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APRESENTAÇÃO 
 
Esta dissertação é parte da pesquisa denominada “Pais, Alunos e Professores 

Pela Alimentação Saudável – PAPPAS 2”, coordenada pela professora Rosely Sichieri 
do Instituto de Medicina Social, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e 
desenvolvida em parceria com o  Instituto de Nutrição Josué de Castro, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e com o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 
Federal Fluminense, com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. 

Eu, Renata, participei desde o início do projeto na fase de elaboração dos 
instrumentos, treinamento, coleta de dados, digitação e organização do banco de dados e 
análise dos dados. Alguns resultados preliminares da dissertação foram apresentados em 
congressos da área de saúde coletiva e de nutrição: 11º Congresso Brasileiro de Saúde 
Coletiva – (Abrascão) e XVII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición – 
(SLAN), República Dominicana. 

A dissertação está estruturada da seguinte forma: (1) introdução, que aborda os 
conhecimentos existentes sobre o consumo alimentar e o comportamento sedentário na 
adolescência e fornece embasamento teórico para a justificativa do estudo; (2) revisão 
da literatura, que contempla o histórico do estado nutricional dos adolescentes, as 
características do comportamento sedentário, caracterizado pelo tempo de tela, e sua 
associação com o consumo alimentar (3) Objetivos e Justificativa, onde são descritos os 
propósitos do estudo e destacada a relevância e a hipótese da investigação; (4) na seção 
de material e métodos são detalhados todos os procedimentos e técnicas empregados na 
coleta, tratamento e análise dos dados; (5) os resultados e discussão, que são 
apresentados na forma de artigo. O manuscrito teve como objetivo avaliar o efeito do 
tempo de tela no consumo alimentar dos adolescentes ao longo do tempo; (6) por fim, 
as considerações finais sintetizam as principais conclusões do estudo. A dissertação 
contém ainda, as referências bibliográficas e apêndices.  

A submissão do manuscrito em periódico indexado será feita após a avaliação e 
aprovação pela banca examinadora. 

 



9 
 

SUMÁRIO 
1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 14 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................ 16 

2.1 Adolescência ....................................................................................................... 16 
2.2 Estado nutricional na adolescência ..................................................................... 16 
2.3 Consumo alimentar na adolescência ................................................................... 17 
2.4 Comportamento sedentário (tempo de tela) e atividade física na adolescência . 20 
2.5 Modificação do consumo alimentar e comportamento sedentário ..................... 23 

3 JUSTIFICATIVA .................................................................................................... 27 
4 OBJETIVOS ............................................................................................................ 28 

4.1 Objetivo Geral .................................................................................................... 28 
4.2 Objetivos Específicos ......................................................................................... 28 

5 MATERIAL E MÉTODOS ..................................................................................... 29 
5.1 Desenho do Estudo ............................................................................................. 29 
5.2 Amostra ............................................................................................................... 29 
5.3 Procedimentos do PAPPAS 2 ............................................................................. 30 
5.4 Coleta de Dados .................................................................................................. 31 

5.4.1 Questionário Geral ......................................................................................... 32 
5.4.2 Questionário de Frequência do Consumo Alimentar ..................................... 33 
5.4.3 Avaliação do Estado Nutricional - Antropometria ........................................ 33 

5.5 Variáveis do Estudo ............................................................................................ 33 
5.5.1 Tempo de Tela ............................................................................................... 33 
5.5.2 Consumo alimentar ........................................................................................ 34 
5.5.3 Variáveis de Caracterização da Amostra ....................................................... 35 

5.6 Análise de dados ................................................................................................. 35 
5.7 Aspectos Éticos ................................................................................................... 36 

6 RESULTADOS ....................................................................................................... 37 
Artigo (versão preliminar): Associação entre tempo de tela e consumo alimentar em 
adolescentes escolares de Niterói/RJ. ......................................................................... 37 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 53 
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 54 
9 Apêndices ................................................................................................................ 61 

Apêndice 1 –  Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ....................................... 61 
Apêndice 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ..................................... 63 
Apêndice 3 – Questionário do PAPPAS 2 .................................................................. 65 



10 
 

RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: O sobrepeso e a obesidade em crianças e adolescentes estão 
crescendo em todo o mundo. Alterações nos hábitos alimentares, como maior consumo 
de alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras, sódio e açucares e o aumento das 
horas despendidas em atividades sedentárias são importantes contribuintes para este 
quadro nutricional. Há evidências da associação do tempo de tela com o consumo 
alimentar em adolescentes, mas estudos longitudinais são necessários para que a relação 
causa-efeito seja confirmada. OBJETIVO: Avaliar a associação entre tempo de tela e 
consumo alimentar dos adolescentes durante um ano letivo. MÉTODOS: Trata-se de 
um estudo longitudinal envolvendo escolares de duas escolas públicas de Niterói, região 
metropolitana do Rio de Janeiro. A amostra foi composta por adolescentes com idade 
entre 10 e 16 anos. Para investigar o consumo alimentar foi aplicado um questionário de 
frequência do consumo alimentar (QFCA) e foram considerados quatro grupos de 
alimentos marcadores: dois de alimentação saudável (frutas e hortaliças) e dois de 
alimentação não saudável (biscoitos e bebidas adoçadas). Para avaliar o tempo de tela 
um questionário contendo questões sobre comportamento sedentário (tempo de tela) e 
prática de atividade física foi aplicado. Ambos os questionários foram aplicados no 
início e no final do ano letivo de 2014. Além disso, a avaliação antropométrica também 
foi realizada nos dois momentos. As análises estatísticas foram realizadas com o 
programa SAS (versão 9.3). Para as análises longitudinais, empregou-se modelos 
mistos, que levam em conta tanto os efeitos específicos de cada indivíduo quanto os 
dados faltantes. Foi considerada a significância estatística de <0,05 para todos os testes. 
RESULTADOS: Participaram do estudo 448 alunos, sendo 55,1% do sexo masculino. 
Em relação ao estado nutricional, 34% apresentavam excesso de peso. Observou-se 
elevado tempo de tela entre os adolescentes (67,1% encontravam-se na categoria de ≥5 
horas por dia). Aqueles que apresentavam maior tempo de tela relataram maior 
consumo de todos os grupos de alimentos marcadores avaliados, destacando o elevado 
consumo médio diário de bebidas adoçadas (1254,6 ml). A análise longitudinal mostrou 
que a redução do consumo de bebidas adoçadas no grupo com maior tempo de tela foi 
estatisticamente significativa (p= 0,035) comparando com o grupo de menor tempo de 
tela. Porém, apesar da redução, o consumo de bebidas adoçadas entre os adolescentes 
com maior tempo de tela permaneceu maior do que o observado entre os adolescentes 
com menor tempo de tela, no final do acompanhamento. CONCLUSÃO: O tempo de 
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tela pode influenciar no consumo de bebidas adoçadas ao longo do tempo. Sugere-se 
que a redução do tempo gasto em atividades sedentárias e escolhas alimentares 
saudáveis sejam prioridades nos estudos de intervenção e na elaboração de políticas 
públicas a fim de contribuir para um estilo de vida mais saudável dos adolescentes.  
 
 
Palavras-chaves: adolescentes, bebidas adoçadas, comportamento sedentário, consumo 
alimentar, tempo de tela. 
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ABSTRACT 
 
 

BACKGROUND: Overweight and obesity in children and adolescents are growing 
worldwide. Changes in eating habits, such as increased consumption of ultra-processed 
foods high in fat, sodium and sugar and increased hours spent in sedentary are important 
contributors to this nutritional status. There is evidence of the association of screen time 
with food consumption in adolescents, but longitudinal studies are needed for the cause-
effect relationship is confirmed. OBJECTIVE: To evaluate the association between 
screen time and food consumption of adolescents during a school year. METHODS: 
This was a longitudinal study involving students from two public schools in Niterói, in 
the metropolitan region of Rio de Janeiro. The sample consisted of adolescents aged 10 
to 16 years. To investigate food consumption it was applied a food frequency 
questionnaire (FFQ) and were considered four markers foods groups: two healthy food 
(fruits and vegetables) and two of unhealthy food (biscuits and sweetened beverages). 
To evaluate the screen time a questionnaire containing questions about sedentary 
behavior (screen time) and physical activity was applied. Both questionnaires were 
administered at the beginning and end of the school year 2014. In addition, 
anthropometric assessment was also carried out in two stages. Statistical analyzes were 
performed using the SAS (version 9.3). For longitudinal analyzes, we used mixed 
models, which take into account both the specific effects of each individual as missing 
data. The statistical significance of <0.05 for all tests was considered.  RESULTS: The 
study included 448 students, of which 55.1% were male.  Regarding nutritional status, 
34% were overweight. There was high screen time among adolescents (67.1% were in 
the category of ≥5 hours per day). Those who had high screen time had higher 
consumption of all foods markers assessed, highlighting the high average daily 
consumption of sweetened beverages (1254,6 ml). The longitudinal analysis showed 
that high screen time group reduced the consumption of sweetened beverages over the 
school year compared to the low screen time group with statistical significant (p = 
0.035). However, despite the reduction in the consumption of sweetened beverages 
among adolescents with most screen time it remained higher than that observed among 
adolescents with less screen time, at the end of follow-up. CONCLUSION: The screen 
time may influence the consumption of sweetened beverages over time. It is suggested 
that the reduction of time spent in sedentary activities and healthy food choices are 
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priorities in intervention studies and the development of public policies in order to 
contribute to a healthier lifestyle of teenagers. 
 
Keywords: adolescents, sweetened beverages, sedentary behavior, food consumption, 
screen time. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O aumento da prevalência de excesso de peso é encontrado não só em adultos, 
mas também em crianças e adolescentes de todo o mundo (de Onis et al., 2010; Wang & 
Lim, 2012; Vasconcellos et al., 2013). O estado nutricional dos adolescentes é de 
extremo interesse, pois os hábitos adquiridos nessa faixa etária tendem a permanecer na 
idade adulta (Enes et al., 2009; Veiga et al., 2013).  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) promoveu no ano de 
2009 a primeira versão da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), visando 
ampliar o conhecimento sobre a saúde do adolescentes escolares e subsidiar políticas 
públicas relativas a este grupo. De acordo com os dados desta pesquisa, dos 60.973 
adolescentes brasileiros estudados, a proporção de excesso de peso foi de 23,0% e de 
obesidade de 7,3% (IBGE, 2009). Outra pesquisa de abrangência nacional, a Pesquisa 
de Orçamentos Familiares (POF), em sua última edição realizada em 2008-2009, 
verificou que o percentual de excesso de peso em adolescentes foi de 20,5% e de 
obesidade 5% (IBGE, 2010a). Comparando estes percentuais com o Estudo Nacional da 
Despesa Familiar (ENDF), realizado entre os anos de 1974-1975, verifica-se que o 
excesso de peso teve um aumento de quase 4 vezes, enquanto o percentual de obesidade 
aumentou 10 vezes neste mesmo período (IBGE, 2010a). 

