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RESUMO 

 

A família pode ter um papel importante no comportamento alimentar da criança. Os pais e 

outros membros da família compõem um ambiente partilhado em que o convívio pode ser 

propício ao consumo alimentar inadequado e/ou a um estilo de vida sedentário. Dessa forma, o 

presente estudo tem como objetivo verificar a possível associação dos hábitos alimentares e 

estilo de vida do responsável pelo domicílio ou seu cônjuge com o consumo alimentar de 

crianças de um ano de idade. O estudo utilizou a base de dados secundários, de domínio público, 

da Pesquisa Nacional de Saúde 2013. Foram utilizadas as variáveis dos responsáveis pelo 

domicílio ou do seu cônjuge: escolaridade, Índice de Massa Corporal (IMC), sexo, idade, 

consumo alimentar de itens selecionados, consumo de bebidas alcoólicas, prática de atividade 

física e tabagismo. Foram utilizados itens alimentares selecionados para analisar o consumo 

alimentar das crianças. Para a análise dos dados foi utilizada a análise de agrupamento para 

classificação das crianças, análise fatorial para derivar padrões alimentares dos responsáveis e 

regressão Multinominal para verificar as associações. Foi estipulado um nível de significância 

de 5%, e a análise foi feita no pacote estatístico SAS Studio. Os alimentos e as bebidas mais 

consumidos pelas crianças foram: água (98,7%), cereais e derivados (83,8%), carnes ou ovos 

(80,4%), e frutas ou suco de frutas (80,3%). Em relação às características dos responsáveis, a 

maioria era do sexo feminino (98,8%), não praticante de atividade física (84,6%), com baixa 

frequência de consumo de bebidas alcoólicas (27,8%) e tabaco (12,3%). A média de idade foi 

de 31,2 anos (±9,8 DP) e o IMC médio de 26,1 kg/m² (±5,4 DP). Para escolaridade, a maior 

frequência se deu na categoria até ensino médio incompleto (53,1%). Foram derivados os 

seguintes padrões de consumo dos responsáveis: “FLV” – frutas, legumes e verduras – (saladas, 

frutas, legumes e sucos naturais), “Ocidental” (carne vermelha, refrigerante, doces, biscoitos, 

bolos, chocolate e bala, além de substituição de refeições principais (almoço e jantar) por 

lanches, tais como sanduíches, salgados e pizza) e “Tradicional” (feijão, carne e leite). Foram 

encontrados os seguintes grupos segundo o consumo alimentar das crianças: “Alimentação da 

família” (leites e derivados, água, fruta ou suco natural da fruta, verduras e legumes, feijão ou 

outras leguminosas, carne ou ovos, cereais ou derivados, biscoitos ou bolos, batatas e outros 

tubérculos e raízes), “Leite materno” (água e leite materno), “Misto” (leites e derivados, água, 

fruta ou suco natural da fruta, verduras e legumes, feijão ou outras leguminosas, carne ou ovos, 

cereais ou derivados, biscoitos ou bolos, mingau, batata e outros tubérculos e raízes, sucos 

artificiais, doces, balas e alimentos açucarados, e refrigerantes) e “Incompleto” (água, fruta ou 

suco natural da fruta, cereais e derivados, carnes e ovos, biscoitos ou bolos). Na análise de 

regressão observou-se que o responsável ser fumante associou-se com uma chance, em média, 

83% maior da criança pertencer ao grupo “Misto” quando comparada ao grupo “Alimentação 

da família” (Razão de Chances (RC) de 1,83 (Intervalo de Confiança de 95%:1,12; 3,01)). 

Escolaridade do responsável até ensino médio incompleto (ou similar) quando comparado ao 

ensino médio pelo menos completo se associou a maior chance de a criança estar nos grupos 

“Leite materno”, “Misto” e “Incompleto” quando comparado ao grupo “Alimentação da 

família”, RC= 1,57 (1,10; 2,23), 3,27 (1,68; 6,36) e 1,53 (1,06; 2,21), respectivamente. O padrão 

dos responsáveis “FLV” foi inversamente associado aos grupos “Leite materno”, “Misto” e 

“Incompleto” com RC= 0,48 (0,35; 0,66), RC= 0,76 (0,63; 0,91) e RC=0,57 (0,47; 0,69), 

respectivamente. O padrão “Ocidental” se associou diretamente ao grupo “Misto”, com RC= 

1,38 (1,16; 1,64). O padrão “Tradicional” se associou inversamente ao grupo “Leite materno” 



8 
 

RC= 0,55 (0,44; 0,69). O responsável pelo domicílio/cônjuge consumir mais vegetais, frutas e 

legumes e ter pelo menos o ensino médio completo associou-se de forma direta à criança ter 

uma alimentação adequada. Em contrapartida, o responsável/cônjuge ser fumante e consumir 

mais alimentos açucarados, carne vermelha e trocar as refeições por lanches aumentou a chance 

de a criança ter uma alimentação inadequada, concluindo que os responsáveis pelos domicílios 

ou seus cônjuges podem interferir no consumo alimentar das crianças de um ano completo, 

sendo assim um possível preditor da alimentação deste grupo etário. Outros desenhos de estudos 

são necessários para verificar se a relação é causal. 

 

 

Palavras-chave: hábitos alimentares, estilo de vida, infância, padrões alimentares. 
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ABSTRACT 

 

Family may play an important role in the child’s eating behavior. Parents and other family members 

make up a shared environment in which living together can be conducive to inappropriate food 

consumption and/or a sedentary lifestyle. Thus, the present study aims to verify the possible 

association of the eating habits and lifestyle of the householder or partner in the food consumption of 

one-year-old children. We used Public data from Brazilian National Health Survey 2013. The 

variables of the household/partner were: education, Body Mass Index (BMI), sex, age, food 

consumption of selected items, alcohol consumption, physical activity and smoking. We selected  

food items to characterize children’s food consumption. We used cluster analysis to classify children, 

factor analysis to derivate dietary patterns and Multinomial regression to verify associations. We 

adopt 5% significance, and we performed all analysis in SAS Studio. The foods and beverages most 

consumed by children were water (98.7%), cereals and derivatives (83.8%), meat or eggs (80.4%), 

and fruit or natural juice (80.3%). Regarding the household characteristics, the majority were female 

(98.8%), did not practice physical activity (84.6%), with low consumption of alcoholic beverages 

(27.8%) and tobacco (12.3 %). Mean age was 31.2 years (± 9.8 SD) and the average BMI was 26.1 

kg/m² (± 5.4 SD). Education highest frequency was for until incomplete high school (53,1%). We 

derived the following three dietary patterns of households: “FLV” - fruits and vegetables - (salads, 

fruits, vegetables and natural juices); “Western” (red meat, soft drinks, sweets, cookies, cakes, 

chocolate and candies, in addition to exchange the main meals (lunch and dinner) for snacks, such as 

sandwiches and pizza); and “Traditional” (beans, meat and milk). We classified children as follows: 

“Family foods” (milk and derivatives, water, fruit or natural juice and vegetables, beans or other 

leguminous, meat or eggs, cereals or derivatives, cookies or cakes, potatoes and other tubers and 

roots), “Breast milk” (water and breast milk), “Mixed” (milk and derivatives, water, fruit or natural 

juice and vegetables, beans or other leguminous, meat or eggs, cereals or derivatives, cookies or 

cakes, porridge, potatoes and other tubers and roots, artificial juices, sweets , candies and sugary 

foods, and soft drinks) and “Incomplete” (water, fruit or natural juice, cereals and derivatives, meat 

and eggs, cookies or cakes). In the regression analysis, it was observed that the smoker household 

was associated with, in average , 83% higher chance, of the child belonging to the “Mixed” group 

when compared to the “Family food” group (Odds Ratio (OR) of 1.83 (95 Confidence Interval: 1.12; 

3.01)). Household/partner’s education up to incomplete high school (or similar) when compared to at 

least complete high school was associated with a greater chance of the child being in the “Breast 

milk”, “Mixed” and “Incomplete” groups when compared to the “Family food” group, OR = 1.57 ( 
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1.10; 2.23), 3.27 ( 1.68; 6.36) and 1.53 (1.06; 2.21), respectively. The “FLV” pattern among 

household/partner was inversely associated with “Breast milk”, “Mixed” and “Incomplete” groups, 

OR = 0.48 (0.35; 0.66), OR = 0.76 (0.63; 0, 91) and OR = 0.57 (0.47; 0.69), respectively. The 

“Western” pattern was directly associated with the “Mixed” group, with OR = 1.38 (1.16; 1.64). The 

“Traditional” pattern was inversely associated with Child`s “Breast milk” group OR = 0.55 (0.44; 

0.69). The household responsible/partner`s higher consumption of vegetables, fruits and with 

completed high school was directly associated with the child’s adequate food consumption. On the 

other hand, household/partner who smoke, with higher consumption of sugary foods and red meat, 

and higher meal`s substitution for snacks increase child's chance of inadequate food consumption. In 

conclusion, household/partner presence may interfere in the food consumption of the children with a 

completed year, this way being possible a predictor of the diet of this age group. It is necessary further 

studies to investigate if these associations are causal. 

 

Keywords: eating habits, lifestyle, childhood, dietary patterns. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que o aleitamento materno deve ser 

exclusivo até os seis meses, pois neste período é completamente capaz de nutrir adequadamente 

as crianças, além de favorecer a proteção contra doenças (WHO, 2001). A continuidade do 

aleitamento materno é recomendada até os 2 anos ou mais, associada à introdução da 

alimentação complementar balanceada e equilibrada aos seis meses de vida. Essas ações são 

destacadas pela OMS como relevantes para a saúde pública, uma vez que apresentam resultados 

satisfatórios na redução do risco para o desenvolvimento de doenças futuras (WHO, 2001; 

AGOSTONI et al., 2008; KOLETZKO, 2008; AGOSTONI et al., 2009). O Ministério da Saúde 

do Brasil, por meio da terceira edição do Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 

dois anos, endossa essas recomendações e enfatiza que o leite materno é inigualável e 

totalmente adaptado às necessidades da criança nos dois primeiros anos de vida, pois é o único 

que contém anticorpos e outras substâncias que a protegem de infecções comuns. 

Adicionalmente, o aleitamento materno adequado nesta fase da vida pode prevenir o 

aparecimento de várias doenças na vida adulta (BRASIL, 2019). 

A alimentação adequada e saudável de crianças menores de dois anos, além de 

proporcionar prazeres, fornece nutrientes e energia essenciais para a sua saúde, 

desenvolvimento e construção do seu paladar. Essa alimentação deve ter uma composição 

equilibrada de alimentos ricos em micronutrientes (com destaque para ferro, zinco, cálcio, 

vitamina A, vitamina C e ácido fólico), livres de contaminação biológica, química ou física, de 

fácil consumo e aceitação, e produzidos a partir de alimentos usualmente consumidos pela 

família (WHO, 1998; EUCLYDES, 2000; AGOSTONI et al., 2009). Sua continuidade deve 

priorizar a “comida de verdade”, baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, 

tais como arroz, feijão, frutas, legumes e verduras, mandioca, milho, carnes e ovos, entre outros. 

O consumo de alimentos processados deve ser limitado e, caso sejam consumidos, devem ser 

utilizados em pequenas quantidades. Os alimentos ultraprocessados devem ser evitados na 

alimentação infantil (BRASIL, 2019). 

A alimentação complementar, muitas vezes, apresenta uma série de inadequações. É 

introduzida de forma inadequada e precoce, como por exemplo: (1) com a inserção de leite de 

vaca integral anteriormente ao nono mês de vida da criança; (2) a consistência e a composição 

são, muitas vezes, inadequadas, uma vez que alimentos são liquidificados ao invés de 

amassados com o garfo, conforme a recomendação do guia alimentar para crianças brasileiras 
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menores de dois anos; (3) há baixa biodisponibilidade de micronutrientes (sopas diluídas) e há 

oferta insuficiente de frutas, verduras e legumes; (4) há frequente contaminação no preparo e 

armazenamento; (5) são adicionados carboidratos simples às mamadeiras e; (6) há oferta de 

alimentos industrializados ricos em carboidratos simples, lipídeos e sal, consumidos com 

frequência pela família (ROBINSON et al., 2007; SMITHERS et al., 2012; BRASIL, 2019; 

CARVALHO et al., 2020). Estudo que usou dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2013 com 

4.839 crianças menores de dois anos encontrou que uma em cada três crianças já havia 

experimentado sucos artificiais ou refrigerantes nesta faixa etária (JAIME et al., 2017). 

Os hábitos alimentares inadequados na infância são preocupantes, uma vez que podem 

acarretar desfechos desfavoráveis à saúde a curto e longo prazos, como a obesidade (VALLE; 

EUCLYDES, 2007). A alimentação inadequada nesta fase da vida pode ocasionar em aumento 

da vulnerabilidade da criança a diarreias, infecções, deficiências nutricionais específicas e 

desnutrição e, a longo prazo, levar a prejuízos no desenvolvimento e retardo do crescimento 

infantil (BRASIL, 2002; WHO, 2006; AGOSTONI et al., 2009). A alimentação inadequada 

adquirida desde a infância, pode favorecer o aparecimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs) (VALLE; EUCLYDES, 2007). 

A relação entre alimentação inadequada e obesidade é preocupante. A Pesquisa 

Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE 2015) mostrou que adolescentes de 13 a 17 anos tinham 

uma prevalência de sobrepeso de 23,7%. De acordo com o sexo, 23,7% dos meninos e 23,8% 

das meninas tinham sobrepeso. Já a obesidade estava presente em 7,8% dos adolescentes 

(IBGE, 2015). Entre crianças, o cenário se agrava. Em 2009, verificou-se prevalência de 

excesso de peso de 33,5% entre cinco e nove anos de idade, sendo que 16,6% dos meninos e 

11,8% das meninas apresentaram obesidade (IBGE, 2010).  

O ambiente familiar e os hábitos e estilo de vida dos pais podem interferir nos hábitos 

e preferências alimentares da criança. Dessa forma, a família poderá determinar a experiência 

de um consumo já adotado pela sociedade ou estabelecer novos hábitos, colaborando para 

construção de um modelo de comportamento alimentar apropriado ou não (GOLAN, 2002; 

VIEIRA et al., 20004). 

Diante disso, este estudo se faz necessário para verificar a possível associação entre 

hábitos alimentares e estilo de vida do responsável pelo domicílio ou seu cônjuge com o 

consumo alimentar de crianças de um ano completo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

2.1 HÁBITOS ALIMENTARES  

 

Hábitos alimentares correspondem a um conjunto de práticas que envolvem a 

possibilidade de aquisição e acesso de alimentos, costumes que podem atravessar gerações, 

sociabilidade construída no âmbito familiar e comunitário (FREITAS et al., 2011). 

A formação de hábitos alimentares adequados, através de uma alimentação balanceada, 

durante a infância é importante para além do desenvolvimento e crescimento adequados, sendo 

capaz de evitar diversos problemas de saúde que estão ligados à alimentação inadequada, como 

anemia, obesidade, desnutrição, cáries dentárias e outras doenças crônicas na vida adulta 

(REGO et al., 2004). 

Estudos de consumo alimentar são realizados através de padrões de consumo 

alimentar, e podem ser derivados por métodos estatísticos (OCKÉ, 2013; BALTAR et al., 

2019). O padrão de consumo alimentar é definido como o grupo de alimentos consumidos com 

regularidade por um determinado grupo. Padrões alimentares podem ser motivados por fatores 

de natureza social, econômica, biológica e nutricional (HU, 2002; MAYEN et al., 2014; 

CARVALHO et al., 2020). 

Estudo transversal utilizando dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 

2008-2009) de Massarani et al. (2015), identificou três padrões alimentares consumidos no 

Brasil em indivíduos acima de dez anos, nomeados “lanche tradicional”, com café, pães, óleos 

e gorduras, e queijos; “grande refeição tradicional”, com arroz, feijão e outras leguminosas, e 

carnes; e “lanches do tipo fast food”, com sanduíches, carnes processadas, refrigerantes, 

salgados e pizzas. O estudo evidenciou ainda agregação familiar de padrões de consumo na 

população brasileira, sugerindo a influência da família nos hábitos alimentares dos indivíduos. 

Carvalho et al. (2020), em estudo transversal feito com crianças de até doze meses, 

nascidas em Viçosa – MG, visando identificar padrões alimentares e avaliar sua associação com 

variáveis socioeconômicas, comportamentais, de nascimento e relacionadas à nutrição, 

identificaram dois padrões principais (1) caracterizado pela presença de leite materno, pão, 

carne de porco, sucos, laranja e bebidas açucaradas e; (2) composto por fórmulas lácteas, leite 

de vaca, farináceos, legumes, sopas e mamão. No entanto, no âmbito nacional ainda são 
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escassas as evidências acerca da relação entre esses fatores com padrão de consumo alimentar 

de crianças no primeiro ano de vida. 

Nas crianças o consumo alimentar e a formação de hábitos alimentares podem ser 

influenciados por fatores fisiológicos e ambientais. Dentre os fisiológicos estariam as 

experiências intrauterinas, paladar do recém-nascido, aleitamento materno e neofobia alimentar 

(medo de provar ou ingerir alimentos novos e desconhecidos). Já nos fatores ambientais estão 

a alimentação, hábitos e comportamento dos pais, responsáveis e familiares e condições 

socioeconômicas (VALLE et al., 2007), sendo estes os fatores de interesse para este estudo, 

pois os fatores ambientais fornecidos pelos pais podem modelar o comportamento alimentar e 

de estilo de vida da criança. A variedade e complexidade desses fatores aumentam ao longo da 

vida. São os pais que modificam o ambiente alimentar e fornecem experiências com alimentos 

e refeições para seus filhos. As crianças têm como modelo os comportamentos alimentares, 

estilo de vida e atitudes relacionadas à alimentação de seus pais (SCAGLIONI et al., 2018). 

 

2.1.1 Hábitos alimentares e obesidade infantil 
 

 

O Brasil, seguindo as transformações mundiais pós industrialização, passou por 

mudanças estruturais nas décadas de 70, 80 e 90, caracterizadas pelo aumento da expectativa 

de vida, redução da mortalidade infantil, diminuição da taxa de fecundidade e aumento da 

população urbana (BATISTA; RISSIN, 2003). Nesse processo de transição destacam-se as 

modificações no desenvolvimento da sociedade que provocam mudanças nos padrões de 

morbimortalidade. Esta, por sua vez, é caracterizada nessa transição epidemiológica, que 

consiste, de forma clássica, na redução da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias e 

aumento da mortalidade por DCNTs. Os principais fatores de risco das DCNTs são aqueles 

modificáveis, associados às condições de vida de áreas urbanas, como o sedentarismo, a 

alimentação inadequada, a prática de atividade física e o tabagismo. Maior acesso da população 

a saneamento básico, vacinas, maior acesso à atenção à saúde e a outras medidas de saúde 

pública contribuíram para a diminuição dos níveis de mortalidade no país, e consequentemente, 

para o aumento da esperança de vida (VASCONCELOS; GOMES, 2012).  

