado

Até quantos 

meses (n=19)

Idade introdução 

dos alimentos

Categoria
3

4

5

6

Sim

Não

Sem alterações

Constipado

Sim

Não

Até 24 meses

De 25 a 96 meses

Até 3 meses

De 4 a 6 meses

Mais de 6 meses

N
3

8

5

5

16

5

18

3

19

2

11

8

3

13

5

%
14,3

38,1

23,8

23,8

76,2

23,8

85,7

14,3

90,5

 9,5

57,9

42,1

14,3

61,9

23,8

Tabela 2 - Características do Consumo Alimentar bairro 
Canyon/Caxias do Sul, 2010 

N: número de casos encontrados; n = número de crianças amamentadas.   
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Variável

Café

Almoço

Lanche

Janta

Seu filho (a) consome água

Hábito intestinal do seu filho

Saladas

Carne

Ovos

Doces

Salgadinho

Refrigerante

Categoria

Na sua casa

Na escola

Outro

Na sua casa

Núcleo de Capacitação

Na escola

Na sua casa

Na escola

Na sua casa

Núcleo de Capacitação

Sim

Não

Sem alterações

Constipado

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Bala

Chicletes

Bombom

Bolacha recheada

Chocolate

Sim

Não

Sim

Não

Eutrófico 
76,9

23,1

-

-

92,3

7,7

23,1

76,9

83,3

16,7

84,6

15,4

84,6

15,4

84,6

15,4

76,9

23,1

76,9

23,1

15,4

30,8

23,1

23,1

7,7

100,0

-

84,6

15,4

Sobrepeso
-

50,0

50,0

50,0

50,0

-

33,3

66,7

66,7

33,3

33,3

66,7

66,7

33,3

66,7

33,3

66,7

33,3

100,0

-

33,3

33,3

-

33,3

-

100,0

-

66,7

33,3

IMC/I (em %)
Obesidade

50,0

50,0

-

-

100,0

-

-

100,0

60,0

40,0

80,0

20,0

100,0

-

80,0

20,0

80,0

20,0

80,0

20,0

-

75,0

-

25,0

-

80,0

20,0

20,0

80,0

p1

0,158

0,589

1,000

0,347

0,325

1,000

0,618

1,000

1,000

0,667

0,381

0,050

Tabela 3 - Comparação dos resultados das variáveis de pesquisa pelas classificações de Índice de Massa Corporal por Idade 
(IMC/I) bairro Canyon/Caxias do Sul, 2010

Ao avaliar a classificação da altura para idade encontrou-se 
apenas uma criança com estatura baixa para a idade e 95,2 % 
(n=18), com estatura adequada para a idade. Ao observar a vari-
ável IMC para idade percebeu-se que a maioria das crianças são 
eutróficas, porém a presença de excesso de peso foi encontrada 
em 38,1%. Em relação às características alimentares das crian-
ças, apresentadas na tabela 2, verificou-se que 38,1% (n=8), 
realizavam quatro refeições por dia. Ao questionar a idade em 
que foram introduzidos os alimentos, verificou-se que a maio-
ria, 61,9% (n=13), recebeu a alimentação complementar entre 
quatro aos seis meses.

Em relação à frequência semanal do consumo de saladas, 
variou de três a sete vezes por semana, já o consumo de frutas foi 
de uma a sete vezes por semana. Quanto ao local onde as refei-

ções são realizadas, observou-se que, 90% (n=18) das crianças 
almoçavam no Núcleo de Capacitação Canyon e 81% (n=17) 
realizavam o lanche da manhã ou da tarde na escola.  Ao obser-
var os alimentos consumidos, verificou-se que 76,2% (n=16) das 
crianças tinham o hábito de consumir carne, porém 100% (n=21) 
delas consomem salgadinho e suco em pó. Em contra partida, 
100% (n=21) das crianças consumiam frutas e 81% (n=17) inge-
riam saladas. O consumo de ovos e refrigerante foi relatado por 
81% (n=17) e 66,7% (n=14) das crianças, respectivamente.