O excesso de peso é um dos maiores problemas de saúde pública caracterizado 
pelo balanço energético positivo, onde o valor calórico ingerido é maior do que o total 
de energia gasta pelo organismo (Vasconcellos et al., 2013). Isto é resultado da 
influência de diversos fatores culturais, ambientais, familiares, sociais, econômicos, 
entre outros. Ressalta-se a importância das alterações no hábito alimentar, nas últimas 
décadas, caracterizadas pelo alto consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em 
açúcar simples, gorduras, sódio e com alto valor energético e a redução da ingestão de 
frutas, legumes e verduras, que favorecem o ganho de peso de adolescentes e também 
ao aumento da prevalência de outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 
(Veiga et al., 2013). 

Além das alterações no comportamento alimentar dos adolescentes, a redução da 
prática de atividade física associada ao elevado percentual do tempo dedicado às 
atividades de baixo gasto energético exerce forte papel no acúmulo excessivo de peso 
neste grupo populacional (Silva et al., 2009). Enquanto a prática de atividade física tem 
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efeito positivo na qualidade de vida (Braude & Stevenson, 2014), as atividades 
sedentárias relacionam-se positivamente com a obesidade e com o risco de DCNT. 

O comportamento sedentário, caracterizado por atividades como assistir 
televisão, usar computador e/ou jogar videogame, também conhecido como “tempo de 
tela”, está sendo influenciado pelo avanço das tecnologias na nova era digital, pela 
diminuição do espaço público para lazer e pelo aumento da violência (Silva et al., 
2009). Os resultados da PeNSE realizada em 2012 mostraram que 80% dos escolares 
tem o hábito de assistir a duas horas ou mais de televisão por dia (IBGE, 2012). 

O tempo de tela é considerado um importante indicador de sedentarismo e está 
associado ao consumo de alimentos hipercalóricos, pobre em nutrientes e ricos em sódio 
e açúcares, como os refrigerantes e o baixo consumo de frutas e verduras. Estudo 
realizado em diferentes países europeus com o objetivo de verificar a associação entre 
assistir TV e consumo alimentar, observou-se que aqueles que assistiram mais TV eram 
mais propensos a consumir doces e refrigerantes, e tinham menor probabilidade de 
consumir frutas e vegetais por dia (Vereecken et al., 2006).  Utilizando os dados do 
estudo europeu “Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence”, Santaliestra-
Pasias et al. (2012) verificaram que os adolescentes que gastam mais tempo por dia em 
atividades  sedentárias (>4 horas/dia) são mais propensos a ingerir bebidas adoçadas e 
baixas probabilidades de consumo de frutas do que aqueles com o tempo de tela <2 
horas/dia. Estudo de coorte realizado com 10.919 adolescentes norte americanos, nos 
anos de 2004, 2006 e 2008 foi utilizado para avaliar a associação do tempo de tela com 
as mudanças na dieta e verificou-se que o aumento no tempo total de tela (horas/dia) na 
linha de base significou aumento da ingestão de alimentos com baixa qualidade 
nutricional, principalmente bebidas adoçadas e doces, além da diminuição da ingestão 
de frutas e hortaliças (Falbe et al., 2014). 

Portanto, este trabalho tem como objetivo avaliar a associação entre tempo de 
tela e consumo alimentar dos adolescentes durante um ano letivo, com um desenho de 
estudo longitudinal. Considerando também, diferentes tipos de telas, como televisão, 
vídeo game, computador e celular, além de analisar a categoria tempo de tela com um 
valor superior ao recomendado pela Academia Americana de Pediatria. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Adolescência 
 
A adolescência é o período de transição entre a infância e a fase adulta e 

compreende a idade de 10 a 19 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 
1986). É uma época de constantes modificações fisiológicas, psicológicas e sociais que 
envolvem crescimento e desenvolvimento.  

Diversos fatores interferem no processo de desenvolvimento destes adolescentes, 
principalmente os fatores familiares, sociais, culturais e alimentares (Farias Júnior et al., 
2009; Costa et al., 2010). Este desenvolvimento psicossocial tem influência direta na 
escolha de alimentos e bebidas. As buscas pela independência e pelo relacionamento 
social com os demais membros da sua faixa etária podem trazer alterações importantes 
na alimentação do adolescente que podem levar ao aumento de DCNT (Enes et al., 
2009). 
 
2.2 Estado nutricional na adolescência 
 

No Brasil, em relação ao perfil nutricional da população, observa-se uma 
redução da desnutrição e um aumento significativo da prevalência de sobrepeso e 
obesidade. Destacando o grupo dos adolescentes (10 a 19 anos), a prevalência de déficit 
de peso reduziu continuamente ao longo dos últimos quarenta anos. Entre 1974/1975 e 
2008/2009, o déficit de peso passou de 10,1% para 3,7% (IBGE, 2010a).  

Em relação à tendência secular, os dados da última POF (2008/2009) 
demonstraram que a prevalência de excesso de peso nos adolescentes aumentou 
gradativamente em ambos os sexos. Nos meninos, a prevalência aumentou sete vezes, 
de 3,7% para 21,7%, e nas meninas foi de 7,6% para 19,4%. Em relação ao diagnóstico 
de obesidade, ocorreu trajetória similar a do excesso de peso, passando de 0,4% para 
5,9% e de 0,7% para 4,0%, nos meninos e nas meninas, respectivamente (IBGE, 
2010a).  

A PeNSE realizada em 2009 apresenta os dados mais atuais do estado 
nutricional dos adolescentes em uma amostra representativa do Brasil. A prevalência de 
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sobrepeso dos adolescentes foi de 23% e 7,3% apresentavam obesidade (Araújo et al., 
2010a). As altas prevalências de sobrepeso e obesidade evidenciam uma epidemia 
mundial. Os fatores de risco para o excesso de peso têm sido creditados às mudanças 
sociais, culturais, ambientais e comportamentais, comuns à adolescência. Neste 
contexto de transformações, as mudanças no padrão alimentar e no estilo de vida, 
caracterizado principalmente pela redução da prática de atividade física e o aumento das 
horas dedicadas às atividades sedentárias, tem favorecido o aumento da obesidade e de 
outras doenças associadas, como doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, síndrome 
metabólica e câncer (Enes et al., 2009). 

No Brasil, políticas públicas vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de 
enfrentar e combater este alto índice de obesidade da população. Dentre estas políticas 
destacam-se a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e a Estratégia 
Global em Alimentação, Atividade Física e Saúde que incluem ações de educação 
nutricional, de regulamentação e controle de alimentos e redução do sedentarismo 
(Conde & Monteiro, 2015). Em 2011, foi lançado, no Brasil, o Plano de Enfrentamento 
das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 2011-2022, que tem o intuito de “promover o 
desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas, 
sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das DCNT e de 
seus fatores de risco, e fortalecer os serviços de saúde voltados para a atenção aos 
portadores de doenças crônicas” (Malta et al., 2011). Todas estas políticas focam em 
ações diretas de promoção da prática regular de atividade física e de hábitos alimentares 
saudáveis. 
 
2.3 Consumo alimentar na adolescência  
 

No Brasil, o Inquérito Nacional de Alimentação (INA), que constitui um módulo 
da POF 2008-2009, tem como objetivo avaliar o consumo alimentar de indivíduos com 
idade superior a 10 anos de idade. Esta foi a primeira vez que se avaliou o consumo 
alimentar individual direto, dentro e fora do domicilio através do registro alimentar de 
dois dias não consecutivos de uma subamostra da POF 2008-2009 com 
representatividade nacional.  Com os dados do INA, Souza et al. (2013) analisaram os 
alimentos mais consumos pela população brasileira e verificaram que arroz, feijão, 
carne bovina, café e pão de sal foram os alimentos mais comuns em todas as faixas 
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etárias, sexo e nível socioeconômico. O grupo dos adolescentes foi que apresentou 
maior diversidade do consumo alimentar e dentre os vinte alimentos mais consumidos, 
nenhuma hortaliça foi citada por eles. Em contrapartida, este mesmo grupo relatou 
consumir refrigerantes (28,2%), doces (19,4%), salgados fritos e assados (17%), 
biscoito salgado (15,8%) e bebidas lácteas (14,4%) entre os vinte mais consumidos. 

Veiga et al. (2013) também utilizaram os dados do INA, com o objetivo de 
estimar o consumo de nutrientes e a inadequação de micronutrientes pelos adolescentes. 
As autoras verificaram que grande parte dos adolescentes apresentou consumo abaixo 
do recomendado pela OMS de cálcio, vitamina E, fósforo, vitamina A e vitamina C, 
destacando que a inadequação de cálcio e vitamina E foi bastante expressiva, atingindo 
quase 100% dos adolescentes. Em relação à ingestão de sódio, mais de 70% dos 
adolescentes tiveram o consumo maior que a ingestão máxima tolerável.  Este fato 
necessita de especial atenção, pois aos adolescentes, nesta fase, requerem níveis mais 
elevados de micronutrientes não só por causa do estirão do crescimento e das 
transformações corporais da puberdade, mas também pelo fato do tipo de alimentação 
deles, com elevado consumo de ultraprocessados, não fornecer aporte adequado de 
micronutrientes.  

Também no Brasil, através dos dados da primeira PeNSE realizada em 2009, 
Levy et al. (2010) observaram associação direta entre o ato de fazer as refeições com a 
família e a ingestão de alimentos saudáveis e, em contrapartida, associação negativa 
entre este comportamento e o ganho de peso. 

Nas PeNSE’s realizadas em 2009 e em 2012, avaliou-se a frequência do 
consumo de alimentos considerados como marcadores de alimentação saudável (feijão, 
hortaliças, frutas e leite) e não saudável (refrigerante, embutidos, biscoito doce e 
guloseimas). Dentre os adolescentes avaliados em 2009, os alimentos mais consumidos 
foram: feijão (62,6%), leite (53,6%), guloseimas (balas, bombons, chicletes, chocolates, 
doces ou pirulitos) (50,9%), refrigerante (37,2%) e biscoito doce (33,6%). Em 2012, o 
consumo regular de feijão entre os adolescentes foi de 69,9% e o de leite foi de 51,5%, 
enquanto que 41,3% consumiam guloseimas regularmente e 35,1% consumiam 
biscoitos cinco ou mais vezes na semana. Em relação ao hábito de realizar o café da 
manhã, os resultados apontaram que 61,9% tinham esta prática em cinco ou mais dias 
na semana e 66,4% realizavam refeições com a mãe ou responsável regularmente 
(IBGE, 2012).  
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Comparando os dados das últimas POFs (2002/2003 e 2008/2009) podemos 
observar a evolução da aquisição alimentar dos brasileiros. É possível verificar a 
redução no consumo de alimentos in natura ou minimamente processados como os 
cereais, leguminosas, raízes e tubérculos, e o aumento no consumo de produtos 
ultraprocessados, principalmente os embutidos, refeições prontas, doces, biscoitos, 
refrigerantes e outras bebidas adoçadas (IBGE, 2010b; Martins et al., 2013). Com isso, 
há uma elevação do percentual de gordura e açúcares livres na dieta, fatores que 
contribuem para o aumento da prevalência de excesso de peso na população (Martins et 
al., 2013).  

