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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Observa-se tendência de diminuição da duração do sono dos adolescentes 

que pode ser ocasionado por fatores fisiológicos e sociais. A privação do sono em 

adolescentes pode contribuir para o mau desempenho escolar, dificuldade de memorização e 

concentração. Além de ser importante para o adequado funcionamento do metabolismo e 

essencial à vida, o sono tem sido associado a aspectos do consumo alimentar. A privação de 

sono parece contribuir para o desequilíbrio de hormônios associados a fome e saciedade 

(grelina e leptina), levando ao aumento do consumo alimentar, mas principalmente por 

alimentos não saudáveis. Ações educativas têm sido realizadas a fim de promover melhores 

hábitos alimentares e redução do Índice de Massa Corporal, mas nem sempre os resultados 

são satisfatórios. Estudos realizados em adolescentes mostram associações entre duração do 

sono e escolhas alimentares, mas não há resultados sobre a associação da duração do sono e 

sua relação com a modificação do consumo alimentar após ações educativas com este fim. 

OBJETIVO: analisar a modificação da frequência semanal do consumo alimentar de 

marcadores da alimentação saudável e não saudável após ações educativas em adolescentes 

escolares, considerando a duração do sono. MÉTODOS: estudo longitudinal realizado com 

adolescentes do braço intervenção de um ensaio randomizado de base escolar com idade entre 

9 a 17 anos, na cidade de Duque de Caxias, RJ, no ano de 2016. Para informações de hábitos 

de vida e dados sobre a duração do sono, foi aplicado questionário autopreenchível com 

Personal Digital Assistant (PDA), no qual foram informadas a hora habitual de dormir e 

acordar. Para dados sobre o consumo alimentar foi aplicado Questionário de Frequência 

Alimentar contendo 21 grupos de alimentos sendo selecionados 8 marcadores da alimentação 

saudável e não saudável: feijão, frutas, leite, suco natural, verduras, biscoito recheado, 

presunto e refrigerante. As respostas de frequência de consumo foram tratadas como 

frequência de consumo semanal e a variável duração do sono tratada no formato 24h. Foram 

aferidos peso e estatura para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Para estimar a 

associação entre a duração do sono e frequência semanal de consumo foram utilizados 

modelos de análise longitudinal mistos para variáveis categóricas ordinal com distribuição 

assimétrica com o procedimento PROC Genmod, modelo gama com função logarítmica (link 

log), utilizando o Software Statistical Analysis System, version 9.3 (SAS Institute Inc, Cary, 

NC). Estimaram-se modelos brutos e ajustados por potencias variáveis de confundimento, 

considerando nível de significância estatística de 5%. RESULTADOS: Foram incluídos 1061 

adolescentes, 50,1% do sexo masculino, com duração média de sono de 9,04 horas. Na análise 



 

 

 

 

da variação da média estimada da frequência semanal de consumo, observou-se, para cada 

aumento de uma hora na duração do sono, a redução média de 5% da frequência semanal do 

consumo de refrigerante com significância estatística que se manteve após ajuste por sexo e 

idade (Expβ= 0,95; IC: 0,91 – 0,99). Não foram encontrados resultados estatisticamente 

significativos entre a duração do sono e a variação da frequência semanal do consumo de 

feijão, leite, fruta, salada, biscoito recheado e presunto. CONCLUSÃO: A duração do sono 

pode estar associada a modificação da frequência semanal do consumo de refrigerante, após 

ações educativas, em adolescentes escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: It´s possible to observe in the last years a trend of decreased sleep 

duration of adolescents that can be caused by physiological and social factors. However, 

depriving yourself of adequate sleep can contribute to poor school performance, difficulty in 

memorizing and concentrating, consequently poor school performance and behavior change. 

Besides being important for the adequate functioning of metabolism and essential to life, 

sleep has been associated with aspects of food consumption. Sleep deprivation seems to 

contribute to the disbalance of hormones associated with hunger and satiety (ghrelin and 

leptin), leading to increased food consumption, but mainly by unhealthy foods. Educational 

actions have been undertaken in order to promote better eating habits and reduction of Body 

Mass Index, but the results are not always satisfactory. Studies carried out in adolescents 

show associations between sleep duration and dietary choices, but there isn`t any results on 

the association of sleep duration and its relation with the modification of food consumption 

after educational actions. OBJECTIVE: to analyze the modification of the weekly frequency 

of food consumption of healthy and unhealthy diet markers after educational actions in school 

adolescents, considering the duration of sleep. METHODS: Longitudinal study performed 

with adolescents of the arm intervention of a randomized, school-based trial aged 9 to 17 

years. For information on lifestyles and data on sleep duration, a self-administered 

questionnaire was applied with Personal Digital Assistant (PDA), in which the usual bedtime 

and wake time were self reported. For data on food consumption, a Food Frequency 

Questionnaire containing 21 food groups was selected but 8 markers of healthy and unhealthy 

food were selected: beans, fruits, milk, natural juice, vegetables, stuffed biscuit, ham and 

soda. Consumption frequency responses were treated as weekly consumption frequency and 

the sleep duration variable treated in 24h format. Weight and height were measured to 

calculate the Body Mass Index (BMI). To estimate the association between sleep duration and 

weekly consumption frequency, we used mixed models for continuous variables with 

asymmetric distribution using the PROC Genmod procedure, gamma model with logarithmic 

function using the Statistical Analysis System, version 9.3 (SAS Institute Inc, Cary, NC). 

Gross and adjusted models were estimated by potencial variable confounding such as sex and 

age, considering a level of statistical significance of 5%. RESULTS: Were included a total of 

1061 adolescents, 50.1% male, with a mean sleep duration of 9.04 hours. In the analysis of 

the variation of the estimated mean weekly consumption frequency, a significant reduction of 

5% of the weekly frequency of refrigerant consumption was observed for each one-hour 



 

 

 

 

increase in sleep duration, which was maintained even after adjusting for sex and age (Expβ = 

0.95, CI: 0.91 - 0.99). No statistically significant results were found between sleep duration 

and weekly frequency variation in the consumption of beans, milk, fruit, salad, filled biscuit 

and ham. CONCLUSION: Sleep duration may be associated to a change in the weekly 

frequency of food consumption, after educational actions, in school adolescents. 
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1. INTRODUÇÃO 

O sono pode ser definido como um estado funcional, reversível e cíclico, e corresponde ao 

comportamento de desligamento da percepção e falta de resposta ao ambiente (Carno et al., 

2003; Martins et al., 2001). São variações dos parâmetros biológicos, acompanhados pela 

modificação da atividade mental, que correspondem ao comportamento de dormir, e envolve 

uma complexa relação entre fatores fisiológicos e comportamentais (Martins et al., 2001).  

O sono é conhecido por modular diariamente a fisiologia humana com grande importância 

para manter o funcionamento normal do metabolismo. Padrões diários de gasto energético, 

hormônios e lipídios envolvidos no metabolismo de energia (por exemplo, leptina, grelina, 

PYY, glicose, insulina, glicocorticoides, catecolaminas, ácidos graxos, triglicerídeos) são 

regulados por esses mecanismos. Portanto, a desregulação e perturbação do sono, que podem 

ocorrer como resultado de uma série de problemas são possíveis contribuidores nos processos 

de doenças, especialmente nas que envolvem desregulação metabólica, possivelmente 

alterando o equilíbrio energético e influenciando também o consumo alimentar (Depner et al., 

2014). 

O consumo alimentar, assim como as escolhas alimentares, tem um papel determinante 

para a saúde, pois a prática de uma alimentação saudável contribui para melhor qualidade de 

vida e saúde (física e psicológica) dos indivíduos. Com o aumento da idade, as escolhas 

alimentares tornam-se mais autônomas, com destaque para o período da adolescência. 

Todavia, esta autonomia parece encontrar-se associada à um consumo alimentar não saudável 

(Pereira et al, 2015), que tende a permanecer na vida adulta, assim como outros hábitos 

alimentares desenvolvidos nessa fase da vida (Oliveira et al., 2012).  No Brasil, segundo o 

Inquérito Nacional de Alimentação 2008-2009, observou-se maior consumo per capita de 

biscoitos recheados, sanduiches, refrigerantes e sucos nos adolescentes brasileiros, além de 

menor consumo de salada crua, em comparação com os outros grupos etários (IBGE, 2011a). 

A elevada ingestão de sódio e pobre em vitaminas, minerais e fibras corrobora as escolhas 

alimentares inadequadas dos adolescentes, que não estão atendendo de forma satisfatória às 

suas necessidades nutricionais (Veiga et al, 2013). 

Dentre os fatores associados ao consumo alimentar, a privação de sono tem se destacado 

devido a sua influência no desequilíbrio entre os hormônios grelina e leptina, aumentando a 
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ingestão calórica e favorecendo escolhas alimentares menos saudáveis como alimentos de alta 

densidade calórica. Além da relação entre sono e hormônios que regulam o metabolismo 

energético, observa-se em alguns estudos a influência do sono em estados do humor como 

ansiedade, depressão, tristeza , entre outros. Esses fatores também são apontados na literatura 

como possíveis coadjuvantes na mudança de comportamento, ação esperada ao planejar 

intervenções educativas para mudança de hábitos alimentares (Reynald et al.,2017; Eugene e 

Masiak, 2015; Amat et al., 2005). Assim, é importante salientar a possibilidade da influência 

do sono em fatores comportamentais que possam interferir na compreensão de ações 

educativas aplicadas para melhoria do consumo alimentar. Embora a associação entre sono e 

consumo alimentar seja um objeto de estudo que tem despertado interesse nos últimos anos, 

pesquisas que investigam as possíveis relações do sono com a mudança do consumo alimentar 

por meio de ações educativas com esta finalidade em adolescentes, são escassas, sendo 

importante investigar essa complexa relação, considerando as características desta fase da 

vida. 

Deste modo, o objetivo deste estudo é analisar o papel da duração do sono na modificação 

da frequência semanal do consumo alimentar de marcadores da alimentação saudável e não 

saudável após ações educativas em adolescentes. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA  

      2.1 Sono: características e recomendações  

Dentre os diversos conceitos sobre sono, este pode ser definido como um estado 

funcional, reversível e cíclico, com algumas manifestações comportamentais características, 

como imobilidade relativa e o aumento do limiar de resposta aos estímulos externos, ou seja, 

corresponde ao comportamento reversível de desligamento da percepção e falta de resposta ao 

ambiente (Carno et al., 2003; Martins et al., 2001). Seriam variações dos parâmetros 

biológicos, acompanhados pela modificação da atividade mental, que correspondem ao 

comportamento de dormir. O sono envolve uma complexa relação entre fatores fisiológicos e 

comportamentais (Martins et al., 2001).  

O ciclo sono-vigília é um ritmo circadiano e normalmente é regulado num período de 

24 horas por fatores exógenos como exposição ao claro e escuro, hora de trabalho, lazer, entre 

outras. Endogenamente, o ciclo sono-vigília é regulado pelo núcleo supraquiasmático, uma 

estrutura neural localizada no hipotálamo, que é considerado o relógio biológico circadiano 

para os mamíferos (Carskadon et al., 2004). O sistema de classificação dos estágios do sono 

atualmente mais aceito foi proposto por Rechtschaffen e Kales, em 1968, que estabeleceu um 

sistema de classificação em que o sono REM (Random Eyes Movimente) tem como 

característica voltagem cerebral mais rápida, episódios de movimentos oculares de alta 

intensidade e ausência de tônus muscular; o sono não REM (NREM),  subdividido em quatro 

estágios de acordo com a profundidade do sono, é caracterizado por ondas cerebrais mais 

lentas; e a vigília (estado no qual respondemos facilmente aos estímulos sensoriais ), são 

estados da consciência fundamentalmente diferentes, determinados por diversas variáveis, 

entre elas, fisiológicas. A unidade de medida dos estágios do sono é o HERTZ e os processos 

fisiológicos que ocorrem durante o sono permitem sua medição e categorização nos diferentes 

estágios (Martins et al, 2001).   

Avaliação do sono envolve aspectos como a qualidade (caracterizada por transições 

entre a vigília e os estágios do sono, sem interrupção), quantidade e arquitetura (sono REM, 

sono NREM e vigília) e pode ser realizada com a utilização de vários instrumentos, com 

medidas envolvendo aspectos subjetivos e objetivos (George et al., 2013; Togueiro e Smith, 

2005). 
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O estudo polissonográfico, considerado o método padrão ouro para o diagnóstico dos 

distúrbios do sono, é realizado em laboratório durante a noite inteira e é conduzido em sono 

espontâneo, sem nenhuma sedação ou privação. O estagiamento do sono é baseado no 

eletroencefalograma (padrão de ondas cerebrais), eletromiograma (atividade muscular no 

mento, parte abaixo do lábio inferior que dá forma ao queixo) e no eletro-oculograma (medida 

da atividade do movimento ocular) analisados a cada período de 20 ou 30 segundos, que são 

denominados "época”. O estagiamento segue as normas internacionais de Rechtschaffen & 

Kales, possibilitando a caracterização de cada estágio do sono (REM e NREM). Entre as 

diversas funções da polissonografia, esta fornece informações como: tempo total de sono; 

tempo de vigília; tempo total de registro; eficiência do sono; latência para o início do sono; 

latência para o sono REM e para os demais estágios do sono; durações (minutos) e as 

proporções dos estágios do sono do tempo total de sono (Togeiro e Smith, 2005). Por se tratar 

de um método caro e muitas vezes não ser acessível, outras técnicas têm sido utilizadas em 

pesquisas e na prática clínica, como o uso de actigrafia e questionários.  

A actigrafia é uma técnica de avaliação do ciclo sono-vigília que permite o registro da 

atividade motora através dos movimentos dos membros durante 24 horas, ou seja, é capaz de 

detectar períodos de atividade e repouso. O actígrafo é um instrumento similar a um relógio 

de pulso que realiza a detecção dos movimentos, sendo esta digitalizada, podendo ser 

transferida para um computador. Assim, pode-se obter informações como o tempo total de 

sono, tempo total acordado, número de despertares e latência para o sono, sendo utilizado na 

avaliação da insônia, distúrbios do sono relacionados ao ritmo circadiano, distúrbios 

respiratórios relacionados com o sono e na avaliação dos padrões de sono de populações, 

como crianças e adolescentes. Comparada com a polissonografia, apresenta um coeficiente de 

confiabilidade 0,8 a 0,9, sendo um método de menor custo - apesar de não substituí-la 

(Togeiro e Smith, 2005), porém, precisa ser complementado por diários com registro do sono 

preenchido pelos pais ou pelo próprio indivíduo (Guedes et al., 2016). 

Com as limitações existentes para a aplicação desses métodos, outras estratégias são 

utilizadas. Questionários têm sido utilizados como métodos subjetivos alternativos para 

avaliar o sono, pois podem ser aplicados de forma rápida, simples, padronizada, com menores 

custos e de forma repetida em um número elevado de indivíduos (Johns, 2008; Togeiro e 

Smith, 2005). Questionários como o The School Sleep Habits Survey, o Sleep Wake Diary, e 

o Pittsburgh Sleep Quality Index têm sido usados em pesquisas para avaliar características do 

sono em adolescentes como a qualidade e duração. Estas ferramentas apresentam 
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confiabilidade e validade adequadas, mas deve-se considerar com cautela o seu uso na prática 

clínica, pois alguns são longos e têm métodos difíceis de pontuação (George et al., 2013; 

Buysse et al., 1989).  

Por outro lado, questionários simplificados sobre hábitos de sono têm sido utilizados 

em pesquisas epidemiológicas, especialmente com crianças e adolescentes. Com o objetivo de 

comparar o sono autodeclarado e a actigrafia em adolescentes, Guedes et al. (2016) realizaram 

um estudo no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (IPPMG / UFRJ), no ano de 2012, em que avaliaram 37 adolescentes 

brasileiros de 12 a 17 anos, que responderam perguntas sobre a duração do sono noturno e 

usaram actigrafia por 7 dias da semana. Os autores encontraram uma diferença média de 

aproximadamente 1h entre ambas estratégias, sendo maior entre os meninos (1,9 horas) do 

que nas meninas (0,5 horas), porém sem significância estatística para as meninas. (Guedes et 

al., 2016).   