Paralelamente surgiu a transição nutricional, que se refere à mudança do estado 

nutricional da população, tendo em vista que entre os anos 1974 /75 e 1989, houve uma redução 
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da prevalência da desnutrição infantil (de 19,8% para 7,6%) e um aumento na prevalência de 

obesidade em adultos (de 5,7% para 9,6%) (MONTEIRO et al, 1995; OLIVEIRA; FISBERG, 

2003). Aconteceram também diminuições de formas graves de carências globais (kwashiokor, 

marasmo nutricional) ou específicas (hipovitaminose A, escorbuto, beribéri, raquitismo, 

osteomalácia, pelagra) e processos carenciais crônicos, como o nanismo nutricional, a idiotia 

iodopriva, as sequelas esqueléticas de deficiências vitamínicas e minerais e as anemias. 

Simultaneamente, acontece a recuperação da estatura em escala populacional e reduz-se a 

incidência do Baixo Peso ao Nascer – BPN (indicado pelo ponto de corte de nascidos vivos 

com menos de 2.500g) para valores abaixo de 10%. Observa-se uma redução marcante da 

mortalidade infantil, em especial por doenças infecciosas (BATISTA et al., 2008).  

Como consequência deste cenário de transição, a obesidade infantil é atualmente 

reconhecida como um problema de saúde pública, devido ao aumento de sua prevalência, sua 

influência negativa sobre a saúde biopsicossocial da criança e pelo risco associado ao 

desenvolvimento de DCNTs na infância e na vida adulta (BIRO et al., 2010; SAHOO et al., 

2015). As prevalências globais de obesidade em crianças e adolescentes (de 5 a 19 anos) 

aumentaram de menos de 1% (o que equivale a cinco milhões de meninas e seis milhões de 

meninos) em 1975 para quase 6% em meninas (50 milhões) e quase 8% em meninos (74 

milhões) em 2016. Dessa forma, o número total de obesos com idade entre cinco e 19 anos 

aumentou mais de dez vezes, passando de 11 milhões em 1975 para 124 milhões em 2016 

(OMS, 2017). Estima-se que atualmente cerca de 158 milhões de crianças e adolescentes (de 5 

a 19 anos) sejam obesos. A previsão para 2030 é ainda maior, 254 milhões de jovens nessa faixa 

etária terão obesidade, sendo só no Brasil mais de 7 milhões (WOF, 2019). 

A obesidade é preocupante, não somente pelos agravos à saúde que promove, como 

pela complexidade de seu tratamento e controle, devido aos custos sociais resultantes da doença 

para o sistema de saúde. Os custos com a doença no Brasil totalizaram R$ 487,98 milhões em 

2011, o que representou 1,9% dos gastos com assistência à saúde de média e alta complexidade 

(OLIVEIRA, 2013). Como fatores importantes para a obesidade na infância, pode-se 

considerar: o desmame precoce, por meio da introdução inadequada de alimentos; o uso de 

fórmulas lácteas e infantis indevidamente preparadas; a história familiar de obesidade, os 

distúrbios do comportamento alimentar; a condição socioeconômica (FISBERG et al., 1997; 

ESCRIVÃO et al., 2000). 

É consenso que a prevenção da obesidade na infância é a melhor estratégia para frear 

o crescimento dessa epidemia (WHO, 2009; HAN et al., 2010). A prevenção passa por ações 
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de promoção e incentivo ao aleitamento materno, promoção da alimentação adequada e 

saudável, estímulo à prática de atividade física na infância, segurança alimentar familiar e por 

ações de proteção, que envolvem a regulação da indústria de alimentos, com o objetivo de 

proteger as crianças de incentivos ao consumo inadequado e exagerado de alimentos com baixa 

qualidade nutricional (LOBSTEIN et al., 2015). Estimular hábitos saudáveis é importante para 

formação da relação da criança com a comida. Assim, a forma de cuidar e de oferecer a refeição 

pode dificultar ou facilitar essa aprendizagem. Fazer as refeições em conjunto, com satisfação, 

elogiando a comida, incentiva a criança a gostar de comer aquele alimento. Também é 

importante incentivar a autonomia da criança, deixando que ela escolha os alimentos dentre 

opções saudáveis, deixar a criança tentar comer sozinha, respeitar o tempo de cada criança, 

observar e responder aos seus sinais de fome e de saciedade e outras reações, favorecem o 

protagonismo da criança na sua história com a alimentação (BRASIL, 2019). 

 

2.1.2 Influência dos responsáveis nos hábitos alimentares das crianças 

 

O hábito alimentar da criança é definido pela relação da criança com o alimento, pelo 

seu desenvolvimento e por fatores culturais, psicológicos, socioemocionais e socioecnômicos. 

No entanto, o papel da família no comportamento alimentar da criança pode ser a influência 

mais impactante (VIEIRA, et al., 2004; RAMOS et al., 2000; EUCLYDES et al., 2000; 

GOLAN, 2002). 

Segundo Fiates et al. (2006), a família é responsável pela construção do 

comportamento alimentar da criança, tendo os responsáveis o papel de primeiros educadores 

nutricionais. O cenário social obtém um papel importante no processo de aprendizagem, 

principalmente nas estratégias utilizadas pelos responsáveis para a criança se alimentar e 

introduzir novos alimentos, que podem apresentar estímulos adequados ou não na formação das 

escolhas e hábitos alimentares da criança. 

Frente às diferentes concepções sobre como os pais devem atuar na formação dos 

hábitos alimentares de seus filhos, os melhores desfechos são conseguidos quando os hábitos e 

o ambiente familiar são o exemplo para as práticas alimentares dos filhos (EPSTEIN et al., 

2006). Mães com transtornos alimentares são menos prováveis de amamentarem seus filhos no 

peito, cozinharem regularmente, se alimentarem junto a eles e são mais propensas a usarem 

comidas não nutritivas e emitirem comentários negativos sobre as refeições de seus filhos. 
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Comportamentos negativos dos pais ao administrar as refeições são associados à problemas 

alimentares como a recusa da alimentação, durante a infância (WHITEHOUSE; HARRIS, 

1998; PATEL et al., 2002; COULTHARD et al., 2003).  

Alguns autores sugerem que alimentos com baixa palatabilidade, como os vegetais, são 

apresentados às crianças em um cenário negativo pelos pais ou responsáveis, geralmente 

envolvendo imposição para a criança comer, prejudicando o seu aceite e consumo, pois à 

medida que as crianças são forçadas e coagidas a comer um determinado alimento, que os pais 

entendem ser bom para elas, diminui a sua predileção por esta comida ou paladar. De maneira 

oposta, alimentos com alto teor de sódio, gordura e açúcar são ofertados em um contexto 

positivo, muitas vezes como retribuição para que a criança coma toda comida do prato ou até 

mesmo em momentos festivos, estimulando a sua preferência a esses tipos de alimentos.  

(BIRCH, 1992; RAMOS; STEIN, 2000). 

Segundo Mendonça et al. (2004), com a movimentação no mercado de trabalho e a 

inserção da mulher neste meio, os pais têm que se dividir entre suas atividades profissionais 

fora de casa e as tarefas domésticas, dedicando assim cada vez menos tempo aos seus filhos, e 

acabam, diversas vezes, recompensando sua ausência com idas a restaurantes fast food ou 

comprando guloseimas, em sua maioria, pouco saudáveis. Ficam também sem tempo para 

preparo da alimentação da família, necessitando assim de alimentos de rápida preparação, o 

que, em sua maioria, acabam sendo industrializados, pela sua praticidade e seu fácil acesso. 

Tendo em vista que os pais constituem modelos e podem influenciar de diferentes formas o 

comportamento alimentar das crianças, vale ressaltar que a escassez de tempo, associada à vida 

urbana, pode reduzir o tempo de interação com seus filhos, podendo diminuir a influência dos 

pais na alimentação da criança (REGO et al, 2004). 

As famílias têm forte influência na saúde das suas crianças, pois constituem o seu 

primeiro ambiente de aprendizagem (REGO et al., 2004). É recomendado que, na infância, 

sejam ofertados alimentos saudáveis, adequados nutricionalmente, e que a própria criança 

decida por quantidades e tipos de alimentos que querem comer (MELO et al., 2004). Deste 

modo, os pais tanto podem ser responsáveis por ambientes que propiciem o desenvolvimento 

de comportamentos alimentares e peso saudáveis, como por ambientes que proporcionem 

hábitos alimentares inadequados e um peso não saudável (SCAGLIONI et al., 2008) 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DOS RESPONSÁVEIS 

 

O ambiente no qual a criança vive pode ser permeado pelas características das pessoas 

que fazem parte dele. Na infância a criança exerce pouco controle sobre o ambiente em que 

vive, podendo sofrer forte influência dos hábitos alimentares e estilo de vida familiar. Os pais 

e outros membros familiares propiciam um ambiente onde seus hábitos e estilo de vida podem 

favorecer, pelo convívio, um estilo de vida sedentário e hábitos alimentares inadequados 

(ROSSI et al., 2008; MICHEREFF et al., 2014; LINHARES et al., 2016). Além dos hábitos 

alimentares dos responsáveis, tabagismo, consumo de álcool, atividade física, nível 

socioeconômico e IMC compõem características que podem estar associadas entre si e com os 

hábitos alimentares dos filhos.  

 

 

2.2.1 Atividade física 

 

 

A prática de atividade física oferece inúmeros benefícios à saúde, podendo ajudar no 

controle de doenças crônicas como diabetes, dislipidemia, hipertensão e obesidade, e ainda 

estimular melhora na autoestima e função cognitiva (MENDES et al., 2006). É recomendado, 

para adultos de 18 a 64 anos de idade, a realização de, no mínimo, 150 minutos semanais de 

atividade física aeróbica de intensidade moderada ou, pelo menos, 75 minutos semanais de 

atividade física aeróbica de intensidade vigorosa. Pode ser também uma combinação 

equivalente de atividade moderada e de intensidade vigorosa (WHO, 2011). A atividade física 

quando introduzida na infância apresenta uma maior chance de se manter na vida adulta 

(MENDES et al., 2006).  

Dados do Vigitel (Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) de 2018 

apresentaram que a frequência de adultos fisicamente inativos foi de 13,7%, sendo 14,2% entre 

mulheres e 13,0% entre homens. Nos homens, a frequência de pessoas fisicamente inativas 

tendeu a aumentar com a idade. Entre mulheres ela diminui até os 44 anos e aumenta a partir 

desta idade. Em ambos os sexos, os indivíduos com menor escolaridade tinham maior 

frequência de inatividade física. 
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A inatividade física pode ocorrer por diversos fatores ambientais ligados à urbanização, 

como o medo da violência em áreas externas, a alta densidade de tráfego e a falta de locais 

públicos para prática esportiva (WHO, 2014). 

Estudo de intervenção quase experimental de Costa et al. (2009), realizado na Bahia, 

com mulheres de 20 a 59 anos, mostrou que mulheres com menor nível de atividade física 

tinham também um elevado consumo diário de alimentos considerados de risco (ricos em 

gorduras saturadas, cloreto de sódio e açúcares simples) para DCNTs e apresentaram um 

aumento da circunferência da cintura. Foi observado também que o menor nível de atividade 

física isoladamente não assegurou a redução dos valores do Índice de Massa Corporal (IMC), 

ainda que o consumo de alimentos protetores (ricos em fibras, vitaminas, minerais e com baixa 

densidade calórica) tenha sido elevado. 

 

 

2.2.2 Nível socioeconômico  

 

 

Em nível individual e em escala populacional, a saúde, a nutrição e o desenvolvimento 

de crianças menores de cinco anos de idade estão associados às condições de vida da família, 

tais como o acesso a alimentos, a salubridade do ambiente e a adequação dos cuidados 

dedicados à criança. Em países de baixa e média renda, a maioria dos problemas de saúde e 

nutrição na infância se relaciona diretamente a infecções repetitivas, devido a saneamento 

básico precário, consumo alimentar inapropriado, estando estas duas situações diretamente 

associadas com o padrão de vida da população, educação materna e renda da família 

(MONTEIRO; BENÍCIO; GOUVEIA, 1995; MONTE, 2000; SIGULEM; DEVINCENZI; 

LESSA, 2000; FUNDAÇÃO NACIONAL DAS NAÇÕES UNIDAS PARA INFÂNCIA, 

2003; ASSIS et al., 2007; MARTINS et al., 2007). Em famílias de baixas condições 

socioeconômicas, restrições e inadequações ou insuficiência do consumo alimentar, em 

conjunto com doenças infecciosas, podem favorecer processos carenciais, como anemias, 

desnutrição e hipovitaminoses (WHO, 2004; GIGANTE et al, 2007). 

Marcadores de situação socioeconômica, tais como renda familiar e escolaridade, 

podem estar associados ao poder de compra, refletindo na aquisição de alimentos e, dessa 

maneira, no consumo alimentar e no estado nutricional (MONTEIRO; SZARFARC; 
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MONDINI, 2000; MCLAREN, 2007). Em um estudo transversal feito por Molina et al. (2010), 

com 1.282 crianças de sete a dez anos de idade, residentes em Vitória (ES), os autores 

encontraram que a baixa escolaridade materna, a ausência do pai no domicilio e a omissão das 

refeições à mesa se associaram à baixa qualidade da alimentação da criança. A baixa 

escolaridade materna esteve associada à compra de alimentos saudáveis e ao acesso à 

informação. Ainda, mães com mais anos de estudo tinham maior chance de distinguir o que é 

considerado alimento saudável ou não (MOLINA et al, 2010). 

Os indicadores socioeconômicos explorados com maior frequência quando se trata de 

consumo alimentar são ocupação (posição ou situação), educação e renda. Essas posições 

socioeconômicas da família têm se mostrado influentes sobre a alimentação da criança 

(PATRICK; NICKLAS, 2005; MCLAREN, 2007; KRANZ; FINDEIS; SHRESTHA, 2008). 

Estudo transversal feito por Villa et al (2015) com 1.297 crianças de oito e nove anos, 

matriculadas nos 3º e 4º anos de todas as escolas públicas e privadas, localizadas nas zonas 

urbana e rural do município de Viçosa (MG), mostrou que crianças com maior classe econômica 

e das quais as mães tinham maior escolaridade tiveram consumo alimentar mais distante do 

apontado como adequado, com menor adesão ao padrão ‘‘Tradicional’’, composto por arroz, 

feijão, hortaliças, raízes e tubérculos cozidos e carne vermelha, e maior consumo de bebidas 

adoçadas e lanches. 

Estudo qualitativo que analisou o conteúdo de manuscritos originados de 23 grupos 

focais, realizados com 111 estudantes (7 a 10 anos) de uma escola pública e uma escola 

particular de Florianópolis (SC), constatou que o consumo alimentar das crianças diferiu 

segundo nível socioeconômico e tipo de escola. Enquanto as crianças da escola pública tiveram 

maior consumo de legumes e verduras, em sua maioria, oferecidos em projetos sociais, os 

alunos de escolas particulares apresentaram pouco consumo deste grupo de alimentos. Por outro 

lado, os alunos de escola pública referiram consumo diário de guloseimas, tais como balas, 

chocolates, biscoitos, sorvetes, salgadinhos e refrigerantes. Já os alunos de escola particular 

declararam seu consumo somente aos finais de semana, na presença dos itens em casa, e 

somente com a permissão dos responsáveis. Nas crianças de escola pública, poucos relataram 

restrições por parte dos pais, e quando era feita estava relacionada a prejuízos à saúde bucal e 

gasto desnecessário de dinheiro (RODRIGUES; FIATES, 2012). 

Tendência de aumento do acesso a alimentos menos nutritivos por crianças de menor 

renda tem sido verificada. Potencial justificativa em função de que esses alimentos, que são 
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ricos em açúcar e gordura, são mais palatáveis, mais baratos e disponíveis (DREWNOWSKI, 

2003; KEITA, 2009). Estudo recente estimou que o preço de alimentos menos nutritivos teve 

uma redução a partir dos anos 2000, e seguindo essa tendência, a previsão é que em 2030 os 

alimentos ultraprocessados reduzam ainda mais seu preço (R$ 6,62/kg em 2017 para R$ 4,34/kg 

em 2030). De acordo com essas previsões, em 2026 os alimentos saudáveis se tornarão mais 

caros do que os alimentos não saudáveis (MAIA et al., 2020). 

Devido às precárias condições de vida, mulheres obesas de baixa renda no Brasil 

consumiam alimentos muito calóricos e de baixo valor nutritivo devido a seu baixo custo, 

promovendo um padrão de consumo alimentar insatisfatório na perspectiva nutricional 

(SILVA, 1997; TONIAL, 2001; FERREIRA; MAGALHÃES, 2005). Estudo conduzido por 

Ferreira et al. (2019) utilizando dados da PNS (2013), encontrou que quanto menor a 

escolaridade das mulheres, maior é a chance de elas apresentares obesidade e que raça/cor preta 

é fator de risco à obesidade. 

Como mostrou a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009), leite e 

derivados, frutas, verduras e legumes, são os grupos de alimentos cuja participação na dieta das 

famílias tende a aumentar de forma uniforme, proporcionalmente ao aumento da renda. O arroz 

e o feijão se destacam pelo fato de o seu consumo diminuir à medida que aumenta a renda 

familiar. Além do arroz e feijão, as classes de renda mais baixas consomem em maior 

quantidade vários itens considerados como parte de uma dieta saudável. Por exemplo, o 

consumo de batata-doce foi mais do que o dobro na classe mais baixa quando comparada à 

maior. O inverso é observado para a batata frita (IBGE, 2011). 

É um pouco maior na classe mais baixa o consumo de carnes salgadas e peixes frescos 

e salgados. Já alguns marcadores negativos da qualidade da dieta, como consumo de salgados 

fritos e assados, refrigerantes e doces, são maiores na maior categoria de renda (IBGE, 2011). 

Dessa formaainda que a renda familiar tenha grande impacto na aquisição de alimentos 

em quantidade suficiente, isso não significa que renda familiar alta garanta uma dieta 

equilibrada. Podemos observar, por exemplo, os atuais problemas de saúde, que podem estar 

relacionados à nutrição e à alimentação, prevalentes nos países de alta renda (dislipidemia, 

diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares), descritos na literatura como "doenças de 

excesso de consumo”. Em 2016, nos países de alta renda, 88% das mortes foram ocasionadas 

por doenças não transmissíveis (MARTINS et al., 1977; OMS, 2018). 
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A educação materna se faz muito importante no desenvolvimento dos seus filhos. 

Considera-se a mulher como principal cuidadora da criança durante os períodos mais 

importantes do seu desenvolvimento. É mediada pela mãe a relação da criança com o meio 

externo nos primeiros anos de vida, salientando a importância da educação materna no consumo 

alimentar e, assim, no estado nutricional dos filhos (GAGE, 1997; MARTINS et al., 2007). O 

estado nutricional dos responsáveis também tem associação com a escolaridade. Estudo 

conduzido por Dias et al. (2019), utilizando dados do VIGITEL (2006 e 2016) encontrou que 

quanto maior a escolaridade para mulheres, menor é prevalência de excesso de peso, tanto em 

2006 quanto em 2016. Já para os homens a maior prevalência de excesso de peso foi entre os 

grupos mais escolarizados. 