O consumo de lanches, especialmente fast-foods, é característico da alimentação 
dos adolescentes e muitos optam por esses produtos ao invés de pratos de refeições 
saudáveis por causa da facilidade, da rapidez ou por estarem na companhia de amigos. 
O grande problema deste hábito é que estes lanches possuem calorias, gorduras 
saturadas e sódio em excesso e são deficientes em vitaminas, minerais e fibras. Esta 
prática cada vez mais frequente contribui diretamente para o ganho de peso e uma 
nutrição inadequada neste grupo populacional, pois ajudam na perda de hábitos 
tradicionais e na recusa de alimentos saudáveis (Viana et al, 2008). 

Os hábitos alimentares das crianças são influenciados principalmente pelos pais 
(Viana et al., 2008). Na adolescência, além da família, os amigos, a mídia e a 
globalização interferem ainda mais nas escolhas alimentares destes indivíduos. Além 
disso, a necessidade de independência diante à família também influencia o hábito 
alimentar destes adolescentes (Costa et al., 2010; Legnani et al., 2012). 

Outros aspectos também influenciam diretamente o consumo alimentar de 
adolescentes, como o padrão inadequado de consumo de refeições, a preocupação com 
peso e forma corporal. Segundo Costa et al.(2010), os adolescentes têm um consumo 
irregular de refeições e costumam omitir algumas delas, principalmente o café da manhã 
e que este hábito é mais frequente entre as meninas com a intenção de perder peso ou 
deixar de ganhar. As adolescentes têm medo de engordar e por isso buscam controlar 
seu peso. Este conflito que os adolescentes vivem para não engordar, juntamente com os 
padrões de beleza impostos pela mídia e a sociedade podem influenciar negativamente o 
consumo alimentar (Bertin et al., 2008; Legnani et al., 2012). Durante a adolescência a 
preocupação com o porte físico e a aparência corporal é um grande problema, pois pode 
acarretar no baixo consumo de energia e inadequadas proporções de nutrientes. No 
entanto, alguns trabalhos mostraram que meninas tendem a consumir alimentos mais 
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saudáveis que os meninos, evidenciando que elas são mais preocupadas com a imagem 
corporal que eles (Braggion et al., 2000; Brito et al., 2012a). 

A influência dos amigos é muito forte neste período e a aceitação por parte 
destes nos seus hábitos dietéticos e na seleção de alimentos tem muita importância para 
os adolescentes (Costa et al., 2010; Legnani et al., 2012). No início da adolescência, 
tendem a fazer restrições calóricas e querem diferenciar sua alimentação dos demais 
membros da família, omitem refeições ou preferem os lanches rápidos a almoço e 
jantar, por exemplo (Rey-López et al., 2011). Mesmo sendo uma etapa com maior 
necessidade de nutrientes, os adolescentes não pensam nos riscos futuros de saúde que 
podem ser acometidos com as escolhas que fazem nesta fase. Consideram que os bons 
hábitos alimentares não são uma prioridade, apesar dos benefícios a curto e longo prazo 
(Farias Júnior et al., 2009). 

Além dos hábitos alimentares irregulares, os adolescentes têm apresentado 
aumento cada vez mais frequente de atividades sedentárias. Estes comportamentos 
considerados de alto risco para a saúde destes indivíduos estão ganhando espaço nas 
discussões científicas também pelo fato de que os hábitos formados na adolescência se 
propagam para a idade adulta (Hallal et al., 2006; Sichieri & Souza, 2008; Abbes et 
al.,2011; Vargas et al., 2011; Legnani et al., 2012).  
 
2.4 Comportamento sedentário (tempo de tela) e atividade física na 

adolescência 
 

Comportamento sedentário é caracterizado por um conjunto de atividades 
realizadas na posição sentada, que apresentam pouquíssimo gasto energético, próximo 
aos valores de repouso. Assistir televisão, utilizar o computador, jogar videogame, ficar 
sentado conversando com os amigos, falando ao telefone, dentre outras atividades 
similares são exemplos de atividades sedentárias (Owen et al., 2010). 

O “tempo de tela” ou “exposição a mídias eletrônicas”, que compreende as 
atividades com telas como, assistir televisão / DVDs / vídeos, usar o computador, jogar 
vídeo game, é o grupo de atividades sedentárias mais citado na literatura, pois 
compromete mais da metade do tempo gasto em atividades sedentárias. Entre as 
crianças e os adolescentes, o tempo de tela é considerado como fator de risco importante 
para a saúde porque está associado com o desenvolvimento de obesidade e hábitos 
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alimentares inadequados (Dutra et al, 2006; Baruki et al., 2006; Maher et al., 2012; 
Ferreira et al., 2012). 

Estas atividades são consideradas um lazer de baixo custo e com maior 
segurança (Silva et al., 2009). O avanço tecnológico, o crescimento dos índices de 
violência nas ruas, a ausência de aulas de educação física nas escolas e a diminuição do 
espaço de lazer devido ao crescimento do mercado imobiliário e urbanização das 
comunidades contribuem para elevação do tempo de tela por jovens e adolescentes 
(Oliveira et al., 2010; Brito et al., 2012a). 

Com o objetivo de avaliar a prevalência de tempo assistindo televisão e uso de 
computador e sua associação com o índice de massa corporal (IMC) de jovens, Fulton et 
al. (2009) realizaram um estudo com dados secundários de 10663 crianças e 
adolescentes norte americanas de 2 a 15 anos de idade. Verificou-se que mais de 60% 
da amostra assistiam mais de 2 horas/dia de televisão e que estes adolescentes eram 
mais propensos a terem sobrepeso ou obesidade.  Os autores concluíram que o tempo 
gasto assistindo televisão pode contribuir para o excesso de peso e obesidade entre estes 
indivíduos. 

A Academia Americana de Pediatria lançou diretrizes que limitam o tempo de 
tela a, no máximo, 2 horas/dia para crianças a partir de 2 anos de idade (AAP, 2003). 
Considerando estas diretrizes, outros estudos de base populacional realizados no Brasil 
mostram média elevada de tempo de tela, excedendo facilmente este tempo em frente a 
TV (Silva & Malina, 2000; Silva et al., 2009; Legnani et al., 2012; Vasconcellos et al., 
2013).  

Diante disto, outros autores já sugerem diferentes pontos de corte para tempo de 
tela para a classificação de estilo de vida sedentário ou como prevenção para obesidade 
(Nunes et al., 2007; Campagnolo et al., 2008). Nunes et al. (2007) em estudo com 588 
adolescentes estudantes de Campina Grande/PB consideraram como ponto de corte 
<3h/dia de TV para estilo de vida inadequado. Estudo realizado com adolescentes da 
cidade de São Leopoldo/RS considerou o valor de 4h ou mais por dia de televisão como 
ponto para definir adolescentes com consumo excessivo de televisão (Campagnolo et 
al., 2008).  Assim como, segundo Ari Brown, da Academia Americana de Pediatria, os 
limites atuais "não representam a realidade do que está acontecendo e então nós 
realmente precisamos repensar o mundo onde essas crianças estão crescendo como 
nativos digitais". Com o avanço da tecnologia as crianças e adolescentes tem contato 
com as mídias muito precocemente (Wallace, 2015).  
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 Silva et al. (2009) ao analisarem o nível de atividade física e o comportamento 
sedentário (horas assistindo à TV) em escolares da cidade de Aracaju/SE verificaram 
que a prevalência de indivíduos classificados como sedentários foi de 64,9% em 
crianças e 83,1% em adolescentes. Estas prevalências comprovam o que já vem sendo 
discutido na literatura que, com o avançar da idade, o nível de inatividade aumenta e 
isto pode ser constatado em ambos os sexos (Vargas et al., 2011). 

Elevado tempo de tela associado à redução progressiva da prática de atividade 
física exercem importante papel no ganho de peso dos adolescentes. Pode-se observar 
associação positiva entre a inatividade e o aumento excessivo de peso.  

Diante disto, acredita-se que atividades extraclasses desenvolvidas por 
programas escolares possam reduzir a exposição a comportamentos sedentários como o 
tempo de tela (Hallal et al., 2010). Um estudo realizado nos Estados Unidos sugeriu o 
aumento da quantidade de aulas semanais de educação física e também o aumento da 
intensidade das aulas para ajudar na redução da prevalência de sobrepeso e obesidade 
em adolescentes (Datar & Sturm, 2004).  

O exercício físico tem importante papel na prevenção e no controle da obesidade 
e de várias outras doenças como a diabetes mellitus e as doenças cardiovasculares.  A 
atividade física é considerada um fator de proteção contra o sobrepeso e a obesidade 
(Hallal et al., 2006). Estudos sugerem que crianças e adolescentes que fazem mais 
atividades apresentam menor IMC e menor percentual de gordura corporal, 
demonstrando os benefícios da atividade física para a saúde (Silva et al.,2009; Tenório 
et al., 2010; Hallal et al., 2010). As atividades de intensidade moderada a vigorosa 
ajudam na redução dos níveis de triglicerídeos em crianças e adolescentes, além de 
diminuir o percentual de gordura corporal, sem comprometer a velocidade de 
crescimento ou a redução da massa corporal magra. O gasto calórico decorrente da 
atividade física é um grande aliado na perda de peso, sendo também fator contribuinte 
para aumentar a aptidão física (Tenório et al., 2010). 

No Brasil, a PeNSE realizada em 2009 foi a primeira pesquisa com dados 
nacionais que avaliou a prática de atividade física de adolescentes. Os dados coletados 
representam uma linha de base para o monitoramento da prática de atividade física em 
adolescentes brasileiros. De acordo com estes dados, observou-se que menos da metade 
(43,1%) dos adolescentes são ativos, ou seja, praticam mais de trezentos minutos por 
semana de atividade física, 49,2% disseram ter tido duas ou mais aulas de educação 
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física na escola na semana anterior à pesquisa, enquanto que quase 80% relataram 
assistir televisão por duas horas ou mais por dia (IBGE, 2009; Hallal et al., 2010). 

Uma pesquisa realizada por Tenório et al. (2010) com 4210 estudantes de 14 a 
19 anos de escolas públicas de Pernambuco, encontrou níveis insuficientes de prática de 
atividades físicas superior entre as meninas em comparação com os meninos (OR 1,69; 
IC 95%: 1,48-1,92). Elas relataram ficar mais tempo assistindo televisão que os 
meninos, o que reduz o nível de atividade física entre elas. Também há uma questão 
cultural, em que os meninos realizam mais atividades físicas que as meninas. Por 
exemplo, os meninos estão mais ligados ao esporte, enquanto eles jogam futebol, 
correm ou andam de bicicleta, as meninas podem estar brincando de casinha, boneca ou 
assistindo televisão (Silva et al., 2009). 