O estudo longitudinal realizado por Wolfson et al., 2003, com 302 estudantes do 9º ao 

12º ano de escolas de Rhode Island, nos Estados Unidos, analisou a validade de estimativas de 

padrão de sono auto referidos pelos adolescentes no Sleep Habits Survey nas duas semanas 

anteriores, registros através de um diário e uso de actigrafia durante 8 dias. Os resultados 

sobre o tempo total de sono durante os dias de escola referidos no Sleep Habits Survey não 

diferiram dos relatados no diário e estimados por actigrafia, com diferença somente no total 

de sono dos finais de semana, sendo mais longos os referidos no questionário comparados ao 

diário e actigrafia.  

As mais recentes recomendações do Instituto Americano National Sleep Foundation 

(NSF), realizadas através de estudo de revisão sistemática baseada em critérios metodológicos 

avaliados por especialistas, sugerem que para crianças na faixa etária de 6 a 13 anos a duração 

do sono necessária é de 9 a 11 horas de sono por dia e, adolescentes na faixa de 14 a 17 anos, 

8 a 10 horas de sono por dia, semelhante à recomendação canadense (Chaput, 2016). A NSF 

também adota faixas de recomendações nomeadas de “pode ser apropriado”.  Essa faixa de 

recomendação compreende 7 a 8 horas (limite inferior) e 12 horas (limite superior) para a 

faixa etária de 6 a 13 anos e; para a faixa etária de 14 a 17 anos, 7 horas (limite inferior) e 11 

horas (limite superior) (Hirskowits, 2015). Assim, não é recomendado a duração do sono de 

adolescentes < 7 horas por dia e > 12 horas por dia. Além das recomendações do NSF (2015), 

um consenso sobre recomendações de duração do sono foi divulgado em 2016 pela  Academy 
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of Sleep Medicine. Esta recomenda que a duração do sono adequada para crianças de 6 a 12 

anos seria de 9 a 12 horas e, para adolescentes de 13 a 18 anos, 8 a 10 horas. (Paruthi et al., 

2016). O resumo encontra-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Recomendações sobre duração do sono. 

 Faixa etária Recomendado Pode ser 

recomendado 

Não 

recomendado 

National Sleep 

Foundation 

(2015) 

6 -13 anos 

 

 

14 – 17 anos 

9-11 horas 

 

 

     8-10 horas 

7- 8 horas 

 

 

12 horas 

Menor que 7 

horas; maior que 

12horas 

Menor que 7 

horas; maior que 

11horas 

Academy of 

Sleep 

Medicine(2016) 

6-12 anos 

13-18 anos 

9-12 horas 

8-10 horas 

           --- 

--- 

           --- 

--- 

 

 

1.2 Hábitos de sono em adolescentes. 

  Com o passar dos anos, a baixa duração, má qualidade do sono e sonolência diurna 

excessiva aumentaram progressivamente. No Brasil, estudos transversais realizados em 

diferentes estados, têm identificado elevado percentual de baixa duração do sono 

principalmente nos adolescentes mais velhos e nos que estudam nos turnos da manhã e noite. 

O estudo com representatividade nacional realizado por Abreu (2015) que avaliou 9.649 

adolescentes de 12 a 17 anos, da Região Sul e Centro Oeste, participantes do Estudo de 

Riscos Cardiovasculares (ERICA), identificou a média total de duração do sono dos 

adolescentes de 7,9 horas. Os adolescentes mais jovens apresentaram média de duração de 

sono maior do que os adolescentes mais velhos. Na faixa de longa duração de sono (>11 

horas), as maiores frequências foram encontradas entre os eutróficos, seguidos dos obesos, 

enquanto que, na faixa de curta duração (<7 horas), os mais frequentes eram os com 
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sobrepeso, seguidos dos adolescentes com baixo peso. Demais estudos pontuais apresentam 

resultados semelhantes. Carissimi et al. (2016) encontraram média de sono menor entre os 

639 adolescentes de duas cidades do Rio Grande do Sul que estudavam de manhã (8,06 horas 

por noite), em comparação com os que estudavam a tarde (9,35 horas por noite), além de 

identificarem menor jetlag social entre os que estudam a tarde, ou seja, indicando que esses 

adolescentes possuem menor variabilidade da duração do sono entre os dias de semana e fim 

de semana. Felden at al. (2016) estudaram 516 adolescentes de Santa Catarina e encontraram 

percentual de baixa duração do sono (<8h nos dias com aula) de 53,6%. Os adolescentes mais 

velhos (17-19 anos) tiveram duas vezes a chance de apresentar baixa duração do sono em 

comparação aos adolescentes com 10-12 anos. Além disso, aqueles que estudavam nos turnos 

manhã e noite apresentaram maior percentual de baixa duração do sono comparados aos do 

turno da tarde, mostrando a influência do turno escolar na duração do sono dos adolescentes 

de 10 a 19 anos de duas escolas de São Paulo revelaram a mesma tendência. Os autores 

observaram que, aos 10 anos, o percentual de baixa duração do sono era de 5%, aos 12 anos 

de 14% e no fim da adolescência de 59%. Neste mesmo estudo, a média de duração do sono 

encontrada foi de 8,83 horas nos dias de semana, porém, maior percentual de menor duração 

do sono nos adolescentes de classe alta em comparação com os adolescentes de classe baixa 

(Bernardo et al., 2009). 

Patte et al. (2017), identificaram a diminuição da duração média do sono, ao longo de três 

ondas de estudo, em adolescentes canadenses da 9² a 12ª séries de escolas de Ontario e 

Alberta. Ainda neste estudo, os autores identificaram que somente metade dos jovens 

dormiam entre 8-10 horas por noite (usou o ponto de corte da Canadian Society for Exercise 

Physiology que classifica como insuficiente o sono <8h por dia) e que maiores períodos 

de duração do sono foram observados entre meninos, brancos, que frequentavam escolas em 

áreas com maior renda familiar média. Outros estudos observacionais apontam para a 

tendência de diminuição da duração do sono. Entre os adolescentes coreanos, Lee e Park 

(2014), identificaram que 60% dorme menos que 8 horas por dia. Em Omã, dos 802 

adolescentes entre 15 e 18 anos, 41,5% dos meninos e 43% das meninas dormiam menos que 

7 horas por dia e, 42,5% dormia menos que a média (Kilani et al., 2013).  Na França, a 

duração média de sono dos adolescentes é de 8h40 (considerou restrição de sono <7h/dia), 

porém, diminui conforme a idade: aos 11 anos, a média é de 9h26 e aos 15 anos, 7h55 (Leger 

et al., 2012).  
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Um estudo de revisão sistemática que estudou 690.744 crianças e adolescentes entre 5 e 

18 anos de idade de 20 países, identificou que ocorreu redução do sono nos Estados Unidos, 

Canadá, Ásia e Europa, mas houve tendência de aumento no Reino Unido e Austrália 

(Matricciani et al., 2012). Nos últimos 20 anos, a redução do sono entre os adolescentes 

americanos tem ocorrido especialmente entre as meninas e os adolescentes que apresentam 

menor nível socioeconômico (Keyes et al, 2015).  

 

1.3 Fatores que influenciam o sono de adolescentes e consequências da restrição de 

sono.  

Ao longo da vida, o ser humano passa por transformações físicas e comportamentais 

(Borges e Schwarztbach, 2003). Nesse contexto, em especial na adolescência, ocorrem 

importantes mudanças na expressão do ciclo vigília/sono, que é circadiano e sofre influência 

de fatores biológicos, sociais e ambientais. Essas mudanças levam ao atraso na fase de sono 

caracterizado por horários de dormir e acordar mais tardios (Felden et al., 2015; Pereira et 

al.,2010; Carskadon et al., 2004).  

Entre os fatores biológicos, a idade e a maturação sexual, classificada segundo critérios de 

Marshall e Tanner (Marshall e Tanner,1969; Marshall e Tanner, 1970), têm sido associados à 

duração do sono dos adolescentes. Estudos laboratoriais demonstraram que os adolescentes 

mais velhos apresentam um atraso no início da hora de dormir e acordar, devido a 

modificação da proporção do sono REM e NREM, e esse atraso foi associado ao estado 

puberal e não somente a idade cronológica, indicando que há uma base biológica para dormir 

e acordar mais tarde na adolescência. Um dos mecanismos é em relação à melatonina, sugere-

se haver um atraso na sua produção de acordo com o aumento da maturidade sexual segundo 

estágios de Marshall e Tanner (Carskadon et al., 1997,1993).  O sono está associado a vários 

dos mesmos hormônios que estão envolvidos nas mudanças fisiológicas que ocorrem durante 

a puberdade. Por exemplo, o equilíbrio entre o hormônio liberador do hormônio do 

crescimento (GHRH) e hormônio liberador de corticotropina (CRH) parece ser importante 

para a regulação do sono (Knutson, 2006; Steiger e Holsboer, 1997). Todavia, a associação 

entre função endócrina e sono não foi minuciosamente investigada entre adolescentes 

(Knutson, 2005).  

   A duração do sono de adolescentes também pode ser influenciada por comportamentos 

como a exposição excessiva à luz elétrica, uso de produtos ricos em cafeína (Calamaro et al., 
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2009), o cumprimento de jornada de trabalho e o uso de mídias eletrônicas durante a noite 

(Carskadon, 1990). A exposição à luz azul de telas horas antes de dormir pode suprimir a 

melatonina e resultar na dessincronização do ritmo circadiano, além de que a própria curta 

duração do sono pode levar o indivíduo a maior exposição à tela no período de vigília 

(Burgess, 2013). Observa-se ainda que, durante a adolescência, o horário de acordar, que 

regula atividades escolares de muitos adolescentes, pode promover modificações nos períodos 

correspondentes às fases do sono, diminuindo a sua duração e comprometendo sua qualidade 

e eficiência (Agostini et al., 2016). 

A duração do sono de crianças e adolescentes é importante para garantir o crescimento 

e desenvolvimento adequado, (Carskadon, 1990) e manutenção da saúde, uma vez que 

participa da regulação dos processos de aprendizagem, do desenvolvimento cerebral, da 

restauração somática e de diferentes padrões endócrinos (Carskadon., 1990). Diversas são as 

consequências negativas relacionadas a restrição de sono em adolescentes, entre elas: o mau 

desempenho escolar, devido a sonolência e menor capacidade retentiva da memória, 

alterações de humor, e acidentes (Hansen et al., 2017; Agostini et al., 2016; Stea et al., 2014; 

Carskadon et al., 2004). Chen et al. (2006) observaram em seu estudo realizado em Taiwan, 

que os adolescentes com duração do sono adequada apresentaram melhor senso de 

responsabilidade pela própria saúde e alimentação, melhor autoestima e controle do estresse, 

maior frequência na prática de atividade física e menor frequência de visitas ao médico. 

Portanto, as implicações do sono adequado se estendem à saúde dos indivíduos em todos os 

seus aspectos, seja ela física, emocional e social.  

Uma das hipóteses que explica como o sono pode estar relacionado à cognição, 

aprendizagem e comportamento é a "hipótese de vigilância". Esta hipótese descrita por Vriend 

et al. (2015), postula que a sonolência é um elo intermediário. A falta de sono induz a 

sonolência - como demonstrado em estudos experimentais em adolescentes e crianças em 

idade escolar (Reynald et al.,2017; Fallone et al., 2001; Carskadon et al., 1981.), que, por sua 

vez, tem sido associado a problemas de conduta e diminuição do estado de atenção e alerta, 

levando a diminuição da velocidade de processamento e memória (Reynald et al.,2017; 

Calhoun et al., 2012). O mecanismo pelo qual o conhecimento recém-adquirido se torna 

memórias duradouras, chamado de "consolidação da memória", é um dos processos 

cognitivos para os quais o elo com o sono foi o mais estudado (Reynald et al.,2017). 
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Ao avaliar os efeitos da privação do sono na aprendizagem de estudantes 

universitários, com idade média de 23 anos, particularmente em ações e metas 

comportamentais direcionadas e habituais, Chen et al. (2017) descobriram que uma noite de 

privação de sono indicou um déficit na formação e controle de metas direcionadas, ou seja, a 

duração do sono afetou a percepção do conteúdo que deveria ser apreendido, 

consequentemente tornando os participantes menos sensíveis às mudanças. Os adolescentes 

do grupo com restrição de sono foram menos responsivos às atividades menos valorizadas no 

cotidiano e mais responsivos às atividades habituais. Entende-se que a restrição de sono afeta 

regiões do cérebro que estão relacionadas a execução de tarefas direcionadas a objetivos 

(Chen et al., 2017).   

Assim, em relação às consequências da privação do sono no comportamento, os resultados 

encontrados por Carskadon et al., (2004) ao estudar adolescentes, apontam para  sonolência 

excessiva, dificuldade de regulação do humor, desempenho acadêmico prejudicado, 

dificuldades de aprendizagem, atrasos e absenteísmo escolar . Resultados do estudo realizado 

por  Killgore et al., 2008 são semelhantes, e sugerem que a restrição de sono produz 

mudanças no metabolismo cerebral, cognição, emoção, habilidade para o gerenciamento do 

estresse, redução da auto-estima, assertividade, senso de independência e auto-realização 

(Killgore et al., 2008), características que influenciam na tomada de decisões  e estilo de vida 

dos indivíduos. 

 

1.4  Hábitos alimentares de adolescentes e ações educativas para mudança de estilo 

de vida e consumo alimentar 

Os adolescentes constituem um grupo nutricionalmente vulnerável, considerando-se suas 

necessidades nutricionais aumentadas devido as próprias alterações fisiológicas e metabólicas 

da adolescência, seu padrão alimentar e estilo de vida e sua suscetibilidade às influências 

ambientais, que impactam diretamente na qualidade da dieta deste grupo etário (Leal et al, 

2010; Philippi, 2008). Nesta fase, são comuns hábitos alimentares como a baixa ingestão de 

frutas, verduras e alimentos do grupo do leite em contrapartida com o consumo excessivo de 

refrigerantes, açúcares e lanches do tipo “fast food” (Leal et al, 2010; Carvalho et al 2001, 

Fisberg et al, 2000).  

O estudo National Youth Risk Behavior Survey realizado em 2015 com adolescentes 

americanos de 9-12 anos que frequentavam escolas públicas e privadas, identificou que 63,3% 
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dos adolescentes havia ingerido frutas ou sucos naturais pelo menos uma vez ao dia em 

relação aos últimos 7 dias anteriores à entrevista. A prevalência de ter consumido frutas ou 

sucos naturais uma ou mais vezes ao dia foi maior entre homens do que mulheres e, entre as 

mulheres, foi maior entre brancas comparadas as negras. Somente 30% dos adolescentes 

referiram ter consumido 3 ou mais frutas por dia nos últimos 7 dias. Em relação aos demais 

alimentos marcadores da alimentação saudável, 61% havia ingerido hortaliças pelo menos 

uma vez ao dia, e 32,6% dos adolescentes referiram ter consumido dois ou mais copos de leite 

por dia. Dos alimentos não saudáveis, observou-se que 20,4% dos adolescentes ingeriram um 

copo ou mais copos de refrigerante por dia e 13,8% dos adolescentes não realizaram o 

desjejum nos sete dias anteriores à entrevista (Kann et al, 2016).   

Estudos nacionais também têm investigado o consumo alimentar de adolescentes, assim 

como outros hábitos relacionados à alimentação. O Estudo de Riscos Cardiovasculares em 

Adolescentes (ERICA), estudo transversal, nacional e de base escolar, identificou que entre os 

adolescentes brasileiros, 21,9% não consumiam café da manhã, 68% realizavam refeições 

com os pais ou responsáveis e 48,2% ingeriam cinco ou mais copos de água por dia. Em 

geral, os hábitos saudáveis eram “sempre ou quase sempre” realizados em maior percentual 

por meninos, adolescentes mais novos, que têm mãe com nível de escolaridade mais elevado, 

estudantes da rede privada e turno da tarde e moradores da região Norte (Barufaldi et al., 

2016).  

Em outra publicação, o estudo ERICA também identificou que, nos últimos 7 dias 

anteriores à pesquisa, dentre os alimentos com maior prevalência de consumo entre os 

adolescentes, destacaram-se o arroz, os feijões, sucos e pães, sendo o refrigerante o sexto 

alimento mais consumido. Observou-se também que a contribuição energética de açúcar livre 

foi maior que 20% do valor energético total (VET) ingerido pelos adolescentes. De forma 

semelhante ao resultado obtidos em estudos internacionais, a prevalência de inadequação de 

ingestão de cálcio, vitaminas A e E foi elevada, assim como a ingestão de sódio foi excessiva 

(80% dos adolescentes) (Souza et al, 2016). 