Quando questionado do consumo de guloseimas a maior 
parte das crianças consumiam chicletes 38,1% (n=8) seguida do 
consumo de bolacha recheada 23,8% (n=5). Através dos resulta-
dos do Teste Exato de Fisher verificou-se que apenas o consumo 
de refrigerante apresentou associação significativa com a classi-

1 Para a realização do teste Exato de Fisher as classificações sobrepeso e obesidade foram agrupadas em uma única categoria devido ao número pequeno de casos em cada 
uma. p: valor de significância encontrado no estudo, quando ≤0,05; IMC: Índice de Massa Corporal; I: idade; %: porcentagem.
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ficação IMC/I, onde se observou que as crianças eutróficas con-
sumiam refrigerante mais vezes por semana, do que as crianças 
com excesso de peso (p=0,050), segundo a tabela 3.  Analisando 
as variáveis quantitativas verificou-se que a quantidade de pesso-
as que moram na mesma casa variou de três a onze pessoas com 
uma média de 6,52 (±2,77) pessoas, sendo que nas residências 
onde viviam o maior número de pessoas, a maioria das crianças 
(n=13) encontrava-se eutróficas. Quanto à amamentação, obser-
vou-se que 90,5% (n=19) das crianças foram amamentadas, e 
dentre elas 57,9% (n=11) até o segundo ano de idade (24 meses). 
Quando analisado o estado nutricional das crianças (IMC/I) em 
relação ao tempo de amamentação, verificou-se que as crianças 
com excesso de peso tiveram uma média de aleitamento materno 
de 44,6 meses (3,71 anos), não havendo resultado estatisticamen-
te significativo entre as variáveis (p = 0,088).

Verificou-se que existe diferença significativa para a frequên-
cia do consumo de ovos entre os grupos de crianças eutróficas 
e com excesso de peso. Observou-se que este alimento é con-
sumido com maior frequência semanal pelas crianças eutróficas 
(p=0,025), conforme tabela 4.

DISCUSSÃO
Os parâmetros de avaliação nutricional, são considerados de alta 
sensibilidade para refletir variações nas condições nutricionais 
e, indiretamente, as influências do ambiente socioeconômico. 
Nesse sentido podem ser utilizados como indicadores de saú-
de, pois permitem avaliar o desenvolvimento físico de crianças 
e adolescentes9. Anjos10 refere que as precárias condições am-
bientais que crianças de baixa renda vivem prejudicam o desen-
volvimento físico e intelectual nessa população. 

Os problemas de insegurança alimentar e nutricional afetam 
os segmentos sociais cujo acesso aos alimentos é precário.  
É neste contexto que emerge o PFZ, proporcionando a aqueles 
que estão excluídos do mercado de trabalho e/ou que têm renda 
insuficiente, uma alimentação digna as suas famílias11.

Estando as Cozinhas Comunitárias inseridas dentro do PFZ, 
explica o estado nutricional encontrado neste estudo, onde a 
maioria das crianças apresentaram IMC adequado para idade 
(eutróficas). Resultado semelhante ao encontrado em escolares 
da rede municipal de ensino da cidade de Arapoti, Paraná, onde 
56,4% foram classificados como eutróficos12.  Apesar do ade-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável
Idade

Pessoas na mesma 

Casa

Refeições por dia

Até quantos meses 

(Aleitamento materno)