 
2.5 Modificação do consumo alimentar e comportamento sedentário 
 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) propõe a melhoria das 
condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a 
promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis (Brasil/MS, 2013). Diante 
disto, para se obter resultados positivos nas ações de práticas alimentares saudáveis, é 
necessário conhecer melhor os determinantes do comportamento alimentar de 
indivíduos ou populações (WHO, 2003; Santos, 2005). Para que haja uma mudança 
eficaz na alimentação deste público, é necessário que o indivíduo esteja motivado, 
reconhecer a necessidade pessoal de alteração dos hábitos alimentares (Buttriss, 1997; 
Toral & Slater, 2007; Toral et al., 2009).  

Acredita-se que o conhecimento dos determinantes do comportamento alimentar 
seja essencial para uma eficaz alteração nos hábitos alimentares. Sabemos que o 
comportamento alimentar é determinado por diversos fatores psicológicos, econômicos, 
sociais, culturais, e ambientais que agem concomitantemente no indivíduo. De acordo 
com Buttriss (1997), para que haja de fato uma mudança nas práticas alimentares em 
um determinado grupo, é de extrema importância saber e estudar os fatores que 
motivam os indivíduos ou que dificultam os mesmos a fazer modificações em suas 
dietas. 

A motivação é fundamental para obter resultados positivos na alteração do 
comportamento alimentar de adolescentes. O indivíduo precisa querer mudar seu 
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comportamento, com a intenção de começar a realizar novas práticas alimentares. Esta 
motivação deve ser do próprio indivíduo, que internamente deseja e sente a necessidade 
de mudar, mas também deve ser exercida pelo meio social que o rodeia (Ma et al., 
2003). Portanto, existem razões internas e externas ao indivíduo que o motiva a 
modificar seus hábitos. Ressaltando que estas razões agem de formas diferentes e as 
internas tendem ser mais intensas. Além disso, os adolescentes não reconhecem suas 
práticas alimentares inadequadas, isto acaba sendo um obstáculo aos programas de 
educação nutricional (Toral & Slater, 2007). 

Conforme o adolescente adquire novos conhecimentos acerca de hábitos 
alimentares saudáveis, ouvindo, lendo, vendo, praticando e compreendendo estas 
informações eles começam a perceber seu consumo e fazer algumas modificações nele, 
seja aumentado o consumo de frutas, legumes e verduras, diminuindo o consumo de 
alimentos industrializados ou também, reduzindo a quantidade de alimentos ingeridos 
fora do horário das refeições (Toral et al., 2009).  

Em relação ao consumo alimentar durante as atividades sedentárias, estudo 
realizado por Coon et al. (2001) em Washington DC/ EUA com crianças e adolescentes 
com média de idade de 10 anos, avaliou a influência da TV ligada durante as refeições. 
As autoras observaram que o consumo de carne vermelha, carne processada, pizza, 
salgadinhos e refrigerantes foi maior nas crianças de famílias com televisão ligada 
durante duas ou mais refeições por dia do que nas crianças em que a televisão não 
estava ligada ou estava ligada em apenas uma refeição por dia. Enquanto que grãos, 
frutas, legumes e feijões foram consumidos com menor frequência por crianças de 
famílias com televisão ligada durante duas ou mais refeições do que por outras crianças. 
Na Califórnia/EUA, Matheson et al. (2004) avaliaram a quantidade e o tipo de alimento 
consumidos por crianças de 7 a 11 anos enquanto assistiam televisão. Os autores 
observaram que frutas e legumes foram mais consumidos com a televisão desligada 
comparado com a TV ligada e que o consumo de alimentos ricos em gordura pode estar 
associado diretamente com o IMC em crianças. Para os autores a associação entre 
assistir TV e aumento da obesidade pode ser explicada por dois mecanismos: primeiro 
que quem come enquanto assiste TV há um aumento da ingestão alimentar e segundo, 
que as crianças comem os alimentos que são altamente anunciados na TV. 

Realizar mais refeições com a televisão ligada está associado com o aumento da 
ingestão de energia (Coon et al., 2001; Matheson et al., 2004). Crianças que comem 
enquanto assistem TV, relataram comer mais alimentos ricos em gordura, fast-food, 
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carne vermelha, pizza, salgadinhos e refrigerantes e menos frutas, legumes e verduras 
(Vereecken et al., 2006).  

Além disso, os principais alimentos mostrados na televisão, principalmente nos 
intervalos dos programas infanto-juvenis, são ricos em açúcar e gordura. Um estudo 
realizado com crianças pré-escolares mostrou que apenas uma breve exposição delas às 
propagandas destes alimentos as levou a escolher os produtos da marca anunciada e 
experimentos feitos com públicos mais velhos também encontraram resultados 
semelhantes (Borzekowski & Robinson, 2001; Matheson et al., 2004, Mattos et al., 
2010). 

Uma revisão sistemática realizada por Pearson & Biddle, em 2011, sobre a 
associação do comportamento sedentário com o consumo alimentar, verificou que tanto 
em crianças quanto em adolescentes, o tempo de tela está claramente associado a uma 
dieta menos saudável, com menor consumo de frutas e vegetais, e maior consumo de 
alimentos de alta densidade energética, como bebidas e alimentos de consumo imediato; 
e maior consumo total de energia. Outra revisão feita por Hobbs et al. (2015), com o 
objetivo de atualizar a revisão sobre  a associação entre comportamento sedentário e 
consumo alimentar nas fases da vida, encontrou-se que crianças, adolescentes e adultos 
com maior tempo de tela,  especialmente visualização de TV, apresentaram dieta menos 
saudável, com menos frutas e outros alimentos in natura e maior consumo de alimentos 
hipercalóricos e com alto teor de açúcar, como refrigerantes e bebidas adoçadas. 

É fundamental que profissionais da saúde e familiares juntem esforços a fim de 
diminuir o número de propagandas televisionadas de alimentos não saudáveis 
destinados a crianças e adolescentes e propor o aumento da publicidade de alimentos 
ricos em nutrientes, como frutas e legumes (Vereecken et al., 2006). O incentivo a 
publicidade de alimentos saudáveis, além de influenciar positivamente a ingestão destes, 
diminui o espaço das propagandas dos alimentos não saudáveis (Feldman et al., 2007). 

Diante destas evidências, há uma necessidade de desenvolver estratégias e 
políticas públicas de redução do tempo sedentário, promoção da atividade física e de 
hábitos alimentares mais saudáveis em adolescentes, focando principalmente em ações 
realizadas em ambiente escolar (Baruki et al., 2006). 

A escola é considerada um local propício para ações de promoção da saúde, pois 
além de ser onde os adolescentes passam boa parte do seu dia, as escolas tem forte 
influência na adoção de novos conceitos e na mudança de comportamento dos 
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educandos. A escola também é um fundamental ambiente social de criação de hábitos 
alimentares (Sichieri & Souza, 2008; Brito et al., 2012a).  

Em 2007, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Saúde na Escola (PSE), 
que tem como objetivo “contribuir para o fortalecimento de ações na perspectiva do 
desenvolvimento integral e proporcionar à comunidade escolar a participação em 
programas e projetos que articulem saúde e educação, para o enfrentamento das 
vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes 
e jovens brasileiros”.  O Programa visa ações de promoção da saúde e prevenção de 
doenças por meio da promoção da alimentação saudável, realização de atividades 
físicas, educação para a saúde sexual e reprodutiva, conscientização quanto ao uso do 
álcool, tabaco e outras drogas (Brasil/MS, 2011).  

Trudeau et al. (2004) em estudo longitudinal, acompanharam adolescentes até a 
idade de 35 anos, observaram impacto positivo da prática regular, orientada e precoce 
de atividade física na escola, na persistência desta característica na vida adulta. Isso 
mostra a extrema importância do papel da escola no combate ao sedentarismo na 
infância e adolescência. Além disso, estudos de prevenção da obesidade são mais 
eficazes quando realizados por profissionais dedicados a este propósito do que por 
professores em sala de aula (Stice et al., 2006). 



27 
 

3 JUSTIFICATIVA 
 
A adolescência é marcada por importantes transformações na vida do ser 

humano, incluindo alterações no seu estilo de vida como hábitos alimentares 
inadequados e aumento do comportamento sedentário. Todas essas modificações podem 
comprometer o crescimento, o desenvolvimento e a saúde deste indivíduo, podendo 
prolongar para a vida adulta. 

Com o aumento do excesso de peso entre adolescentes há uma necessidade de 
estudar os fatores favorecedores desta situação nutricional. É preciso avaliar e monitorar 
o consumo alimentar, assim como a prática regular de atividade física e o tempo gasto 
com atividades sedentárias dos adolescentes.  

Muito se tem discutido sobre a influência do comportamento sedentário no 
estado nutricional de adolescentes, porém poucos são os estudos longitudinais que 
avaliam a associação entre consumo alimentar e tempo de tela nesta faixa etária.  

A hipótese deste trabalho é que os adolescentes com maior tempo de tela 
apresentam piores hábitos alimentares e/ou menor propensão à mudança do consumo 
alimentar ao longo do tempo.  
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4 OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo Geral 
 
 Avaliar a associação entre o tempo de tela e o consumo alimentar dos 

adolescentes ao longo de um ano letivo. 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
 Classificar os adolescentes segundo o tempo de tela. 
 Caracterizar o consumo de alimentos marcadores saudáveis e não saudáveis. 
 Avaliar o consumo de grupos de alimentos marcadores ao longo de um ano 

letivo, considerando o tempo de tela na linha de base. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 
 
5.1 Desenho do Estudo 

 
Este estudo longitudinal faz parte do projeto Pais, Alunos e Professores Pela 

Alimentação Saudável 2 (PAPPAS 2), que trata-se de uma pesquisa de intervenção, 
realizada com adolescentes matriculados nos 6º e 7º anos de duas escolas públicas da 
rede municipal de ensino de Niterói/RJ, durante o ano letivo de 2014. Niterói integra a 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro com população estimada em 496.696 
habitantes segundo os dados do IBGE (2015) 1.  

 
5.2 Amostra 
 

Considerando que o projeto PAPPAS 2 foi um estudo de viabilidade de 
combinar prevenção primária e secundária na redução da prevalência de excesso de 
peso em escolares, uma amostra de, no mínimo, 179 alunos foi calculada para um nível 
de significância de 5%. Este cálculo foi realizado com base na proporção de obesidade 
dos adolescentes das escolas públicas do município de Niterói anteriormente conhecida 
de 13,4% (Pocock, 1983). 