Resultados da última Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), realizada entre 

estudantes brasileiros do 9º ano, em 2015, indicaram que o consumo semanal igual ou 

superior a cinco dias de feijão, legumes e frutas frescas, alimentos marcadores de alimentação 

saudável, atingiu 60,7%, 37,7% e 32,7%, respectivamente. Para os alimentos marcadores de 
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alimentação não saudável, os percentuais chegaram a 13,7% para salgados fritos, 41,6% para 

guloseimas, 26,7% para refrigerantes e 31,3% para ultraprocessados salgados (IBGE, 2016). 

Este padrão alimentar, caracterizado pelo elevado consumo de alimentos marcadores da 

alimentação não saudável é preocupante, pois pode levar ao excesso de peso e a maior 

probabilidade de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como diabetes, hipertensão 

arterial e dislipidemias na vida adulta (Leal et al, 2010; Veiga et al, 2004). Portanto, faz-se 

necessário o encorajamento às mudanças dos hábitos alimentares na população dessa faixa 

etária. 

Umas das estratégias para a promoção da alimentação adequada e saudável preconizada 

pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN (Brasil, 2013) envolve a educação 

alimentar e nutricional, que visa promover a autonomia dos indivíduos para melhorar 

voluntariamente os hábitos alimentares, contribuindo assim para a redução do risco de 

desenvolver doenças crônicas (Brasil, 2013; Brasil, 2012). Nesse contexto, a escola é 

considerada um espaço de promoção da saúde, em particular da alimentação adequada e 

saudável, pois atua na formação cidadã, estimulando a autonomia, o exercício dos direitos e 

deveres, o controle das condições de saúde e qualidade de vida, bem como na obtenção de 

comportamentos e atitudes considerados como saudáveis (Camozzi et al., 2015).  

Diversos estudos têm sido realizados com o objetivo de promover mudanças de hábitos 

alimentares em adolescentes. Revisões sistemáticas e metanálises que avaliaram o impacto e a 

efetividade de ações educativas para prevenção e controle do excesso de peso em escolares, 

apontaram melhorias nos conhecimentos dos adolescentes sobre alimentação saudável por 

parte dos escolares e mudanças no comportamento alimentar, como o aumento no consumo de 

frutas e verduras. Ainda, os estudos evidenciaram que intervenções com duração > 1 ano, 

introdução de atividade física regular da escola, envolvimento dos pais, introdução da 

educação nutricional no currículo regular e fornecimento de frutas e verduras pelos serviços 

de alimentação da escola, apresentaram resultados mais efetivos (Araújo et al., 2017; 

Friedrich et al., 2012; Silveira et al., 2011). 

No entanto, estudos que visam à promoção da alimentação saudável em adolescentes, nem 

sempre encontram os resultados positivos esperados (Evans et al., 2013). As intervenções 

direcionadas às modificações dos hábitos alimentares e excesso de peso tendem a ser 

centradas na modificação no estilo de vida já conhecidos pela literatura, porém são inúmeros 

os fatores que podem influenciar o estilo de vida dos indivíduos, tornando-se necessário 
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compreender de que forma essas variáveis podem influenciar também na modificação do 

consumo alimentar a partir de ações educativas (Lama e Cadete, 2017).  

Embora os adolescentes tenham conhecimento adequado do conceito de alimentação 

saudável e conheçam as consequências que seus comportamentos alimentares possam 

acarretar à saúde, estes conhecimentos nem sempre são coerentes com as escolhas alimentares 

realizadas por adolescentes mais novos (Pirouznia, 2001). Assim, torna-se interessante 

identificar fatores explicativos alternativos, não contemplados nos atuais modelos teóricos que 

possam influenciar as escolhas alimentares, mudanças de hábitos e adesão às intervenções 

propostas (Pereira et al., 2015). Segundo Pereira et al. (2015), satisfação corporal, 

preocupações éticas, qualidade sensitiva, acessibilidades, influência social e humor, 

contribuem para o comportamento alimentar de adolescentes de escolas de Lisboa. Ressalta-

se nesse estudo o humor, uma característica pessoal/psicológica, que revelou-se um fator 

consistente, corroborando os resultados dos estudos que demonstram a existência de uma 

relação entre o humor e os comportamentos alimentares dos jovens (Martyn-Nemeth, et al. 

2009). Para Lama e Cadete (2017), a relação dos indivíduos com a comida, informação e 

conscientização, aspectos culturais relacionados ao ambiente e emoções e sentimentos, são 

fatores que contribuem para as escolhas e transformações alimentares dos indivíduos 

avaliados. A análise evidenciou ainda que a ansiedade e a tristeza podem induzir o comer 

compulsivo; a autonomia foi o fator motivacional para a condução das mudanças. 

Constata-se, desta forma, a diversidade de fatores de ordem psicológica e psicossocial, 

que contribuem para dificultar as mudanças no estilo de vida e dos hábitos alimentares, que 

podem ser influenciados pelo sono. Assim, destaca-se a importância de considerar o papel do 

sono na mudança de hábitos dos indivíduos. 

 

1.5 Sono e Consumo alimentar  

Embora os resultados encontrados na literatura sejam controversos, grande parte dos 

estudos encontrados demonstram associação direta entre duração do sono e melhor consumo 

alimentar, seja na forma quantitativa, através da estimativa de ingestão energética e dos 

macronutrientes, ou qualitativa, avaliando o consumo de determinados grupos alimentares ou 

da qualidade da dieta. Os estudos encontrados e aqui descritos, que analisaram a relação entre 

a duração do sono e o consumo alimentar de adolescentes, são de delineamento transversal. 

Os principais resultados encontrados apontam para a maior duração do sono associada 
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diretamente ao consumo de frutas e peixes e, inversamente ao consumo de snacks, pizza e 

hambúrguer (Ferranti et al., 2016; Garaulet et al., 2011) , duração do sono menor que 10 horas 

associado diretamente ao consumo de refrigerante, bebidas adoçadas e doces (Franckle et al., 

2015; Stea et al., 2014) e menor duração do sono associada a maior ingestão energética 

(Weiss et al., 2010; Westerlund at al., 2009). Os instrumentos utilizados pelos estudos 

descritos foram:  questionário com informações de sono auto relatado ou preenchido pelos 

pais e o questionário de frequência alimentar para obter informações sobre o consumo de 

alimentos.  Ferranti et al. (2016) ao avaliarem 1586 adolescentes italianos com idade entre 11 

e 14 anos, num estudo de delineamento transversal utilizando a duração auto relatada nos dias 

de semana e final de semana e questionário de frequência alimentar para informações sobre 

consumo, encontrou que a duração do sono associou-se positivamente ao consumo de frutas e 

vegetais e inversamente ao consumo de doces/snacks. Franckle et al. (2015) encontraram 

resultados relacionando inversamente a duração do sono menor que 10 horas com ingestão de 

suco natural no dia anterior, e diretamente com ingestão de refrigerantes no dia anterior da 

entrevista. Stea et al (2014) ao estudar 2742 adolescentes com idade entre 15 a 17 anos, 

encontrou menor duração do sono associada ao maior consumo de doces e balas e a maior 

irregularidade de refeições (ter menos de quatro refeições ao dia). Weiss et al (2010) ao 

utilizar a actigrafia a fim de avaliar a duração do sono e dois recordatórios de 24h para avaliar 

o consumo alimentar de 240 adolescentes com idade entre 16 a 19 anos, nos Estados Unidos, 

encontrou menor duração do sono associada a maior ingestão energética, maior percentual do 

VET em lipídios e menor percentual do VET em carboidratos. Entre as meninas que dormiam 

menos que oito horas, observou-se chance quatro vezes maior de ingestão de snacks.  

Resultados diferentes foram encontrados por Khan et al (2015), que não encontrou associação 

entre duração do sono e qualidade da dieta.  (β = 0.60, 95% CI: 0.11, 1.09) ao estudar 5560 

adolescentes canadenses com idade entre 10 e 11 anos (duração do sono questionada aos pais 

e questionário de frequência alimentar com cálculo de Índice de Qualidade da Dieta).  

Além da duração do sono, outras exposições associadas ao consumo alimentar têm sido 

investigadas. Entre elas: a variação na duração do sono, na hora de dormir e acordar, além da 

hora de dormir e acordar, nos dias de semana e finais de semana (Harrex et al., 2017; 

Thellman et al., 2016; Landis et al., 2016; Golley et al., 2013; Bel et al., 2013)). Estes 

apresentam resultados associando hora de dormir mais tarde com o menor consumo de frutas 

e hortaliças e maior consumo de bebidas adoçadas (Harrex et al., 2017; Thellman et al., 2016; 

Landis et al., 2016) e menor pontuação do índice de Qualidade da Dieta (Golley et al., 2013, 
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Bel et al., 2013). Todavia, estudos que analisassem a modificação do consumo alimentar de 

alimentos saudáveis e não saudáveis em adolesecentes, segundo a duração do sono, não foram 

encontrados. O resumo com a descrição dos estudos e seus principais resultados encontra-se 

no Quadro 1 (Anexos). 

 

1.6 Sono e consumo alimentar: bases fisiológicas. 

Ainda não são totalmente esclarecidos os mecanismos biológicos precisos que mediam a 

relação entre sono e ingestão alimentar, no entanto, vários estudos em animais e em humanos 

têm sugerido algumas hipóteses. Dado que o hipotálamo desempenha funções na secreção de 

hormônios que regulam o ciclo sono vigília e o balanço energético, uma das hipóteses é que a 

relação entre sono e ingestão alimentar poderia relacionar-se ao desequilíbrio dos padrões 

neuroendócrinos reguladores do apetite e do balanço energético, alterando significativamente 

a ingestão alimentar (Adamantidis & Lecea, 2008; Knutson, Spiegel et al. 2007). Esse 

desequilíbrio se daria, na situação de privação do sono, pela diminuição do hormônio 

anorexígeno leptina e o aumento do hormônio orexígeno grelina, resultando, assim, no 

aumento da fome e da ingestão alimentar (Crispim et al., 2007). A redução persistente das 

horas de sono promoveria alterações nesses hormônios envolvidos na regulação do apetite, 

produzindo alterações no comportamento alimentar, aumentando a necessidade de consumo 

de alimentos ricos em açúcar refinados e de elevada densidade calórica (Adamantidis & 

Lecea, 2008; Knutson et al, 2007).  

A leptina é uma proteína produzida por diferentes tecidos, mas principalmente pelo tecido 

adiposo. Esse hormônio sinaliza o estado de equilíbrio energético para o centro regulatório do 

cérebro e a sua liberação está associada com a promoção da saciedade. Sua atuação ocorre a 

partir do aumento da expressão de neuropeptídios anorexígenos e também com a inibição dos 

neuropeptídeos orexígenos, por exemplo, o neuropepitídeo Y (NPY) (Crispim et al., 2007). 

Além da inibição do neuropeptídeo Y, a leptina inibe a proteína relacionada à agouti no 

hipotálamo, também responsável pelo aumento do apetite e redução do gasto energético, e na 

estimulação do pró-ópio melanocortina. Uma hipótese é que os neurônios produtores desses 

mediadores interajam com os sistemas de regulação hormonal das hipocretinas, 

neuropeptídios que promovem a manutenção da vigília e aumento do gasto energético e 

responsáveis pela busca por alimentos que possam trazer sensação de prazer e do hormônio 
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concentrador de melanina. Portanto, atuam simultaneamente no apetite e na regulação do sono 

(Adamantidis & Lecea, 2008) 

Diversos estudos têm postulado a influência direta do sono na liberação de leptina, entre 

eles, o estudo conduzido por Spiegel et al. (2004), que avaliou o padrão da secreção da leptina 

em 11 indivíduos do sexo masculino que tiveram diminuição de 4 horas do tempo de sono 

durante seis noites. Os resultados encontrados demonstraram que o sono desempenha 

importante papel nessa regulação, uma vez que os valores médios e máximos da leptina 

diminuíram (-19% e -26%, respectivamente) durante a restrição de sono, quando comparados 

com os valores encontrados em indivíduos que dormiram normalmente (8 horas). Os 

resultados também demonstraram que os efeitos da duração do sono na leptina foram 

associados quantitativamente com alterações nos perfis de cortisol e TSH (Spiegel et al., 

2004). A restrição do sono parece alterar a habilidade da leptina no desencadeamento de um 

sinal no balanço energético, quando as necessidades calóricas são alcançadas. É possível que 

a diminuição dos níveis de leptina após a restrição de sono seja uma adaptação do aumento da 

necessidade calórica pelo aumento do tempo de vigília (Taheri et al., 2004). 

A grelina, um hormônio produzido principalmente pelas células endócrinas do estômago, 

duodeno e em uma série de estruturas cerebrais, aumenta nos períodos de jejum, 

desencadeando a sensação de fome, estimulando a motilidade gastrointestinal (Masuda et al., 

2000) e promovendo a deposição de gordura (Tschop et al. 2000). A grelina foi a primeira 

substância descoberta que demonstrou aumentar a fome e o apetite quando administrada em 

humanos (Wren et al., 2001). A exemplo do que acontece com a leptina, o sono parece 

influenciar o padrão de secreção da grelina, pois altos níveis desse hormônio durante a manhã 

foram relacionados com a curta duração do sono em humanos (Crispim et al 2007; Taheri et 

al., 2004). Outras evidências demonstraram que os níveis da grelina eram maiores em 

indivíduos com restrição de sono, quando comparados com os indivíduos que tinham um 

tempo adequado de sono (Spiegel et al., 2005; Taheri et al., 2004). Spiegel et al. (2005) 

demonstraram que a diminuição de 4 horas de sono por um período de 2 dias em 12 homens 

saudáveis foi associada com um aumento de quase 28% dos níveis diurnos da grelina. 

Com base nesses dados, observa-se que um aumento na relação grelina/leptina é 

considerado pela literatura atual um dos principais fatores que pode desencadear o aumento da 

fome, principalmente por alimentos mais calóricos, quando há alteração do padrão habitual de 

sono.   
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2. JUSTIFICATIVA 

Certamente, o sono não é a única explicação para escolhas alimentares não saudáveis e 

resistência a mudança de hábitos, mas o seu efeito precisa ser considerado diante das 

evidências apontadas. Existe uma grande dificuldade em se estabelecer uma relação entre 

duração do sono e consumo alimentar, pois ambos apresentam determinantes e sistemas 

fisiológicos complexos. Além disso, o tipo de desenho transversal foi identificado na maioria 

dos estudos que avaliaram essa relação. 

Sono adequado entre crianças e adolescentes pode não só contribuir para o melhor 

consumo alimentar de adolescentes, como também proporcionar outros benefícios à saúde. No 

entanto, indivíduos de menor nível socioeconômico e que residem em regiões também de 

menor nível econômico são os que apresentam pior qualidade e menor duração do sono. 

Portanto, verificou-se a necessidade de investigar a modificação do consumo alimentar, ao 

longo de um ano letivo, após ações educativas em adolescentes para mudanças de hábitos 

alimentares e redução do excesso de peso, em adolescentes escolares da rede pública de 

ensino de Duque de Caxias, segundo a duração do sono. 

Assim, justifica-se a importância da realização deste estudo a fim de contribuir para a 

reformulação de estratégias focadas na prevenção e combate à obesidade e doenças crônicas 

não transmissíveis, que possam ir além das recomendações já abordadas. Além de incentivar 

um novo olhar do profissional de saúde que lida diretamente com os sujeitos por meio do 

cuidado integral e centrado nos mesmos, considerando o sono e seus determinantes, como 

importante aspecto a ser abordado como parte desse cuidado.  
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3. OBJETIVOS 

       Geral 

• Analisar a modificação da frequência semanal do consumo alimentar de marcadores da 

alimentação saudável e não saudável após ações educativas em adolescentes, 

considerando a duração do sono.  