Idade introdução dos alimentos

Frequência Saladas

Frequência Frutas

Frequência Carne

Frequência Ovos

Freqüência Doces

Frequência Salgadinho

Frequência Refrigerante

Freqüência Suco

IMC/I
Eutrófico

Sobrepeso/Obesidade

Eutrófico

Sobrepeso/Obesidade

Eutrófico

Sobrepeso/Obesidade

Eutrófico

Sobrepeso/Obesidade

Eutrófico

Sobrepeso/Obesidade

Eutrófico

Sobrepeso/Obesidade

Eutrófico

Sobrepeso/Obesidade

Eutrófico

Sobrepeso/Obesidade

Eutrófico

Sobrepeso/Obesidade

Eutrófico

Sobrepeso/Obesidade

Eutrófico

Sobrepeso/Obesidade

Eutrófico

Sobrepeso/Obesidade

Eutrófico

Sobrepeso/Obesidade

N 
13

8

13

8

13

8

12

7

13

8

11

6

13

8

10

6

10

7

13

7

13

7

11

3

13

8

Média
7,7

8,4

6,9

5,9

4,6

4,5

20,0

44,6

5,1

18,8

6,6

5,7

5,1

5,8

3,9

4,5

3,2

1,4

2,8

4,7

2,9

4,3

2,4

4,3

5,2

4,9

Desvio-padrão
1,3

1,3

2,4

3,3

1,0

1,2

19,8

33,2

1,4

31,4

1,2

2,1

1,6

2,4

2,2

2,7

2,1

0,8

2,4

2,9

2,2

2,3

1,0

2,5

2,4

2,9

p
0,185

0,238

0,860

0,088

0,121

0,462

0,414

1,000

0,025

0,211

0,115

0,170

0,750

Tabela 4 - Comparação dos resultados das variáveis pelas classificações de IMC/I bairro Canyon/ Caxias do  Sul, 2010

N: número de pessoas participantes da pesquisa; p:de significância encontrado no estudo, quando   ≤0,05.
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quado estado nutricional das crianças encontrado neste estudo, 
pode-se verificar a alta prevalência de excesso de peso (compre-
endido como sobrepeso e obesidade), 38,1 % das crianças se 
encontravam acima do peso e nenhuma foi classificada como 
desnutrida, caracterizando a chamada transição nutricional. 
Resultados semelhantes foram encontrados por Carvalho et al., e 
Fiates et al. que mostraram a prevalência de excesso de peso em 
17,7% e 23,6%, respectivamente13,14. 

Quanto ao número de refeições diárias realizadas pelas crian-
ças, a prevalência foi de quatro refeições por dia. Estudos reali-
zados nas cidades de Bento Gonçalves/RS e Florianópolis/SC, a 
frequência de refeições diárias apresentou uma média de 4,4 e 
4,2 refeições por dia, respectivamente, resultado semelhante ao 
encontrado neste estudo14,15.

Ao analisar o número de pessoas por domicílio, os resultados 
variaram de três a onze pessoas com uma média de 6,52 (±2,77) 
pessoas, sendo que nas residências onde vivia o maior núme-
ro de pessoas, as crianças encontravam-se eutróficas. Alguns 
estudos revelam que a composição familiar age diretamente no 
surgimento ou agravamento da desnutrição, pois, muitas vezes, 
famílias numerosas moram em casas pequenas, o que prejudica 
a relação entre os moradores e leva a condições de higiene pre-
cárias, isso favorece a disseminação ou agravamento do estado 
de saúde e nutricional das crianças16. Instituições internacionais, 
como a United Nations for Developing People e a Organização 
das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação revelam 
que o tamanho da família está associado ao risco nutricional17-19.

Em relação aos hábitos alimentares das crianças, a frequência 
semanal do consumo de saladas variou de três a sete vezes por 
semana, já o consumo de frutas foi de uma a sete vezes por 
semana. O alto consumo de frutas e verduras pelas crianças 
pode ser explicado pelo fato de a cozinha comunitária oferecer 
diariamente verduras no almoço, assim como, semanalmente 
serem distribuídas às famílias doações e dentre os alimentos 
que são oferecidos as frutas sempre estão presentes. Já em um 
estudo realizado com crianças de uma escola municipal de Belo 
Horizonte, Minas Gerais, o consumo alimentar, identificou baixo 
consumo diário de frutas, legumes e verduras13. 