Cálculo da amostra para estudo de prevalência, de acordo com Pocock (1983): 
 

 
 

Onde, P= % de eventos esperados. O Ɛ é usualmente fixado em 5%. 
 

                                                 1 Em 2010, no município de Duque de Caxias foi realizado um projeto semelhante 
de intervenção primária, chamado de PAPPAS (Pais, Alunos e Professores Pela 
Alimentação Saudável) em escolares do 5º ano de vinte escolas da rede municipal. Este 
projeto teve como objetivo a realização de atividades de intervenção primária com o 
objetivo de reduzir o consumo de bebidas adoçadas e biscoitos e aumentar o consumo 
de feijão e frutas. 
 

n=    1,96² x [P (1-P)]   
                Ɛ² 
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Considerando o percentual de obesidade de 13,4%, temos: 
n = 1,962 x [0,134 (1-0,134)]  / (0,05)2 
n= 3,8416 x [0,134 x 0,866] / 0,0025 
n= 3,8416 x 0,116044 /  0,0025 
n= 0,4458 /  0,0025 = 178,32 ≈ 179 indivíduos. 
 

A amostra do PAPPAS 2 foi composta por 448 alunos matriculados nos 6º e 7º 
anos de duas escolas públicas da rede municipal de ensino de Niterói/RJ. A rede 
municipal de ensino de Niterói era composta por quarenta e sete escolas, e doze 
apresentavam em sua grade curricular o 6º e 7º anos do ensino fundamental, que era o 
público alvo do estudo. Por ser um estudo de viabilidade, ou seja, um estudo que testa 
novas abordagens de intervenções e processos, duas escolas foram aleatoriamente 
sorteadas para fazerem parte da amostra.  

Das duas escolas selecionadas, aleatoriamente sorteou-se as escolas para 
intervenção e controle, utilizando envelope opaco na presença de três investigadores. A 
escola Honorina de Carvalho foi escolhida para controle e a Escola João Brazil para 
intervenção. 
 
 
5.3 Procedimentos do PAPPAS 2 

 
O PAPPAS 2 teve como objetivo principal avaliar a viabilidade de combinar 

prevenção primária com prevenção secundária na redução da prevalência de excesso de 
peso em escolares2. A prevenção primária consistiu em sessões de intervenção 
nutricional, abordando temas sobre alimentação e estilo de vida saudável. A prevenção 
                                                 2 Em 2010, no município de Duque de Caxias foi realizado um projeto semelhante 
de intervenção primária, chamado de PAPPAS (Pais, Alunos e Professores Pela 
Alimentação Saudável) em escolares do 5º ano de vinte escolas da rede municipal. Este 
projeto teve como objetivo a realização de atividades de intervenção primária com o 
objetivo de reduzir o consumo de bebidas adoçadas e biscoitos e aumentar o consumo 
de feijão e frutas. 
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secundária estava relacionada com prática de atividade física em adolescentes com 
excesso de peso. 

 As intervenções primárias foram realizadas mensalmente ao longo do ano letivo 
de 2014 nas turmas de 6º e 7º anos da escola intervenção. As atividades eram 
planejadas, elaboradas e executadas pela equipe do projeto composta por nutricionistas, 
educadores físicos, acadêmicos de nutrição e educação física e psicóloga.  Os temas das 
intervenções estão expostos no quadro 1. 

As intervenções secundárias eram realizadas semanalmente com os adolescentes 
com sobrepeso e obesidade nas turmas de 6º e 7º anos da escola intervenção. Alguns 
alunos eutróficos também participaram para evitar possível desconforto ou 
constrangimento. As atividades de intervenção de prevenção secundária consistiam em 
aulas de dança e futebol ministradas por professores contratados pela equipe do projeto. 

 
Quadro 1. Cronograma das intervenções realizadas no projeto PAPPAS 2. 
Mês/ 2014 Temas das Intervenções 

Abril 1: “Alimentação Saudável + Casamento do Arroz com Feijão” 
Maio 2: “Conhecendo os alimentos: Os sentidos e a alimentação” 
Junho 3: “Oficina culinária de saladas” 
Julho 4: “Açúcar nas Bebidas” 

Agosto 5: “Marketing” 
Setembro 6: “Mercadinho + Escolhas Alimentares” 
Outubro 7: “Sedentarismo” 

 
5.4 Coleta de Dados 

 
A coleta de dados ocorreu de fevereiro a novembro do ano letivo de 2014. No 

início do ano letivo (linha de base) todos os alunos preencheram um questionário geral 
padronizado com perguntas sobre comportamento alimentar, prática de atividade física, 
através do Questionário Internacional de Atividade Física (International Physical 
Activity Questionnaire - IPAQ), comportamentos sedentários (tempo de tela) e nível 
socioeconômico, além de um questionário de frequência de consumo alimentar (QFCA) 
previamente validado (Araújo et al., 2010) e revisado (Brito et al., 2012). No meio do 
ano, o questionário do grupo controle apresentou perguntas relacionadas ao 
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comportamento alimentar, enquanto que o grupo intervenção respondeu o mesmo 
instrumento acrescido de questões sobre as intervenções realizadas até o momento da 
aplicação. No final do ano letivo o mesmo questionário da linha de base foi aplicado, 
juntamente com o QFCA. Entretanto o questionário do grupo intervenção apresentou 
perguntas relacionadas às intervenções feitas no decorrer do ano letivo. Além dos 
questionários, nas três fases da pesquisa foi realizada a antropometria dos alunos, na 
qual foram aferidos peso, estatura, percentual de gordura e circunferência da cintura.  

 
Quadro 2. Aferições realizadas durante o projeto PAPPAS 2.  

Fase1 
linha de base (fevereiro/março) 

Fase 2 
meio do ano letivo (julho/agosto) 

Fase 3  
final do período letivo (novembro) 

 Questionário geral 
contendo questões 
socioeconômicas e 
sobre comportamento 
alimentar, prática de 
atividade física (IPAQ) 
e comportamentos 
sedentários (tempo de 
tela);  QFCA;  Antropometria (peso, 
estatura, circunferência 
da cintura e 
composição corporal) 

 

 Questionário geral 
contendo questões 
socioeconômicas e 
perguntas 
relacionadas às 
intervenções 
realizadas para o 
grupo intervenção;  Antropometria 
(peso, estatura, 
circunferência da 
cintura e composição 
corporal) 

 

 Questionário  geral 
contendo questões sobre 
comportamento alimentar, 
prática de atividade física 
(IPAQ), comportamentos 
sedentários (tempo de tela) e 
com perguntas relacionadas 
às intervenções realizadas 
para o grupo intervenção;  QFCA;  Antropometria (peso, 
estatura, circunferência da 
cintura e composição 
corporal) 

 
 
Para este estudo foram utilizadas as informações do questionário geral, contendo 

o IPAQ e antropometria coletadas no início do ano e do QFCA coletadas no início e no 
final do estudo. Foram considerados todos os alunos que responderam a variável tempo 
de tela na linha de base do estudo. 

 
5.4.1 Questionário Geral 

O questionário geral padronizado apresentava questões sobre comportamento 
alimentar, prática de atividade física e comportamentos sedentários (tempo de tela). 

Para avaliar o comportamento sedentário foram usadas as seguintes questões: 
“Geralmente, quantas horas por dia você assiste televisão?” e “Em geral, quantas horas 
por dia você usa computador, joga vídeo game ou joga no celular?”, considerando como 
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opção de resposta: “não assiste”, “1 hora”, “2 horas”, “3 horas”, “4 horas” e “5 ou mais 
horas” em ambas as perguntas. 

 
5.4.2 Questionário de Frequência do Consumo Alimentar 

O consumo alimentar foi avaliado por meio do QFCA semiquantitativo, auto 
respondido, composto por 93 itens alimentares com as porções padronizadas, 
previamente validado (Araújo et al., 2010b) e revisado (Brito et al., 2012b). Quanto às 
opções de frequência, estas foram organizadas de forma diferenciada para determinados 
itens do questionário, variando de “menos de uma vez por semana ou nunca” a “seis ou 
mais vezes por dia”. Os adolescentes responderam o QFCA, levando em consideração o 
consumo nos três meses precedentes à data da avaliação. 

 

5.4.3 Avaliação do Estado Nutricional - Antropometria 
Os participantes tiveram seu peso corporal aferido em balança eletrônica portátil 

acoplada a aparelho de composição corporal (Tanita BC-558, Tokyo, Japan) com 
capacidade de até 150kg e variação de 0,1kg, estando o indivíduo de pé no centro da 
plataforma, com o corpo erguido em extensão máxima, a cabeça ereta e os braços 
esticados ao longo do corpo, sem movimentar-se e olhando para frente.  

A estatura foi medida duas vezes em estadiômetro portátil (AlturExata, Belo 
Horizonte, Brasil) com amplitude de 200cm e variação de 0,1cm. Foi admitida uma 
variação máxima de 0,5cm entre as duas medidas. Caso a variação excedesse a este 
valor, as medidas eram repetidas. Para a análise, foi considerado o valor médio das duas 
medidas válidas. 

Os indivíduos foram pesados e medidos com roupas leves, bolsos vazios, sem 
adornos e descalços. Ambos os procedimentos seguiram as recomendações de Gordon 
et al. (1988). 
 

5.5 Variáveis do Estudo 
 
5.5.1 Tempo de Tela 

A variável “tempo de tela” foi criada para avaliar o comportamento sedentário, 
utilizando a informação coletada na linha de base. O tempo de tela foi considerado 
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como a soma do tempo (horas/dia) respondido nas duas questões analisadas. Esta 
variável foi categorizada em menor ou igual a 4 horas/dia e maior ou igual a 5 horas/dia 
(Silva et al., 2009; Vasconcellos et al., 2013).  

 

5.5.2 Consumo alimentar 
O consumo alimentar foi avaliado pelo QFCA aplicados na linha de base e no 

final do estudo. Foi avaliada a frequência de consumo alimentar de 4 grupos de 
alimentos, sendo dois itens marcadores de alimentação saudável (“frutas” e 
“hortaliças”) e dois itens de alimentação não saudável (“bebidas adoçadas” e 
“biscoitos”). Para a análise destes itens, as opções de frequência do QFCA foram 
transformadas em frequência diária e gramas diárias (Cade et al., 2002; Willett, 1998).  

A frequência de consumo relatada foi posteriormente transformada em 
frequência diária. Esta transformação foi feita através da aplicação de pesos, onde o 
peso 1,0 correspondia ao consumo de uma vez por dia. Para as demais frequências 
foram considerados pesos proporcionais, conforme o cálculo apresentado no quadro 3. 
Para chegar à unidade de gramas, as medidas caseiras relatadas foram transformadas em 
quantidades em gramas através da tabela de medidas caseiras dos alimentos citados no 
INA (POF 2008/2009). Após isto, a quantidade de gramas obtida para a porção de cada 
alimento foi multiplicada pela frequência diária dando origem a quantidade diariamente 
consumida de cada alimento pelos adolescentes.  