• Específicos 

o Descrever as características dos adolescentes que participaram de ações educativas do 

grupo intervenção; 

o Analisar a variação da frequência semanal do consumo de marcadores saudáveis e não 

saudáveis da alimentação dos adolescentes;  

o Analisar a variação da frequência semanal do consumo de marcadores saudáveis e não 

saudáveis da alimentação dos adolescentes, segundo a duração do sono na linha de 

base.  
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4. MÉTODOS  

5.1 População e desenho do estudo  

O presente trabalho é parte integrante da quarta edição do estudo de intervenção 

comunitária, de base escolar, denominado PAAPPAS (Pais, Alunos, Agentes de Saúde e 

Professores Pela Alimentação Saudável), que combinou intervenções multicomponentes 

primárias e secundárias para redução do peso excessivo, mudança de hábitos alimentares e 

estilo de vida em adolescentes. O estudo é constituído por alunos do 5° e 6° ano de 18 escolas 

municipais de Duque de Caxias-RJ, no ano de 2016, sendo 9 escolas controle e 9 intervenção, 

alocadas aleatoriamente. Trata-se de um estudo multicêntrico, com parceria entre 

pesquisadores do Instituto de Medicina Social, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(IMS/UERJ), da Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). Este trabalho foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Tecnológico e Científico (CNPq) e Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro (FAPERJ) (Sgambato et al., 2016). 

Segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

referentes a Duque de Caxias, em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) era 0,711; a taxa de mortalidade infantil era de 14,13 óbitos por mil nascidos vivos 

em 2014; e o salário médio mensal dos trabalhadores formais era de 2,9 salários mínimos e 

somente 20,9% da população apresentava ocupação em 2015, indicando condições de vida 

precárias dessa população (IBGE; IFDN, 2015). Em 2005, a insegurança alimentar atingia 

72% dos municípios da região (Pimentel et al., 2009). 

Na linha de base, o estudo contava com um total de 2749 adolescentes, entre eles, 2742 

elegíveis. Todavia, esta dissertação detém-se a analisar somente os dados dos adolescentes do 

grupo intervenção, que apresentou na linha de base 1405 adolescentes e ao final do estudo, 

1290. Os critérios de exclusão adotados foram estudantes com deficiência física e 

adolescentes grávidas. Detalhes sobre o cálculo da amostra podem ser encontrados em 

Sgambato et al., (2016). 

O presente estudo incluiu participantes do grupo intervenção com dados referentes a 

duração do sono dos adolescentes na linha de base e dados do consumo alimentar na linha de 

base e/ou no final do estudo. Foram incluídos, então, 1061 participantes no grupo intervenção 

com informações de sono e consumo alimentar (Figura 1).  
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5.2 Intervenções 

As escolas foram aleatoriamente alocadas por meio de sorteio com uso de envelopes 

opacos e na presença de pesquisadores não envolvidos no estudo. A intervenção foi realizada 

na escola pelos professores das escolas treinados pela equipe de pesquisadores do estudo para 

proporcionar conhecimentos sobre um estilo de vida saudável, incluindo ingestão de 

alimentos, atividade física e hábitos sedentários, durante o período letivo escolar 

(seguimento). Foram realizadas seis intervenções que incluíam atividades a fim de melhorar 

as escolhas alimentares e  a compra de alimentos em supermercados e feiras; desenvolver 

habilidades através de aulas culinárias com o preparo de saladas na escola escolhendo entre 

uma grande variedade de verduras e frutas e,  preparo de pizzas vegetarianas; aumentar a 

ingestão de água em substituição ao consumo de bebidas adoçadas; incentivar a prática de 
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atividade física através de campeonatos olímpicos, aumentar  consumo de frutas em 

substituição aos biscoitos e desenvolver a consciência alimentar em relação aos sinais 

fisiológicos de fome e saciedade, comer consciente e com atenção plena (Sgambato et al., 

2016) (Quadro 2).  

 

Quadro 2. Descrição das ações educativas, duração e mudanças esperadas. 
Ações educativas Descrição Duração 

por mês 

Mudança 

esperada 

1 - Alimentação Saudável Definição de alimentação e escolhas 

alimentares saudáveis usando dois jogos 

educativos. 

Mensagem principal: redução de 

biscoitos, refrigerantes e bebidas 

açucaradas. 

2 x 

30 min 

Melhorar as 

escolhas ao 

comer e comprar 

alimentos em 

supermercados e 

feiras 

2-Aulas de culinária Primeira atividade - os alunos 

prepararam saladas na escola escolhendo 

entre uma grande variedade de verduras e 

frutas. Após, prepararam pizzas 

vegetarianas. 

1x 

50 min 

Desenvolver 

habilidades 

culinárias para 

promover 

escolhas 

alimentares 

saudáveis, 

discutir aspectos 

sensoriais dos 

alimentos e 

estimular o 

trabalho em 

equipe. 

3-Trocar bebida açucarada por água Medir a quantidade de açúcar em 

diferentes bebidas. Consumo de açúcar e 

prevenção de doenças. 

 

2 x 

30 min 

Aumentar o 

consumo de 

água. 

4-Atividade física e 

comportamento sedentário 

Jogos de classe relacionados aos jogos 

olímpicos e tempo gasto em 

sedentarismo. 

2 x 

30 min 

Prática de 

atividade física. 

5-Consumo de frutas Discussão em grupo e jogos sobre frutas. 

O que eles gostam e não gostam. 

Diversidade de frutas do Brasil. Como 

comprar frutas a preços acessíveis e a 

importância de comer frutas. 

2x 

30 min 

Trocar o 

consumo de 

biscoitos por 

frutas. 

6-Mindfulness eating e estratégias 

conscientes de auto controle 

Atividade referente aos sinais de fome e 

saciedade; como combinar alimentos 

para montar pratos saudáveis. 

2 x 

30 min 

Desenvolver a 

consciência 

alimentar em 

relação aos 

sinais 

fisiológicos de 

fome e 

saciedade. 

Fonte: Sgambato et al., 2016. 
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5.3 Coleta de dados 

Todos os alunos matriculados nas 5ª e 6ª séries das escolas sorteadas, com faixa etária 

entre 9 e 17 anos, eram elegíveis para o estudo. Os critérios de exclusão adotados foram 

estudantes com deficiência física (devido a dificuldade de realizar as medidas 

antropométricas) e adolescentes grávidas. Os dados com as informações da linha de 

base foram coletados nos meses de março e abril de 2016 e o pós intervenção no período 

novembro-dezembro de 2016. O estudo foi conduzido de acordo com as normas consolidadas 

de ensaios de relatórios (CONSORT) para ensaios randomizados em cluster (Sgambato et al., 

2016).  

As informações socioeconômicas, de hábitos de vida e hábitos alimentares foram auto 

preenchidas através de questionário estruturado eletrônico, por meio do Personal Digital 

Assistant (PDA), no início e no final do estudo. Os alunos responderam ao questionário sob a 

supervisão de pesquisadores de campo, em sala de aula (Sgambato et al., 2016). 

5.3.1 Variáveis 

Para o presente estudo foram consideradas as seguintes variáveis: 

5.3.1.1 Variável de exposição:  

            - Duração do sono  

As informações sobre a duração do sono dos adolescentes foram obtidas através das 

perguntas:  

“Em geral, a que horas você vai dormir?” (indique a hora que mais se aproxima   do 

horário em que usualmente você deita para dormir)   _ _ horas da noite ; 

“ Em geral, a que horas você acorda?” (indique a hora que mais se aproxima do 

horário em que você acorda) _ _ horas da manhã. 

As respostas eram obtidas em horas da manhã e horas da noite, sem restrição do 

formato e o cálculo da duração do sono foi obtido através da diferença entre a hora de dormir 

e a hora de acordar. A análise de consistência dos dados foi realizada, primeiramente, 

observando-se  as frequências de respostas da hora de dormir e acordar em função do turno 

escolar, a saber:  Turno1 : 7-11h , Turno 2: 11-15h,  Turno 3:13-17h e  Turno 4 :15-19h para 

avaliar a compatibilidade da hora de dormir e acordar com o horário que o adolescente 

estudava. Os horários da variável “hora de dormir” foram considerados baseados nos mesmos 
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horários utilizados no estudo transversal, nacional , realizado por Abreu et al (2015), que 

investigou a associação entre duração do sono e perfil lipídico de adolescentes das Regiões 

Sul e Centro Oeste que participaram do ERICA (Estudo de Riscos Cardiovasculares em 

Adolescentes com representatividade nacional). Foram considerados válidos o período para 

hora de dormir das 18h -3h. Seguindo os mesmos critérios descritos, foi considerado hora de 

acordar a partir das 5h. A hora de acordar máxima aceitável foi a hora de início do turno 

escolar por se tratar de adolescentes com autonomia e morarem próximo à escola. Para 

padronizar os dados para as análises, as respostas da hora de dormir e acordar foram tratados 

no formato 24h. A faixa de duração do sono dos adolescentes compreendeu o período de 4h-

14h. Esse resultado foi encontrado após a limpeza dos dados e revisão da literatura.  

A variável duração do sono categórica foi calculada segundo as recomendações da 

National Sleep Foundation (NSF) em: Sono Menor que o Recomendado, Recomendado, 

Maior que o Recomendado. 

A NSF recomenda como pontos de corte para o sono adequado de adolescentes, 9 a 11 

horas de sono para indivíduos de 6 a 13 anos e 8 a 10 horas de sono para indivíduos de 14 a 

17 anos. Não recomenda duração do sono menor que 7 horas para ambas as faixas de idade 

duração do sono maior que 12 horas para a faixa etária de 6 a 13 anos e duração maior que 11 

horas para adolescentes de 7 a 14 anos. (Hirshkowitz, 2015).  

5.3.1.2 Variável desfecho 

-  Consumo alimentar 

  O consumo alimentar nos últimos três meses foi avaliado através de questionário de 

frequência alimentar (QFA), semiquantitativo com 21 itens marcadores da alimentação 

saudável e não saudável extraídos de um QFA validado para adolescentes por Araújo et al, 

2010.  

Os itens presentes no questionário reduzido foram:   leite, iogurte, produtos à base de 

cereais (neston, mucilon, farinha láctea, sucrilho), pão/torrada, biscoito recheado/waffle, 

pão de queijo, feijão, farinha de mandioca ou farofa, carne ensopada com legumes, peixe, 

frios (presunto, mortadela, peito de perú), frutas, salada crua, verdura ou legumes cozidos, 

aipim, batata frita, refrigerante, suco natural da fruta, sanduíche, pizza e bala.  
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Entretanto, para realizar as análises, este estudo selecionou apenas alguns marcadores 

da alimentação saudável e não saudávelde maior consumo dos adolescentes, a saber: feijão, 

fruta, leite, suco natural e verduras como marcadores saudáveis; biscoito recheado, presunto e 

refrigerantes como marcadores não saudáveis. 

As respostas para frequências de consumo foram: “menos de 1 vez por mês ou 

nunca”; 1-3 vezes por mês; 1 vez por semana; 2-4 vezes por semana; 5-6 vezes por semana; 

1 vez por dia; 2 ou mais vezes por dia, mais de 5 vezes na semana”, dependendo do tipo de 

alimento (Anexo I). 

Para as análises, optou-se por utilizar frequências semanais de consumo. Assim, as 

frequências reportadas foram transformadas em semanais e as respostas obtidas foram: 0 

vezes na semana, 0.5 vezes na semana, 1 vez por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes na 

semana, 5.5 vezes por semana, 7 vezes na semana (uma vez por dia) e 14 vezes na semana 

(duas vezes ao dia) (Quadro 3).  

Quadro 3. Frequência semanal para cada opção de frequência do QFA. 

 

5.3.1.3 Variáveis de caracterização    

            - IMC 

As medidas antropométricas peso e estatura foram coletadas e inseridas no PDA 

por pesquisadores treinados no dia da coleta dos dados. Para obter medidas de peso e 

percentual de gordura, foi utilizada balança eletrônica portátil (Tanita®BC-‐558), com 

bioimpedância elétrica e precisão de 0,1 kg. Era necessário, para a correta mensuração, 

que o indivíduo estivesse 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 mensurada com o uso de estadiômetro portátil 

(Alturexata®), com amplitude de 200 cm e variação de 0,1 cm. Foram realizadas duas 

Opção de frequência do QFA  Cálculo Frequência semanal 

menos de 1 vez por mês ou nunca - 0 

1-3 vezes por mês 2÷4 0,5 

1 vez por semana 1 1 

 2-4 vezes por semana 3 3 

5-6 vezes por semana 5,5 5,5 

  mais de 5 vezes na semana 5 5 

1 vez por dia 1x7 7 

2 ou mais vezes por dia 2x7=14 2 
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medidas e uma variação máxima de 0,5 cm entre elas foi admitida. Caso a variação 

excedesse a esse valor, as medidas eram repetidas. A média das duas medidas válidas foi 

considerada para a análise. Os indivíduos foram pesados e medidos com o mínimo de 

vestimentas e descalços, seguindo as recomendações de Gordon et al. (1988). 

A classificação do estado nutricional dos adolescentes foi realizada com base nos 

valores do IMC/Idade, em escores-‐z, utilizando-‐se as novas curvas da OMS (de Onis et al., 

2007) com o uso do software WHO-‐Anthro Plus 2009 (WHO, 2009ª). 

     - Sexo e Idade 

A idade foi coletada em anos completos no momento da entrevista. Para as 

análises, foi apresentada contínua e categorizada (9-13 anos; 14-17 anos). O sexo foi 

categorizado em feminino ou masculino. 

  - Cor da pele 

 A cor da pele foi obtida por auto relato. Havia as seguintes opções de resposta: 

“branca”, “negra/preta”, “parda/mulata/morena”, “amarela (oriental)/indígena”. 

5.4 Análises estatísticas 

Os dados são apresentados em tabelas descritivas, expressos em médias ± desvio-

padrão ou mediana e intervalo interquartílico, para variáveis contínuas, e como frequência 

para variáveis categóricas. 

Para avaliar a variação da frequência semanal do consumo dos alimentos marcadores 

da alimentação, segundo a duração do sono na linha de base, foi realizada análise de dados 

longitudinais de frequência de consumo semanal de cada grupo de alimentos com o tempo de 

duração de sono utilizando modelos mistos para variáveis continua com distribuição 

assimétrica com o procedimento PROC Genmod, modelo  gama com função logarítmica (link 

log), com o Software Statistical Analysis System, version 9.3 (SAS Institute Inc, Cary, NC). 

Estimaram-se modelos brutos e ajustados por potencias variáveis de confundimento, 

considerando nível de significância estatística de 5%.  

5.5 Aspectos Éticos 

O protocolo do projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Medicina Social - CAAE: 10471313.2.0000.5260. O consentimento informado por escrito foi 

obtido de todos os pais dos participantes. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados e a discussão estão apresentados em formato de artigo a ser submetido 

para publicação na revista Cadernos de Saúde Pública. Artigo (versão preliminar): Duração 

do sono e modificação do consumo alimentar de adolescentes após ações educativas. 

Palavras-chave: sono; dieta; adolescente. 
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DURAÇÃO DO SONO E MODIFICAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE 

ADOLESCENTES APÓS AÇÕES EDUCATIVAS. 

INTRODUÇÃO  

Nas últimas décadas, as questões que envolvem o sono dos adolescentes, ritmo 

circadiano essencial à vida¹, ganharam crescente atenção de pesquisadores e do público em 

geral. A National Sleep Foundation (NSF 2015) sugere como pontos de corte para o sono 

adequado de adolescentes, 9 a 11 horas de sono para indivíduos de 6 a 13 anos, e 8 a 10 horas 

de sono para indivíduos de 14 a 17 anos 2. 

 A privação de sono, que neste grupo tem sido reconhecida cada vez mais como um 

problema de saúde pública3 devido suas consequências na saúde mental, como a depressão4, e 

doenças cardiovasculares5, também contribui para o mau desempenho escolar, devido a 

sonolência e menor capacidade retentiva da memória e alterações de humor6,7 Além disso, a 

restrição de sono pode afetar a compreensão de informações que poderia ser apreendida, 

tornando os indivíduos menos sensíveis às mudanças de comportamento8.  Por outro lado, 

adolescentes com duração do sono recomendada apresentam melhor senso de 

responsabilidade com a própria saúde e alimentação, melhor autoestima e controle do 

estresse, maior frequência na prática de atividade física e menor frequência de visitas ao 

médico9. Portanto, as implicações do sono não adequado se estendem à saúde dos indivíduos 

em todos os seus aspectos, seja ela física, emocional e social.  

