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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE ADOLESCENTES NO 

ENSINO MÉDIO EM UMA ESCOLA PARTICULAR DO DISTRITO FEDERAL 

RESUMO 

A adolescência é uma fase composta por diversas alterações fisiológicas e 

comportamentais, tais mudanças correlacionam-se com o ambiente familiar e escolar 

que influenciam diretamente nas escolhas e preferências alimentares dos 

adolescentes. Este período é marcado pelos processos da puberdade e pela 

autonomia de escolha, o que consequentemente constrói o perfil alimentar do adulto 

das gerações futuras. Desta maneira, é imprescindível o incentivo ao autocuidado e a 

prevenção de doenças neste ciclo da vida, pois os hábitos alimentares 

contemporâneos do público infanto-juvenil representam fatores de riscos para o 

desenvolvimento de doenças graves como obesidade, diabetes e hipertensão arterial. 

Assim, faz se necessário a implementação e criação de novos programas educativos 

dentro e fora das escolas, que promovam e ensinem valores de uma alimentação mais 

natural e sustentável, uma vez que, o público jovem costuma está exposto a uma rede 

vasta de publicidade e oferta de alimentos processados ricos em gorduras e açúcares. 

INTRODUÇÃO 

 A alimentação dos adolescentes está aliada ao contexto escolar, que contribui 

para mudanças nos hábitos alimentares dos adolescentes, que na busca por uma 

identidade pessoal ou por inserção em grupo social costumam alterar sua forma de 

alimentar. Tal fato pode acarretar em hábitos como jejuns prolongados, irregularidade 

de horários, redução do número de refeições feitas em casa, preocupações entre peso 

e a imagem corporal, redução do consumo de frutas, vegetais, leites e derivados, e o 

aumento do consumo de produtos industrializados ou ultra processados como 

salgadinhos, biscoitos, refrigerantes, sucos de caixinha, fast-food e doces (TEIXEIRA, 

2012). 

 As preocupações em relação as inadequações da alimentação dos 

adolescentes surgem a partir dos dados alarmantes sobre a prevalência da obesidade 

infantil e das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) no cenário mundial, que 

correlacionadas a outras patologias como diabetes, câncer e doenças 

cardiovasculares são as principais causas de morte ou incapacitação no mundo 



 
 

(BRAUER, 2013). E no Brasil em 2015, 15,9% dos adolescentes de 13 a 17 anos 

estavam com sobrepeso e 7,8% eram obesos (IBGE, 2016). 

 Como jovens adultos, os adolescentes representam o futuro das gerações na 

atualidade, assim existe uma necessidade eminente de políticas públicas eficazes no 

combate a obesidade e as DCNTs, uma vez que essas doenças se tornaram problema 

grave de saúde pública. Assim em 2014 setenta e quatro por cento das mortes totais 

foram causadas por diabetes, neoplasias e cardiopatias (OMS, 2014). 

OBJETIVOS - Objetivo geral: Investigar e analisar o comportamento alimentar dos 

adolescentes do ensino médio em uma escola particular do Distrito Federal. Objetivos 

específicos: 1. Quantificar o consumo diário de frutas, vegetais e produtos 

industrializados feito pelos adolescentes 2. Investigar a relação entre o padrão 

alimentar atual, prática de atividade física, tempo de tela dos adolescentes e qualidade 

de vida 3. Identificar a percepção dos adolescentes sobre educação nutricional e 

alimentar no currículo escolar. 

METODOLOGIA - Trata-se de um estudo observacional transversal analítico. A 

amostra será composta por uma quantidade de entre 100 e 300 alunos, desta maneira 

serão incluídos no estudo adolescentes de 14 a 17 anos idade que estão devidamente 

matriculados e cursando o 1° ano, 2° ou 3° ano do Ensino Médio. A coleta de dados 

será realizada via questionário eletrônico em formato de Google Forms, são 17 

perguntas objetivas sobre idade, série escolar, o consumo habitual de frutas, verduras, 

legumes, produtos processados e ultraprocessados, frequência da prática de 

atividade física, quantidade de tempo de tela diário, número de refeições semanais 

fora de casa, opiniões sobre o cardápio da escola e sobre sinais/ sintomas 

apresentados devido a rotina escolar. 

DESENVOLVIMENTO - Os dados dos indivíduos participantes da pesquisa serão 

mantidos em sigilo, assegurando a confidencialidade e a privacidade dos envolvidos 

na pesquisa, de acordo com a Resolução no 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.  

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

da Universidade Paulista no dia 06/06 e obteve parecer de aprovação (2.832.460) via 

Plataforma Brasil (CAEE: 91617918.0.0000.5512) no dia 21/08. Portanto, a coleta de 

dados irá iniciar e terminar agora no mês de setembro.   



 
 

RESULTADOS PRELIMINARES – Os estudantes mostraram-se empolgados para 

participar de maneira voluntária da pesquisa que ocorrerá nas duas primeiras 

semanas de setembro. A escola disponibilizou a utilização de tablets para realização 

dos questionários, o que irá dinamizar a aplicação e desenvolvimento do estudo. Os 

termos de consentimento livre esclarecido para menores e o termo de assentimento 

já foram entregues aos responsáveis e aos alunos. Em suma, será uma experiência 

ímpar poder coletar e analisar os dados sobre os hábitos alimentares dos 

adolescentes. 
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