 

2.2.3 Índice de massa corporal (IMC)  

 

No Brasil, no período de 2006-2018, houve um aumento de 67,8% nos casos de 

obesidade entre adultos, saindo de 11,8% em 2006 para 19,8% em 2018, de acordo com o 

VIGITEL 2019. Apesar do excesso de peso ser mais encontrado entre homens, em 2018, as 

mulheres apresentaram maior prevalência em relação aos homens, 20,7% e 18,7%, 

respectivamente. O excesso de peso também apresentou crescimento no período mencionado 

(30,8%), estando presente em mais da metade da população (57,7%) e tendo maior crescimento 

também no sexo feminino (40%) (BRASIL, 2019). 

A obesidade entre os familiares é um fator importante na determinação da obesidade na 

infância, tanto pela influência genética como, principalmente, pelos fatores ambientais, como 

o hábito alimentar e o estilo de vida da família. O risco de uma criança ser obesa é menor 

quando nenhum dos pais é obeso; alto quando somente um dos pais é obeso; e muito alto quando 

ambos são obesos (NGUYEN, 1996; ESCRIVÃO et al., 2000). 

Da mesma forma, pesquisas realizadas no Brasil com crianças e adolescentes mostram 

que existe uma correlação positiva entre o peso, percentual de gordura corporal e IMC com o 

estado nutricional dos pais. Os filhos de pais com sobrepeso e obesidade têm maior chance de 

apresentarem a mesma situação nutricional (PETROSKI et al., 2009). 

Estudo conduzido em Florianópolis-SC por Bernardo et al. (2012) com escolares de sete 

a dez anos e seus respectivos pais, encontrou que as maiores prevalências de 
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sobrepeso/obesidade foram identificadas nos grupos de escolares com pais e mães com 

sobrepeso/obesidade. 

Nesse sentido, estudo de Salgueiro et al. (2019) com estudantes do primeiro ao quinto 

ano de uma escola privada de São Paulo, com o objetivo de relacionar o estado nutricional de 

alunos do ensino fundamental I com a escolaridade, classe socioeconômica, consumo alimentar, 

conhecimento em nutrição e estado nutricional dos pais, encontrou correlação positiva somente 

entre o peso corporal e o IMC das mães com o dos filhos.  

 

2.2.4 Outras características  

 

Dentre as causas evitáveis de morte precoce e adoecimento no mundo, o tabagismo é 

considerado a maior, causando mais de 8 milhões de mortes por ano (DROPE et al., 2018; 

WHO, 2019). As variáveis socioeconômicas podem ter uma importante interferência no 

tabagismo, aumentando a prevalência nas famílias com renda mais baixa e com menor grau de 

escolaridade (GONÇALVES-SILVA, 2005) 

Estudo conduzido por Ambrosini et al. (2009) na Austrália com pares de mães e 

adolescentes encontrou que a média de escore para o padrão de alimentação “Saudável” (cereais 

integrais, frutas, legumes e peixes) diminuía quando o adolescente tinha pais que fumavam e 

aumentava significativamente para o padrão “Ocidental” (carnes vermelhas, carnes 

processadas, batata frita, bolos, biscoitos, cereais refinados e refrigerantes) quando os pais 

fumavam. Outro estudo sobre tabagismo com menores de cinco anos de Cuiabá – MT mostrou 

que os filhos de mulheres fumantes foram os que apresentaram a menor média de escore z de 

estatura por idade (GONÇALVES-SILVA et al., 2005). 

Além do tabagismo o álcool também faz parte dos comportamentos familiares de risco para 

doenças cardiovasculares (GAMA et al., 2007). Estudo conduzido por Bonomo et al. (2003) 

encontrou elevação significativa da proporção de usuários de álcool com o aumento da renda e 

escolaridade. 

Estudo sobre alcoolismo desenvolvido por Oliveira et al. (2001), na qual foram feitas 

entrevistas com 152 alcoolistas, com a média de idade de 40 anos, constatou que 69% tinham 

risco familiar de alcoolismo entre os filhos. Pais que são alcoolistas tem uma maior chance de 

seus filhos utilizarem também o álcool, da mesma forma, caso existam problemas de 
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alcoolismos na família, esses problemas podem ser passados para as gerações seguintes 

(VAILLANT, 1999; EDWARDS et al., 2005; OLIVEIRA et al., 2007). 

Bezerra e Alencar (2018) em estudo com indivíduos acima de vinte anos utilizando dados 

do Inquérito Nacional de Alimentação, encontrou que o tamanho da porção de álcool 

consumido tem associação positiva com o excesso de peso (sobrepeso e obesidade) 

(BEZERRA; ALENCAR, 2018). 

Apesar de não ter encontrado na literatura estudos associando o consumo de bebidas 

alcoólicas pelos pais e o consumo alimentar dos filhos, estima-se que os pais que consomem 

álcool têm também outros hábitos e estilo de vida inadequados, e que esse conjunto de hábitos 

não saudáveis podem se associar a uma alimentação menos adequada para seus filhos. 

Desta forma, é importante uma abordagem integrada da família, devido ao alto consumo 

domiciliar de álcool e/ou tabaco (GAMA et al., 2007). 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A infância é o período de formação dos hábitos alimentares. Uma alimentação inadequada, 

com alimentos de baixa qualidade nutricional, pode causar prejuízos à saúde. A saúde na 

infância, é preditiva da saúde ao longo da vida, constituindo nos primeiros anos, os alicerces 

sobre os quais se constrói a realização e o potencial em saúde individual (WHO, 2010). 

O entendimento dos fatores associados ao consumo alimentar da criança possibilita a 

elaboração de processos educativos, que podem ser efetivos para mudanças no padrão alimentar 

das crianças. Tais mudanças podem contribuir no comportamento alimentar na vida adulta.   

A intervenção sobre os determinantes do estilo de vida, especialmente a alimentação, torna-

se uma estratégia de saúde fundamental, que possibilitará ganhos significativos no que diz 

respeito à redução da prevalência de DCNTs e dos custos econômicos individuais e sociais que 

lhes estão associados (BRASIL, 2003).  

Embora haja muita discussão a respeito da relevante temática de padrões alimentares, não 

se tem conhecimento, até o presente momento, de estudo de base nacional com o propósito de 
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verificar a associação dos hábitos alimentares e estilo de vida de responsáveis pelo domicílio 

com o padrão de consumo alimentar de crianças de um ano completo. Especialmente nos 

primeiros anos de vida, a alimentação infantil sofre muitas modificações. Além disso, nos 

últimos anos ocorreram profundas modificações no consumo alimentar da população brasileira 

(BRASIL, 2019; CONDE; MONTEIRO, 2014).  

Uma vez que se trata de um estudo de base nacional, o presente trabalho contribuirá para 

melhor entender a relação entre os hábitos das díades responsáveis e crianças de 1 ano no Brasil. 

Assim, ajuda a compreender tal relação neste contexto e possibilita a tomada de medidas 

efetivas orientando políticas de saúde e nutrição, visando a melhoria do consumo alimentar na 

infância e, como consequência, a prevenção da obesidade e de outras DCNTs em fases 

posteriores dos ciclos da vida.  
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4 OBJETIVO 

 

 

O presente estudo tem por objetivo verificar a associação entre hábitos alimentares e estilo 

de vida dos responsáveis pelo domicílio ou seus cônjuges com o consumo alimentar de crianças 

de um ano completo. 

Objetivos secundários: 

1) Derivar o padrão de consumo alimentar habitual dos responsáveis pelo domicílio ou 

seus cônjuges; 

2) Traçar um perfil de consumo alimentar das crianças de um ano de idade; 

3) Caracterizar o estilo de vida dos responsáveis pelo domicílio ou seus cônjuges. 

 

 

5 MÉTODOS 

 

 

5.1 CONTEXTO DO ESTUDO – A PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE (PNS) 

 

 

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) se trata de um inquérito de base domiciliar de 

âmbito nacional. Esta pesquisa foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com a 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que se tornou parte do Sistema 

Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) do IBGE. A PNS teve como objetivo caracterizar 

a situação de saúde e os estilos de vida da população brasileira, assim como a atenção a sua 

saúde, quanto ao acesso e uso dos serviços, às ações preventivas, à continuidade dos cuidados 

e ao financiamento da assistência (IBGE, 2007; SZWARCWALD et al., 2014). 

A primeira divulgação da PNS ocorreu em dezembro de 2014, relativa aos módulos de 

estilo de vida, autopercepção da saúde e DCNTs. Foi realizada amostragem por conglomerados 

em três estágios de seleção, com estratificação das unidades primárias de amostragem. No 

primeiro estágio, foram selecionados os setores censitários ou conjuntos de setores constitutivos 

das Unidades Primárias de Amostragem (UPA). No segundo estágio, foram selecionados os 



30 
 

domicílios. No terceiro estágio, para cada domicílio, foi selecionado um morador adulto (18 

anos ou mais) com equiprobabilidade de seleção entre todos os demais moradores adultos de 

seu domicílio, para responder ao questionário individual (SOUZA-JÚNIOR et al., 2015). 

Prevendo-se uma taxa de não resposta de 20%, o tamanho estimado da amostra foi de, 

aproximadamente, 80 mil domicílios. Ao final do trabalho de campo, com início em 2013, 

foram visitados 81.167 domicílios, dos quais 69.994 estavam ocupados, sendo realizadas 

64.348 entrevistas domiciliares e 60.202 entrevistas individuais com o morador selecionado no 

domicílio (SOUZA-JÚNIOR et al., 2015). 

 

5.2  DESENHO E POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

O presente trabalho é um estudo transversal que utilizou os microdados, de domínio 

público, da base de dados da PNS (IBGE, 2013). A amostra da PNS era composta por 5.203 

crianças com menos de 2 anos. Destas, 4.215 informações foram obtidas por suas mães ou 

responsáveis. Foram priorizados os cônjuges do sexo feminino dos responsáveis pelos 

domicílios, ou quando o responsável pelo domicilio era do sexo feminino utilizamos os dados 

da mesma, pois entende-se que a mulher normalmente está mais ligada à educação nutricional 

da criança. Foram excluídos 57 indivíduos, caso o responsável pelo domicílio ou cônjuge 

estivesse grávida, totalizando 4.158 crianças. Foram retiradas 2.174 crianças menores de um 

ano, pois só havia informação de idade em anos completos, sem detalhamento em meses. 

Assim, o grupo etário menor de um ano englobava menores e maiores de seis meses sem 

possibilidade de diferenciação por mês. Os menores de seis meses poderiam estar em 

aleitamento materno exclusivo, sendo um viés para este estudo. Foi criada uma nova variável 

onde trabalhamos com o par responsáveis/cônjuges-crianças e não mais com os indivíduos 

separadamente. Também foram retirados 964 pares responsáveis-crianças sem informação 

sobre consumo alimentar das díades e estilo de vida dos responsáveis/cônjuges. Portanto, a 

amostra final do presente estudo contou com 1.020 crianças com um ano completo (entre um 

ano a menores de dois anos) e o respectivo responsável pelo domicílio ou seu cônjuge.  
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5.2.1 Critérios de inclusão 

 

Foram selecionados todos os domicílios que possuíam crianças de um ano completo. 

 

 

5.2.2 Critérios de exclusão 

 

              Foram excluídos os domicílios cujo respondente não era o responsável pelo domicílio 

ou seu cônjuge, já que o objetivo desta pesquisa é verificar a possível associação entre os hábitos 

alimentares e estilo de vida do responsável pelo domicílio ou seu cônjuge com o consumo 

alimentar das crianças de um ano completo. Foram excluídos ainda, os domicílios com 

responsáveis ou cônjuges gestantes, em função da potencial mudança temporária na 

alimentação familiar por conta da gestação.  

 

 

5.3 COLETA DE DADOS 

 

 

Os dados foram coletados através de um questionário semiestruturado, subdividido em 

três partes: (1) características do domicílio; (2) características sociais e econômicas de todos os 

habitantes do domicílio, incluindo escolaridade, renda e estado de saúde; e (3) características 

do respondente individual, com foco na morbidade e no estilo de vida. As duas primeiras partes 

foram respondidas pelo mesmo morador, que se disponibilizasse a responder as perguntas do 

domicílio e dos demais moradores. A terceira parte foi respondida por um adulto (18 anos ou 

mais), que foi selecionado com igual probabilidade de todos os residentes adultos do domicílio 

(SICHIERI et al., 2018). Os pais/responsáveis responderam ao módulo do questionário com 

informações sobre filhos com menos de 2 anos de idade. 

Na primeira abordagem do domicílio selecionado, estabelecia-se o contato com a pessoa 

responsável ou algum dos demais moradores, para quem o agente de coleta explicava as razões 

do estudo, seus objetivos e procedimentos, e a importância de sua participação na pesquisa. Na 

ocasião, era elaborada uma lista de todos os moradores do domicílio, identificando o informante 



32 
 

credenciado a responder o questionário domiciliar e questionário sobre dados de todos os 

moradores do domicílio, e era selecionado o morador adulto para responder à entrevista 

individual pelo programa de seleção aleatória, o personal digital assistance (PDA). As 

entrevistas individuais foram agendadas para as datas e horários que melhor conviessem ao 

informante. Caso necessário como, por exemplo, se o informante não estivesse em casa, eram 

realizadas duas ou mais visitas em cada domicílio. Na entrevista individual foram aferidos peso, 

altura, circunferência da cintura e pressão arterial, sendo utilizados, respectivamente, balança 

eletrônica portátil, estadiômetro portátil, fita antropométrica e aparelho de pressão digital 

(SOUZA-JÚNIOR et al., 2015). Para o módulo de informação de crianças com menos de dois 

anos foi computado se o informante era mãe ou responsável; outro morador; ou não morador.  

Todos os colaboradores da PNS foram capacitados a entender e executar todos os 

processos da pesquisa, incluindo as medidas físicas (peso, altura, circunferência da cintura e 

pressão arterial - com equipamentos adequados) e os testes laboratoriais envolvidos, além de 

treinamento para abordagem das entrevistas e inserção das respostas nos computadores de mão 

- PDA. Os PDA dispunham de um componente crítico das variáveis respondidas: por exemplo, 

quando era inserido um valor considerado improvável para determinada questão, o computador 

emitia um aviso informando possível erro de digitação (SOUZA-JÚNIOR et al., 2015). 

Na elaboração do questionário, levou-se em conta a revisão das experiências nacionais 

e internacionais em inquéritos de saúde do IBGE realizada na fase de planejamento da pesquisa. 

(SOUZA-JÚNIOR et al., 2015). 

 

5.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Para responder ao objetivo do presente estudo foram utilizadas algumas variáveis da 

PNS sobre o responsável pelo domicílio ou seu cônjuge e sobre as crianças de um ano.  
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5.4.1 Variáveis do responsável ou seu cônjuge 

 

 

As variáveis do responsável pelo domicílio ou seu cônjuge foram provenientes dos 

módulos: Variáveis derivadas de morador (VDD), Características dos moradores (C), 

Informações laboratoriais (W) e Estilos de vida (P): 

Para caracterização da escolaridade do responsável foi utilizada a pergunta “Nível de 

instrução mais elevado alcançado (Sem instrução; fundamental incompleto ou equivalente; 

fundamental completo ou equivalente; médio incompleto ou equivalente; médio completo ou 

equivalente; superior incompleto ou equivalente; superior completo; não aplicável)”  

(VDD004) onde separamos em dois grupos: até ensino médio incompleto e ensino médio 

completo ou mais. Sexo (C006): feminino e masculino. Idade do responsável (C008), em anos 

completos para 18 anos ou mais.  

Foram utilizadas as perguntas Peso (W00103), em Kg e altura (W00203), em cm 

aferidos. 

O peso e a altura foram aferidos utilizando instrumentos calibrados, de acordo com o 

protocolo do estudo. O peso (kg) e a altura (cm) foram aferidos com o participante descalço, 

vestindo roupas leves e de pé em linha reta com a cabeça alinhada. Cada participante teve o 

peso e a altura aferidos duas vezes e o valor considerado para ambos foi a média entre as duas 

aferições. Para este estudo foi calculado o índice de massa corporal médio (IMC médio), que 

se dá pela fórmula peso(kg)/altura(m)². 

Para o consumo alimentar dos responsáveis foi utilizado o questionário de frequência 

alimentar, onde foram utilizadas somente as informações de frequência de consumo alimentar 

semanal de 11 grupo de alimentos através da pergunta “Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) 

costuma comer:” feijão (P006); salada (P007), verduras ou legumes (P009); carne vermelha 

(P011); frango (P013); peixe (P015); suco natural da fruta (P016); frutas (P018); refrigerante 

(P020); leite (P023) e doces (P025), além de ser utilizada a pergunta: “Em quantos dias da 

semana o(a) Sr(a) substitui a refeição do almoço ou jantar por sanduiches, salgados ou pizzas?” 

(P026) para saber a frequência de substituição das refeições principais por lanches. Foram 

utilizadas somente as perguntas relativas a frequência de dias de consumo para padronizar, pois 

as perguntas do questionário referentes a gramatura/quantidades não se faziam para todos os 

alimentos.  



34 
 

Para avaliar o consumo de bebida alcoólica foi utilizada a pergunta: “Com que 

frequência o(a) Sr(a) costuma consumir alguma bebida alcoólica? (Não bebo nunca; menos de 

uma vez por mês; uma vez ou mais por mês; não aplicável)” (P027), onde categorizamos como 

“consome” (os que responderam menos de uma vez por mês ou uma vez ou mais por mês) ou 

“não consome” (os que responderam não bebo nunca). Para tabagismo utilizamos as perguntas: 

“Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco? (Sim, diariamente; sim, menos que 

diariamente; não fumo atualmente; não aplicável)” (P050) e “E no passado, o(a) Sr(a) fumou 

algum produto do tabaco? (Sim; não; não aplicável)” (P052), onde categorizamos tabagista (os 

que responderam que fumavam atualmente diariamente, menos que diariamente e os que já 

tinham fumado no passado) ou não tabagista (os que que não fumavam atualmente e não 

fumaram no passado). Para ambas as perguntas não tivemos nessa amostra nenhuma resposta 

“não aplicável”. 

Para avaliar a prática de atividade física foi escolhida a pergunta: “Nos últimos três 

meses, o(a) Sr(a) praticou algum tipo de exercício físico ou esporte? (Sim; não)” (P034), onde 

mantivemos a categorização de sim ou não para prática de algum tipo de exercício nos últimos 

três meses.  

 

5.4.2  Variáveis da criança 

 

           Para caracterização do consumo alimentar da criança foi utilizada a pergunta: “Você 

pode me dizer se [nome] tomou/comeu [item alimentar] desde ontem de manhã até hoje de 

manhã? (Sim; não; não aplicável)” sendo os itens alimentares: leite de peito (L01701); leite ou 

derivados (L01702); água (L01703); chá (L01704); mingau (L01705); fruta ou suco natural de 

frutas (L01706); sucos artificiais (L01707); verduras/legumes (L01708); feijão e outras 

leguminosas (L01709); carnes e ovos (L01710); tubérculos (L01711); cereais (L01712); 

biscoitos ou bolos (L01713); doces (L01714) e refrigerante (L01715) do módulo crianças com 

menos de 2 anos (L). Não foram encontradas nessa amostra respostas “não aplicável” para essas 

perguntas.  
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5.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

A PNS foi aprovada em 2013 pela Comissão Nacional de Ética para Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos do Ministério da Saúde (Parecer 328.159/2013), assegurando aos 

sujeitos sua voluntariedade, anonimato e possibilidade de desistência a qualquer momento do 

estudo, mediante a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido específico 

para cada caso. Durante o andamento da pesquisa, a equipe de coordenação permaneceu à 

disposição dos participantes para oferecer esclarecimentos ou responder a quaisquer dúvidas 

por telefone, por e-mail ou pelo sítio eletrônico da PNS, fornecidos via termo de consentimento 

livre esclarecido no primeiro encontro (SICHIERI et al., 2018; SOUZA-JÚNIOR et al., 2015). 