A importância do sono vai além da sua influência nas características comportamentais, 

sendo associado, por exemplo, ao consumo de alimentos. A ingestão dietética é controlada 

por uma complexa interação entre os sistemas endócrino, gástrico e nervoso central. A 

deficiência de sono é relacionada com a disfunção do metabolismo da glicose, aumento da 

concentração da grelina e decréscimo da concentração de leptina, hormônio que atua inibindo 

a ingestão alimentar. Essas alterações endócrinas podem estar associadas ao aumento do 

consumo de alimentos ao longo do dia e a preferência por alimentos de maior densidade 

energética10, com consequente aumento de ingestão calórica. Além disto, na adolescência, são 

comuns hábitos alimentares caracterizados pela baixa ingestão de frutas, verduras e alimentos 

do grupo do leite em contrapartida com o consumo excessivo de refrigerantes, açúcares e 

lanches do tipo “fast food”, ou seja, marcadores não saudáveis da alimentação”11,12,13., 

contribuindo para o excesso de peso e obesidade, e morbidades nesta faixa etária14, tornando-

se importante a realização de ações educativas para mudanças de hábitos. 



41 

 

 

 

 Revisões sistemáticas e metanálises que avaliaram o impacto e a efetividade de ações 

educativas para prevenção e controle do excesso de peso em escolares, apontaram melhorias 

nos conhecimentos dos adolescentes sobre alimentação saudável e mudanças no 

comportamento alimentar, como o aumento no consumo de frutas e verduras, mas nem 

sempre acompanhadas da redução do consumo de alimentos não saudáveis15,16,17, e portanto 

não redução do excesso de peso e obesidade.  

Assim, analisar a modificação alimentar a partir de fatores, como a duração do sono, 

que possam influenciar o consumo de alimentos, pode ser uma ferramenta que ajude a 

identificar novas questões a serem abordadas em ações educativas e estudos de intervenções 

com este fim. Portanto, o objetivo deste estudo é analisar a modificação da frequência 

semanal do consumo alimentar de marcadores da alimentação saudável e não saudável após 

ações educativas em adolescentes, considerando a duração do sono. 

 

METODOLOGIA 

Desenho e população de estudo  

O presente trabalho é parte do estudo de intervenção randomizada, de base escolar, 

denominado PAAPPAS (Pais, Alunos, Agentes de Saúde e Professores Pela Alimentação 

Saudável), que combinou intervenções multicomponentes primárias e secundárias com o 

objetivo de mudar hábitos alimentares e estilo de vida para a perda de peso em adolescentes. 

Este estudo é constituído por alunos do 5° e 6° ano de 18 escolas municipais de Duque de 

Caxias-RJ, região metropolitana do Rio de Janeiro, no ano de 2016, sendo 9 escolas controle e 

9 intervenção, que foram aleatoriamente alocadas por meio de sorteio com uso de envelopes 

opacos e na presença de pesquisadores não envolvidos no estudo, com um total de 2749 

adolescentes, entre eles, 2742 elegíveis, sendo alocados 1405 no grupo intervenção e 1337 

controle. Os critérios de exclusão adotados foram estudantes com deficiência física e 

adolescentes grávidas18. Detalhes sobre o estudo geral podem ser encontrados em Sgambato et 

al., 201618. 

Considerando o objetivo proposto, o presente estudo incluiu na análise somente 

participantes do braço intervenção do ensaio, com dados referentes a duração do sono dos 

adolescentes na linha de base e dados do consumo alimentar na linha de base e/ou no final do 

estudo. Ao final do seguimento a amostra foi de 1061 participantes (Figura 1).  
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Intervenção e Coleta de dados 

Os dados com as informações da linha de base foram coletados nos meses de março e 

abril de 2016 e o pós intervenção no período novembro-dezembro 201618. 

A intervenção foi realizada durante o período letivo na escola (período de seguimento) 

por professores treinados para proporcionar conhecimentos sobre um estilo de vida saudável, 

incluindo ingestão de alimentos, atividade física e hábitos sedentários. Foram realizadas seis 

intervenções que incluíam atividades a fim de melhorar as escolhas alimentares e  a compra 

de alimentos em supermercados e feiras; desenvolver habilidades através de aulas culinárias 

com o preparo de saladas na escola escolhendo entre uma grande variedade de verduras e 

frutas e,  preparo de pizzas vegetarianas ; aumentar a ingestão de água em substituição ao 

consumo de bebidas adoçadas; incentivar a prática de atividade física através de campeonatos 

olímpicos, aumentar  consumo de frutas em substituição aos biscoitos e desenvolver a 
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consciência alimentar em relação aos sinais fisiológicos de fome e saciedade, comer 

consciente e com atenção plena18 . 

 As informações socioeconômicas, de hábitos de vida e hábitos alimentares foram auto 

preenchidas através de questionário estruturado eletrônico, por meio do Personal Digital 

Assistant (PDA), no início e no final do estudo. Os alunos responderam ao questionário sob a 

supervisão de pesquisadores de campo, em sala de aula 18. 

As informações sobre a duração do sono dos adolescentes foram obtidas através das 

perguntas: “Em geral, a que horas você vai dormir?” e “Em geral, a que horas você 

acorda?”. As respostas eram obtidas em horas da manhã e horas da noite, sem restrição do 

formato e o cálculo da duração do sono foi obtido através da diferença entre a hora de dormir 

e a hora de acordar. A análise de consistência dos dados foi realizada, primeiramente, 

observando-se  as frequências de respostas da hora de dormir e acordar em função do turno 

escolar, a saber:  Turno1 : 7-11h , Turno 2: 11-15h,  Turno 3:13-17h e  Turno 4 :15-19h para 

avaliar a compatibilidade da hora de dormir e acordar com o horário que o adolescente 

estudava. Os horários da variável “hora de dormir” foram considerados baseados nas 

frequências de respostas aproximadamente ou maior que 2%. As respostas para a variável 

“hora de dormir” com frequência mínima de resposta de 2% foram somadas até atingir o valor 

de 90% das respostas. Os horários deste estudo foram comparados com os horários utilizados 

no estudo transversal, nacional , realizado por Abreu et al (2015), que investigou a associação 

entre duração do sono e perfil lipídico de adolescentes das Regiões Sul e Centro Oeste que 

participaram do ERICA (Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes com 

representatividade nacional)19.  Assim, foram considerados válidos o período para hora de 

dormir das 18h -3h (período que atingiu 90% das respostas). Seguindo os mesmos critérios 

descritos, foi considerado hora de acordar a partir das 5h. A hora de acordar máxima aceitável 

foi a hora de início do turno escolar por se tratar de adolescentes com autonomia e morarem 

próximo à escola. Para padronizar os dados para as análises, as respostas da hora de dormir e 

acordar foram tratados no formato 24h. A faixa de duração do sono dos adolescentes 

compreendeu o período de 4h-14h.  

 O consumo alimentar nos últimos três meses foi avaliado através de questionário de 

frequência alimentar (QFA), semiquantitativo com 21 itens marcadores da alimentação 

saudável e não saudável extraídos de um QFA validado para adolescentes por Araújo et al, 

2010.  Os itens presentes no questionário reduzido foram:   leite, iogurte, produtos à base de 
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cereais (neston, mucilon, farinha láctea, sucrilho), pão/torrada, biscoito recheado/waffle, pão 

de queijo, feijão, farinha de mandioca ou farofa, carne ensopada com legumes, peixe, frios 

(presunto, mortadela, peito de peru), frutas, salada crua, verdura ou legumes cozidos, aipim, 

batata frita, refrigerante, suco natural da fruta, sanduíche, pizza e bala. Entretanto, para 

realizar as análises, foram selecionados alguns marcadores da alimentação saudável e da 

alimentação de risco de maior consumo dos adolescentes utilizados por Sgambato et al18, ao 

analisar dados deste estudo, a saber: feijão, fruta, leite, suco natural e verduras como 

marcadores saudáveis; biscoito recheado, presunto e refrigerantes como marcadores não 

saudáveis. As respostas para frequências de consumo foram: “menos de 1 vez por mês ou 

nunca”; 1-3 vezes por mês; 1 vez por semana; 2-4 vezes por semana; 5-6 vezes por semana; 1 

vez por dia; 2 ou mais vezes por dia, mais de 5 vezes na semana”, dependendo do tipo de 

alimento18.  

As analises foram realizadas considerando as frequências semanais de consumo, 

assim, as frequências diárias foram transformadas em semanais e as respostas obtidas foram: 

0 vezes na semana, 0.5 vezes na semana, 1 vez por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes na 

semana, 5.5 vezes por semana, 7 vezes na semana e 14 vezes na semana.  

Análises Estatísticas 

Os dados são apresentados em tabelas descritivas, expressos em médias ± desvio-

padrão ou mediana e intervalo interquartílico, para variáveis contínuas, e como frequência 

para variáveis categóricas. Para avaliar a variação da frequência semanal do consumo dos 

alimentos marcadores da alimentação, segundo a duração do sono na linha de base, foi 

realizada análise de dados longitudinais de frequência de consumo semanal de cada grupo de 

alimentos com o tempo de duração de sono utilizando modelos mistos de análise de dados 

longitudinais para variáveis continua com distribuição assimétrica com o procedimento PROC 

Genmod, modelo  gama com função logarítmica (link log), com o Software Statistical 

Analysis System, version 9.3 (SAS Institute Inc, Cary, NC). Estimaram-se modelos brutos e 

ajustados por potencias variáveis de confundimento (sexo e idade), considerando nível de 

significância estatística de 5%.  
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RESULTADOS   

A amostra deste estudo foi composta por 1.061 indivíduos adolescentes que 

participaram do grupo intervenção, sendo a proporção de meninos (50,1%) e meninas 

(49,9%). A maior parte da população de estudo era de etnia Parda/Mulata/Morena (49,3), 

seguida de negros (24,34). A faixa etária variou de 9-17 anos, e os adolescentes de 9-13 anos 

representaram em torno de 90,4% do total dos adolescentes. Em relação à média de idade, 

esta foi de 11,5 anos. Cerca de 33% dos indivíduos foram classificados, segundo o IMC, com 

excesso de peso (sobrepeso e obesidade). A média de duração do sono foi de 9,04 horas, e 

83,1% foram classificados na categoria de sono recomendado (Tabela 1). 

No início do estudo, os adolescentes apresentavam mediana de consumo semanal de 

marcadores da alimentação saudável como feijão, fruta e suco natural de 5,5 vezes semanais. 

Dentre os marcadores não saudáveis, destaca-se o refrigerante, consumido 3 vezes por semana 

(Tabela 2). 

Ao analisar a variação da média estimada da frequência semanal de consumo após 

ações educativas, no final do seguimento, observa-se tendência de aumento no consumo da 

maioria dos alimentos. Apenas o feijão apresentou aumento estatisticamente significativo 

(Expβ =1,09; IC 95%: 1,02-1,16), porém após o ajuste estatístico para potenciais variáveis de 

confundimento, a significância não se manteve. Refrigerante e suco natural tenderam à 

diminuição do consumo, mas sem significância estatística (Tabela 3).  

Ao considerar a variável do sono na análise da variação da média estimada da 

frequência semanal de consumo, observou-se, para cada aumento médio de uma hora na 

duração do sono, uma  redução média  de 5% da frequência semanal do consumo de 

refrigerante (Expβ =0,95; IC 95%: 0,91-0,99), que se manteve mesmo após ajuste por sexo e 

idade (Tabela 4). 
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Tabela 1 - Características dos adolescentes do estudo. Duque de Caxias, 2016. 
Características N (%) 

 

Sexo 

 

       Masculino 532 (50,1) 

       Feminino 529(49,9) 

Cor/Raça  

       Branco 

 

 

       Negro 

245(23,1) 

258(24.34)        Negra/Preta  259 (24.4) 

       Parda/Mulata/Morena 523(49,3) 

       Amarela/Indígena 34(3,2) 

Faixa etária (anos)  

        9 – 13 959(90,4) 

       14- 17 

 

102(9,6) 

  IMC  

      Magreza 

      Eutrofia  

      Sobrepeso 

      Obesidade  

Categoria de sono 

      Menor que o recomendado  

      Recomendado  

      Maior que o recomendado  

       

 

34(3,27) 

664(63.91) 

194(18,67) 

147(14,15) 

 

132(12,44) 

882(83,13) 

47(4,43) 

 
Média  

Idade 11,5 

Duração do sono (horas)                               9,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Mediana e Intervalo Interquartílico (IQ) da frequência semanal de consumo por 

grupos de alimentos na linha de base. Duque de Caxias, 2016. 

Alimentos   Mediana (IQ25 – IQ75) 

Biscoito recheado 1,00(0,5-7,0) 

Feijão 5,50(0,5-14,0) 

Fruta 5,50(0,5-14,0) 

Leite 0,50(0,0-5,5) 

Presunto 1,00(0,5-7,0) 

Refrigerante 3,00(0,5-7,0) 

Suco natural 5,50(0,5-14,0) 

Verduras  1,00(0,0-5,5) 
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Tabela 3 – *Variação da média estimada da frequência semanal do consumo de alimentos do 

baseline ao final do ano escolar (seguimento).  Duque de Caxias, 2016.  

*Proc Genmod com modelo Gama Link Log 
**Modelo Bruto - ***Modelo Ajustado por sexo e idade 

 

 

 

Tabela 4 –*Variação da média estimada da frequência semanal do consumo de alimentos 

segundo duração do sono (horas) do baseline ao final do ano escolar (seguimento). Duque de 

Caxias, 2016.  
 

Alimentos         Exp(β )**        IC**          Exp(β)***         IC*** 

Biscoito recheado      0.97 

 

      0.99-1.05 

 

     0.98      0.94-1.03 
Feijão 1,02 

 

0,99-1,05 

 

1,02 0,99-1,05 

Fruta 0,99 

 

0,96-1,04 

 

0,99 0,96-1,04 

Leite 

 

1,05 1,00-1,11 1,05 0,99-1,11 

Presunto 0,99 

 

0,95-1,04 

 

1,01 0,95-1,04 

Refrigerante 0,95 

 

0,91-0,99 

 

0,95 0,91-0,99 

Suco natural 0,98 

 

0,95-1,02 

 

0,98 0,95-1,02 

Verduras 0,97 

 

0,92-1,03 

 

0,97 0,92-1,03 

     

*Proc Genmod com modelo Gama Link Log 
**Modelo Bruto  

***Modelo Ajustado por sexo e idade 

 

 

 

 

      

Alimentos Inicial 

(baseline) 

(Média) 

Final 

(seguimento) 

(Média) 

Exp(β )** IC* Exp(β )*** IC** 

Biscoito recheado 3,92 4,30 1,10 

 

1,00-1,21 

 

1,10 1,00-1,21 

Feijão 6,62 7,18 1,09 

 

1,02-1,16 

 

1,07 1,00-1,15 

Fruta 5,85 5,94 1,02 

 

0,95-1,09 

 

1,01 0,94-1,09 

Leite 3,44 3,67 1,07 

 

0,96 1,19 

1,19 

 

1,04 0,93-1,16 

Presunto 4,41 4,57 1,04 

 

0,94-1,14 

 

1,04 0,94-1,14 

Refrigerante 4,79 4,66 0,97 

 

0,84-1,06 

1,061,06 

0,98 0,90-1,07 

Suco natural 5,69 5,66 0,99 0,92-1,08 

 

0,99 0,92-1,08 

Verduras 3,47 3,58 1,03 

 

0,92-1,15 

 

1,03 0,92-1,15 
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DISCUSSÃO 

Após realização de ações educativas para modificação do consumo alimentar durante o  

período letivo escolar (seguimento), em adolescentes que apresentam, majoritariamente, 

duração do sono recomendada (no início do seguimento – baseline), mas com parte 

considerável em duração menor do que o recomendado, verificou-se redução significativa do 

consumo de refrigerantes, importante marcador de alimentação não saudável, associada ao 

aumento nas horas de sono, ao longo do ano letivo.   

No presente estudo, a média de duração do sono estimada no baseline foi de, 

aproximadamente, 9 horas que, segundo a National Sleep Foundation (2015)2, encontra-se 

dentro do período de sono recomendado para as diferentes faixas de idade apresentadas. 

Apesar de predominar, neste grupo, o percentual de adolescentes com duração do sono 

recomendada (83,13%), observou-se percentual importante de escolares com duração menor 

do que o recomendado (12,44%), semelhante ao observado no estudo transversal, nacional, 

realizado por Abreu et al (2015), que investigou a associação entre duração do sono e perfil 

lipídico de 10.064 adolescentes das Regiões Sul e Centro Oeste que participaram do ERICA 

(Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes com representatividade nacional), em 

que aproximadamente 21% dos adolescentes encontravam-se nessa mesma categoria de 

duração do sono (<7 horas por dia)19. Em outro estudo brasileiro realizado por Felden et al. 