 
Quadro 3. Cálculo utilizado para frequência do consumo diário a partir da 

frequência de consumo relatada no QFCA. 
Opção de Frequência do 

Questionário Cálculo Correspondente em Frequência 
Diária 

Menos de uma vez por mês ou nunca  0 
1-3 vezes por mês 2 ÷ 30 0,07 
1 vez por mês 1 ÷ 30 0,14 
2-4 vezes por semana 3 ÷ 7 0,43 
5-6 vezes por semana 5,5 ÷ 7 0,79 
1 vez por dia 1 x 1 1 
2-3 vezes por dia 2,5 x 1 2,5 
4-5 vezes por dia 4,5 x 1 4,5 
6 ou mais vezes por dia 6 x 1 6 
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5.5.3 Variáveis de Caracterização da Amostra 
Foram utilizadas para caracterizar os adolescentes as seguintes variáveis: sexo, 

idade, IMC e nível de atividade física coletadas no questionário da linha de base. A 
idade calculada em anos.  

A classificação do estado nutricional dos adolescentes foi realizada com base 
nos valores de IMC/Idade, em escores-z, utilizando-se as novas curvas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) (de Onis et al., 2007). Os escores-z obtidos foram 
classificados de acordo com os pontos de corte recomendados pela OMS, descritos no 
quadro 4.  
 

Quadro 4. Classificação do estado nutricional de adolescentes por meio de 
escores-z do IMC/Idade. 
Classificação 

do estado 
nutricional 

Pontos de corte 
Baixo peso  < Escore-z -2   
Normal ≥ Escore-z -2 e ≤ Escore-z +1  
Sobrepeso  > Escore-z +1 e ≤ Escore-z +2  
Obesidade > Escore-z +2  

 
O nível de atividade física foi avaliado por meio das perguntas do IPAQ, que 

investiga o NAF de crianças e adolescentes nos sete dias anteriores ao preenchimento 
do questionário, incluso nos questionários aplicados na primeira e na última fase da 
pesquisa. Os adolescentes foram classificados em: “Inativo”, “Ativo” e “Muito Ativo” 
(Matsudo et al., 2001). 

 
5.6 Análise de dados 

O banco de dados com as informações contidas nos questionários foi construído 
com a utilização do programa Epi-Info, com dupla digitação dos dados. Para identificar 
e corrigir inconsistências da digitação, os bancos foram comparados por meio do 
utilitário Data Compare e os erros foram identificados e corrigidos.  

Para este estudo, foram considerados todos os indivíduos da amostra do 
PAPPAS 2. As variáveis categóricas foram expressas em números absolutos e 
percentagens e comparadas usando o teste qui-quadrado. As variáveis contínuas foram 
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expressas em média e desvio padrão e as comparações entre grupos foram realizadas 
usando o teste T de Student para amostras independentes.  As análises longitudinais 
foram realizadas com procedimento que incorpora a correlação da variável resposta com 
duas medidas repetidas (PROC MIXED). O ajuste para grupo de estudo (intervenção e 
controle) foi realizado incluindo a variável escola no modelo de análise a fim de 
considerar toda a amostra independente do grupo de estudo. Este método leva em 
consideração os efeitos específicos de cada indivíduo, bem como os dados faltantes 
(Singer & Willett, 2003). O programa SAS (versão 9.3) foi utilizado para as análises 
estatísticas e a significância estatística considerada para todos os testes foi de <0,05.  

 
5.7 Aspectos Éticos 

O projeto PAPPAS 2 foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
segundo o parecer nº 367.186, de 22/08/2013. Os alunos participaram da pesquisa 
mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo pai, mãe ou 
responsável. Antes da realização da entrevista, os responsáveis foram informados sobre 
os objetivos da pesquisa, os procedimentos a serem empregados e foi reafirmada a 
garantia de sigilo e anonimato dos participantes. 
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6 RESULTADOS  
Os resultados e a discussão estão apresentados em formato de artigo a ser 

submetido à publicação na revista Cadernos de Saúde Pública. 
 

Artigo (versão preliminar): Associação entre tempo de tela e consumo 
alimentar em adolescentes escolares de Niterói/RJ.  

 
Palavras-chaves: adolescentes, bebidas adoçadas, comportamento sedentário, consumo 
alimentar, tempo de tela. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
O aumento da prevalência de excesso de peso é encontrado não só em adultos, 

mas também em crianças e adolescentes na maioria dos países1-3. Alterações no 
comportamento alimentar, como o alto consumo de alimentos industrializados, ricos em 
açúcar simples e com alto valor energético e a redução do gasto energético associada ao 
comportamento sedentário favorecem o ganho de peso de adolescentes e, 
consequentemente, podem levar a ocorrência de outras doenças crônicas não 
transmissíveis4,5. O comportamento sedentário, caracterizado pela prática de atividades 
de baixo gasto energético, como assistir televisão, usar computador e/ou jogar 
videogame, vem sendo influenciado pelo avanço das tecnologias e pelo aumento da 
violência nas ruas das cidades onde os adolescentes poderiam praticar alguma atividade 
física6,7. 

Estas atividades são conhecidas como “tempo de tela” e comprometem mais de 
um quarto do tempo livre de crianças e adolescentes, sendo consideradas como fator de 
risco importante para a saúde destes indivíduos8. Os resultados da Pesquisa Nacional de 
Saúde do Escolar (PeNSE), realizada em 2012, mostraram que 80% dos escolares 
brasileiros tem o hábito de assistir a duas horas ou mais de televisão por dia9. Este limite 
foi estabelecido pela Academia Americana de Pediatria, em 2003, para prevenção de 
sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes10.  Porém, outros pontos de corte vêm 
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sendo estudados e o valor de 4h ou mais por dia de televisão já foi sugerido como ponto 
para definir adolescentes com tempo de tela excessivo. 

O tempo de tela, considerado um importante indicador de sedentarismo, está 
associado ao consumo de alimentos hipercalóricos, pobre em nutrientes e ricos em sódio 
e açúcares, como os refrigerantes e o baixo consumo de frutas e verduras11-14. Estudo 
realizado em diferentes países europeus com o objetivo de verificar a associação entre 
assistir TV e consumo alimentar, observou-se que aqueles que assistiram mais TV eram 
mais propensos a consumir doces e refrigerantes, e tinham menor probabilidade de 
consumir frutas e vegetais por dia11. Com objetivo similar, um estudo de coorte 
realizado anos de 2004, 2006 e 2008 com adolescentes norte americanos verificou que o 
aumento no tempo total de tela (horas/dia) na linha de base significou aumento da 
ingestão de alimentos com baixa qualidade nutricional, principalmente bebidas 
adoçadas e doces, além da diminuição da ingestão de frutas e hortaliças14. 

Portanto, este artigo tem como objetivo avaliar a associação entre tempo de tela 
e consumo alimentar dos adolescentes durante um ano letivo, considerando um desenho 
longitudinal. Além da inclusão de outras telas e um nove ponto de corte de tempo de 
tela foi sugerido. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
População do estudo 

 
Este estudo faz parte do projeto PAPPAS 2 (Pais, Alunos e Professores Pela 

Alimentação Saudável), que trata-se de uma pesquisa de intervenção, realizada com 
adolescentes matriculados nos 6º e 7º anos de duas escolas públicas da rede municipal 
de ensino de Niterói/RJ, durante o ano letivo de 2014. Niterói integra a Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro com população estimada em 496.696 habitantes 
segundo os dados do IBGE, 2015.   

O PAPPAS 2 teve como objetivo principal avaliar a viabilidade de combinar 
prevenção primária com prevenção secundária na redução da prevalência de excesso de 
peso em escolares. A prevenção primária consistiu em sessões de intervenção 
nutricional, abordando temas sobre alimentação e estilo de vida saudável. A prevenção 
secundária estava relacionada com prática de atividade física em adolescentes com 
excesso de peso. 
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Cálculo da amostra 

 
Considerando que o projeto PAPPAS 2 é um estudo de viabilidade, ou seja, um 

estudo que testa novas abordagens de intervenções e processos, uma amostra de, no 
mínimo, 179 alunos foi estimada para um nível de significância de 5%. Esta estimativa 
foi realizada com base na prevalência de obesidade de 13,4% encontrada entre os 
adolescentes do presente estudo, utilizando a fórmula de Pocock para estudo de 
prevalência15.  

Fórmula de Pocock15: 
 
 
 

Onde: P= % de eventos esperados. O Ɛ é usualmente fixado em 5%. 
Considerando o percentual de obesidade de 13,4%,  
n = 1,962 x [0,134 (1-0,134)] = 178,32 ≈ 179 indivíduos. 

                                 (0,05)² 
 
A amostra foi composta por 448 alunos matriculados nos 6º e 7º anos de duas 

escolas públicas da rede municipal de ensino de Niterói/RJ. A rede municipal de ensino 
de Niterói era composta por quarenta e sete escolas, e doze apresentavam em sua grade 
curricular o 6º e 7º anos do ensino fundamental, que era o público alvo do estudo. Por 
ser um estudo de viabilidade, ou seja, um estudo que testa novas abordagens de 
intervenções e processos, duas escolas foram aleatoriamente sorteadas para fazerem 
parte da amostra.  

Das duas escolas selecionadas, aleatoriamente sorteou-se as escolas para 
intervenção e controle, utilizando envelope opaco na presença de três investigadores. A 
escola Honorina de Carvalho foi escolhida para controle e a Escola João Brazil para 
intervenção. 
 
Intervenções 

As intervenções primárias foram realizadas mensalmente ao longo do ano letivo 
de 2014 nas turmas de 6º e 7º anos da escola intervenção. As atividades eram 

n=    1,96² x [P (1-P)]   
                 Ɛ² 
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planejadas, elaboradas e executadas pela equipe do projeto composta por nutricionistas, 
educadores físicos, acadêmicos de nutrição e educação física e psicóloga.   

As intervenções secundárias eram realizadas semanalmente com os adolescentes 
com sobrepeso e obesidade nas turmas de 6º e 7º anos da escola intervenção. Alguns 
alunos eutróficos também participaram para evitar possível desconforto ou 
constrangimento. As atividades de intervenção de prevenção secundária consistiam em 
aulas de dança e futebol ministradas por professores contratados pela equipe do projeto. 
 
Variáveis do estudo 

No início do ano letivo (linha de base), todos os alunos preencheram um 
questionário com perguntas sobre consumo e comportamento alimentar, prática de 
atividade física, comportamento sedentário, que foi medido pelo tempo de tela, e nível 
socioeconômico.  