O presente estudo foi aprovado pelo comitê do Hospital Universitário Antônio Pedro/ 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense - HUFMUFF - (CAAE: 

19467119.8.0000.5243 - Número do Parecer: 3.666.896, anexo 9.1). 

 

 

5.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS 

 

 

Foi realizada uma análise descritiva dos dados. A derivação de padrões de consumo 

alimentar habitual dos responsáveis pelo domicílio ou seus cônjuges foi feita através de análise 

fatorial com estimação por componentes principais. Para isso, foram derivados três fatores a 

partir das frequências de consumo de 12 itens alimentares. Esses fatores foram responsáveis 

por 41% da variabilidade total. A seleção do número de fatores deu-se pela interpretação de três 

fatores bastantes consistentes após rotação Varimax. Para nomear os fatores foram utilizadas 

cargas fatoriais superiores a 0,30, em módulo, nos resultados após a rotação (HAIR et al, 2009).   

A variável de interesse, perfil de consumo alimentar das crianças, foi construída após 

análise de Cluster (agrupamento). Para o agrupamento das crianças de acordo com o consumo 

alimentar (sim ou não) foi realizada análise de agrupamento pelo método hierárquico de Ward 

(HAIR et al., 2009). Esse método consiste em juntar dois agrupamentos que apresentam menor 

aumento na variabilidade dentro dos grupos. Depois de criados 2, 3, 4 e 5 grupos, para decidir 

a variável final, o primeiro critério foi utilizar o ponto de corte acima de 65% de frequência de 

um item alimentar dentro do grupo. Depois foram observados os alimentos presentes com pelo 
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menos essa frequência em cada grupo, para decisão de qual agrupamento era mais discriminante 

quantos aos alimentos presentes nos grupos. Após verificação dos itens alimentares que 

caracterizaram cada grupo, eles foram nomeados de forma a facilitar a interpretação.  

Por fim, foi realizada uma regressão Multinomial múltipla cuja variável de interesse 

foi o consumo alimentar das crianças (grupos) e as variáveis explicativas do modelo foram os 

hábitos e estilo de vida dos responsáveis pelos domicílios ou seus cônjuges, como: consumo 

alimentar (escores dos fatores/padrões alimentares), prática de atividade física, IMC, sexo, 

idade, consumo alcoólico e tabagismo. Foram calculadas as razões de chance para intepretação 

dos resultados (HOSMER; LEMESHOW, 2000). Como a unidade de observação deste estudo 

foram pares de responsáveis ou cônjuges e criança, e não mais indivíduos, não foi utilizada a 

expansão amostral da PNS. Foi estipulado um nível de significância de 5%. A análise foi 

realizada no pacote estatístico SAS Studio. 
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6 RESULTADOS  
 

Os resultados do presente trabalho serão apresentados em formato de artigo científico. 

 

6.1 ARTIGO CIENTÍFICO  

 

 

ASSOCIAÇÃO ENTRE HÁBITOS ALIMENTARES E ESTILO DE VIDA DO RESPONSÁVEL 

PELO DOMICÍLIO COM OS HÁBITOS ALIMENTARES DE CRIANÇAS DE UM ANO DE 

IDADE 

 

 

Autores: Marina Sampaio Britto¹, Bruna Kulik Hassan1, Valéria Troncoso Baltar1.  

1. Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal Fluminense, Brasil. 

 

 

6.1.1 Resumo 

 

O hábito alimentar da criança se relaciona a fatores culturais, psicológicos, socioeconômicos e 

emocionais. Os pais e outros membros da família propiciam um ambiente partilhado em que o 

convívio pode favorecer o consumo alimentar inadequado. O presente estudo tem como 

objetivo verificar a possível associação dos hábitos alimentares e estilo de vida do responsável 

pelo domicílio ou seu cônjuge com o consumo alimentar de crianças de um ano completo. O 

estudo utilizou os dados da PNS - 2013. Variáveis dos responsáveis pelo domicílio/cônjuge: 

escolaridade, Índice de Massa Corporal (IMC), sexo, idade, consumo alimentar de diversos 

itens, consumo de bebidas alcoólicas, atividade física e tabagismo. Para as crianças, foram 

utilizadas variáveis de consumo alimentar. Análise de agrupamento foi utilizada para classificar 

as crianças de acordo com seu consumo alimentar. Três padrões de consumo alimentar foram 

derivados para os responsáveis/cônjuges através de análise fatorial. Regressão Multinomial foi 

utilizada para verificar a associação das variáveis com a classificação das crianças. Foi 

estipulado um nível de significância de 5% e a análise foi feita no pacote estatístico SAS Studio. 

Foram encontrados os padrões alimentares dos responsáveis: “FLV” - frutas, legumes e 

verduras - (saladas, frutas, legumes e sucos naturais) “Ocidental” (carne vermelha, refrigerante, 

doces, biscoitos, bolos, chocolate e bala, além de trocar as refeições principais (almoço e jantar) 

por lanches, tais como sanduíches, salgados e pizza) e “Tradicional” (feijão, carne e leite). Para 

as crianças, observou-se quatro grupos: “Alimentação da família” (leites e derivados, água, 
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fruta ou suco natural da fruta, verduras e legumes, feijão ou outras leguminosas, carne ou ovos, 

cereais ou derivados, biscoitos ou bolos, batatas e outros tubérculos e raízes), “Leite materno” 

(água e leite materno), “Misto” (leites e derivados, água, fruta ou suco natural da fruta, verduras 

e legumes, feijão ou outras leguminosas, carne ou ovos, cereais ou derivados, biscoitos ou 

bolos, mingau, batata e outros tubérculos e raízes, sucos artificiais, doces, balas e alimentos 

açucarados, e refrigerantes) e “Incompleto” (água, fruta ou suco natural da fruta, cereais e 

derivados, carnes e ovos, biscoitos ou bolos). O responsável ser fumante associou-se com uma 

chance, em média, 83% maior da criança pertencer ao grupo “Misto” quando comparada ao 

grupo “Alimentação da família”” (Razão de chances (RC)= 1,83 (1,12; 3,01)). Escolaridade do 

responsável até ensino médio incompleto (ou similar) quando comparado ao ensino médio pelo 

menos completo se associou a maior chance de a criança estar nos grupos “Leite materno”, 

“Misto” e “Incompleto” quando comparado ao grupo “Alimentação da família”, RC= 1,57 

(1,10; 2,23), 3,27 (1,68; 6,36) e 1,53 (1,06; 2,21), respectivamente. O padrão dos responsáveis 

“FLV” foi inversamente associado aos grupos “Leite materno”, “Misto” e “Incompleto” com 

RC= 0,48 (0,35; 0,66), RC= 0,76 (0,63; 0,91) e RC= 0,57 (0,47; 0,69), respectivamente. O 

padrão “Ocidental” se associou diretamente ao grupo “Misto”, com RC= 1,38 (1,16; 1,64). O 

padrão “Tradicional” se associou inversamente ao grupo “Leite materno” RC= 0,55 (0,44; 

0,69). O responsável pelo domicilio/cônjuge consumir mais vegetais, frutas e legumes e ter o 

ensino médio completo se associou de forma direta a criança ter uma alimentação adequada. O 

responsável/cônjuge ser fumante e consumir mais alimentos açucarados, carne vermelha e 

trocar as refeições por lanches se associou a maior chance de a criança ter uma alimentação 

inadequada. Este estudo sugere que os responsáveis pelos domicílios/cônjuges têm papel 

relevante no consumo alimentar das crianças de um ano completo.  

 

Palavras-chave: hábitos alimentares, estilo de vida, infância, padrões alimentares  
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6.1.2 Abstract 

 

The child`s eating habits are related to cultural, psychological, socioeconomic and emotional 

factors. Parents and other family members provide a shared environment in which living 

together can favor inappropriate food consumption. The present study aims to verify the 

possible association of the eating habits and lifestyle of the person responsible for the house or 

partner on the food consumption of children with a completed year, through the analysis of food 

patterns and groupings. The study used data from the NHS - 2013. Variables of the person 

responsible for the house or partner: education, Body Mass Index (BMI), sex, age, food 

consumption of various items, consumption of alcoholic beverages, physical activity and 

smoking. For children, food consumption variables were used. Cluster analysis was used to 

classify children according to their food consumption. Three patterns of food consumption were 

derived for responsible/partner`s through factor analysis. Multinomial regression was used to 

verify the association of variables with children's classification. A significance level of 5% was 

stipulated and the analysis was performed using the SAS Studio. The dietary patterns of those 

responsible were found: “FLV” - fruits and vegetables - (salads, fruits, vegetables and natural 

juices) “Western” (red meat, soft drinks, sweets, cookies, cakes, chocolate and candies, in 

addition to changing the main meals (lunch and dinner) for snacks, such as sandwiches and 

pizza) and “Traditional” (beans, meat and milk). For children, four groups were observed: 

“Family food” (milk and derivatives, water, fruit or natural juice and vegetables, beans or other 

leguminous, meat or eggs, cereals or derivatives, cookies or cakes, potatoes and other tubers 

and roots), “Breast milk” (water and breast milk), “Mixed” (milk and derivatives, water, fruit 

or natural juice and vegetables, beans or other leguminous, meat or eggs, cereals or derivatives, 

cookies or cakes, porridge, potatoes and other tubers and roots, artificial juices, sweets , candies 

and sugary foods, and soft drinks) and “Incomplete” (water, fruit or natural juice, cereals and 

derivatives, meat and eggs, cookies or cakes). The person responsible for being a smoker was 

associated with, in average , 83% higher chance, of the child belonging to the “Mixed” group 

when compared to the “Family food” group (Odds Ratio (OR) of 1.83 (95 Confidence Interval: 

1.12; 3.01)). Household/partner’s education up to incomplete high school (or similar) when 

compared to at least complete high school was associated with a greater chance of the child 

being in the “Breast milk”, “Mixed” and “Incomplete” groups when compared to the “Family 

food” group, OR = 1.57 ( 1.10; 2.23), 3.27 ( 1.68; 6.36) and 1.53 (1.06; 2.21), respectively. The 

“FLV” pattern among household/partner was inversely associated with “Breast milk”, “Mixed” 

and “Incomplete” groups, OR = 0.48 (0.35; 0.66), OR = 0.76 (0.63; 0, 91) and OR = 0.57 (0.47; 

0.69), respectively. The “Western” pattern was directly associated with the “Mixed” group, 

with OR = 1.38 (1.16; 1.64). The “Traditional” pattern was inversely associated with Child`s 

“Breast milk” group OR = 0.55 (0.44; 0.69). The person responsible for the house or partner 

consuming more vegetables, fruits and having completed high school was directly associated 

with the child having an adequate diet. The person responsible for the house or partner being a 

smoker and consuming more sugary foods, red meat and exchanging meals for snacks were 

associated with a greater chance the child having an inadequate diet. This study suggests that 

the person responsible for the house or partner play an important role in the food consumption 

of the children with a completed year 

 

Key-words: eating habits, lifestyle, childhood, dietary patterns. 
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6.1.3 Introdução 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que o aleitamento materno deve ser 

exclusivo nos primeiros seis meses de vida, pois é capaz de nutrir adequadamente os lactentes, 

além de favorecer a proteção contra diversas doenças na infância e vida adulta. Após os 6 meses, 

é recomendada a manutenção do leite materno até os 2 anos ou mais, associado à introdução de 

uma alimentação complementar balanceada e equilibrada, pois a infância é o período de 

formação dos hábitos alimentares. Uma alimentação inadequada, com alimentos de baixa 

qualidade nutricional, pode causar prejuízos à saúde. A saúde na infância, é preditiva da saúde 

ao longo da vida, constituindo nos primeiros anos, os alicerces sobre os quais se constrói a 

realização e o potencial em saúde individual (WHO, 2001; 2010).  

A terceira edição do Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de dois anos, do 

Ministério da Saúde, endossa a recomendação da OMS de aleitamento materno exclusivo e 

fomenta a introdução alimentar através de “comida de verdade”, ou seja, baseada em alimentos 

in natura ou minimamente processados, tais como arroz, feijão, frutas, legumes e verduras, 

carnes e outros. O consumo de alimentos processados deve ser restrito ou consumido em 

pequenas quantidades. Já os alimentos ultraprocessados (alimentos resultantes da combinação 

de vários ingredientes, com presença constante de aditivos alimentares, de baixo valor 

nutricional, com propriedades sensoriais “viciantes” e a baixos custos), não devem ser 

introduzidos na alimentação da criança (BRASIL, 2014; 2019).  

A alimentação complementar, muitas vezes, apresenta uma série de inadequações, tais 

como: introdução alimentar precoce, consistência e composição inadequadas, muitas vezes, 

liquidificadas ao invés de amassadas com o garfo; baixa oferta de frutas, verduras e legumes; 

contaminação no preparo e armazenamento; oferta de alimentos industrializados ricos em 

carboidratos simples, gorduras e sal, consumidos com frequência pela família (AGOSTONI et 

al., 2009). Os hábitos alimentares inadequados na infância podem acarretar desfechos 

desfavoráveis a saúde a curto e longo prazos, como a obesidade infantil (VALLE; EUCLYDES, 

2007). Em estudo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, com 4.839 crianças 

menores de dois anos, os autores verificaram que uma em cada três crianças já tinha 

experimentado sucos artificiais ou refrigerantes (JAIME et al., 2017). 

O ambiente familiar, o estilo de vida dos pais e as relações interfamiliares podem ter 

grande influência nos hábitos e preferências alimentares e afetar o equilíbrio energético da 
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alimentação pela sua composição e disponibilidade alimentar e nutricional. Dessa forma, a 

família poderá estabelecer o aprendizado de um consumo socialmente aceito ou inserção de 

novos hábitos, contribuindo para a formação de um padrão de comportamento alimentar 

adequado ou não (GOLAN, 2002). 

A intervenção sobre os determinantes do estilo de vida, especialmente a alimentação, 

torna-se uma estratégia de saúde fundamental, que possibilitará ganhos significativos no que 

diz respeito à redução da prevalência de doenças crônicas e dos custos econômicos individuais 

e sociais envolvidos (BRASIL, 2003). Há poucos estudos sobre os padrões de consumo 

alimentar de crianças nos primeiros anos de vida, e a partir dessa fase a alimentação infantil 

sofre muitas modificações que afetarão a vida adulta (MONTEIRO, 2014; BRASIL, 2019; 

CONDE). 

O objetivo deste estudo foi verificar a possível associação dos hábitos alimentares e 

estilo de vida dos responsáveis pelo domicílio ou seus cônjuges com o consumo alimentar de 

crianças de um ano completo. O conhecimento de tais relações permite a tomada de medidas 

efetivas orientando políticas de saúde e nutrição de forma a melhorar o consumo alimentar na 

infância e, como consequência, a prevenção da obesidade e de outras doenças crônicas não 

transmissíveis na vida adulta. 

 

 

6.1.4 Métodos 

 

 

6.1.4.1 Contexto, desenho e população de estudo 

 

O presente estudo é parte da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013, inquérito de 

base domiciliar de âmbito nacional (IBGE, 2015). Esta pesquisa foi uma iniciativa do 

Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).   

Os dados foram coletados através de um questionário semiestruturado, subdividido em 

três partes: (1) características do domicílio; (2) características sociais e econômicas de todos os 

habitantes do domicílio, incluindo escolaridade, renda e estado de saúde; e (3) características 

do respondente individual, com foco na morbidade e no estilo de vida. As duas primeiras partes 

foram respondidas pelo mesmo morador, tanto para perguntas do domicílio como dos demais 
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moradores. A terceira parte foi respondida por um adulto (18 anos ou mais), que foi selecionado 

com igual probabilidade entre todos os residentes adultos do domicílio (SICHIERI et al., 2018). 

Os pais/responsáveis responderam ao módulo do questionário com informações sobre filhos 

com menos de 2 anos de idade. Detalhes metodológicos, operacionais e logísticos da PNS 

podem ser obtidos no relatório oficial da pesquisa (IBGE, 2015). 

A amostra da PNS foi composta por 5.203 crianças com menos de 2 anos. Destas, 4.215 

informações foram obtidas por suas mães ou responsáveis. Foram excluídos 57 indivíduos caso 

o responsável pelo domicílio ou cônjuge estivesse grávida, totalizando 4.158 crianças. Foram 

retiradas 2.174 crianças menores de um ano, pois só havia informação de idade em anos 

completos, sem detalhamento do dado em meses. Assim, o grupo etário menor de um ano 

englobava também os menores de seis meses, que poderiam estar em aleitamento materno 

exclusivo, sendo um viés para este estudo. Também foram retirados 964 pares responsáveis-

crianças sem informação sobre consumo alimentar de ambos e estilo de vida dos 

responsáveis/cônjuges. Portanto, a amostra final do presente estudo contou com 1.020 crianças 

com um ano completo (entre um ano a menores de dois anos) e o respectivo responsável pelo 

domicílio ou seu cônjuge.  

 

6.1.4.2 Variáveis do estudo 

 

Para os responsáveis foram utilizadas variáveis relativas ao consumo alimentar (feijão, 

salada, verduras, legumes, carne vermelha, frango, peixe, suco natural da fruta, frutas, 

refrigerante, leite, doces e substituição da refeição por lanches), além de sexo, idade, peso e 

altura aferidos, atividade física, consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo. A variável proxy 

utilizada para caracterização do nível socioeconômico da família foi a escolaridade. Para as 

crianças de um ano foram utilizadas variáveis referentes ao seu consumo alimentar (leite de 

peito, leite ou derivados, água, chá, mingau, fruta ou suco natural de frutas, sucos artificiais, 

verduras, legumes, feijão e outras leguminosas, carnes e ovos, tubérculos, cereais, biscoitos ou 

bolos, doces e refrigerante).  
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6.1.4.3 Considerações éticas 

 

O projeto da PNS foi aprovado em 2013 pela Comissão Nacional de Ética para Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos do Ministério da Saúde (Parecer 328.159/2013, anexo 9.1), 

assegurando aos sujeitos sua voluntariedade, anonimato e possibilidade de desistência a 

qualquer momento do estudo, mediante a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido específico para cada caso. (SICHIERI et al., 2018; SOUZA-JÚNIOR et al., 2015). 

O presente estudo foi aprovado pelo comitê do Hospital Universitário Antônio Pedro/ 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense - HUFMUFF - (CAAE: 

19467119.8.0000.5243 - Número do Parecer: 3.666.896, anexo 9.1). 

 

6.1.4.4 Análise estatística de dados 

 

Foi realizada uma análise descritiva dos dados. A caracterização do consumo alimentar 

dos responsáveis pelo domicílio ou seus cônjuges foi feita através de análise fatorial. Foram 

utilizadas as frequências de consumo de 12 itens alimentares e da análise fatorial, com 

estimação por componentes principais, foram derivados três fatores. Esses fatores foram 

responsáveis por 41% da variabilidade total. A seleção do número de fatores deu-se pela 

interpretação de três fatores bastantes consistentes após rotação varimax. Para nomear os fatores 

foram utilizadas cargas fatoriais superiores a 0,30, em módulo, nos resultados após a rotação 

(HAIR et al, 2009).   