(2015), com 516 adolescentes do município de Maravilha (SC), foi de 53,6%20.  

Considerando a importância do papel da duração do sono no desempenho escolar e, 

especialmente, na compreensão de informações e no senso de responsabilidade pela própria 

saúde, o que inclui adoção de práticas saudáveis de estilo de vida, torna-se pertinente a 

investigação da influência que a quantidade de sono em horas pode exercer na assimilação de 

temas ou conteúdos abordados em ações educativas realizadas com o objetivo de prevenir 

ganho excessivo de peso e melhorar o consumo alimentar em adolescentes, como o exposto 

no presente estudo. O principal resultado encontrado indicou redução média da frequência 

semanal do consumo de refrigerante, importante marcador da alimentação não saudável, em 

média, a cada hora de sono, mesmo após ajuste por potenciais variáveis de confundimento. 

Esses dados apontam para a importância da duração do sono na modificação do consumo 

alimentar após intervenções uma vez que, quando analisada a variação do consumo após as 

intervenções sem considerar a duração do sono, no final do seguimento não foram 

encontrados resultados estatisticamente significativos. Nossos resultados estão em 
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concordância com estudos transversais que avaliaram a relação entre horas de sono e consumo 

alimentar. Ferranti et al. (2016)22, ao avaliar a associação entre hábitos de sono e padrão de 

dieta mediterrânea em 1586 adolescentes da Sicília, Sul da Itália, verificaram que a duração 

do sono em horas associou-se inversamente ao consumo de alimentos açucarados (β=0,037; 

p=0,04). Franckle et al. (2015) 23, ao realizar um estudo com 1870 adolescentes dos Estados 

Unidos, encontraram que a duração do sono menor que 10 horas se associou diretamente com 

maior ingestão de refrigerantes no dia anterior da entrevista (β = 0,11, IC 95%: 0,03, 0,20) e 

menor frequência de  legumes (β = −0,09, IC 95%: −0,18, −0,01) em comparação com 

estudantes que relataram ≥10 horas / dia.  

 No Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PeNSE)24, realizada em 

2015, 26,7% dos estudantes relataram consumir refrigerante durante cinco dias ou mais na 

semana. Esse dado demonstra a importância de estar atento à presença de marcadores não 

saudáveis na alimentação dos adolescentes e da necessidade de ações que contribuam para a 

redução do consumo, pois são fatores de risco para o excesso de peso e desenvolvimento de 

doenças crônicas não transmissíveis13. Diversas ações educativas têm sido realizadas na 

tentativa de promover mudanças nos hábitos alimentares. Embora estudos tenham 

demonstrado o sucesso das intervenções, nem sempre os resultados são os esperados25,26. 

Muitas vezes essas ações são centradas na modificação do estilo de vida e hábitos alimentares 

através de fatores já conhecidos na literatura, porém são inúmeros os fatores que podem 

influenciar o estilo de vida dos indivíduos e na mudança de comportamento. Humor, 

sentimentos, emoções e sensação de baixo eficácia, são exemplos de fatores que podem ser 

aflorados pela privação do sono e contribuem negativamente na modificação do estilo de 

vida27,28,29,30. Nesse sentido, torna-se importante considerar aspectos do sono, uma vez que a 

diminuição das horas de sono, assim como sua qualidade, tem-se tornado um problema de 

saúde púbica, assim como as doenças crônicas não transmissíveis que apresentam como 

fatores de rico a má alimentação14. 

Dos oito grupos de alimentos analisados neste estudo, apenas o refrigerante apresentou 

resultado estatisticamente significativo, embora o consumo de biscoito recheado tenha 

apresentado uma variação de diminuição de consumo. Ressalta-se que a mediana inicial de 

consumo de marcadores não saudáveis como biscoito recheado e presunto já eram baixas (1 

vez por semana), assim como a medianas do consumo semanal de alimentos saudáveis (feijão, 

fruta e leite) era maior que 5 vezes na semana. Por isto, provavelmente não ocorreram grandes 

variações no consumo semanal desses alimentos.  
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Algumas limitações deste estudo são: falta de informações sobre a qualidade do sono, 

assim como sua duração no final de semana. 

Este estudo apresenta importantes pontos fortes. Trata-se de um estudo com 

adolescentes do grupo intervenção de um ensaio comunitário randomizado de base escolar 

com amostra de 1061 adolescentes. Não foram encontrados estudos com adolescentes que 

analisassem a mudança alimentar após intervenções segundo duração do sono. Embora os 

resultados deste estudo sejam novos e iniciais, estes contribuem para um novo aspecto e 

abordagem na epidemiologia nutricional, considerando o sono como importante e possível 

influência na modificação do consumo alimentar, que não tem sido explorado nos ensaios 

clínicos. Além disso, direciona um novo caminho para explorar de que forma os hábitos de 

vida não tradicionalmente descritos na literatura podem contribuir para o universo da 

alimentação. 

 

CONCLUSÃO 

 Identificou-se a redução média estatisticamente significante de 5% na frequência 

semanal do consumo de refrigerante a cada aumento médio de uma hora na duração do sono, 

após realização de ações educativas durante o período letivo escolar (seguimento). Assim, 

sugere-se que fatores associados ao sono podem interferir na modificação do consumo 

alimentar e que devem ser incluídos nas pesquisas em torno deste tema para obter-se e 

consolidar a evidencia e maiores conhecimentos sobre este tema. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O sono, ritmo circadiano essencial à vida, é um importante fator do estilo de vida que 

tem sido associado ao consumo alimentar, de modo que dormir com qualidade e em 

quantidade adequada parece estar relacionado a uma alimentação de melhor qualidade, com 

maior presença de alimentos saudáveis e menor de marcadores não saudáveis na alimentação 

dos adolescentes.  

Os resultados encontrados no presente estudo apontam para a mesma direção. Estes 

mostraram que a cada hora de sono, o consumo de refrigerante diminuiu em média 5% a 

frequência semanal de consumo da bebida após ações educativas com o objetivo de melhorar 

hábitos alimentares e redução do peso excessivo. Este resultado é importante tratando-se da 

alimentação do adolescente e por este ser um importante marcador não saudável da 

alimentação que contribui para o excesso de peso, aumento do consumo de calorias, açúcares, 

que são fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis. É importante destacar que 

esse resultado foi observado após avaliar a modificação da frequência semanal do consumo 

segundo duração do sono, indicando, portanto, que o sono com mais horas de duração pode 

estar relacionado a mudança alimentar e ser um importante fator a ser considerado em 

intervenções para mudança do estilo de vida. Todavia, não foi possível determinar qual o 

período de horas de sono que essa mudança estaria associada.  

Avaliar o consumo alimentar a partir do questionário de frequência alimentar permitiu 

trabalhar o consumo a partir da frequência semanal do consumo de alimentos, medida de fácil 

interpretação e que tem sido utilizada em pesquisas como a PeNSE e utilizada em 

recomendações alimentares para a população. 

 Estudos que avaliem a modificação do consumo alimentar dos adolescentes e a 

duração do sono, após práticas educativas não foram encontrados, e este estudo apresenta esta 

nova informação. Pesquisas com mensuração mais específica sobre a duração e qualidade do 

sono ao longo do estudo, assim como o consumo alimentar, seriam interessantes para melhor 

compreender como ocorre essa relação ao longo do tempo, a fim de que haja melhores 

evidências sobre o papel do sono na mudança do comportamento alimentar e poder instituí-lo 

como alvo de mudança nas intervenções e fazer parte das recomendações para melhoria do 

estilo de vida de adolescentes.  
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ANEXO  

Quadro 4. Estudos sobre hábitos de sono e consumo alimentar de adolescentes. 

Autor (ano) País Amostra Delineamento Duração/hábitos de sono  

 Instrumentos de coleta 

Principais resultados 

Harrex (2017)  

 

 

Nova 

Zelândia  

 

439 

adolescentes 

 9 a 11 anos   

 

Transversal Categorias de sono: Dormir e acordar 

cedo; Dormir cedo e acordar tarde; 

Dormir tarde e acordar cerdo; Dormir e 

acordar tarde. 

Actigrafia; QFA de 28 itens (Saeedi et 

al, 2016), para cálculo de escores de 

padrão alimentar (Davison et al, 2017); 

 

Grupos que dormiam 

tarde apresentaram menor 

consumo de porções de 

frutas e hortaliças e maior 

consumo de bebidas 

adoçadas, além de 

apresentarem menor 

escore de padrão 

alimentar saudável.  

 

Thellman et al 

(2017)  

 

Estados 

Unidos  

 

119 

adolescentes 

 9 a 15 anos  

 

Transversal Cálculo do ponto médio do sono com 

relato de hora de dormir e acordar 

usuais. 1º Quartil – Dormir cedo 4º 

Quartil – dormir tarde  

Frequência de consumo de alimentos 

por hora do dia; 

Adolescentes que 

dormem tarde tem maior 

consumo de bebidas 

adoçadas, bebidas 

cafeinadas e alimentos de 

baixa qualidade 

nutricional, sendo mais 

elevado no horário 

noturno.  

 

Landis et al 

(2016) 

Estados 

Unidos 

315 

adolescentes 

13-18 anos 

Transversal Duração habitual do sono, variação na 

hora de dormir, variação na hora de 

acordar e variação na duração do sono 

Duração e hábitos de sono auto-

relatado; escala ChEAT; Questionário 

de frequência alimentar REAP. 

Ficar acordado (ou seja, 

mudar a hora de dormir) e 

dormir mais tarde (ou 

seja, mudar o tempo de 

vigília) nos fins de 

semana em relação aos 
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dias da semana associou-

se significativamente com 

maior consumo de 

bebidas açucaradas 

Ferranti et al 

(2016)  

 

 

 

 

Itália 1586 

adolescentes 

 11 a 14 anos  

 

Transversal Duração do sono em horas. Média de 

hora de dormir e acordar em dia de 

semana e fim de semana típicos*. 

Duração do sono auto-relatado; QFA 

com cálculo do KIDMED. 

 

A duração do sono 

associou-se positivamente 

ao consumo de frutas e 

vegetais e inversamente 

ao consumo de 

doces/snacks. 

Beebe et al (2015) 

 

 

Estados 

Unidos 

67 

adolescentes 

 14- 17 anos  

Ensaio clínico 

randomizado 

RS: 6,5 horas de sono; SA: 10h de sono 

Durante 5 dias   

Actígrafo; R24H 

Adolescentes que já 

apresentavam o hábito de 

dormir tarde não 

apresentaram modificação 

no consumo alimentar 

durante a manipulação do 

sono. Adolescentes com 

hábito de dormir cedo 

apresentaram padrão de 

ingestão similar durante a 

restrição de sono. Porém, 

consumiram menos sob 

condição de sono 

adequado.  

Simon et al (2015)  

 

Estados 

Unidos  

       31 

adolescentes  

14 a 17 anos 

Ensaio clínico 

randomizado 

Semana 1: Grupo 1- RS (6,5h)  

Grupo 2- SA (10h)  

Fim de semana: duração do sono 

autodeterminada  

Semana 2- inversão dos grupos  

Actígrafo, R24H, Escalas visuais 

analógicas 

Adolescentes do grupo 

RS apresentou maior 

interesse por doces e 

sobremesas comparados 

os adolescentes com SA 

através da escala visual 

analógica.   
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He et al  (2015) Estados 

Unidos 

324 

adolescentes 

Média 16,7 

anos 

Transversal Duração do sono em horas  

Polissonografia (dia 1) Actigrafia por 

oito noites consecutivas ; QFA 

convertido em ingestão diária. 

Maior VHS foi associado 

a maior ingestão 

energética, de 

carboidratos e lipídios. 

Não foi observada 

associação entre 

nutrientes e a DHS. 

Franckle et al 

(2015)  

 

 

Estados 

Unidos 

766  

Adolescentes 

 Média 12,3 

anos  

 

Transversal Hora de dormir e acordar em dia de 

semana típico. <10h; ≥10h (NSF, s.d.)  

Duração do sono auto relatado; 

Frequência de ingestão de alimentos no 

dia anterior à entrevista; 

Duração do sono menor 

que 10 horas se associou 

inversamente com 

ingestão de suco natural 

no dia anterior, e 

diretamente com ingestão 

de refrigerantes no dia 

anterior 

Khan et al (2015)  

 

 

 

Canadá 5560 

adolescentes 

 10 a 11 anos  

 

Transversal Média de hora de dormir e acordar em 

dia de semana e fim de semana típicos*. 

Pergunta aos pais. 

Duração do sono em horas; QFA com 

cálculo de IQD 

Não foi encontrada 

associação entre duração 

do sono e qualidade da 

dieta.  (β = 0.60, 95% CI: 

0.11, 1.09) 

Kruger et al 

(2014) 

Estados 

Unidos 

13. 284 

Adolescentes 

11-22 anos  

Transversal S (<7 horas); SM (7-8 h); Duração do 

SA (> 8 h / noite) / 

Duração do sono auto relatado,  

Questionário sobre o consumo de pelo 

menos uma porção de  frutas e vegetais 

no dia anterior e fast food duas vezes ou 

mais por semana  

O SR foi associado com 

menor chance de 

consumo de vegetais e 

frutas em comparação 

com o SA mesmo após 

ajuste por fatores 

demográficos e sociais, 

comportamentais (OR= 

0,75, IC 95% 0,64- 

0,88). O SR também foi 

associada com maior 

chance  de consumo de 
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fast food  mesmo após o 

ajuste (OR 1 · 20, P<0 · 

05) 

Stea et al (2014)  

  

 

Noruega 2432 

adolescentes 

15 a 17 anos  

 

Transversal Hora de dormir e acordar em dia de 

semana típico. <8h; ≥8h (NSF, 2006)  

Duração do sono auto relatada; QFA de 

13 itens (grupos alimentares); 

Regularidade de refeições; 

Menor duração do sono 

associou-se a maior 

consumo de doces e balas 

e a maior irregularidade 

de refeições (ter menos de 

quatro refeições ao dia).   

 

Al-Hazzaa et al 

(2014)  

 

Arábia 

Saudita  

 

2868  

adolescentes 

 15 a 19 anos 

Transversal Duração usual do sono <8h; >8h 

Duração do sono auto relatada; QFA; 

 

Menor duração do sono se 

associou a menor 

frequência de realização 

do desjejum. O consumo 

de doces, bolos, batatas 

fritas e bebidas 

açucaradas foi maior entre 

os indivíduos com ≥8h de 

sono/dia.  

 

Beebe et al (2013) 

 

 

 

Estados 

Unidos  

41 

adolescentes 

 14 a 16 anos  

  

Ensaio clínico 

randomizado 

Semana 1: Grupo 1- SR (6,5h)  

Grupo 2- SA (10h)  

Fim de semana: duração do sono 

autodeterminada / 

Semana 2- inversão dos grupos 

Actígrafo;  R24H, aplicado ao final de 

cada semana experimental. 

O grupo SR apresentou 

maior consumo de 

alimentos com maior IG e 

CG, além de consumir 

mais porções de doces. 

Golley et al 

(2013) 

Austrália 2200 

adolescentes  

  9 a 16 anos 

Transversal Categorias de sono: Dormir e acordar 

cedo, dormir cedo e acordar tarde, 

dormir tarde e acordar cerdo, dormir e 

Adolescentes do grupo 

que dorme tarde 

apresentaram menor 
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acordar tarde  

Dois R24H (um presencial e um por 

telefone), com cálculo de IQD (DGI-

CA) (Golley et al, 2011);  

Hábitos de sono obtidos através do 

software MARCA. 

ingestão de frutas e 

hortaliças e menor 

pontuação no IQD.   

Bel et al  (2013) Europa 1522 

adolescentes 

12,5 a 17,5 

anos 

Transversal  

Duração usual do sono em dias de 

semana e fim de semana, com cálculo 

de média* <8h; 8-9h; >9h (NSF, 2006) 

Dois recordatórios de 24 horas em dois 

dias não consecutivos (auto 

preenchidos), com cálculo de IQD; 

Duração do sono auto-relatado. 

A média do IQD foi 

menor entre os indivíduos 

com duração do sono 

<8h/dia. 