Para avaliar o tempo de tela, foram utilizadas as questões “Geralmente, quantas 
horas por dia você assiste televisão?” e “Em geral, quantas horas por dia você usa 
computador, joga vídeo game ou joga no celular?”, considerando como opção de 
resposta: “não assiste”, “1 hora”, “2 horas”, “3 horas”, “4 horas” e “5 ou mais horas” em 
ambas as perguntas. O tempo de tela foi considerado como a soma do tempo (horas/dia) 
respondido nestas duas questões. Foram considerados todos os alunos que responderam 
a variável tempo de tela na linha de base. Esta variável foi categorizada em “menor ou 
igual a 4 horas/dia” e “maior ou igual a 5 horas/dia” (Silva et al., 2009; Vasconcellos et 
al., 2013).  

O consumo alimentar foi avaliado por meio de um questionário de frequência de 
consumo alimentar (QFCA) semiquantitativo, auto preenchido, composto por 93 itens 
alimentares com as porções padronizadas, previamente validado16 e revisado17, aplicado 
no início e no final do ano letivo. Quanto às opções de frequência, estas foram 
organizadas de forma diferenciada para determinados itens do questionário, variando de 
“menos de uma vez por semana ou nunca” a “seis ou mais vezes por dia”. Os 
adolescentes responderam o QFCA, levando em consideração o consumo nos três meses 
precedentes à data da avaliação.  

Foi avaliado o consumo, em gramas, de 4 grupos de alimentos, sendo dois 
grupos com itens marcadores de alimentação saudável (“frutas” e “hortaliças”) e dois 
grupos com itens marcadores de alimentação não saudável (“bebidas adoçadas” e 
“biscoitos”). Para a análise destes itens, as opções de frequência do QFCA foram 
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transformadas em frequência diária. O conteúdo em gramas das porções existentes no 
QFCA foi determinado com a utilização dos dados do Inquérito Nacional de 
Alimentação 2008-2009. O consumo diário em gramas, de cada grupo de alimentos, foi 
obtido multiplicando a quantidade em gramas pela frequência diária 18,19.  

 Foram considerados os dados antropométricos coletados no início do ano. Os 
participantes tiveram seu peso corporal aferido em balança eletrônica portátil acoplada a 
aparelho de composição corporal (Tanita BC-558, Tokyo, Japan) com capacidade de até 
150kg e variação de 0,1kg. A estatura foi medida duas vezes em estadiômetro portátil 
(AlturExata, Belo Horizonte, Brasil), com amplitude de 200cm e variação de 0,1cm. Foi 
admitida uma variação máxima de 0,5cm entre as duas medidas. Caso a variação 
excedesse a este valor, as medidas eram repetidas. Para a análise, foi considerado o 
valor médio das duas medidas válidas. Os indivíduos foram pesados e medidos com 
roupas leves, bolsos vazios, sem adornos e descalços. Ambos os procedimentos 
seguiram as recomendações de Gordon et al.20. 

A classificação do estado nutricional dos adolescentes foi realizada com base 
nos valores de IMC/Idade, em escores-z, utilizando-se as novas curvas da Organização 
Mundial da Saúde – OMS21.  

O Nível de Atividade Física foi avaliado por meio do Questionário Internacional 
de Atividade Física (International Physical Activity Questionnaire - IPAQ), que 
investiga o NAF de crianças e adolescentes nos sete dias anteriores ao preenchimento 
do questionário, incluso no questionário aplicado no início do ano. Os adolescentes 
foram classificados em: “Inativo”, “Ativo” e “Muito Ativo”22.  

 
Análises estatísticas 

O banco de dados com as informações contidas nos questionários foi construído 
com a utilização do programa Epi-Info, com dupla digitação dos dados. Para identificar 
e corrigir inconsistências da digitação, os bancos foram comparados por meio do 
utilitário Data Compare e os erros foram identificados e corrigidos.  

Para este estudo, foram considerados todos os indivíduos da amostra do 
PAPPAS 2. As variáveis categóricas foram expressas em números absolutos e 
percentagens e comparadas usando o teste qui-quadrado. As variáveis contínuas foram 
expressas em média e desvio padrão e as comparações entre grupos foram realizadas 
usando o teste T de Student para amostras independentes.  As análises longitudinais 
foram realizadas com procedimento que incorpora a correlação da variável resposta com 



42 
 

duas medidas repetidas (PROC MIXED), sendo ajustado pela escola. Este método leva 
em consideração os efeitos específicos de cada indivíduo, bem como os dados 
faltantes23. O programa SAS (versão 9.3) foi utilizado para as análises estatísticas e a 
significância estatística considerada para todos os testes foi de <0,05.  

 
Aspectos éticos 

O projeto PAPPAS 2 foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
segundo o parecer nº 367.186, de 22/08/2013. Os alunos participaram da pesquisa 
mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo pai, mãe ou 
responsável. Antes da realização da entrevista, os responsáveis foram informados sobre 
os objetivos da pesquisa, os procedimentos a serem empregados e foi reafirmada a 
garantia de sigilo e anonimato dos participantes. 
 
 
RESULTADOS  
 

Participaram do estudo 448 alunos, sendo 55,1% do sexo masculino. A idade 
média foi de 12,2 anos (DP±1,17). Em relação ao tempo de tela, 67,1% encontravam-se 
na categoria de ≥5 horas por dia. As características dos adolescentes estão apresentadas 
na Tabela 1. 

Tabela 1. Características sociodemográficas e antropométricas dos  
adolescentes de duas escolas de Niterói/RJ, 2014. 

Variáveis  N % 
Sexo   

Masculino 247 55,1 
Feminino  201 44,9 

Classificação do IMC   
Baixo Peso 10 2,5 
Normal 251 62,4 
Sobrepeso 87 21,6 
Obesidade 54 12,4 

Tempo de Tela   
≤ 4horas/dia 144 32,9 
≥5 horas/dia 293 67,1 

Idade (anos)* 12,21 (1,17)  
Peso (kg)* 47,37 (12,0)  
Estatura (m)* 1,54 (0,1)  
IMC (kg/m²)* 19,83 (4,0)  

                          *variáveis apresentadas em forma de média (± desvio-padrão). 
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A Tabela 2 apresenta as características dos adolescentes segundo o tempo de tela 
classificado na linha de base do estudo. É possível observar que os maiores percentuais 
de sobrepeso e obesidade encontram-se na maior categoria de tempo de tela (≥5 
horas/dia), 21,9% e 15,4%, respectivamente, bem como maior percentual de 
adolescentes “muito ativo”, porém sem significância estatística. 

Considerando os alimentos marcadores de alimentação saudável e não-saudável, 
os alunos com maior tempo de tela (≥5horas/dia) apresentaram maior consumo de todos 
os alimentos na linha de base. O consumo médio diário de frutas foi de 334g e o de 
bebidas adoçadas foi de 910 ml nos adolescentes com menor tempo de tela, enquanto 
que os com maior tempo de tela consumiram em média 391,5g de frutas e 1254,6ml de 
bebidas adoçadas, por dia. No entanto, foi observada diferença estatisticamente 
significativa apenas para bebidas adoçadas (p-valor=0,002) (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Características dos adolescentes de duas escolas de Niterói/RJ, segundo o tempo de 

tela na linha de base do estudo. 

aQui-quadrado  bTest-t    ** p < 0,05 
*variáveis apresentadas em forma de média (± desvio-padrão).    O consumo de frutas reduziu entre adolescentes com maior tempo de tela e 
aumentou entre os adolescentes do outro grupo, no período do ano letivo acompanhado, 
no entanto esta diferença não apresentou significância estatística (Tabela 3).   

Características  ≤4h/dia ≥ 5h/dia p-valor n(%) n(%) 
Sexoa     
     Masculino  83 (57,6) 156 (53,2) 0,385 
     Feminino 61 (42,4) 137 (46,8)  
Nível de Atividade Físicaa    

Inativo 72 (50,0) 144 (49,1) 0,661 
Ativo 37 (25,7) 67 (22,9)  
Muito Ativo 35 (24,3) 82 (28,0)  

Classificação do IMCa    
Baixo Peso 4 (3,0) 6 (2,3) 0,242 
Normal 91 (69,0) 157 (60,4)  
Sobrepeso 25 (18,9) 57 (21,9)  
Obesidade 12 (9,1) 40 (15,4)  
    

Idade (anos) b*   12,06 (1,2) 12,13 (1,0) 0,512 
IMC (kg/m2) b*  19,3 (3,6) 20,0 (4,1) 0,080 
Frutas (g/dia) b* 334,0 (319,9) 391,5 (381,9) 0,102 
Bebidas adoçadas (ml/dia) b*  910,0 (934,0) 1254,6 (1247,0) 0,002** 
Hortaliças (g/dia) b*    115,0 (121,6) 120,6 (128,6) 0,667 
Biscoitos (g/dia) b*    108,5 (138,5) 127,1 (151,2) 0,223 
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Modificação estatisticamente significativa foi observada apenas para bebidas 
adoçadas, com redução do consumo entre adolescentes com maior tempo de tela quando 
comparados ao outro grupo de adolescentes, porém este consumo ainda permaneceu 
maior do que o observado entre os adolescentes com menor tempo de tela, no final do 
ano (Tabela 3).   
 

Tabela 3. Análise longitudinal do consumo de grupos de alimentos segundo o tempo de tela na 
linha de base do estudo, em adolescentes de duas escolas de Niterói/RJ, 2014. 

** p < 0,05 
 
DISCUSSÃO  

 
No presente estudo o tempo de tela entre os adolescentes das escolas públicas de 

Niterói é elevado. Os adolescentes que apresentaram maior tempo de tela tiveram maior 
consumo de bebidas adoçadas no início do ano letivo e reduziram este consumo ao 
longo do ano. No entanto, apesar da redução observada, o consumo de bebidas adoçadas 
entre os adolescentes com maior tempo de tela permaneceu maior do que o observado 
entre os adolescentes com menor tempo de tela, no final do ano. 

Estudos realizados no Brasil, também encontraram elevada média de tempo de 
tela em adolescentes3,5,6,24. A média de tempo assistindo TV em adolescentes da rede 
pública de ensino de Niterói/RJ foi de 4,4 horas/dia para os meninos e de 4,9 horas/dia 
para as meninas6. Silva et al.5, encontraram média de 5,5 horas/dia assistindo TV no 
sexo feminino e 5,25 horas/dia no sexo masculino numa amostra de adolescentes 
escolares da cidade Aracaju/SE. Legnani et al.24,  ao avaliarem adolescentes de 
Toledo/PR verificaram que 47,7% assistiam TV por 2 horas ou mais por dia. O tempo 
de tela encontrado por Vasconcellos et al.3, em adolescentes de Niterói foi de 41,2 horas 
semanais para os meninos e de 38,8 horas semanais para as meninas, chegando a mais 
de 5 horas/dia para ambos os sexos. Estes resultados estão acima do recomendado pela 
Academia Americana de Pediatria, que é de no máximo 2 horas/dia de tempo de tela10. 