A variável de interesse, perfil de consumo alimentar das crianças, foi construída após 

análise de Cluster (agrupamento). Para o agrupamento das crianças de acordo com o consumo 

alimentar (sim ou não) foi realizada análise de agrupamento pelo método hierárquico de Ward 

(HAIR et al, 2009). Esse método consiste em juntar dois agrupamentos que apresentam menor 

aumento na variabilidade dentro dos grupos. Depois de criados 2, 3, 4 e 5 grupos, para decidir 

a variável final, o primeiro critério foi utilizar o ponto de corte acima de 65% de frequência de 

um item alimentar dentro do grupo. Depois foram observados os alimentos presentes com pelo 

menos essa frequência em cada grupo, para decisão de qual agrupamento era mais discriminante 

quantos aos alimentos presentes nos grupos. Desta forma, foram escolhidos 4 grupos. Após 

verificação dos itens alimentares que caracterizaram cada grupo, os mesmos foram nomeados 

de forma a facilitar a interpretação.  
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Por fim, foi realizada uma regressão multinomial múltipla cuja variável de interesse 

foi o agrupamento das crianças segundo consumo alimentar (grupos) e as variáveis explicativas 

do modelo foram os hábitos e estilos de vida dos responsáveis pelos domicílios ou seus 

cônjuges: padrões de consumo alimentar (escores dos fatores/padrões alimentares), prática de 

atividade física, IMC, sexo, idade, consumo alcoólico e tabagismo. Foram calculadas as razões 

de chance (RC) para intepretação dos resultados e seus respectivos intervalos de 95% de 

confiança (IC) (HOSMER; LEMESHOW, 2000). Como a unidade de observação deste estudo 

foram pares de responsáveis/cônjuges e criança, e não mais indivíduos, não foi utilizada a 

expansão amostral da PNS. Foi estipulado um nível de significância de 5%. A análise foi 

realizada no pacote estatístico SAS studio. 

 

6.1.5 Resultados 

 

Foram analisados 1.020 pares de crianças de um ano completo de idade com os 

responsáveis pelo domicílio ou seus cônjuges. A tabela 1 apresenta as características da 

população estudada. Quase metade das crianças era do sexo feminino (49,9%). No que diz 

respeito às características dos responsáveis, a quase totalidade eram mulheres (98,8%), a idade 

média era 31,2 anos (±9,8), o IMC médio de 26,1kg/m² (±5,4) e o nível de escolaridade mais 

frequente foi até ensino médio incompleto (53,1%). Entre os comportamentos relacionados ao 

estilo de vida, a maior parte não praticava nenhum tipo de atividade física (84,6%), 12,3% eram 

fumantes e 72,2% não faziam uso de bebida alcoólica. 

A tabela 2 contém as informações de consumo alimentar e o agrupamento segundo 

padrão de consumo alimentar das crianças de um ano. O alimento mais consumido pelas 

crianças foi a água (98,7%), seguido de cereais e derivados (83,8%), carnes e ovos (80,4%). A 

prevalência de aleitamento materno exclusivo ou em combinação com outros alimentos e 

bebidas no segundo ano de vida foi baixa (40,5%). O alimento menos consumido pelas crianças 

foi o chá (15,9%). 

O grupo denominado como “Alimentação da família” se caracterizou por maior 

consumo de leites e derivados, água, fruta ou suco natural da fruta, verduras e legumes, feijão 

ou outras leguminosas, carne ou ovos, cereais ou derivados, biscoitos ou bolos, batatas e outros 

tubérculos e raízes. O grupo “Leite materno” apresentou maior consumo de água e leite 

materno. O grupo “Misto” apresentou os mesmos itens alimentares do grupo “Alimentação da 
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família”, acrescido de mingau, sucos artificiais, doces, balas e outros alimentos açucarados, e 

refrigerantes. Por fim, o grupo “Incompleto” caracterizou-se pelo consumo de água, fruta ou 

suco natural da fruta, cereais e derivados, carnes e ovos, biscoitos ou bolos. 

Na análise do consumo alimentar dos adultos foram derivados três padrões alimentares 

(tabela 3). O padrão frutas, legumes e verduras, denominado “FLV”, apresentou maior consumo 

de saladas, frutas, legumes e sucos naturais. O padrão “Ocidental” caracterizou-se pela 

aderência aos seguintes alimentos: carne vermelha, refrigerante, doces, biscoitos, bolos, 

chocolate e bala. Este padrão também apresentou a característica de substituição das refeições 

principais (almoço e jantar) por lanches, tais como sanduíches, salgados e pizza. Já o padrão 

“Tradicional” caracterizou-se por feijão, carne e leite. 

Na tabela 4 encontram-se os resultados do modelo de regressão Multinomial. Para a 

variável resposta grupo segundo padrão de consumo alimentar infantil foi utilizado o grupo 

“Alimentação da família” como referência. Nesse modelo observa-se que, sempre considerando 

todas as demais covariáveis fixas, das características dos adultos, os três padrões de consumo 

dos responsáveis, o tabagismo atual e a escolaridade associaram-se aos grupos de consumo 

alimentar das crianças. O aumento em uma unidade no escore do responsável ao padrão “FLV” 

esteve associado a uma chance, em média, 43% menor da criança pertencer ao grupo 

“Incompleto” em relação ao grupo “Alimentação da família”. Observa-se também que essa 

aderência ao padrão “FLV” está associada a menor chance de pertencer aos grupos “Leite 

materno” e “Misto” do que ao grupo “Alimentação da família”. O padrão “Ocidental” do 

responsável se associou de forma direta com o grupo “Misto”, em média, o aumento em uma 

unidade no escore associou-se com uma chance 38% maior de pertencer ao grupo “Misto”. O 

padrão “Tradicional” se associou a uma chance, em média, 45% menor da criança de pertencer 

ao grupo “Leite materno”, quando comparado ao “Alimentação da família”. 

  

O responsável ser fumante associou-se com uma chance, em média, 83% maior de a 

criança pertencer ao grupo “Misto” quando comparada ao grupo “Alimentação da família”. O 

responsável ter menor nível de escolaridade, quando comparado ao ensino médio pelo menos 

completo, associou-se a maior chance de a criança estar nos grupos “Incompleto”, “Misto” e 

“Leite materno” quando comparado ao grupo “Alimentação da família”, com as razões de 

chance de 1,57 (IC: 1,10;2,23), 3,27 (IC:1,68; 6,36) e 1,53 (1,06; 2,21), respectivamente.  
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Tabela 1. Caracterização da população de estudo. Pesquisa Nacional de Saúde, Brasil, 2013. 

Variáveis Qualitativas            n         % 

Crianças entre um ano a menores de dois anos (n=1020)    

Sexo feminino   509 49,9 

Adultos (n=1020)    

Sexo feminino  1008 98,8 

Sexo masculino 

 

 12 1,2 

Escolaridade     

    Até ensino médio incompleto  542 53,1 

    Ensino médio completo ou mais  478 46,9 

Atividade física nos últimos 3 meses     

     Sim  157 15,4 

     Não  863 84,6 

Tabagismo     

    Sim  126 12,3 

    Não  894 87,7 

Consumo de bebida alcoólica     

     Sim  284 27,8 

     Não  736 72.2 

Variáveis Quantitativas  Média Desvio 

Padrão 

Adultos (n= 1020)    

Idade   31,2 9,8 

Índice de massa corporal (kg/m²)   26,1 5,4 
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Tabela 2. Consumo alimentar e agrupamento de 15 grupos de alimentos para quatro padrões 

de consumo das crianças de um ano de idade. Pesquisa Nacional de Saúde, Brasil, 2013. 

Variáveis Categóricas  n 

 

1020 

% Alimentação 

da família 

n=583 (%) 

Leite 

materno 

n=63 (%) 

Misto 

n=174 

(%) 

Incompleto 

n=200 

(%) 

Crianças de um ano completo 

(n=1020) 

       

Consumo de leite de peito  413 40,5 32,8 

 

68,3* 

 

33,3 

 

60,5 

 

Consumo de leite ou derivados de 

leite 

 814 79,8 86,6* 

 

33,3 

 

92,5* 

 

63,5 

 

Consumo de água  1007 98,7 99,3* 

 

87,3* 

 

99,4* 

 

100* 

 

Consumo de chá  162 15,9 14,6 

 

12,7 

 

32,8 

 

6 

 

Consumo de mingau  519 50,9 49,1 

 

42,9 

 

66,7* 

 

45 

 

Consumo de frutas ou suco 

natural de frutas 

 819 80,3 85,3* 

 

15,9 

 

90,8* 

 

77* 

 

Consumo de sucos artificiais  405 39,7 32,4 

 

6,4 

 

77,6* 

 

38,5 

 

Consumo de verduras/legumes  712 69,8 90,9* 

 

4,8 

 

80,5* 

 

19,5 

 

Consumo de feijão ou outras 

leguminosas (lentilha, ervilha, 

etc.) 

 803 78,7 89,2* 

 

9,5 

 

92,5* 

 

58 

 

Consumo de carnes ou ovos  820 80,4 86,8* 

 

4,8 

 

97,1* 

 

71* 

 
Consumo de batata e outros 

tubérculos e raízes (batata doce e 

mandioca) 

 550 53,9 66,9* 

 

3,2 

 

72,4* 

 

16 

 

Consumo de cereais e derivados 

(arroz, pão, cereal, macarrão, 

farinha, etc.) 

 855 83,8 88,5* 

 

12,7 

 

98,3* 

 

80* 

 

Consumo de biscoitos ou bolachas 

ou bolo 

 776 76,1 77,2* 

 

12,7 

 

96* 

 

75,5* 

 

Consumo de doces, balas, ou 

outros alimentos com açúcar 

 490 48,0 45,8 

 

3,2 

 

81,6* 

 

39,5 

 

Consumo de refrigerantes  263 25,8 9,09 

 

6,4 

 

93,7* 

 

21,5 

 

*ponto de corte > 65% 
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Tabela 3. Cargas fatoriais de 12 grupos de alimentos para três padrões de consumo dos 

responsáveis/cônjuges. Pesquisa Nacional de Saúde, Brasil, 2013. 

Alimentos         FLV          Ocidental Tradicional 

Feijão  0,03 -0,05 0,74* 

Salada de alface e tomate ou salada de qualquer 

outra verdura ou legume cru 

 
0,66* 0,06 0,29 

Verdura ou legume cozido, como couve, cenoura, 

chuchu, berinjela, abobrinha 

 

0,67* 0,06 0,10 

Carne vermelha (boi, porco, cabrito)  0,09 0,45* 0,40* 

Frango/galinha  0,08 -0,33* -0,07 

Peixe  0,09 -0,20 -0,70* 

Suco de frutas natural  0,62* -0,20 -0,13 

Frutas  0,68* 0,06 -0,03 

Refrigerante (ou suco artificial)  -0,19 0,64* 0,03 

Leite  0,23 -0,11 0,35* 

Doces, tais como pedaços de bolo ou torta, doces, 

chocolates, balas, biscoitos ou bolachas doces 

 
0,25 0,61* 0,03 

Substituição da refeição do almoço ou jantar por 

sanduiches, salgados ou pizzas 

 
0,06 0,58* -0,13 

% de variância explicada acumulada  17,02 31,08 40,94 

*carga fatorial > |0,30| 
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Tabela 4. Razões de chances do modelo de regressão Multinomial para a associação do 

consumo alimentar e características dos responsáveis/cônjuges com os grupos de consumo 

alimentar das crianças de um ano de idade. Pesquisa Nacional de Saúde, Brasil, 2013. 

Efeito 
Comparação de grupo de 

crianças1  

Razão de 

Chances2 

Intervalo de 95% de confiança para a 

razão de chances 
Valor de p 

FLV 

Incompleto  0,57 0,47 0,69 <0,001 

Leite materno  0,48 0,35 0,66 <0,001 

Misto  0,76 0,63 0,91 0,003 

Ocidental 

Incompleto  0,84 0,70 1,00 0,055 

Leite materno  0,77 0,56 1,06 0,110 

Misto  1,38 1,16 1,64 0,0003 

Tradicional 

Incompleto  0,87 0,74 1,03 0,107 

Leite materno  0,55 0,44 0,69 <0,001 

Misto  0,92 0,76 1,10 0,347 

Atividade Física: 

não vs sim 

Incompleto  1,43 0,83 2,48 

0,206 Leite materno  0,58 0,26 1,29 

Misto  1,23 0,72 2,12 

Fuma: sim vs 

não 

Incompleto  0,65 0,37 1,15 0,135 

Leite materno  0,86 0,36 2,05 0,728 

Misto  1,83 1,12 3,01 0,016 

Bebida alcoólica: 
sim vs não 

Incompleto  1,03 0,70 1,50 

0,115 Leite materno  0,56 0,27 1,14 

Misto  0,68 0,45 1,02 

IMC (kg/m2) 

Incompleto  1,00 0,97 1,03 

0,458 Leite materno  0,96 0,91 1,02 

Misto  1,01 0,98 1,04 

Idade (anos) 

Incompleto  0,99 0,98 1,01 

0,214 Leite materno  0,99 0,96 1,02 

Misto  0,98 0,96 1,00 

Ensino médio 

incompleto vs 

completo 

Incompleto  1,57 1,10 2,23 0,012 

Leite materno  3,27 1,68 6,36 0,001 

Misto  1,53 1,06 2,21 0,023 
1Referência de grupo foi o “Alimentação da família”. 2Estimativas de razões de chances e respectivos intervalos 

de 95% de confiança para o modelo grupos = 

FLV(p<0,001)+Ocidental(p<0,001)+Tradicional(p<0,001)+Atividade Física (p=0,206) + Tabagismo (p=0,012) + 

Frequência de consumo de bebida alcoólica(0,115)+IMC(p=0,458)+idade(p=0,214)+escolaridade(p=0,0004).  
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6.1.6 Discussão 

 

 

Neste estudo foram derivados três padrões alimentares para os adultos, chefes do 

domicílio ou seu/sua cônjuge, e quatro grupos segundo padrão de consumo alimentar para as 

crianças no segundo ano de vida. Verificou-se que há uma associação significativa entre os 

padrões de consumo, tabagismo atual e escolaridade dos chefes do domicílio ou seu/a cônjuge 

com os grupos segundo padrões de consumo alimentar das crianças.  

O grupo segundo padrão de consumo alimentar de crianças cujo perfil alimentar foi 

nomeado de “Alimentação da família” caracterizou-se por ser o maior grupo e por apresentar 

consumo mais frequente de alimentos tradicionais da dieta do brasileiro, sugerindo que são 

crianças que já passaram a consumir a denominada alimentação da família, podendo se tratar 

de crianças mais velhas. Foi considerado como o grupo alimentar referência, pois nesta faixa 

etária é esperado que a criança esteja consumindo em maior frequência os alimentos deste grupo 

(BRASIL, 2019). Estudo conduzido por Nobre et al. (2012) em Diamantina – MG, com o 

objetivo de identificar padrões alimentares de pré-escolares de 5 anos encontrou três padrões 

alimentares, sendo nomeado de “Dieta Mista” o padrão que apresentou os mesmos itens do 

grupo “Alimentação da família” do presente estudo. O termo “Comum Brasileiro” foi utilizado 

no estudo de Bogea et al. (2019) feito com crianças de 13 a 35 meses de São Luiz – MA. Este 

padrão continha apenas pães, café, gorduras e leguminosas, e apresentou carga negativa para 

hortaliças e tubérculos. Gatica et al. (2012), em estudo conduzido entre 2005 e 2006 na cidade 

de Pelotas – RS, com crianças entre 12 e 24 meses, observaram em dois padrões separados para 

o que representaria o padrão “Alimentação da família” do presente estudo. Os autores 

encontraram como primeiro padrão, denominado “Base”, a presença de arroz e feijão, enquanto 

o padrão “Carne e Vegetais”, incluía carne, vegetais/legumes e batata/mandioca, porém os 

métodos para análise do consumo alimentar das crianças houve diferença entre os métodos para 

análise dos padrões alimentares entre os estudos.  

O grupo segundo padrão de consumo alimentar nomeado “Leite materno” sugere que 

crianças do grupo não iniciaram a alimentação complementar aos seis meses de maneira 

adequada, como recomendado pelo Ministério da Saúde, mantendo o aleitamento materno e 

introduzindo praticamente somente água, ficando com uma alimentação inadequada para a faixa 

etária correspondente (BRASIL, 2019). Conjectura-se que, no momento da coleta de dados da 
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PNS, crianças com padrão de consumo com maior frequência de água e leite materno 

estivessem doentes, quando há predileção pelo aleitamento materno, consumo de líquidos e 

recusa da alimentação da família (BRASIL, 2019). O grupo segundo padrão de consumo 

alimentar  “Incompleto” pode caracterizar um grupo de crianças mais jovens, que acabaram de 

completar 1 ano e que, portanto, estão na transição do aleitamento materno para introdução 

alimentar, porém com baixo consumo de verduras e legumes. Não foram encontrados estudos 

com padrões que se assemelhassem ao “Leite materno” e “Incompleto”, talvez pela escassez de 

estudos que avaliam o padrão de consumo alimentar de crianças nessa faixa etária. 

O grupo segundo padrão de consumo alimentar “Misto” foi assim nomeado por conter 

tanto alimentos marcadores de boa qualidade quanto alimentos ricos em açúcar. Estudos 

nacionais sobre padrões de consumo infantil, apresentaram o padrão “Não Saudável’, onde é 

composto em sua maioria por refrigerantes, sucos artificiais, biscoitos, bolos, lanches não 

saudáveis, doces e frituras (NOBRE et al., 2012; BOGEA et al., 2019). Já um estudo inglês, 

feito com crianças de quatro e sete anos, nomeou como “Junk” o padrão composto por esses 

alimentos (NORTHSTONE; EMMETT, 2005). 

O termo “Misto” também foi utilizado por Sichieri et al. (2003) em estudo cujo objetivo 

era explorar os padrões de consumo alimentar feito com adultos de vinte a cinquenta anos 

utilizando dados da Pesquisa sobre Padrões de Vida (PPV) – IBGE. O termo foi utilizado para 

caracterizar um padrão onde se tinha o consumo de quase todos os tipos de alimentos, como 

encontrado no presente estudo.  

No que diz respeito aos responsáveis, foram encontrados três padrões alimentares: 

“FLV”, “Ocidental” e “Tradicional”. Semelhante ao padrão “Tradicional”, estudo de Souza et 

al. (2013), mostrou que os alimentos mais consumidos pela população brasileira acima de 10 

anos incluem carne, feijão, pão, café e arroz. O padrão “FLV” se assemelha aos padrões 

“Prudente”/”Saudável” encontrados na literatura. Em estudo de coorte conduzido por Hu et al. 

(2000) com homens de quarenta a setenta e cinco anos, com objetivo de avaliar associação de 

padrões alimentares e doenças coronarianas, nomeou como padrão “Prudente” aquele composto 

por uma maior ingestão de vegetais, frutas, legumes, grãos integrais, peixes e aves. Padrão igual 

ao encontrado por Fung et al. (2001), em estudo com o mesmo objetivo, mas com mulheres de 

trinta e oito a sessenta e três anos. 