Klingenberg et al 

(2012) 

Dinamarca 21 

adolescentes 

(sexo 

masculino) 

 15 a 19 anos 

Ensaio clínico 

randomizado 

RS: 3 noites consecutivas (4h) Intervalo 

de 3 a 4 semanas SN: 3 noites 

consecutivas (9h) 

Polissonografia; Calorimetria; 

O grupo SR apresentou 

maior gasto energético 

que o grupo SA. Em uma 

refeição ad libitum, a 

ingestão energética foi 

mais elevada no grupo SA 

Garaulet et al 

(2011) 

Europa 3311 

adolescentes 

 12,5 a 17,5 

anos 

Transversal Duração usual do sono em dias de 

semana e fim de semana, com cálculo 

de média* <8h; ≥8h (NSF, 2006)  

Duração do sono auto relatado; QFA de 

15 itens 

Indivíduos com sono 

adequado (maior que oito 

horas) apresentaram 

maior ingestão adequada 

de frutas, vegetais, peixes 

e leite desnatado; e 

correlação inversa entre 

duração do sono e 

ingestão de pizza, 

hambúrguer e massas. 
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Al-Disi et al  

(2010) 

Arábia 

Saudita 

126 

adolescentes 

(sexo 

feminino)  

14 a 18 anos 

Transversal Duração usual de sono auto relatada < 

5h; 5-7h; >7h 

QFA e R 24H 

Indivíduos que dormiam 

menos de 5 horas/dia 

apresentaram maior 

ingestão de carboidratos e 

menor ingestão de lipídios 

comparados aos que 

dormiam mais de 7 

horas/dia. O padrão de 

sono intermitente se 

relacionou com maior 

ingestão de carboidratos. 

A grelina teve correlação 

inversa com a duração do 

sono. 

Weiss et al (2010)  

 

Estados 

Unidos  

 

240 

adolescentes 

 16 a 19 anos  

 

Transversal Cálculo de média da duração do sono 

nos dias de semana. <8h; ≥8h (NSF, 

2000) 

Actigrafia; Dois R24H horas (um 

presencial e um por telefone); 

Menor duração do sono 

associou-se a maior 

ingestão energética, maior 

percentual do VET em 

lipídios e menor 

percentual do VET em 

carboidratos. Entre as 

meninas que dormem 

menos que oito horas, 

observou-se chance 

quatro vezes maior de 

ingestão de snacks.   

Westerlund et al 

(2009)  

 

 

 

Finlândia 1265 

adolescentes 

 9 a 11 anos  

 

Transversal Hora de dormir e acordar em dia de 

semana e fim de semana típicos, com 

cálculo de média*.  Duração do sono 

em horas. 

Sono auto relatado; QFA de 16 itens 

(grupos alimentares), com construção 

Duração do sono teve 

associação inversa com 

consumo de alimentos 

altamente energéticos. A 

associação entre duração 

do sono e alimentos com 
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de escore de alimentos altamente 

energéticos e nutritivos. 

 

maior densidade 

nutricional foi direta entre 

meninas e inversa entre 

meninos.   

 

Fleig & Randler  

(2009)  

 

 

Alemanha 152 

adolescentes  

 11 a 17 anos  

 

Transversal Cálculo do ponto médio do sono com 

relato de hora de dormir e acordar 

usuais.  

Registro alimentar (7 dias), com 

separação dos alimentos em 6 grupos 

Adolescentes que 

dormem tarde tem maior 

consumo de fast food e 

bebidas cafeinadas e 

menor consumo de 

laticínios. 

Abreviaturas: ChEAT: Children's Eating Attitude Test; DGI-CA: Dietary Guideline Index for Children and Adolescents; DHS: Duração habitual 

do sono; IQD: Índice de Qualidade da Dieta; KIDMED: Mediterranean Diet Quality Index for children and adolescents; MARCA: Multimedia 

Activity Recall for Children and Adults; NSF: National, Sleep Foundation; ; QFA: Questionário de Frequência Alimentar; REAP: Rapid Eating 

Assessment for Patients; R24H:Recordatório de 24h; SA; Sono adequado; SM:Sono Médio; ; SR: Sono restrito; VET: Valor Energético Total; 

VHS: Variabilidade habitual do sono. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Instituto de Medicina Social 

Rua São Francisco Xavier, 524 / 7º andar / Blocos D e E - 

Maracanã 

CEP: 20559.900 - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL 

TELS: 55-21-2587-73 03/7540/7422/7572/2284-8249 

FAX: 55-21-2264-1142 

http://www.ims.uerj.br 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Propósito 

Você e seu filho ou filha estão sendo convidados para fazer parte de uma pesquisa sobre práticas de 
alimentação saudável e exercícios físicos. As atividades vão ocorrer nas escolas selecionadas para o estudo com 
acompanhamento pelo Programa de Saúde da Família. A participação não é obrigatória. 

Procedimentos 

O estudo avaliará o consumo alimentar da família e a prática de exercícios físicos por meio de questionários. 
Serão também medidos o peso, percentual de gordura corporal, altura, cintura e pressão arterial no início e ao 
final do estudo.  
Riscos, desconfortos e inconveniências:  
Como em qualquer pesquisa científica, os sujeitos participantes desta pesquisa estão sujeitos à riscos mínimos, 
como desconforto ao ser submetido às aferições de peso, estatura, cintura e pressão arterial. 
Benefícios 
Os participantes serão beneficiados no sentido de receber informações sobre hábitos de vida saudáveis e o 
resultado das medidas realizadas. 
Privacidade e confidencialidade 
As identificações serão removidas dos dados e nenhum pesquisador ou assistente poderá fornecer qualquer 
informação sobre os seus dados ou de seus filhos.  
Questões 
Se você tem dúvidas sobre o estudo você poderá entrar em contato com Rosely Sichieri ou Camilla Estima no 
Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524, sala 
6004, telefone: 2587-7303, ramal 158, ou por e-mail: rosely.sichieri@gmail.com ou 
camillacpestima@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Social da UERJ: Rua São Francisco Xavier, 524 – sala 
7.003-D, Maracanã, Rio de Janeiro, CEP 20559-900, telefone (21) 2334-0235, ramal 108. E-mail: cep-
ims@ims.uerj.br 

 Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, e que 
concordo em participar. 
Outras informações gerais 
Os resultados das análises e do estudo estarão disponíveis apenas no final do ano. Você pode deixar de 
participar da pesquisa a qualquer momento sem que isso afete seu filho ou seu atendimento pelo serviço de 
saúde. Você não receberá nenhum tratamento especial, exceto aqueles associados com a pesquisa.                
 
Eu fui informado(a) da natureza e propósito desta pesquisa, seus procedimentos, benefícios, riscos e 

http://www.ims.uerj.br/
mailto:sichieri@gmail.com
mailto:camillacpestima@gmail.com
mailto:cep-ims@ims.uerj.br
mailto:cep-ims@ims.uerj.br
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desconfortos. Eu aceito fazer parte desta pesquisa e entendo que minha participação é voluntária, que eu sou 
livre para retirar este consentimento e sair deste projeto a qualquer hora. Uma cópia assinada deste 
consentimento estará disponível para mim. 
 

Duque de Caxias, _____ de __________________ de 201_. 

 

Assinatura do (a) responsável: ________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador: _______________________________
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a. Questionários das coletas  

Linha de Base 

1- Data ___/___/___ 

2- Qual o seu e-mail? _________________________________________ 

3- Qual o número do seu telefone celular, ou dos seus pais?  

( _ _ ) _ _ _ _ _ - _ _ _ _ 

4- Qual é a sua cor ou raça? 

(  ) Branca    (  ) Negra /  Preta 

(  ) Parda / mulata /  morena   (  ) Amarela (oriental) / indígena 

5- Qual é a sua idade? __ __ anos 

 

6- Você come a merenda oferecida pela escola? 

(  ) NUNCA OU QUASE NUNCA como a merenda da escola 

(  ) Como merenda da escola UMA VEZ POR SEMANA 

(  ) Como merenda da escola 2 a 4 VEZES POR SEMANA 

(  ) Como a merenda da escola TODOS OS DIAS 

7- POR DIA, quantas horas você usa computador ou joga videogame? 

(  ) < 2 horas 

(  ) 2 – 4 horas 

(  ) 4 – 6 horas 

(  ) 6 – 8 horas 

(  ) > 8 horas 

8- POR DIA, quantas horas você assiste TV?  

(  ) < 2 horas 

(  ) 2 – 4 horas 

(  ) 4 – 6 horas 

(  ) 6 – 8 horas 

(  ) > 8 horas 
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9- Como você gostaria que fosse o seu peso? 

(  ) Eu estou satisfeito com meu peso 

(  ) Gostaria que meu peso fosse menor 

(  ) Gostaria que meu peso fosse muito menor 

(  ) Gostaria que meu peso fosse maior 

(  ) Gostaria que meu peso fosse muito maior 

10-  Em geral, a que horas você vai dormir? (indique a hora que mais se aproxima do horário em que 

usualmente você deita para dormir)   _ _ horas da noite  

11-  Em geral, a que horas você acorda? (indique a hora que mais se aproxima do horário em que você 

acorda) _ _ horas da manhã 

12-  Na sua opinião a sua alimentação é...  

(  ) Excelente 

(  ) Muito boa 

(  ) Boa 

(  ) Ruim 

(  ) Muito ruim 

13- Você gostaria de beber menos refrigerante? (  ) Sim  (  ) Não 

14- Você gostaria de beber mais água? (  ) Sim  (  ) Não 

15- Você gostaria de comer mais frutas? (  ) Sim  (  ) Não 

16- Você gostaria de comer menos biscoitos? (  ) Sim  (  ) Não 

17-  Na sua opinião, a quantidade de frutas que você come é... 

(  ) Excelente 

(  ) Muito boa 

(  ) Boa 

(  ) Ruim 

(  ) Muito ruim 

 

18-  Você ajuda a cozinhar na sua casa? 

(  ) Nunca ou quase nunca 

(  ) 1 a 2 vezes NA SEMANA 

(  ) 2 a 4 vezes NA SEMANA 
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(  ) 5 ou mais vezes NA SEMANA 

19-  Você gosta de ajudar seus pais ou responsáveis a cozinhar?(  ) Sim  (  ) Não 

20-  Quem decide a compra de biscoitos na sua casa? 

(  ) Quem decide são meus pais ou responsáveis 

(  ) Eu decido junto com meus pais ou responsáveis    

(  ) Eu decido sozinho 

(  ) Quem decide é outra pessoa 

 

21-  Quem decide sobre comprar refrigerantes na sua casa?  

(  ) Quem decide são meus pais ou responsáveis 

(  ) Eu decido junto com meus pais ou responsáveis    

(  ) Eu decido sozinho 

(  ) Quem decide é outra pessoa 

 

22-  Quem decide sobre comprar frutas na sua casa? 

(  ) Quem decide são meus pais ou responsáveis 

(  ) Eu decido junto com meus pais ou responsáveis    

(  ) Eu decido sozinho 

(  ) Quem decide é outra pessoa 

 

 

COM QUE FREQÜÊNCIA VOCÊ COMEU ESTES ALIMENTOS NOS ÚLTIMOS 3 MESES? 

EXEMPLO: 

Se você toma uma lata de refrigerante, 

duas a três vezes na semana, contando 

inclusive o sábado e domingo, então 

você deve marcar como no exemplo ao 

lado: 

               Refrigerante 

               1 lata ou copo 

 

(    )menos de uma vez por mês ou nunca 

(    ) 1-3 vezes por mês  

(    ) 1 vez por semana 

( X ) 2-4 vezes por semana 

(    ) 5-6 vezes por semana 
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(    ) 1 vez por dia 

(    ) 2 ou mais vezes por dia  

 

PARA CADA ALIMENTO LISTADO ABAIXO, MARQUE A OPÇÃO QUE MELHOR DESCREVE O 

SEU CONSUMO MÉDIO DA QUANTIDADE ESPECIFICADA DURANTE OS ÚLTIMOS 3 MESES. 

 

23-  Leite (considere leite puro ou adicionado de café, chocolate ou similares ou batido com fruta) 

1 COPO OU 1 XÍCARA DE CHÁ 

 (   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MÊS 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

(   ) 5-6 vezes POR SEMANA 

(   ) 1 vez POR DIA 

(   ) 2 ou mais vezes POR DIA 

  

24-  Iogurte 

1 COPO OU POTE 

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MÊS 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

(   ) 5-6 vezes POR SEMANA 

(   ) 1 vez POR DIA 

(   ) 2 ou mais vezes POR DIA 
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25- Produtos à base de cereais (Neston, Mucilon, Farinha Láctea, sucrilhos e similares) 

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MÊS 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

(   ) 5-6 vezes POR SEMANA 

(   ) 1 vez POR DIA 

(   ) 2 ou mais vezes POR DIA 

 

26- Pão  

1 pão francês ou 2 fatias de pão de forma ou 5 torradas 

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MÊS 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

(   ) 5-6 vezes POR SEMANA 

(   ) 1 vez POR DIA 

(   ) 2 ou mais vezes POR DIA 

  

27- Biscoito recheado ou waffer 

  ½ PACOTE 

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MES 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

(   ) 5-6 vezes POR SEMANA 

(   ) 1 vez POR DIA 

(   ) 2 ou mais vezes POR DIA 

                

28- Pão de queijo 
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10 unidades pequenas ou 2 unidades grandes 

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MES 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

(   ) 5 ou mais vezes POR SEMANA 

 

29- Feijão 1 CONCHA 

 

 

 

 

 

 

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MES 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

(   ) 5-6 vezes POR SEMANA 

(   ) 1 vez POR DIA 

(   ) 2 ou mais vezes POR DIA 

 

30- Farinha de Mandioca ou Farofa 

1 COLHER DE SOPA 

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MES 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

(   ) 5-6 vezes POR SEMANA 

(   ) 1 vez POR DIA 
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(   ) 2 ou mais vezes POR DIA 

 

31- Carne ensopada com legumes (feito com carne de boi ou outra carne) 

3 COLHERES DE SOPA 

 

 

 

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MES 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

 (   ) 5 ou mais vezes POR SEMANA 

 

32- Peixe 

1 POSTA MÉDIA, 1 PEDAÇO MEDIO DE FILE,  

1 PORÇÃO MÉDIA OU 1 SARDINHA 

 

 

 

 

 

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MES 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

      (   ) 5 ou mais vezes POR SEMANA 
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33-  Presunto, mortadela, apresuntado, peito de peru etc 

1 FATIA 

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MES 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

(   ) 5-6 vezes POR SEMANA 

(   ) 1 vez POR DIA 

(   ) 2 ou mais vezes POR DIA 

 

34-  Frutas   

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MES 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

(   ) 5-6 vezes POR SEMANA 

(   ) 1 vez POR DIA 

(   ) 2 ou mais vezes POR DIA 

 

35-  Salada de alface e tomate ou salada de qualquer outra verdura  

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MES 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

(   ) 5-6 vezes POR SEMANA 

(   ) 1 vez POR DIA 

(   ) 2 ou mais vezes POR DIA 
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36-  Verdura ou legume cozido, como couve, cenoura, chuchu, berinjela, abobrinha? (sem contar 

batata, mandioca ou inhame)  

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MES 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

(   ) 5-6 vezes POR SEMANA 

(   ) 1 vez POR DIA 

(   ) 2 ou mais vezes POR DIA 

 

37-  Aipim (frito, cozido, ensopado, etc) 

1 PEDAÇO MEDIO 

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MES 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

 (   ) 5 ou mais vezes POR SEMANA 

 

38-  Batata frita 

1 PORÇÃO MÉDIA 

 (   ) menos de vez por mês ou nunca 

 (   ) 1-3 vezes POR MES 

 (   ) 1 vez POR SEMANA 

 (   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

 (   ) 5 ou mais vezes POR SEMANA 

 

39-  Refrigerante 

1 LATA OU COPO 

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MES 
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(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

(   ) 5-6 vezes POR SEMANA 

(   ) 1 vez POR DIA 

(   ) 2 ou mais vezes POR DIA 

 

40-  Suco de fruta natural 

1 COPO 

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MES 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

(   ) 5-6 vezes POR SEMANA 

(   ) 1 vez POR DIA 

(   ) 2 ou mais vezes POR DIA 

  

41-  Sanduíche (por exemplo, queijo, misto, natural) 

1 SANDUICHE 

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MES 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

(   ) 5-6 vezes POR SEMANA 

(   ) 1 vez POR DIA 

(   ) 2 ou mais vezes POR DIA 

 

42-  Pizza 

1 FATIA 

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 
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(   ) 1-3 vezes POR MES 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

 (   ) 5 ou mais vezes POR SEMANA  

 

 

43-  Bala (drops, pastilha, jujuba etc) 

1 PACOTE 

(   ) menos de uma vez por mês ou nunca 

(   ) 1-3 vezes POR MES 

(   ) 1 vez POR SEMANA 

(   ) 2-4 vezes POR SEMANA 

(   ) 5-6 vezes POR SEMANA 

(   ) 1 vez POR DIA 

(   ) 2 ou mais vezes POR DIA 

 

44-  Quantos copos de água você bebe EM UM DIA? 