A expansão da industrialização e o desenvolvimento tecnológico ocorrido nas 
últimas décadas, principalmente nos centros urbanos, influenciou um estilo de vida mais 

Grupos de alimentos 
≤ 4h/dia 

 
≥5h/dia 

 p-valor Inicial Final Inicial Final 
Bebidas Adoçadas (ml/dia) 913,7 886,8 1244,6 983,5    0,035** 
Biscoitos (g/dia) 108,4 114,3 127,0 118,0    0,469 
Frutas (g/dia) 333,4 363,9 390,7 338,6    0,076 
Hortaliças (g/dia) 114,7 123,9 120,1 116,0    0,377 
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sedentário em crianças, adolescentes e adultos24. Sabemos que com o avanço das 
tecnologias o limite recomendado para tempo de tela é facilmente ultrapassado por 
grande parte da população. Considerando este fato, outros autores já sugerem diferentes 
pontos de corte para tempo de tela para a classificação de estilo de vida sedentário ou 
como prevenção para obesidade25,26. Estudo realizado com adolescentes da cidade de 
São Leopoldo/RS considerou o valor de 4h ou mais por dia de televisão como ponto 
para definir adolescentes com consumo excessivo de televisão27. Diante disto, 
utilizamos neste estudo as categorias de ≤4h/dia e ≥5h/dia de tempo de tela. 

No presente estudo observamos elevado consumo de todos os alimentos 
marcadores, tanto de alimentação saudável quanto de alimentação não saudável, 
independente do tempo de tela. O consumo de bebidas adoçadas pelos adolescentes 
merece atenção, pois se destaca como um grave problema de saúde em vários 
países28,29. Encontramos média diária de 910 ml de bebidas adoçadas nos adolescentes 
com menor tempo de tela e 1254,6 ml naqueles com maior tempo de tela, ambos 
apresentam consumo acima do encontrado por outros estudos.  Nos Estados Unidos, o 
consumo médio diário de refrigerantes pelos adolescentes do sexo masculino foi de 700 
ml e 350 ml para as meninas, sendo um dos alimentos que mais contribui para o total de 
calorias ingeridas nesta população28.   

O consumo de bebidas adoçadas avaliado no presente estudo foi mais elevado 
nos indivíduos que despendem mais tempo em frente às telas de mídia, ou seja, os 
adolescentes que ficam mais tempo assistindo televisão, jogando videogame ou usando 
o computador. Similar a este achado, um estudo realizado nos EUA com 560 escolares 
de 7-13 anos de idade verificou que assistir televisão está associado com o consumo de 
refrigerantes. Aqueles que assistiam TV por mais de 3,5 horas/dia tinham duas vezes 
mais chances de beber refrigerantes quase que diariamente do que aqueles que assistem 
menos televisão30. Honkala et al.31 também encontrou correlação positiva entre assistir 
TV por mais de 4 horas/dia e consumo diário de refrigerantes (p=0,016) ao estudarem a 
associação entre o consumo diário de produtos ricos em açúcar e outros hábitos 
relacionados com a saúde de 1292 crianças de escolas públicas de Kuwait com idade 
média de 13 anos. Com base nestes resultados podemos sugerir que limitar o tempo de 
tela pode ser uma estratégia eficaz na redução do consumo de bebidas adoçadas e na 
menor exposição a alimentos não saudáveis anunciados nas mídias. 

A influência do tempo de tela, especialmente a visualização de TV, no consumo 
alimentar vem sendo discutida na literatura. Coon et al.32 verificaram associação 
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positiva entre fazer refeições em frente à TV com o consumo de carnes vermelhas, 
salgados, pizzas e refrigerantes e associação negativa com o consumo de frutas e 
verduras, sendo ambas significativas. Outro estudo realizado por Matheson et al.33 ao 
avaliarem o consumo de crianças californianas em frente à TV, verificaram que o 
consumo de frutas e verduras é menor quando a TV está ligada se comparada com a TV 
desligada. Assistir televisão enquanto come pode causar uma distração resultando numa 
menor saciedade que pode levar ao consumo em excesso de determinados alimentos 
Além disso, durante o tempo gasto assistindo televisão, os adolescentes gastam pouca 
energia e estão expostos a diversos anúncios de alimentos com alto valor energético que 
podem influenciar o tipo de alimento desejado e consumido por eles34. 

Estudos realizados no Brasil e em outros países, também encontraram associação 
positiva entre as maiores categorias de tempo de tela e o consumo de bebidas 
adoçadas12,13,35. Análise da associação do tempo de tela com os hábitos alimentares de 
adolescentes da Arábia Saudita foi realizada por Al-Hazzaa et al.13 e encontraram 
associação estatisticamente significativa entre  maior tempo de tela (≥3 horas/dia) e 
maior consumo de bebidas adoçadas e fast food. Semelhantemente, utilizando os dados 
do estudo europeu “Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence - 
HELENA”, Santaliestra-Pasias et al.12  verificaram que os adolescentes que gastam mais 
tempo por dia em atividades  sedentárias (>4 horas/dia) são mais propensos a ingerir 
bebidas adoçadas e baixas probabilidades de consumo de frutas do que aqueles com o 
tempo de tela <2 horas/dia. Analisando os dados da PeNSE 2012, com uma amostra 
representativa de adolescentes de áreas urbanas e rurais no Brasil com idade entre 13 e 
15 anos, observou-se forte associação do consumo regular de doces e refrigerantes com 
o tempo gasto assistindo TV por ≥ 5 horas (OR= 1,82; IC= 1,78-1,87) e com o fato de 
comer enquanto assiste televisão (OR=1,44; IC= 1,38-1,50)35.  

No presente estudo foram consideradas como bebidas adoçadas os refrigerantes, 
sucos prontos para o consumo, guaraná natural, bebidas energéticas ou vitaminas 
adicionadas de açúcar. Essas bebidas são altamente calóricas, pobres em nutrientes, não 
conferem saciedade depois de ingeridas e tem alta palatabilidade, podendo levar ao 
consumo excessivo36. As bebidas adoçadas são consideradas um importante marcador 
de alimentação não saudável. Existem evidências de que o alto consumo destas bebidas 
contribui para o desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes melittus tipo 237, 
doenças cardiovasculares38, pressão arterial elevada39 e outras doenças metabólicas40. 
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Segundo Veiga et al.41, a redução do consumo de leite e derivados pelos 
adolescentes, relaciona-se com o aumento da participação de refrigerantes e outras 
bebidas com adição de açúcar na dieta, que vem sendo associadas ao aumento da 
obesidade em indivíduos nesta faixa etária. Dados do Inquérito Nacional de 
Alimentação, realizado no Brasil em 2008/2009, indicam que os hábitos alimentares 
tradicionais foram mantidos, porém houve um aumento da participação de alimentos 
ultra processados de alta densidade energética e de bebidas com adição de açúcar na 
dieta dos brasileiros42. Esse perfil alimentar tem como consequência o aumento do 
excesso de peso e de doenças crônicas não transmissíveis presentes atualmente na 
situação nutricional e epidemiológica do país.  

O consumo médio diário de bebidas adoçadas inicial entre os adolescentes que 
apresentaram maior tempo de tela foi muito alto. Houve uma redução ao longo do ano 
letivo, porém continuou alto comparado com o consumo de bebidas adoçadas no início 
do ano letivo daqueles com menor tempo de tela. O resultado observado pode sugerir 
que adolescentes com maior tempo de tela podem ficar mais tempo dentro do domicílio 
e a aquisição de refrigerantes nos domicílios pode estar reduzindo. No Brasil, 
considerando a fração da disponibilidade domiciliar de açúcares de adição, segundo 
alimentos fontes nas regiões metropolitanas de 1987 à 2009, para o consumo de 
refrigerantes, verifica-se que em 1987-8 esta fração foi de 5,6%, em 1995-6 foi de 9,5% 
e na última década há uma tendência de redução passando de 16,4% em 2002-3 para 
15,5% em 2008-943. É importante destacar que esta redução é na disponibilidade no 
domicílio, ou seja, sugere que a disponibilidade de açúcar proveniente do refrigerante 
diminuiu dentro do domicílio.  

Apesar desta sugestão/hipótese, a ingestão de bebidas adoçadas entre crianças e 
adolescentes permanece elevada nos últimos anos.  Dados do “National Health and 
Nutrition Examination Survey - NHANES” (2005-2008) mostram que metade da 
população dos EUA consome bebidas adoçadas diariamente e que crianças e jovens 
obtêm, em média, 224 calorias por dia a partir destas bebidas, quase 11 % da ingestão 
diária total de calorias44.  Segundo Pereira et al.45, no Brasil, a contribuição de bebidas 
para a ingestão calórica diária foi de 17% na população e as estimativas para 
adolescentes brasileiros  foi de 17 ,4% da ingestão de caloria diária. Este elevado 
consumo de bebidas adoçadas pode levar ao aumento do consumo de energia, 
contribuindo para o excesso de peso e obesidade. 
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Consideramos como limitação deste estudo a ausência de informação, no QFCA, 
sobre o local de consumo dos alimentos (domicílio ou fora do domicílio). Esta 
informação poderia contribuir para melhor compreensão dos fatores relacionados ao 
consumo alimentar, bem como auxiliar na elaboração de intervenções para melhoria do 
atual cenário. No entanto, diferente da maioria dos estudos que apresenta resultados 
transversais, os dados do presente trabalho foram coletados e analisados 
longitudinalmente. 

O tempo de tela, número de horas despendidas à frente de telas de mídia, pode 
influenciar a evolução do consumo de bebidas adoçadas ao longo do tempo. Os 
resultados encontrados indicam a importância da realização de futuros estudos de 
intervenção e promoção de políticas públicas que envolvam a quantidade de tempo 
assistindo às mídias, o hábito de comer em frente às telas e que visem à redução do 
tempo gasto em atividades sedentárias que podem aumentar a motivação de 
adolescentes para adotar outras mudanças de estilo de vida como a qualidade das 
escolhas alimentares.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A associação do tempo de tela com o consumo alimentar já é conhecida no meio 
científico, porém ainda são escassos os estudos que avaliam a influência do tempo de 
tela nas mudanças do consumo alimentar em adolescentes ao longo do tempo. No 
presente estudo, observamos que o tempo de tela, calculado pelas horas gastas 
assistindo TV, jogando vídeo game ou usando o computador, apresentou associação 
estatisticamente significativa com o consumo de bebidas adoçadas. 

Podemos concluir que é necessário estimular a redução do tempo gasto em 
atividades sedentárias e o aumento da prática de atividade física, além de auxiliar os 
adolescentes nas escolhas alimentares, priorizando o consumo de alimentos in natura 
(frutas e hortaliças).  

Sugere-se que mais estudos longitudinais sejam realizados com o objetivo de 
avaliar a influência de cada mídia (TV, vídeo game, computador e atualmente o celular) 
no consumo alimentar dos adolescentes.   
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9 Apêndices 
Apêndice 1 –  Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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Apêndice 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Apêndice 3 – Questionário do PAPPAS 2 
 












