Gimeno et al. (2011) em estudo transversal feito em São Paulo que visava descrever e 

identificar fatores associados aos padrões de consumo de alimentos de indivíduos a partir de 
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trinta anos, encontrou um padrão nomeado como “Saudável”, composto por hortaliças, frutas e 

laticínios desnatados, sendo este padrão, semelhante ao “FLV” encontrado no presente estudo, 

diferindo somente por conter laticínios desnatados (GIMENO et al., 2011).  

Assim como no presente estudo, o termo “Tradicional” foi utilizado por Sichieri et al. 

(2003), em estudo cujo objetivo era explorar os padrões de consumo alimentar de adultos entre 

20 e 50 anos utilizando dados da Pesquisa sobre Padrões de Vida (PPV) – IBGE. O padrão 

“Tradicional” foi composto por arroz, feijão, farinha e açúcar.  

Estudo transversal utilizando dados da POF (2008-2009) feito por Massarani et al. 

(2015), onde foi testada a correlação entre padrões de consumo alimentar de adolescentes, pais 

e mães, encontrou um padrão na qual nomeou de “Grande Refeição Tradicional” e incluiu arroz 

e preparações à base do mesmo, feijão e outras leguminosas e carnes, semelhante ao padrão 

“Tradicional” encontrado no presente estudo. Também utilizando dados da POF (2008-2009) 

estudo conduzido por Baltar et al. (2018), com adultos de vinte a cinquenta e nove anos, 

encontrou três padrões para consumo de café da manhã. O padrão denominado “Ocidental” era 

composto por alimentos ricos em gordura e açúcar, semelhante ao padrão “Ocidental” do 

presente estudo. Assim como estudo transversal conduzido por Camilo et al. (2016) na Bahia, 

com adultos de dezenove a cinquenta e nove anos, que visava identificar os padrões de consumo 

alimentar dos moradores, encontrou um padrão com predominante consumo de alimentos 

açucarados e carne, nomeado de “Ocidental”, achado que corrobora com o resultado encontrado 

no presente estudo.  

Foi encontrada associação significativa entre os padrões de consumo dos responsáveis 

pelo domicílio ou seus cônjuges e os grupos segundo padrões de consumo alimentar das 

crianças. O padrão de consumo “FLV” do responsável esteve associado a menor chance de a 

criança se encontrar nos grupos “Leite materno”, “Misto” e “Incompleto” do que no grupo 

“Alimentação da família”, ou seja, as crianças cujos responsáveis aderem mais a um padrão de 

consumo com frutas, verduras e legumes, tem maior chance de terem uma alimentação 

equilibrada. 

 Já o padrão “Ocidental”, do responsável, se associou diretamente ao grupo “Misto” 

da criança quando comparado ao “Alimentação da família”. Desta forma, as crianças cujos 

responsáveis consomem mais alimentos açucarados, refrigerantes, carne vermelha e trocam 

refeições por lanches, têm maior chance consumir alimentos açucarados e refrigerantes. A 

aderência ao padrão “Tradicional” do responsável associou-se a menor chance de a criança 
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pertencer ao grupo “Leite materno” do que ao grupo “Alimentação da família” da criança. 

Sendo assim, as crianças cujos responsáveis consomem principalmente feijão, leite e carne 

vermelha, tem maior chance de terem uma alimentação equilibrada.  

Desta forma, somente o grupo de responsáveis caracterizado por alto consumo de 

carne vermelha, doces, refrigerantes e com hábito de substituir as refeições principais por 

lanches aumenta a chance de a criança consumir alimentos e bebidas açucarados. Os outros 

padrões alimentares funcionam como protetores para uma alimentação mais adequada.  

Dentre as características dos responsáveis, somente o tabagismo se associou 

significativamente à criança pertencer ao grupo “Misto”. Desta forma, os filhos de fumantes 

apresentaram maior chance de consumir sucos artificiais, doces, balas e refrigerantes, quando 

comparados aos filhos de não fumantes. Apesar de se diferir quanto aos padrões e faixa etária, 

estudo feito na Austrália com pares de mães e adolescentes encontrou resultado semelhante, 

onde a média de escore para o padrão de alimentação “Saudável” (cereais integrais, frutas, 

legumes e peixes) diminuía quando o adolescente tinha pais que fumavam e aumentava 

significativamente para o padrão “Ocidental” (carnes vermelhas, carnes processadas, batata 

frita, bolos, biscoitos, cerais refinados e refrigerantes) quando os pais fumavam (AMBROSINI 

et al., 2009). Estudo com menores de cinco anos de Cuiabá – MT mostrou que os filhos de 

mulheres fumantes foram os que apresentaram a menor média de escore z de estatura por idade 

(GONÇALVES-SILVA et al., 2005). Não foram encontrados estudos associando o tabagismo 

dos responsáveis com o consumo alimentar de crianças.  

A escolaridade dos responsáveis pelo domicílio ou seus cônjuges se mostrou associada 

significativamente ao consumo alimentar das crianças. Ter nível de escolaridade mais baixo se 

associou a maior chance de a criança estar nos grupos “Leite materno”, “Misto” e “Incompleto”, 

quando comparado com o grupo “Alimentação da família”. Semelhante ao encontrado neste 

estudo, Toloni et al. (2011), em um estudo transversal que visava descrever a introdução de 

alimentos industrializados na dieta de crianças entre 4 e 29 meses, encontraram que os filhos 

de mulheres com baixa escolaridade foram aqueles mais susceptíveis à introdução precoce de 

alimentos industrializados, dobrando a introdução precoce de salgadinho e macarrão 

instantâneo (TOLONI et al., 2011). Estudo conduzido por Maia et al. (2018) a partir de dados 

da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2015, avaliou padrões alimentares, 

características sociodemográficas e comportamentais. O padrão alimentar não saudável, 

descrito pelo consumo de alimentos ultraprocessados, tais como guloseimas, salgados, salgados 

fritos e refrigerantes, foi associado ao sexo feminino, à escolaridade materna a partir do ensino 
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fundamental completo, às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e à área urbana, bem como aos 

hábitos de se alimentar estudando ou assistindo televisão e de frequentar restaurantes que 

oferecem alimentos do tipo fast food. Por outro lado, o consumo menor desse padrão se 

associou aos hábitos de realizar café da manhã e fazer refeições com seus pais ou responsáveis.  

No mesmo sentido dos achados deste estudo, Giesta et al. (2019) em estudo transversal 

feito em Porto Alegre – RS, com crianças de quatro a 24 meses, encontraram associação entre 

a escolaridade materna mais elevada e menor frequência de introdução de alimentos 

ultraprocessados. Schiess et al. (2010), que avaliaram a idade de introdução alimentar em cinco 

países europeus, encontraram baixa escolaridade materna, tabagismo e baixa idade materna, 

como preditores da introdução precoce de alimentos sólidos em bebês entre três e quatro meses. 

Molina et al. (2010), em estudo transversal realizado no Espírito Santo com 1.282 

escolares de sete a dez anos de idade sobre preditores socioeconômicos da qualidade da 

alimentação de crianças, apontou que a baixa escolaridade materna aumenta aproximadamente 

quatro vezes a probabilidade de a criança ter uma alimentação de baixa qualidade. Quanto à 

alimentação das crianças investigadas, os alimentos consumidos com maior frequência foram: 

água, cereais e derivados, carnes ou ovos e frutas ou suco natural de frutas. Nossos achados se 

assemelham aos encontrados por um estudo transversal com crianças de 12 a 59 meses, 

conduzido no município de Montes Claros – MG, onde as frutas foram consumidas por 83,5% 

da população infantil. Em relação ao consumo de carnes, observou-se que esse alimento esteve 

presente nas refeições de 85,2% dos pesquisados (MELO et al., 2017). 

 Estudo transversal conduzido por Parada et al. (2007) em São Paulo, observou consumo 

de água entre 97,3% das crianças de 8 a 12 meses que ainda estavam em aleitamento materno, 

resultado semelhante ao encontrado no presente estudo. Os achados do presente estudo mostram 

consumo maior de água quando comparados com estudos pontuais com crianças mais velhas. 

Estudo de base escolar, com escolares de dezoito escolas públicas de Duque de Caxias – RJ, 

com idade média de 11,5 anos, encontrou que cerca de 40% dos escolares não consumiam água 

regularmente (MORAIS, 2018). 

Estudo conduzido por Barufaldi et al. (2016) utilizando dados do Estudo dos Riscos 

Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) 2013-2014 apontam que 48,2% dos adolescentes 

consumiam 5 ou mais copos de água por dia, 31% consumiam de 3 a 4 copos, 18,9% consumiam 

de 1 a 2 copos e 1,6% nunca bebiam água.  
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Entre os problemas para consecução do presente estudo a falta de acesso à idade 

completa da criança restringiu a faixa etária analisada. Desta forma, não foi possível diferenciar 

as crianças até seis meses e de seis meses a um ano, para diferenciar quem estava em 

aleitamento materno exclusivo. Como isso poderia ser um viés para o nosso estudo, optou-se 

por selecionar somente as crianças entre um ano a menores de dois anos para reduzir o potencial 

viés de informações. Sendo assim, não é possível fazer inferência para a população menor de 

dois anos do Brasil. Outra limitação é o possível viés de memória do entrevistado podendo 

ocasionar em uma super ou subestimação do seu consumo alimentar. Em relação ao 

questionário foram encontradas limitações quanto aos itens alimentares, não sendo incluídos 

alimentos importantes no consumo do brasileiro, como por exemplo o arroz. Além disso, no 

questionário só havia informação de consumo de um dia para as crianças, anterior à entrevista, 

desta forma, os achados encontrados podem não representar o seu consumo habitual 

(ROTHMAN et al., 2005). Por se tratar de um estudo transversal, não é possível inferir 

causalidade, sendo avaliada somente a associação entre exposição e desfecho (ROTHMAN et 

al., 2005).  

É possível que as preferências alimentares dos responsáveis, bem como o acesso e a 

disponibilidade de alimentos em casa e as práticas de preparações de alimentos sejam o elo 

comum entre os padrões. Neste estudo, os padrões alimentares adequados dos responsáveis se 

associaram aos das crianças. Esses achados nos ajudam a conhecer melhor a relação entre os 

hábitos dos pares, sendo essencial para compreender tal relação e possibilitar a tomada de 

medidas efetivas orientando políticas de saúde e nutrição visando a melhora do consumo 

alimentar na infância e, como consequência, a prevenção da obesidade e de outras DCNT na 

vida adulta. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo investigou o consumo alimentar e algumas características dos 

responsáveis pelo domicilio ou seus cônjuges associados com a alimentação das crianças de um 

ano completo. Respondendo aos objetivos propostos, foram derivados três padrões de consumo 

alimentar para os responsáveis e quatro grupos segundo padrões de consumo para as crianças. 

Foram encontradas ainda, associações entre os hábitos alimentares, fumo e escolaridade dos 

responsáveis com o consumo alimentar das crianças. 

Estes resultados acompanharam o panorama geral encontrado na literatura, tanto no 

que diz respeito aos padrões alimentares (FLV, Ocidental e Tradicional) e escolaridade do 

responsável, quanto nas associações encontradas entre os pares. Apesar de ter confirmado a 

hipótese com os resultados encontrados, vale ressaltar que ainda são necessários estudos com 

esse tema dada a importância e impacto para a saúde pública que a alimentação tem nos 

primeiros anos de vida.  

Por fim, este estudo sugere que é possível que as preferências alimentares dos 

responsáveis, bem como outras características relacionadas a seus estilos de vida influenciam 

os padrões alimentares das crianças, e enfatiza a importância da alimentação e do estilo de vida 

já nos primeiros anos de vida para saúde coletiva, sendo um importante componente para a 

promoção da saúde. Esse achado é importante para a tomada de medidas efetivas orientando 

políticas de saúde e nutrição visando a melhora do consumo alimentar na infância e, como 

consequência, a prevenção da obesidade e de outras DCNTs na vida adulta. 



63 

8 REFERÊNCIAS 

 

 

ADAIR, L. S.; POPKIN, B. M.; Are child eating patterns being transformed globally? Obes 

Res, 2005. 

 

AGOSTONI, C.; BRAEGGER, C.; DECSI, T.; KOLACEK, S.; KOLETZKO, B.; et al. 

Breast-feeding: A commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr 

Gastroenterol Nutr, 2009. 

 

AGOSTONI, C.; DECSI, T.; FEWTRELL, M.; GOULET, O.; KOLACEK, S.; KOLETZKO, 

B. Complementary feeding: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J 

Pediatr Gastroenterol Nutr, 2008. 

 

ALMEIDA, S. S.; NASCIMENTO, P. C. B. D.; QUAIOTI, T. C. B. Quantidade e qualidade 

de produtos alimentícios anunciados na televisão brasileira. Rev. Saúde Pública, São Paulo, 

v.36, n.3, 2002. 

 

AMBROSINI, G. L.; ODDY, W. H.; ROBINSON, M.; O’SULLIVAN, T. A.; HANDS, B. P.; 

KLERK, N. H.; SILBURN, S. R.; ZUBRICK, S. R.; KENDALL, G. E.; STANLEY, F. J.; 

BEILIN, L. J. Adolescent dietary patterns are associated with lifestyle and family psycho-

social factors. Public Health Nutrition, 2009. 

 

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. Committee on Public Education. Children, 

adolescents, and television. Pediatrics, 2001. 

 

ANDRADE, R. G.; PEREIRA, R. A.; SICHIERI, R. Consumo alimentar de adolescentes com 

e sem sobrepeso do Município do Rio de Janeiro. Cad. Saúde Pública, v.19, n.5, 2003. 

 

AQUINO, R. C.; PHILIPP, S. T. Consumo infantil de alimentos industrializados e renda 

familiar na cidade de São Paulo. Ver, Saúde Pública, 2002. 

 

ASSIS, A. M. O.; BARRETO, M. L.; SANTOS, N. S.; OLIVEIRA, L. P. M.; SANTOS, S. 

M. C.; PINHEIRO, S. M. C. Desigualdade, pobreza e condições de saúde e nutrição na 

infância no Nordeste brasileiro. Cad Saúde Pública, 2007. 

 

BALTAR, V. T.; CUNHA, D. B.; SANTOS, R. O.; MARCHIONI, D. M.; SICHIERI, R. 

Breakfast patterns and their association with body mass index in Brazilian adults. Cad. Saúde 

Pública, 2018. 

 

BALTAR, V. T.; SANTOS, R. O.; GORGULHO, B. Padrões alimentares derivados por 

métodos estatísticos. In: MARCHIONI, D. M. L.; GORGULHO, B. M.; STELUTI, J. (Org.). 

Consumo alimentar: guia para avaliação. 1ed. Barueri: Manole, 2019, v. 1, p. 224-245. 

 

BARROS, F. A. A. Obesity: a puzzling desorder. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, 2004. 

BATISTA F.M.; RISSIN, A. Nutritional transition in Brazil: geographic and temporal trends. 

Cad Saude Publica, 2003. 

http://lattes.cnpq.br/9774872677279673
http://lattes.cnpq.br/9774872677279673


64 
 

BARUFALDII, L. A.; ABREU, G. A.; OLIVEIRA, J. S.; SANTOS, D. F.; FUJIMORI, E.; 

VASCONCELOS, S. M. VASCONCELOS, F. A. G.; TAVARES, B. M.  ERICA:prevalência 

de comportamentos alimentares saudáveis em adolescentes brasileiros. Rev Saúde Pública 

2016;50(supl 1):6s 

 

BATISTA, F. M.; SOUZA, A. I.; MIGLIOGLI, T. C.; SANTOS, M. C. Anemia e obesidade: 

um paradoxo da transição nutricional brasileira. Cad Saúde Pública, 2008. 

 

BERNARDO, C. O.; PUDLA, K. J.; LONGO, G. Z.; VASCONCELOS, F. A. G. Fatores 

associados ao estado nutricional de escolares de 7 a 10 anos: aspectos sociodemográficos, de 

consumo alimentar e estado nutricional dos pais. Rev. Bras. Epidemiologia, 2012. 

 

BEZERRA, I. N.; ALENCAR, E. S. Associação entre excesso de peso e tamanho das porções 

de bebidas consumidas no Brasil. Rev. Saúde Pública, 2018. 

 

BIRCH, L. L. Children’s preferences for high fat foods. Nutr Rev, 1992. 

 

BIRCH, L. L. Psychological influences on the childhood diet. J Nutr., v.128, 1998. 

 

BIRO F. M.; WIEN M. Childhood obesity and adult morbidities. Am J Clin Nutr, 2010. 

 

BLANDURA A. Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977. 

 

BOGEA, E. G.; MARTINS, M. L. B.; CARVALHO, W. R. C.; ARRUDA, S. P. M.; 

FRANÇA, A. K. T. C.; SILVA, A. A. M. Padrões alimentares de crianças de 13 a 35 meses 

de idade e associação com características maternas. Cad. Saúde Pública vol.35 no.4. Rio de 

Janeiro, 2019. 

 

BONOMO, E.; CAIAFFA, W. T.; CESAR, C. C.; LOPES, A. C. S.; COSTA, M. F. L. 

Consumo alimentar da população adulta segundo perfil sócio-econômico e demográfico: 

Projeto Bambuí. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 19(5):1461-1471, set-out, 2003. 

 

BRADDON F. E.; WADSWORTH M. E.; DAVIS J. M. C.; ET AL. Social and regional 

differences in food and alcohol consumption and their measurement in a national birth cohort. 

J Epidemiol Community Health, 1988. 

 

BRASIL. Décima Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças  e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID-10 - 1997). 

 

BRASIL. Direção Geral da Saúde. Programa Nacional de Intervenção Integrada sobre 

Determinantes da Saúde Relacionados com os Estilos de Vida. Ministério da Saúde, 2003. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de 

Promoção à Saúde. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de dois anos. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2019 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Política de Saúde. Organização Pan Americana 

da Saúde. Guia alimentar para crianças menores de dois anos. Brasília: Ministério da Saúde, 

2002.  



65 
 

 

. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise 

em Saúde e Vigilância de Doenças não Transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 

 

CAETANO, M. C.; ORTIZ, T. T. O.; SILVA, S. G. L. S; SOUZA, F. I. S.; SARNI, R. O. S. 

Alimentação complementar: práticas inadequadas em lactentes. Jornal de Pediatria, 2010. 

 

CAIRNS, G.; ANGUS, K.; HASTINGS, G. The extent, nature and effects of food promotion 

to children: a review of the evidence to december 2008. Geneva: WHO, 2009. 

 

CAMILO, V. M. A.; SANTANA, J. M.; FREITAS, F.; SILVA, I. M. M.; OLIVEIRA, F. S.; 

CAMPIOLO, S. Padrões de consumo alimentar em uma cidade do Recôncavo da Bahia: um 

enfoque na segurança alimentar e nutricional. O Mundo da Saúde, São Paulo, 2016. 

 

CARMO, I; SANTOS, O; CAMOLAS, J; VIEIRA, J. Obesidade em Portugal e no Mundo. 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Portugal, 2008. 

 

CARVALHO, et al. Auto Conceito e imagem em crianças obesas. Revista Brasileira de Saúde 

Materno Infantil. Recife, v. 4, nº 3, 2005. 