Quando questionados sobre o local onde as refeições eram 
realizadas, observou-se que, a maioria das crianças almoça na 
Cozinha Comunitária, 81% realizam o lanche da manhã ou da 
tarde na escola e 83,3% jantam no domicílio, porém, muitas 
vezes o alimento servido no jantar é a sobra da vianda oferecida 
pela cozinha (para aqueles que recebem vianda) ou é obtido 
através das doações. Percebe-se que normalmente as crianças 
não realizam as refeições na sua própria casa, ou quando 
realizam, por muitas vezes, o alimento não foi adquirido pela 
família. As refeições fornecidas pela Cozinha Comunitária ou 
pela escola são nutricionalmente saudáveis e tentam oferecer 
os nutrientes necessários para um bom desenvolvimento. De 
acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a 
merenda escolar tem o objetivo de atender às necessidades 
nutricionais dos alunos durante o período que estão na escola, 
bem como promover hábitos alimentares saudáveis20. Anjos 
et al21 ainda dizem que, o ambiente escolar tornou-se um 
local oportuno para obtenção de informações sobre saúde e 
nutrição. Papel esse também desempenhado pelas cozinhas 
comunitárias, que tem como objetivo a produção de refeições 
em ambientes adequados, proporcionando uma alimentação 
saborosa, saudável, diversificada, econômica e rica em nutrien-
tes22. Dessa forma, analisando os resultados obtidos, pode-se 
explicar o fato da maioria das crianças se encontrarem dentro 
do peso, estatura e IMC adequados para a idade. 

Ao se avaliar o consumo de refrigerante em relação à classi-
ficação do IMC/I, se observou que as crianças eutróficas consu-
miam refrigerantes mais vezes por semana do que as crianças 
com excesso de peso, dado que pode ter sido sub - relatado 
pelas mães das crianças com sobrepeso e obesidade. Em estudo, 
realizado com crianças em idade escolar na cidade de São Paulo, 
mostrou resultado inverso, onde o consumo de refrigerante é 
relevante para o sobrepeso/obesidade23. Autores consideram o 
refrigerante, assim como o consumo de doces em geral como 
co-responsáveis pelo ganho de peso24.

Ao avaliar a prática de aleitamento materno (AM) dos 
pesquisados, evidenciou-se que a maioria das crianças foram 
amamentadas até o segundo ano de idade (24 meses). 
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Referências

Quando comparado o estado nutricional das crianças (IMC/I) 
em relação ao tempo de amamentação, verificou-se que 
as crianças com excesso de peso foram amamentadas por 
um período maior do que as eutróficas. A II Pesquisa de 
Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e 
Distrito Federal mostrou que o tempo de AM teve uma média 
de 54,1 dias (1,8 meses) para AME e 341,6 dias (11,2 meses) 
para AM25. No estudo de Li, Parsons e Power26, realizado com 
crianças e adolescentes britânicos, não encontraram influência 
do AM sobre o IMC ou obesidade. Novaes et al27, também 
não observaram efeito protetor do AM contra o sobrepeso em 
crianças. Ressaltam que o fato dos dados terem sido obtidos 
de forma retrospectiva podem ter influenciado nos resultados 
encontrados, vieses que também podem ter influenciado nos 
resultados encontrados neste estudo. Quanto à proteção do 
AM, por tempo mais prolongado (mais de 24 meses), Simon et 
al28., levantaram a hipótese de que quanto maior a quantidade 

de leite materno recebido no início da vida, maior a proteção 
em relação ao sobrepeso e obesidade.

CONCLUSÃO
Os resultados mostraram que a maioria das crianças são eutrófi-
cas, porém não se pode ignorar que uma proporção considerável 
apresentou excesso de peso. Conclui-se que, os programas cria-
dos pelo governo para minimizar o problema da fome no país, 
são importantes para promover o estado nutricional das crianças 
e a segurança alimentar das famílias. Medidas de educação nu-
tricional implementadas dentro das escolas ou até mesmo dentro 
dos espaços criados pelo governo para distribuição de alimentos, 
podem ser veículos para a melhora das práticas alimentares das 
crianças e extensiva às suas famílias. Faz-se necessário mais estu-
dos para prevenir o avanço dos problemas nutricionais, avalian-
do não apenas as crianças na faixa etária descrita neste estudo, 
mas toda a população que usufrui destes programas.                 