(  ) Não bebo água 

(  ) 1 a 2 copos POR DIA 

(  ) 3 a 4 copos POR DIA 

(  ) 5 ou mais copos POR DIA 

 

45-  Quantas vezes NO PERÍODO DE AULA você bebe água no bebedouro da escola? 

(  ) Não bebo água no bebedouro  

(  ) 1 vez 

(  ) 2 vezes 

(  ) 3 ou mais vezes 

  

46-  Durante as refeições, você come... 

(  ) Muito rápido  
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(  ) Rápido  

(  ) Devagar 

(  ) Muito devagar 

 

Quantas vezes NA SEMANA você faz as seguintes refeições? 

47-  Café da manhã 

(  ) Nunca ou quase nunca  

(  ) Todos os dias 

(  ) 5 a 6 vezes POR SEMANA 

(  ) 3 a 4 vezes POR SEMANA 

(  ) 1 a 2 vezes POR SEMANA 

 

48-  Almoço (comida)  

(  ) Nunca ou quase nunca  

(  ) Todos os dias 

(  ) 5 a 6 vezes POR SEMANA 

(  ) 3 a 4 vezes POR SEMANA 

(  ) 1 a 2 vezes POR SEMANA 

 

49-  Almoço (lanche ao invés da comida) 

(  ) Nunca ou quase nunca  

(  ) Todos os dias 

(  ) 5 a 6 vezes POR SEMANA 

(  ) 3 a 4 vezes POR SEMANA 

(  ) 1 a 2 vezes POR SEMANA 

 

50-  Jantar (comida) 

(  ) Nunca ou quase nunca  

(  ) Todos os dias 

(  ) 5 a 6 vezes POR SEMANA 
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(  ) 3 a 4 vezes POR SEMANA 

(  ) 1 a 2 vezes POR SEMANA 

 

51-  Jantar (lanche ao invés da comida) 

(  ) Nunca ou quase nunca  

(  ) Todos os dias 

(  ) 5 a 6 vezes POR SEMANA 

(  ) 3 a 4 vezes POR SEMANA 

(  ) 1 a 2 vezes POR SEMANA 

 

52-  Café da manhã com pai, mãe ou responsável? 

(  ) Nunca ou quase nunca  

(  ) Todos os dias 

(  ) 5 a 6 vezes POR SEMANA 

(  ) 3 a 4 vezes POR SEMANA 

(  ) 1 a 2 vezes POR SEMANA 

 

53-  Jantar/lanche com pai, mãe ou responsável? 

(  ) Nunca ou quase nunca  

(  ) Todos os dias 

(  ) 5 a 6 vezes POR SEMANA 

(  ) 3 a 4 vezes POR SEMANA 

(  ) 1 a 2 vezes POR SEMANA 

 

Nas questões abaixo, marque a mãozinha que melhor tem a ver com você.  

54-  Eu sou bom em resistir às tentações 

1 2 3 4 5

Nada a ver Tudo a ver
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55-  Eu tenho dificuldade de largar hábitos ruins 

1 2 3 4 5

Nada a ver Tudo a ver
 

56-  Eu sou preguiçoso 

1 2 3 4 5

Nada a ver Tudo a ver
 

57-  Eu falo coisas que eu não deveria falar 

1 2 3 4 5

Nada a ver Tudo a ver
 

58-  Eu faço coisas que são ruins para mim, se elas forem divertidas 

1 2 3 4 5

Nada a ver Tudo a ver
 

59-  Eu não faço coisas que são ruins para mim 

1 2 3 4 5

Nada a ver Tudo a ver
 

60-  Eu gostaria de ser mais disciplinado 

1 2 3 4 5

Nada a ver Tudo a ver
 

61-  As pessoas dizem que sou muito disciplinado 
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1 2 3 4 5

Nada a ver Tudo a ver
 

62-  Prazer e diversão às vezes me impedem de fazer minhas tarefas 

1 2 3 4 5

Nada a ver Tudo a ver
 

63-  Eu tenho dificuldade em me concentrar 

1 2 3 4 5

Nada a ver Tudo a ver
 

64-  Eu corro atrás dos meus objetivos, mesmo que leve muito tempo 

1 2 3 4 5

Nada a ver Tudo a ver
 

65-  Às vezes não consigo parar de fazer alguma coisa mesmo sabendo que está errado 

1 2 3 4 5

Nada a ver Tudo a ver
 

66-  Eu faço coisas frequentemente sem pensar 

1 2 3 4 5

Nada a ver Tudo a ver
 

Como você está? Como você se sente? Quando pensar na sua resposta, lembre-se da SEMANA PASSADA. 

67-  Você tem se sentido bem e disposto (a)? 

(  ) Nada 
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(  ) Pouco 

(  ) Moderadamente 

(  ) Muito 

(  ) Totalmente 

 

68- Você tem se sentido com energia? 

(  ) Nunca 

(  ) Raramente 

(  ) Algumas  

(  ) Frequentemente   

(  ) Sempre 

 

69-  Você tem se sentido triste?  

(  ) Nunca 

(  ) Raramente 

(  ) Algumas vezes 

(  ) Frequentemente 

(  ) Sempre 

 

70-  Você tem se sentido sozinho(a)?  

(  ) Nunca 

(  ) Raramente 

(  ) Algumas vezes 

(  ) Frequentemente 

(  ) Sempre 

 

71-  Você tem tido tempo suficiente para você mesmo? 

(  ) Nunca 

(  ) Raramente 

(  ) Algumas vezes 
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(  ) Frequentemente 

(  ) Sempre 

72-  Você tem feito as coisas que quer no seu tempo livre? 

(  ) Nunca 

(  ) Raramente 

(  ) Algumas vezes 

(  ) Frequentemente 

(  ) Sempre 

 

73-  Seus pais te tratam com justiça?  

(  ) Nunca 

(  ) Raramente 

(  ) Algumas vezes 

(  ) Frequentemente 

(  ) Sempre 

 

74-  Você se diverte com seus(suas) amigos(as)?  

(  ) Nunca 

(  ) Raramente 

(  ) Algumas vezes 

(  ) Frequentemente 

(  ) Sempre 

 

75-  Você está indo bem na escola?  

(  ) Nada 

(  ) Pouco 

(  ) Moderadamente 

(  ) Muito 

(  ) Totalmente 
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76-  Você tem se sentido capaz de prestar atenção na escola?  

(  ) Nunca 

(  ) Raramente 

(  ) Algumas vezes 

(  ) Frequentemente 

(  ) Sempre 

 

77-  Nas ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, você tem perdido muito o sono por preocupação? 

(  ) De jeito nenhum 

(  ) Não mais que de costume 

(  ) Um pouco mais que de costume 

(  ) Muito mais que de costume 

 

78-  Nas ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, você tem se sentido constantemente nervoso(a) e tenso(a)? 

(  ) De jeito nenhum 

(  ) Não mais que de costume 

(  ) Um pouco mais que de costume 

(  ) Muito mais que de costume 

 

79-  Nas ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, você tem se sentido capaz de manter a atenção nas coisas que 

está fazendo? 

(  ) Mais que de costume 

(  ) O mesmo de sempre 

(  ) Menos que de costume 

(  ) Muito menos que de costume 

 

80-  Nas ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, você tem sentido que é útil na maioria das coisas do seu dia-

a-dia? 

(  ) Mais que de costume 
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(  ) O mesmo de sempre 

(  ) Menos útil que de costume 

(  ) Muito menos útil que de costume 

 

81-  Nas ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, você tem sido capaz de enfrentar seus problemas? 

(  ) Mais que de costume 

(  ) O mesmo de sempre 

(  ) Menos capaz que de costume 

(  ) Muito menos capaz que de costume 

 

82-  Nas ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, você tem se sentido capaz de tomar decisões?  

(  ) Mais que de costume 

(  ) O mesmo de sempre 

(  ) Menos capaz que de costume 

(  ) Muito menos capaz que de costume 

 

83-  Nas ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, você tem sentido que está difícil de superar suas 

dificuldades? 

(  ) De jeito nenhum 

(  ) Não mais que de costume 

(  ) Um pouco mais que de costume 

(  ) Muito mais que de costume 

 

84-  Nas ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, você tem se sentido feliz de um modo geral? 

(  ) Mais que de costume 

(  ) O mesmo de sempre 

(  ) Menos que de costume 

(  ) Muito menos que de costume 
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85-  Nas ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, você tem tido satisfação nas suas atividades do dia-a-dia? 

(  ) Mais que de costume 

(  ) O mesmo de sempre 

(  ) Menos que de costume 

(  ) Muito menos que de costume 

 

86-  Nas ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, você tem se sentido triste e deprimido(a)? 

(  ) De jeito nenhum 

(  ) Não mais que de costume 

(  ) Um pouco mais que de costume 

(  ) Muito mais que de costume 

87-  Nas ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, você tem perdido a confiança em você mesmo? 

(  ) De jeito nenhum 

(  ) Não mais que de costume 

(  ) Um pouco mais que de costume 

(  ) Muito mais que de costume 

88-  Nas ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, você tem se achado uma pessoa sem valor? 

(  ) De jeito nenhum 

(  ) Não mais que de costume 

(  ) Um pouco mais que de costume 

(  ) Muito mais que de costume 

 

As próximas questões falam sobre atividade física que pode ser feita ao praticar esportes, brincar com os amigos 

ou caminhar até a escola. Alguns exemplos de atividade física são: correr, andar de bicicleta, dançar, jogar 

futebol, voleibol, basquete, handebol, nadar, andar de skate, etc. 

89-  NOS OS ÚLTIMOS 7 DIAS, em quantos dias você foi ou voltou a pé ou de bicicleta para a 

escola? (Não considerar a garupa ou bicicleta elétrica). 

(  ) Nenhum dia (0 dia) 

(  ) 1 dia  

(  ) 2 dias  
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(  ) 3 dias  

(  ) 4 dias  

(  ) 5 dias ou mais dias  

 

90-  Quando você vai ou volta da escola a pé ou de bicicleta, quanto tempo você gasta? (Se você vai e 

volta, some o tempo que gasta). 

(  ) Não vou ou volto da escola a pé ou de bicicleta 

(  ) Menos de meia hora 

(  ) De meia hora a uma hora 

(  ) Uma hora ou mais 

 

91-  NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, quantos dias por semana você participou das aulas de educação física? 

(  ) Nenhum dia (0 dia) 

(  ) 1 dia  

(  ) 2 dias  

(  ) 3 dias  

(  ) 4 dias  

(  ) 5 dias ou mais dias  

 

92-  NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, quanto tempo por dia você fez exercício físico ou esporte durante as 

aulas de educação física na escola? 

(  ) Não fiz aula de educação física na escola 

(  ) Menos de meia hora 

(  ) De meia hora a uma hora 

(  ) Uma hora ou mais 

 

 

93-  NOS ÚLTIMO 7 DIAS, sem contar as aulas de educação física da escola, em quantos dias você 

praticou algum exercício físico como esportes, dança, ginástica, musculação, lutas ou outra 

atividade? 
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(  ) Nenhum dia (0 dia) 

(  ) 1 dia  

(  ) 2 dias  

(  ) 3 dias  

(  ) 4 dias  

(  ) 5 dias  

(  ) 6 dias  

(  ) 7 dias  

 

94-  Normalmente, quanto tempo por dia dura essas atividades (como esportes, dança, ginástica, 

musculação, lutas ou outra atividade) que você faz? (SEM CONTAR as aulas de educação física) 

(  ) Não faço nenhuma dessas atividades  

(  ) Menos de meia hora 

(  ) De meia hora a uma hora 

(  ) Uma hora ou mais 

 

95-  Se você pudesse fazer exercício físico ou esporte mais vezes na semana, o que você faria? 

(  ) Não faço e não mudaria 

(  ) Já faço e não mudaria 

(  ) Aumentaria um pouco 

(  ) Aumentaria muito  

 

96-  Quantos carros tem na sua casa? 

(  ) 0 (zero) 

(  ) 1 

(  ) 2 

(  ) 3 ou mais  

 

 

97- Tem carro na sua casa? (  ) Sim       (  ) Não 

 

98-  Tem máquina de lavar roupa  na sua casa? (  ) Sim            (  ) Não 
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99-  Quantos banheiros tem na sua casa? 

(  ) 0 (zero) 

(  ) 1 

(  ) 2 

(  ) 3 ou mais  

 

100-  Tem aparelho de DVD tem na sua casa? (  ) Sim            (  ) Não 

 

 

101- Tem geladeira duplex ou freezer na sua casa?  (  ) Sim      (  ) Não 

 

 

102- Quantos computadores ou notebooks tem na sua casa? 

(  ) 0 (zero) 

(  ) 1 

(  ) 2 

(  ) 3 ou mais  

 

103- Tem máquina de lavar louça na sua casa?   (  ) Sim       (  ) Não 

 

 

104- Tem micro-ondas na sua casa? (  ) Sim       (  ) Não 

 

 

105- Tem motocicleta na sua casa? (  ) Sim       (  ) Não 

 

106- Tem água encanada na sua casa? (  ) Sim (  ) Não 

107- A rua que você mora é asfaltada? (  ) Sim (  ) Não 

108- Até que ano seu pai estudou? 

(  ) Nunca estudou,  

(  ) Nunca estudou, mas sabe ler e escrever 

(  ) Terminou o ensino fundamental 

(  ) Terminou o ensino médio 

(  ) Tem faculdade 

(  ) Não sei 
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109- Até que ano sua mãe estudou? 

(  ) Nunca estudou,  

(  ) Nunca estudou, mas sabe ler e escrever 

(  ) Terminou o ensino fundamental 

(  ) Terminou o ensino médio 

(  ) Tem faculdade 

(  ) Não sei 

FICHA DE ANTROPOMETRIA (a ser preenchida pelo entrevistador) 

110- Data de nascimento: ___ / ___ / ____ 

 

111- Sexo:   (   ) Masculino (   ) Feminino 

 

112- APENAS PARA AS MENINAS. A aluna está grávida?    

(   ) sim (   ) não  

(   ) não se aplica(em caso de meninos) 

 

113- Com que idade você ficou menstruada pela primeira vez? 

(  ) Ainda não menstruei 

(  ) 9 anos ou menos 

(  ) 10 anos 

(  ) 11 anos 

(  ) 12 anos ou mais 

 

114- Peso: ___ ___ ___ , ___ ___ kg 

 

115- Percentual de gordura: ___ ___ , ___ % 

 

116- Altura1: ___ ___ ___ , ___ cm 

117- Altura2: ___ ___ ___ , ___ cm 

 

Circunferência da cintura  

118- 1ª medida:     |___|___|___|, |___| cm 

119- 2ª medida:     |___|___|___|, |___| cm 

 

APENAS PARA AS MENINAS  
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Nesta parte do questionário, precisamos saber em que fase de desenvolvimento você se encontra. Observe estas 

figuras, leia a descrição sobre cada uma delas e marque qual delas mais se parece com o seu corpo. As 

informações são totalmente confidenciais.    

120- Marque a figura que mais se parece com os pelos na sua região genital neste momento 

 

APENAS PARA OS MENINOS 

Nesta parte do questionário, precisamos saber em que fase de desenvolvimento você se encontra. Meninos e 

meninas podem ter a mesma idade e estar em fase de desenvolvimento, de algumas características do corpo, 

diferentes. Só sabendo qual é esta fase é que podemos avaliar as suas necessidades nutricionais. Por isto, observe 

estas figuras, leia a descrição sobre cada uma delas e marque qual delas mais se parece com o seu corpo. As 

informações são totalmente confidenciais.    

121- Marque a figura que mais se parece com os pelos da sua região genital neste momento    

  

APÊNDICES 

a. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

 

 