 

CARVALHO, C. A.; FONSECA, P. C. A.; NOBRE, L. N.; PESSOA, M. C.; RIBEIRO, A. 

Q.; PRIORE, S. E. Fatores associados aos padrões alimentares no segundo semestre de vida. 

Ciência & Saúde Coletiva, 25(2):449-459, 2020. 

 

CASTRO, T. G; NOVAES, J. F; SILVA, M. R; COSTA, N. M. B; FRANCESCHINI, S. C. 

C; TINÔCO, A. L. A; LEAL, P. F. G. Caracterização do consumo alimentar, ambiente 

socioeconômico e estado nutricional de pré-escolares de creches municipais. Revista de 

Nutrição. Campinas, 2005. 

 

COITINHO, D. C; LEÃO, M. M; RECINE, E; SICHIERI, R. Condições nutricionais da 

população brasileira: adultos e idosos. Brasília, 1991. 

 

CONDE, W. L.; MONTEIRO, C. A. Nutrition transition and double burden of undernutrition 

and excess of weight in Brazil. Am J Clin Nutr, 2014. 

 

COON, K. A; GOLDBERG, J; ROGERS, B. L; TUCKER, K. L. Relationships between use 

of television during meals and children’s food consumption patterns. Pediatrics, 2001. 

 

COSTA, E. C.; SILVA, S. P. O.; LUCENA, J. R. M.; FILHO, M. B.; LIRA, P. I. C.; 

RIBEIRO, M. A.; OSÓRIO, M. M. Consumo alimentar de crianças em municípios de baixo 

índice de desenvolvimento humano no Nordeste do Brasil. Ver. Nutr. Campinas, 2011. 

 

COSTA, P. R. F.; ASSIS, A. M. O.; SILVA, M. C. M.; SANTANA, M. L. P.; DIAS, J. C.; 

PINHEIRO, S. M. C.; SANTOS, N. S. Mudança nos parâmetros antropométricos: a influência 

de um programa de intervenção nutricional e exercício físico em mulheres adultas. Caderno 

de Saúde Pública, 2009. 



66 
 

 

COULTHARD, H.; BLISSET, J.; HARRIS, G. The relationship between parental eating 

problems and children’s feeding behaviour: A selective review of the literature. Eating 

behaviors, v. 129, 2003. 

 

DALCASTAGNÉ, G.; RANUCCIL, J. M. A.; NASCIMENTO, M. A.; LIBERALIL, R. A 

influência dos pais no estilo de vida dos filhos e sua relação com a obesidade infantil. Revista 

Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, São Paulo v.2, n. 7, 2008. 

 

DAVIDSON, S. et al. – Human nutrition and dietetics. 5th ed. London, Churchill Livingstone, 

1972. 

 

DENNISON, B. A; EDMUNDS, L. S. The role of television in childhood obesity. Prog 

Pediatr Cardiol, 2008. 

 

DIAS, C. S.; VERONA, A. P. Excesso de peso, obesidade e educação no Brasil. Revista 

Saúde. Santa Maria, 2019. 

 

DOERKEN, M. Classroom combat-teaching and television. Educational Television 

Publications, New Jersey, Englewood Cliffts, 1984. 

 

DREWNOWSKI, A. The role of energy density. Lipids, 2003. 

 

DROPE, J.; SCHLUGER, N.; CAHN, Z.; HAMILL, S.; ISLAMI, F.; LIBER, A.; NARGIS, 

N.; STOKLOSA, M. The Tobacco Atlas. Atlanta: American Cancer Society and Vital 

Strategies. 2018. 

 

DUNCAN, B. B. As desigualdades sociais na distribuição de fatores de risco para doenças 

não transmissíveis. Porto Alegre, 1991. 

 

EDWARDS, G.; MARSHALL, E. J.; COOK, C. C. H. O Tratamento do alcoolismo: um guia 

para profissionais da saúde. (4ª ed.). Porto Alegre: Artmed, 2005. 

 

ENGSTROM, E. M; ANJOS, L. A. Déficit estatural nas crianças brasileiras: relação com 

condições sócio-ambientais e estado nutricional materno. Caderno de Saúde Pública. 1999. 

 

EPSTEIN, L. H; DEARING, K. K; HANDLEY, E.A; ROEMMICH, J. N; PALUCH, R. A. 

Relationship of mother and child food purchases as a function of price: a pilot study. 

Appetite, 2006. 

 

ESCRIVÃO, M. A. S; OLIVEIRA, F. L. C; TADDEI, J. A. A. C; LOPEZ, F. A. Obesidade 

exógena na infância e na adolescência. Jornal de Pediatria. São Paulo, V. 76, nº 3, 2000. 

 

EUCLYDES M. P. Nutrição do lactente: base científica para uma alimentação adequada. 2ª 

ed. Minas Gerais: Suprema, 2000. 

 

EVERS C. Empower children to develop healthful eating habits. J Am Diet Assoc, 1997. 

 



67 
 

FOROUZANFAR, M. H.; ALEXANDER, L.; ANDERSON, H. R.; et al. Global, regional, 

and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, 

and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for 

the Global Burden of Disease Study 2013. The Lancet 2015; 386(10010): 2287-323. 

 

FERREIRA, A. P. S.; SZWARCWALD, C. L.; DAMACENA, G. N. Prevalência e fatores 

associados da obesidade na população brasileira: estudo com dados aferidos da Pesquisa 

Nacional de Saúde. Ver. bras. epidemiol., vol 22. São Paulo, 2019. 

 

FERREIRA, V. A; MAGALHÃES, R. Obesidade e pobreza: o aparente paradoxo. Um estudo 

com mulheres da Favela da Rocinha. Cad Saúde Pública. Rio de Janeiro, Brasil, 2005. 

 

FIATES, G.M.R.; AMBONI, R.D.M.C. TEIXEIRA, E. Marketing, hábitos alimentares estado 

nutricional: Aspectos polêmicos quando o tema é o consumidor infantil. Alimentos e 

Nutrição, v.17, n.1, 2006. 

 

FILHO, M. B.; ASSIS, A. M.; KAC, G. Epidemiologia nutricional [online]. Rio de Janeiro: 

Editora FIOCRUZ/Atheneu, 2007. p.445-460. Disponível em: 

http://books.scielo.org/id/rrw5w/pdf/kac-9788575413203.pdf. Acesso em: 20 jan. 2020. 

 

FISBERG, M. Obesidade na infância e adolescência. São Paulo: 2 ed, 1997. 

FISHER, J. O.; MITCHELL, D. C.; SMICIKLAS-WRIGHT, H.; BIRCH, L. L. Parental 

influences on young girls’ fruit and vegetable, micronutrient, and fat intakes. J Am Diet 

Assoc, 2002. 

 

FREITAS, A. S. S.; COELHO, S. C.; RIBEIRO, R. L. Obesidade infantil: influência de 

hábitos alimentares inadequados. Saúde & Amb. Rev., Duque de Caxias, v.4, n.2, 2009. 

 

FREITAS, M. C. S.; MINAYO, M. C. S.; FONTES, G. A. V. Sobre o campo da Alimentação 

e Nutrição na perspectiva das teorias compreensivas. Cienc Saúde Col, 2011. 

 

Fundação Nacional das Nações Unidas para Infância. Situação Mundial da Infância. Brasília: 

Escritório da Representação do UNICEF no Brasil; 2003. 

 

FUNG, T. T.; WILLETT, W. C.; STAMPFER, M. J.; MANSON, J. E. & HU, F. B. Dietary 

patterns and the risk of coronary heart disease in women. Archives of Internal Medicine, 

161:1857-1862. 2001. 

 

GAGE, A. J. Familial and socioeconomic influences on children's well–being: an examination 

of pre–school children in Kenya. Soc Sci Medicine, 1997. 

 

GAMA, S. R.; CARAVALHO, M. S.; CHAVES, C. R. M. M. Prevalência em crianças de 

fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 

23(9):2239-2245, set, 2007. 

 

GARCIA, R. W. D. Reflexos da Globalização na Cultura Alimentar: considerações sobre as 

mudanças na alimentação urbana. Revista de Nutrição, v.16, n.4, 2003. 

http://books.scielo.org/id/rrw5w/pdf/kac-9788575413203.pdf


68 
 

 

GATICA, G.; BARROS, A. J. D.; MADRUGA, S.; MATIJASEVICH, A.; SANTOS, I. Food 

intake profiles of children aged 12, 24 and 48 months from the 2004 Pelotas (Brazil) birth 

cohort: an exploratory analysis using principal components. Int J Behav Nutr Phys Act 9, 43 

(2012). https://doi.org/10.1186/1479-5868-9-43 

 

GIESTA, J. M.; ZOCHE, E.; CORRÊA, R. S.; BOSA, V. L. Fatores associados à introdução 

precoce de alimentos ultraprocessados na alimentação de crianças menores de dois anos. 

Ciênc. Saúde coletiva vol.24 no.7 Rio de Janeiro, 2019. 

 

GIGANTE, D. P.; KAC, G.; SICHIERI, R. Epidemiologia nutricional. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2007. 

 

GIGANTE, D. P; BARROS, F. C; POST, C. L. A; OLINTO, M. T. A. Prevalência de 

obesidade em adultos e seus fatores de risco. Rev. Saúde Pública, 1997. 

 

GIMENO, S. G. A.; MONDINI, L.; MORAES, S. A.; FREITAS, I. C. M.  Padrões de 

consumo de alimentos e fatores associados em adultos de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil: 

Projeto OBEDIARP. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 27(3):533-545, mar, 2011. 

 

GOLAN M. Influência dos fatores ambientais domésticos no desenvolvimento e tratamento 

da obesidade infantil. Anais Nestlé, 2002. 

 

GONÇALVES-SILVA, R. M. V.; VALENTE, J. G.; LEMOS-SANTOS, M. G. F.; 

SICHIERI, R. Tabagismo no domicílio e baixa estatura em menores de cinco anos. Cad. 

Saúde Pública vol.21 no.5, Rio de Janeiro, 2005. 

 

GORE, S. A.; FOSTER, J. A.; DILIOLLO, V. G.; KIRK, K.; WEST, D. S. Television 

viewing and snacking.  Eating Behaviors. v.4, n.4, 2003. 

 

HAIR Jr., J. F.; BLACK, W. C.; BABIN, B. J.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L. Análise 

multivariada de dados. 6.ed. Porto Alegre, Bookman, 2009. 

 

HAN, J.C.; LAWLOR, D. A.; KIMM, S.Y. Childhood obesity. Lancet, 2010. 

 

HEIDEMANN, C.; SCHEIDT-NAVE, C. RICHTER, A.; MENSINK, G. B. Dietary patterns 

are associated with cardiometabolic risk factors in a representative study population of 

German adults. Br. J. Nutr. 106 (8): 1253 – 62, 2011. 

 

HENRIQUES, P.; SALLY, E. O.; BURLANDY, L.; BEILER, R. M. Regulamentação da 

propaganda de alimentos infantis como estratégia para a promoção da saúde. Ciência & Saúde 

Coletiva, 2012. 

 

HILL, J.O; PETERS, J.C. Environmental contributions to the obesity epidemic. Science, 

1998. 

 



69 
 

HOSMER, D.; LEMESHOW, S. Applied Logistic Regression (Second Edition). New York: 

John Wiley & Sons, 2000. 

 

HU, F. B. Dietary pattern analysis: a new direction in nutritional epidemiology. Curr Opin 

Lipidol, 2002. 

 

HU, F. B.; RIMM, E. B.; STAMPFER, M. J.; ASCHERIO, A.; SPIEGELMAN, D.; 

WILLETT, W. C. Prospective study of major dietary patterns and risk of coronary heart 

disease in men. Am J Clin NUtr. 2000 Oct;72(4):912-21. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 2008-2009 – POF. Rio de Janeiro, 2010. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar: 2015.  Rio de Janeiro: IBGE, 2016.  

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional de 

Saúde 2013. [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2013. [citado 2019 out 15]. Disponível 

em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pns/2013/ 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Avaliação da 

disponibilidade de alimentos e do estado nutricional do Brasil. Rio de Janeiro, 2004. 

 

JACOBY, A. et al. – Influence of some social and environmental factors on the nutriente 

intake and nutritional status of school-children. Brit. J. prev. soc. Med., 1975. 

 

JAIME, P. C.; MONTEIRO, C. A. Fruit and vegetable intake by Brazilian adults, 2003. Cad 

Saude Publica; 21(Supl.):S19-S24, 2005. 

 

 JAIMEI, P. C.; PRADO, R. R.; MALTA, D. C. Influência familiar no consumo de bebidas 

açucaradas em crianças menores de dois anos. Revista de Saúde Pública, 2017. 

 

JIMENEZ-CRUZ, A.; BACARDI-GASCON, M.; PICHARDO-OSUNA, A.; 

MANDUJANO-TRUJILLO, Z.; CASTILLO-RUIZ, O. Infant and toddlers’ feeding practices 

and obesity amongst low-income families in Mexico. Asia Pac J Clin Nutr, 2010. 

 

KAC, G.; SICHIERI, R.; GIGANTE, DP. Transição Nutricional: conceito e características, 

2007. 

 

KEITA, A. D; CASAZZA, K; THOMAS, O; FERNANDEZ, J. R; Neighborhood-level 

disadvantage is associated with reduced dietary quality in children. J Am Diet Assoc. 2009. 

 

https://stats.idre.ucla.edu/examples/alr2/
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pns/2013/


70 
 

KELLY, B.; HALFORD, J. C. G.; BOYLAND, E. J.; Chapman K, Bautista-Castan I, Berg 

C, et al. Television food advertising to children: a global perspective. Am J Public Health, 

2010. 

 

KHAWAJA, M.; BARAZI, R; LINOS, N. Maternal cultural participation and child health 

status in a Middle Eastern context: evidence from an urban health study. Child Care Health 

Dev, 2006. 

 

KOIVISTO, U. K.; FELLENIUS, J; SJÖDÉN, P. O. Relations between parental mealtime 

practices and children’s food intake. Appetite, 1994. 

 

KORKMAZ, L.; BASTUG, O.; KURTOGLU, S. Maternal Obesity and its Short- and Long-

Term Maternal and Infantile Effects. J Clin Res Pediatr Endocrinol, 2016. 

 

KRANZ, S.; FINDEIS, J. L.; SHRESTHA, S. S. Uso do Índice de Qualidade da Dieta Infantil 

Revisado para avaliar a dieta alimentar de pré-escolares, seus preditores sociodemográficos e 

sua associação com peso corporal. Jornal de Pediatria. Rio de Janeiro, 2008. 

 

KUH D. J.; COOPER C. Physical activity at 36 years: patterns and childhood predictors in a 

longitudinal study. J Epidemiol Community Health, 1992. 

 

LANDSTROM E.; HURSTI U. K. K.; MAGNUSSON M. Functional foods compensate for 

an unhealthy lifestyle. Some Swedish consumers’ impressions and perceived need of 

functional foods. Appetite. 2009. 

 

LANG, T.; MILLSTONE, E. The atlas of food. Easthscan Books, 2002. 

 

LAURENTI, R. Transição demográfica e transição epidemiológica. Congresso Brasileiro de 

Epidemiologia, 1990. 

 

LEAL, K. K.; SCHNEIDER, B. C.; FRANCA, G. V. A.; GIGANTE, D. P.; SANTOS, I.; 

ASSUNCÃO, M. C. F. Qualidade da dieta de pré-escolares de 2 a 5 anos residentes na área 

urbana da cidade de Pelotas, RS. Rev. Paulista Pediatria, 2015. 

 

LEE, J. E.; KIM, J. K.; SON, S. J.; AHN, Y.; LEE, J.; PARK, C.; LEE, L.; ERICKSON, K. 

L.; JUNG, I. K. Dietary pattern classifications with nutrient intake and health-risk factors in 

Korean men. Nutrition. 27 (1): 26:33, 2011. 

 

LEVINSON, F. J. Morinda: an economic analysis of malnutrition among young children in 

rural India. Cambridge, Mass., Cornell-MIT, 1974. 

 

LINHARES, F. M. M.; SOUSA, K. M. O.; MARTINS, E. N. X.; BARRETO C. C. M. 

Obesidade infantil: influência dos pais sobre a alimentação e estilo de vida dos filhos. Temas 

em saúde, volume 16, número 2. João Pessoa, 2016. 

 

LOBSTEIN T.; JACKSON-LEACH R.; MOODIE M. L.; HALL K. D.; GORTMAKER S. L.; 

SWINBURN A. B. ET AL. Child and adolescent obesity: part of a bigger picture. Lancet, 

2015. 

 



71 
 

LOURENÇO, M.; SANTOS, C.; CARMO, I. Estado nutricional e hábitos alimentares em 

crianças de idade pré-escolar. Revista de Enfermagem Referência, vol.serIV, no.1, Coimbra, 

2014. 

 

MAIA, E. G.; PASSOS, C. M.; LEVY, R. B.; MARTINS, A. P. B.; MAIS, L. A.; CLARO, R. 

M. What to expect from the price of healthy and unhealthy foods over time? The case from 

Brazil. Public health nutrition, Cambridge, 2020. 

 

MAIA, E. G.; SILVA, L. E. S.; SANTOS, M. A. S.; BARUFALDI, L. A.; SILVA, S. U.; 

CLARO, R. M. Padrões alimentares, características sociodemográficas e comportamentais 

entre adolescentes brasileiros. Rev Bras Epidemiol, 2018. 

 

MARTINS, I. S; CAVALCANTI, M. L. F; MAZZILLI, R. N. Relação entre consumo 

alimentar e renda familiar na cidade de iguape, s. paulo (brasil). Revista de Saúde Pública. 

São Paulo, 1977. 

 

MARTINS, I. S; MARINHO, S. P; OLIVEIRA, D. C. O; ARAÚJO, E. A. C. Pobreza, 

desnutrição e obesidade: inter-relação de estados nutricionais de indivíduos de uma mesma 

família. 2007. 

 

MASSARANI, F. A.; CUNHA, D. B.; MURARO, A. P.; SOUZA, B. S. N.; SICHIERI. R. 

YOKOO, E. M.  Agregação familiar e padrões alimentares na população brasileira. Cad. 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, 31(12):2535-2545, dez, 2015. 

 

MAYEN, A. L.; MARQUES-VIDAL, P.; PACCAUD, F.; BOVET, P.; STRINGHINI, S. 

Socioeconomic determinants of dietary patterns in low- and middle-income countries: a 

systematic review. Am J Clin Nutr, 2014. 

 

MCLAREN, L. Socioeconomic status and obesity. Epidemiologic Reviews, v.29, 2007. 

 

McNEAL, J. U. Children as consumers of comercial and social products. Washington, DC: 

Pan American Health Organization, 2000. 

 

MELO, E. D.; LUFT, V. C.; MEYER, F. Obesidade Infantil: como podemos ser eficazes. 

Jornal de Pediatria. Porto Alegre – Rio Grande do Sul, V. 80, nº 3, 2004.  

 

MELO, K. M.; CRUZ, A. C. P.; BRITO, M. F. S. F.; PINHO, L. Influência do 

comportamento dos pais durante a refeição e no excesso de peso na infância. Esc. Anna Nery, 

2017. 

 

MENDES, M. J. F. L.; ALVES, J. G. B.; LIMA, A. V.; SIQUEIRA, P. P.; FREIRE, E. F. C. 

Associação de fatores de risco para doenças cardiovasculares em adolescentes e seus pais. 

Revista Brasileira Saúde Materno Infantil. Recife v.6 nº. 3, 2006. 

 



72 
 

MENDONÇA, C. P.; ANJOS, L. A. Aspectos das práticas alimentares e da atividade física 

como determinantes do crescimento do sobrepeso/obesidade no Brasil. Cad Saúde Pública, 

2004. 

 

MICHAELSEN, K. F. Breastfeeding. In: Koletzko B. Pediatric Nutrition in Practice. 

Switzerland: Karger. 2008. 

 

MICHEREFF, A. L. P.; TACHINI, L.; MEZADRI, T.; HOFELMANN, D. A. Associação da 

qualidade da dieta com as características do ambiente familiar em Iatajaí – SC. O mundo da 

saúde. São Paulo, 2014. 

 

 MIOTTO, A. C.; OLIVEIRA, A. F. A influência da mídia nos hábitos alimentares de 

crianças de baixa renda do Projeto Nutrir. Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, 2006. 

 

MOLINA, M. C. B.; LOPÉZ, P. M.; FARIA, C. P.; CADE, N. V.; ZANDONADE, E. 

Preditores socioeconômicos da qualidade da alimentação de crianças. Rev. Saúde Pública 

vol.44 no.5. São Paulo, 2010. 

 

MONTE, C. M. G. Desnutrição: um desafio secular à nutrição infantil. Jornal de 

Pediatria, 2000. 

 

MONTEIRO, C. A; BENÍCIO, M. H; GOUVEIA, N. C. Evolução da Altura dos Brasileiros. 

In: Monteiro CA, organizador. Velhos e novos males da saúde no Brasil. São Paulo, 1995. 

 

MONTEIRO, C. A; SZARFARC, S. C; MONDINI, L. Tendência secular da anemia na 

infância na cidade de São Paulo. Revista de Saúde Pública. 2000. 

 

MORAIS, L. C.; SICHIERI, R.; BENTHROLDO, R. S.; ANTUNES, A. B.; PARAVIDINO, 

V. MEDIANO, M. F. F.; CUNHA, D. B. Emprego de estratégias de nudge em um ensaio 

comunitário randomizado de base escolar para incentivar o consumo de alimentação escolar e 

atividade física. Instituto de medicina social – UERJ, 2018. 

 

MOURA, N.C. Influência da mídia no comportamento alimentar de crianças e adolescentes. 

Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, 2010. 

 

NCD Risk Factor Collaboration. Trends in adult bodymass index in 200 countries from 1975 

to 2014: A pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19.2 million 

participants. The Lancet 2016; 387(10026): 1377-96. 

 

NERI, M. C. Evolução dos indicadores sociais baseados na renda: desigualdade de renda na 

década. Rio de Janeiro: FGV, 2011. 

 

NGUYEN, V. T; LARSON, D. E; JOHNSON, R. K; GORAN, M. I. Fat intake and adiposity 

in children of lean and obese parents. Am J Clin Nutr, 1996. 

 

NOBRE, L. N.; LAMOUNIER, J. A.; FRANCESCHINI, S. C. C. Padrão alimentar de pré-

escolares e fatores associados. J Pediatria, Rio de Janeiro, 2012. 

 



73 
 

NORTHSTONE, K.; EMMETT, P. Multivariate analysis of diet in children at four and seven 

years of age and associations with socio-demographic characteristics. Eur J Clin Nutr. 2005 

Jun;59(6):751-60. 

 

OCKÉ, M. C. Evaluation of methodologies for assessing the overall diet: dietary quality 

scores and dietary pattern analysis. Proc Nutr Soc 2013; 72: 191-9. 

 

OLIVEIRA, E. R. N; OLIVEIRA, A. A. B; NAKASHIMA, A. T. A; ROSANELI, C. F; 

FILHO, A. O; RECHENCHOSKY, L; MORAES, A. C. F. Sobrepeso e obesidade em 

crianças de diferentes níveis econômicos. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum, 2010. 

 

OLIVEIRA, L. C.; FISBERG, M. Obesidade da Infância e Adolescência – Uma Verdadeira 

Epidemia. São Paulo, Arq. Brás. Endocrinol Metab. V. 47, nº 2, 2003. 

 

OLIVEIRA, M. L. Estimativa dos custos da obesidade para o Sistema Único de Saúde do 

Brasil. Tese (doutorado em nutrição humana) – Faculdade de Ciências da Saúde, 

Universidade de Brasília, 2013. 

 

OLIVEIRA, M. S. Eficácia da intervenção motivacional em dependentes do álcool. Tese de 

Doutorado. Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP, São Paulo,2001. 

 

OLIVEIRA, M. S; WERLANG, B. S. G; WAGNER, M. F. Relação entre o consumo de 

álcool e hábitos paternos de ingestão alcoólica. Boletim de psicologia, vol. lvii, nº 127: 205-

214, 2007. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS. Obesidade entre crianças e adolescentes 

aumentou dez vezes em quatro décadas, 2017. Disponível em: 

<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5527:obesidad

e-entre-criancas-e-adolescentes-aumentou-dez-vezes-em-quatro-decadas-revela-novo-estudo-

do-imperial-college-london-e-da-oms&Itemid=820>. Acesso em: 12 set. de 2018. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS. Redução das desigualdades no período de 

uma geração. Igualdade na saúde através da ação sobre os seus determinantes sociais. 

Relatório Final da Comissão para os Determinantes Sociais da Saúde. Lisboa, Portugal: OMS, 

2010. 

PARADA, C. M. G. L.; CARVALHAES, M. B. L. C.; JAMAS, M. T. Práticas de 

alimentação complementar em crianças no primeiro ano de vida. Ver. Latino-Am. 

Enfermagem vol.15 no.2 Ribeirão Preto Mar./APr. 2007. 

 

PATEL, P.; WHEATCROFT, R.; PARK, R. J.; STEIN, A. The children of mothers with 

eating disorders. Clinical Child and Family Psychology, 2002. 

 

PATRICK, H; NICKLAS, T. A. A review of family and social determinants of children’s 

eating patterns and diet quality. J Am Coll Nutr. 2005. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Emmett%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15841093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15841093


74 
 

PEREIRA, H. R. C.; BOBBIO, T. G.; ANTONIO, M. A. R. G. M.; FILHO, A. A. B. F. 

Obesidade na criança e no adolescente: quantas calorias a mais são responsáveis pelo 

excedente de peso? Revista paulista de pediatria, vol.31, no.2, São Paulo, 2013. 

 

PEREIRA, R. M. R. Infância, televisão e publicidade: uma metodologia de pesquisa em 

construção. Cadernos de Pesquisa, 2002. 

 

PÉRISSÉ, J; SIZARET, F; FRANÇOIS, P. – Efectos de los ingresos sobre la estructura de la 

ración alimentaria. Notic. Nutr., 1969. 

 

PETROSKI, E. L.; PELEGRINI, A. Associação entre o estilo de vida dos pais e a composição 

corporal dos filhos adolescentes. Rev Paul Pediatr, 2009. 

 

POPKIN, B. M. Nutritional patterns and transitions. Popul Dev Ver, 1993. 

 

RAMOS M.; STEIN L. M. Desenvolvimento do comportamento alimentar infantil. Jornal de 

Pediatria, Rio de Janeiro, 2000. 

 

REGO, C.; SILVA, D.; GUERRA, A.; FONTOURA, M.; MOTA, J.; MAIS, J.; FONSECA, 

H.; MATOS, M. Obesidade Pediátrica: a doença que ainda não teve direito a ser reconhecida. 

In 1º Simpósio Português sobre a Obesidade Pediátrica. Grupo de Estudo da Obesidade 

Pediátrica (GEOP) da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade (SPEO), 2004. 

 

REIS, C. E. G.; VASCONCELOS, I. A. L.; BARROS, J. F. N. Políticas públicas de nutrição 

para o controle da obesidade infantil. Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, 2011. 

 

RINALDI, A. E. M.; PEREIRA, A. F.; MACEDO, C. S.; MOTA, J. F.; BURINI, R. C. 

Contribuições das práticas alimentares e inatividade física para o excesso de peso infantil. 

Revista paulista de pediatria, vol.26, no.3, São Paulo, 2008. 

 

ROBINSON, S.; MARRIOTT, L.; POOLE, J.; CROZIER, S.; BORLAND, S.; LAWRENCE, 

W.; LAW, C.; GODFREY, K.; COOPER C.; INSKIP, H. Southampton woman’s survey 

study group. Dietary patterns in infancy: the importance of maternal and family influences on 

feeding practice. Br nutr, 2007. 

 

RODRIGUES, V. M; FIATES, G. M. R. Hábitos alimentares e comportamento de consumo 

infantil: influência da renda familiar e do hábito de assistir à televisão. Revista de Nutrição. 

Campinas, 2012. 

 

ROSSI, A; MOREIRA, E. A. M; RAUEN, M. S. Determinantes do comportamento alimentar: 

uma revisão com enfoque na família. Rev. Nutr., Campinas, 2008. 

 

ROTHMAN, K. J.; GREENLAND, S. Causation and Causal Inference in Epidemiology. 

American Journal of Public Health, 2005. 

 

SAHOO K.; SAHOO B.; CHOUDHURY A. K.; SOFI N. Y.; KUMAR R.; BHADORIA A. 

S. Childhood obesity: causes and consequences. J Family Med Prim Care, 2015. 

 

SALGUEIRO, M. M. H. A. O.; FARIAS, A. F. T.; SILVA, N. M.; KUTZ, N. A.; PORTES, 

L. A. Relação do estado nutricional de alunos e de pais de uma escola privada na zona sul de 



75 
 

São Paulo. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, São Paulo. v. 13. n. 

77. p.141-150. Jan./Fev. 2019 

 

SANCHEZ, A.; NORMAN, G. J.; SALLIS, J. F.; CALFAS, K.J.; CELLA, J.; PATRICK, K. 

Patterns and correlates of physical activity and nutrition behaviors in adolescents. Am J Prev 

Med 32, 124–130, 2007. 

 

SCAGLIONI, S.; DE COSMI, V.; CIAPPOLINO, V.; PARAZZINI, F.; BRAMBILLA, P.; 

AGOSTONI, C. Factors Influencing Children’s Eating Behaviours. Nutrients, 10(6), 706. 

doi:10.3390/nu10060706, 2018. 

 

SCAGLIONI, S., SALVIONI, M., GALIMBERTI, C. Influence of parental attitudes in the 

development of children eating behavior. British Journal of Nutrition, 2008. 

 

SCHIESS, S.; GROTE, V.; SCAGLIONI, S.; LUQUE, V.; MARTIN, F.; STOLARCZYK, 

A.; VECCHI, F.; KOLETZKO, B. Introduction of complementary feeding in 5 European 

countries. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010. 

 

SHARKEY, B. J. Condicionamento físico e saúde. São Paulo: 4 ed. Artmed, 1998. 

 

SICHIERI, R.; CASTRO, J. F. G.; MOURA, A. S. Fatores associados ao padrão de consumo 

alimentar da população brasileira urbana. Cad. Saúde Pública vol.19 suppl.1 Rio de Janeiro, 

2003. 

 

SICHIERI R.; MOREIRA, N. F.; LUZ, V. G.; MOREIRA, C. C.; PEREIRA, R. A.; 

FERREIRA, M. G.; MURARO, A. P.; RODRIGUES, P. R. M. Peso e altura autorreferidos 

são medidas válidas para determinar o estado nutricional: resultados da Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS 2013). Cad. Saúde Pública vol.34 no.5 Rio de Janeiro 2018. 

 

SICHIERI, R. Dietary patterns and their associa - tions with obesity in the Brazilian city of 

Rio de Janeiro. Obes Res, 2002. 

 

SIGULEM, D. M; DEVINCENZI, M; LESSA, A. C. Diagnóstico do estado nutricional da 

criança e do adolescente. Jornal de Pediatria, 2000. 

 

SILVA, D. O. O fiel da balança na história do corpo obeso em mulheres de baixa renda 

[Dissertação de Mestrado]. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação 

Oswaldo Cruz; 1997. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19543110


76 
 

SILVA, L. M. P.; VENÂNCIO, S. I.; MARCHIONI, D. M. L. Práticas de alimentação 

complementar no primeiro ano de vida e fatores associados. Rev. Nutr. Campinas, 2010. 

 

SILVA, R. C. R.; ASSIS, A. M. O.; SZARFARC, S. C.; PINTO, E. J.; COSTA, L. C. C.; 

RODRIGUES, L. C. Iniquidades socioeconômicas na conformação dos padrões alimentares 

de crianças e adolescentes. Rev. Nutr. Campinas, 2012. 

 

SILVA, R.C. R.; MALINA, R.M. Nível de atividade física em adolescentes do Município de 

Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Caderno Saúde Pública, v.16.n.4, 2000. 

 

SILVEIRA, F. J. F.; LAMOUNIER, J. A. Prevalência do aleitamento materno e práticas de 

alimentação complementar em crianças com até 24 meses de idade na região do Alto 

Jequitinhonha, Minas Gerais. Rev. Nutr. Vol17 no.4, Campinas, 2004. 

 

SILVEIRA, G. L. L.; NEVES, L. F.; PINHO, L. Fatores associados à alimentação entre 

crianças atendidas em instituições públicas de educação infantil: estudo transversal, Montes 

Claros, MG. Revista da Associação Brasileira de Nutrição. São Paulo, SP, Ano 8, n. 2, p. 20-

26. 2017. 

 

SKINNER, J. D.; CARRUTH B. R.; BOUNDS, W.; ZIEGLER, P.; REIDY, K. Do food- 

related experiences in the first 2 years of life predict dietary variety in school-aged children. J 

Nutr Educ Behav, v. 34, n.6, 2002. 

 

SKINNER, J. D.; CARRUTH, B. R.; BOUNDS, W.; ZIEGLER, P.J. Children’s food 

preferences: A longitudinal analysis. J Am Diet Assoc., 2002. 

 

SMITHERS, L. G.; BRAZIONES, L.; GOLLEY, R. K.; MITTINTY, M. N.; 

NORTHSTONE, K.; EMMETT, P.; McNAUGHTON, S. A.; CAMPBELL, K. J.; LYNCH, J. 

W. Associations between dietary patterns at 6 and 15 months of age and sociodemographic 

factors. Eur J Clin Nutr, 2012. 

 

SOUZA-JÚNIOR, P. R. B.; FREITAS, M. P. S.; ANTONACI, G. A.; SZWARCWALD, C. 

L. Desenho da amostra da Pesquisa Nacional de Saúde 2013. Epidemiol. Serv. Saúde 24 (2) 

Apr-Jun 2015. 

 

SZWARCWALD, C. L.; MALTA, D. C.; PEREIRA, C. A.; VIEIRA, M. L. F. P.; CONDE, 

W. L.; SOUZA JÚNIOR, P. R. B.; et al. Pesquisa Nacional de Saúde no Brasil: concepção e 

metodologia de aplicação. Cien Saude Coletiva, 2014. 

 

TARAS, H; GAGE, M. Advertised foods on children’s television. Arch Pediatr Adolesc 

Méd.,1995. 

 

The GBD Obesity Collaborators. Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries 

over 25 Years. New England Journal of Medicine,2017; 377(1): 13-27 



77 
 

 

TOLONI, M. H. A.; LONGO-SILVA, G.; ALVARENGA, A. P.; KONSTANTYNER, T.; 

TADDEI, J. A. A. C. Preditores da introdução de alimentos industrializados na infância: 

estudo em creches públicas. O Mundo da Saúde, São Paulo, 2017. 

 

TOLONI, M. H. A.; LONGO-SILVA, G.; GOULART, R. M. M.; TADDEI, J. A. A. C. 

Introdução de alimentos industrializados e de alimentos de uso tradicional na dieta de crianças 

de creches públicas no município de São Paulo. Rev. Nutr. Vol.24 no.1, Campinas, 2011. 

 

TONIAL, S. R. Desnutrição e obesidade: faces da desigualdade social no acesso aos 

alimentos e nas representações do corpo [Tese de Doutorado]. Rio de Janeiro: Instituto 

Fernandes Figueira, Fundação Oswaldo Cruz; 2001. 

 

VAILLANT, G.E. A história natural do alcoolismo revisitada. Artmed: Porto Alegre,1999. 

 

VALKENBURG, P. M.; CANTOR, J. The development of a child into a consumer. Journal of 

Applied Developmental Psychology, v.22, 2001. 

 

VALLE, J. M. N.; EUCLYDES, M. P. A formação dos hábitos alimentares na infância: uma 

revisão de alguns aspectos abordados na literatura nos últimos dez anos. Revista APS, v.10, 

n.1, 2007. 

 

VASCONCELOS, A. M. N.; GOMES, M. M. F. Transição demográfica: a experiência 

brasileira. Epidemiol. Serv. Saúde v.21 n.4. Brasilia, 2012. 

 

VIEIRA, A. C. R; SICHIERI, R. Associação do Status Socioeconômico com Obesidade. 

Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 2008. 

 

VIEIRA, G. O.; SILVA, L. R.; VIEIRA T. O.; ALMEIDA, J. A. G.; CABRAL, V. A. Hábitos 

alimentares de crianças menores de 1 ano amamentadas e não-amamentadas. Jornal de 

Pediatria - Vol. 80, Nº5, 2004. 

 

VILLA, J. K. D.; SILVA, A. R.; SANTOS, T. S. S.; RIBEIRO, A. Q.; PESSOA, M. C.; 

SANT’ANA, L. F. R. Padrões alimentares de crianças e determinantes socioeconômicos, 

comportamentais e maternos. Revista Paulista de Pediatria, 2015. 

 

WARDLE, J.; CARNELL, S.; COOKE, L. Parental control over feeding and children’s fruit 

and vegetable intake: How are they related. J Am Diet Assoc, 2005. 

 

WHITEHOUSE, P. J.; HARRIS, G. The inter-generational transmission of eating disorders. 

European Eating Disorders, 1998. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Complementary feeding of young children in 

developing countries: a review of current cientific knowledge. Geneva: WHO, 1998. 

 

https://www.researchgate.net/journal/0193-3973_Journal_of_Applied_Developmental_Psychology
https://www.researchgate.net/journal/0193-3973_Journal_of_Applied_Developmental_Psychology


78 
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Forum and technical meeting on population-based 

prevention strategies for childhood obesity. Geneva: WHO, 2009. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global Recommendations on Physical Activity for 

Health. Geneva: WHO, 2011. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Multicentre Growth Reference Study Group. 

Complementary feeding in the WHO Growth Reference Study. Acta Paediatr, 2006. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical Activity- N° 385 - Fevereiro de 2014. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Tobacco, 2019. Available 
at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco. Acesso em: 08 Abril, 2020. 
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. The optimal duration of exclusive breastfeeding: a 

systematic review. Geneva: WHO, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco


79 
 

 

 

9 ANEXOS 

 

9.1 PARECER 

 

 

   

 

 

9.2 QUESTIONÁRIO 

 

https://www.pns.icict.fiocruz.br/arquivos/Novos/Questionario%20PNS.pdf 

 

 

 

https://www.pns.icict.fiocruz.br/arquivos/Novos/Questionario%20PNS.pdf

