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As cantinas das escolas podem ter um papel fundamental na
prevenção da obesidade na população jovem, o que exige uma
estratégia centrada na orientação nutricional eficaz dos
alimentos oferecidos nessas cantinas, no intuito de educar para
uma vida saudável e com qualidade. Este trabalho tem por
objetivo geral analisar o valor calórico dos lanches oferecidos
nas cantinas das escolas e identificar os mais vendidos. Trata-se
de um estudo descritivo, que teve como população as cantinas
das escolas particulares, e como amostra quatro escolas
particulares de Anápolis-GO. Os responsáveis pelas cantinas
apontaram em uma ficha os produtos oferecidos aos alunos
como lanche durante o recreio deles. Posteriormente foram
elaboradas tabelas com os alimentos - caseiros e
industrializados - mais vendidos. A cantina da escola 2
apresentou a maior quantidade de produtos oferecidos, com
predominância dos industrializados, enquanto a cantina da
escola 4 apresentou o menor número de produtos oferecidos, e
a cantina da escola 1 apresentou o maior número de frituras. A
cantina da escola 3 não oferece nenhum tipo de frituras e sim o
sanduíche natural, porém o consumo deste é ainda muito
limitado. Os lanches vendidos nas cantinas das escolas são
considerados de alto valor calórico e de baixo valor nutritivo.
Ressaltamos que há a preferência pelo consumo de salgados e
refrigerantes, enquanto as frutas e os sanduíches e sucos
naturais foram os alimentos que menos os alunos gostariam de
consumir na escola. Faz-se necessária uma intervenção junto a
essas cantinas e aos alunos, para melhor esclarecimento acerca
de alimentos saudáveis e sua influência para o organismo.
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Análise quanto ao valor calórico dos lanches oferecidos nas cantinas das escolas

1.

INTRODUÇÃO
A obesidade infantil, que vem crescendo mundialmente, predispõe a criança a se tornar
um adulto obeso. Ela é um fator de risco para as doenças cardiovasculares, além de estar
associada a várias doenças que provocam a morte prematura (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2007; OLIVEIRA; FISBERG, 2003).
O período escolar geralmente coincide com a idade do desenvolvimento físico e
intelectual da criança, o qual está, de certa forma, relacionado com a alimentação, que
exerce grande influência sobre o indivíduo - especialmente sobre sua saúde e sua
capacidade de trabalhar, de estudar e de se divertir - além de interferir na aparência e na
longevidade (SANTOS et al., 2007).
Kazapi et al. (2009), ao estudarem a adequação de macronutrientes em
adolescentes de escolas públicas , concluíram que 50% encontram-se fora do consumo
suficiente de energia proveniente de carboidratos e que o consumo de lipídios foi
considerado alto entre eles. O mesmo foi observado por Bismarck-Nasr, Frutuoso e
Gambardella (2006) que, ao avaliaram os lanhes de adolescentes urbanos de classe média,
constataram que existe um alto teor de lipídios, e que esse hábito alimentar pode
desencadear várias consequências metabólicas ao organismo desses adolescentes.
Os alimentos ricos em açúcar oferecidos pelas cantinas das escolas são,
geralmente, de alto índice glicêmico por serem processados e refinados. Sizer e Whitney
(2003) relatam que o consumo excessivo desses alimentos é um dos fatores causadores da
obesidade, uma vez que provoca um aumento da produção de insulina e uma queda
brusca do açúcar no sangue, consequentemente causando a sensação de fome. Carvalho et
al. (2001) relatam que alimentos importantes, como leite e derivados, hortaliças e vegetais
folhosos, que deveriam ser de consumo diário durante a infância, aparecem com baixa
frequência semanal na alimentação de crianças e adolescentes. Maria et al. (2006) enfatiza
a importância de frutas frescas, vegetais e grãos integrais nos cardápios de jovens.
Novaes, Franceschini e Priore (2007) e Lima, Arrais e Pedrosa (2004) constataram
que os alimentos consumidos por crianças classificadas como portadoras de sobrepeso
foram bastante elevados, evidenciando um maior consumo de energia e nutrientes em
relação às eutróficas. Esses autores confirmam a relevância de uma reeducação nutricional
para todas as crianças, independentemente do nível nutricional, com vistas à aquisição de
hábitos alimentares saudáveis.
Portanto, o sobrepeso e a obesidade implicam, na maioria das sociedades, uma
responsabilidade sócio-econômica, uma vez que a obesidade é a doença nutricional mais
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importante e alarmante dos países desenvolvidos. A notória prevalência de alimentos
industrializados e fritos no cotidiano de nossos adolescentes justifica esta pesquisa, cujo
intuito é analisar os alimentos consumidos durante o horário escolar.
Este artigo está organizado em seções. A primeira delas é esta introdução e a
segunda apresenta os objetivos da pesquisa, enquanto a metodologia utilizada na
realização da pesquisa é apresentada na seção três. As informações relacionadas ao
desenvolvimento da pesquisa, bem como a revisão de literatura, o problema abordado e a
solução proposta, são os itens apontados na seção quatro. A forma de abordar os
experimentos, os resultados e as discussões são descritos na seção cinco e, por fim, as
considerações finais estão expressas na seção seis.

2.

OBJETIVOS
Objetivo Geral
Analisar o valor calórico dos lanches vendidos nas cantinas das escolas.

Objetivos Específicos

3.

•

Identificar os 10 produtos mais vendidos nas cantinas.

•

Identificar o modo de preparo dos produtos vendidos nas cantinas.

•

Identificar a preferência alimentar dos escolares.

•

Discutir possíveis estratégias para uma alimentação saudável na escola.

METODOLOGIA
Foi realizado, no primeiro semestre de 2009, um estudo descritivo, cuja amostra foi
constituída de 4 cantinas, de 4 escolas particulares da cidade de Anápolis-GO. Foram
usadas as especificações das Escolas I, II, III e IV.

3.1. Critérios de Inclusão e Exclusão
Foram inclusas no estudo escolas particulares, em cujas cantinas vendem-se lanches aos
alunos. Foram exclusas as escolas que não vendem lanches.
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3.2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde constam todas as informações
solicitadas pela resolução 196/96, foi assinado pelos participantes - proprietários de
escolas e/ou cantinas - após receberam as explicações acerca do projeto.

3.3. Instrumento
Durante as visitas às escolas, foi realizado o preenchimento de questionários, em que se
solicitou a autorização verbal dos diretores e dos proprietários das cantinas para se
observar o consumo de lanches oferecidos durante o recreio dos alunos e fazer a
catalogação dos produtos.
As informações sobre a preferência alimentar dos estudantes foram coletadas
através da aplicação de um questionário, com perguntas fechadas e abertas, acerca do
assunto em questão.

3.4. Procedimentos
Os dados obtidos nas cantinas das escolas foram organizados em fichas e questionários.
Posteriormente, foram elaboradas tabelas com os alimentos caseiros e industrializados
mais vendidos. Foi confeccionada, também, uma tabela contendo os itens discriminação
do produto e valor calórico, visando a levantar todos os produtos oferecidos nas cantinas
das escolas pesquisadas.
Para identificar o valor calórico dos alimentos caseiros foi utilizada a tabela da
TACO, e para identificar o dos produtos industrializados foram pesquisados os seus
rótulos.

3.5. Análise Estatística
Os dados foram trabalhados no software Statística SPSS versão 10.0, com aplicação da
estatística descritiva.

4.

DESENVOLVIMENTO
Segundo Sigulem (2000), não existe, nas escolas, um programa oficial de educação
nutricional com o objetivo de desenvolver um modelo de educação em saúde para
prevenir a obesidade infantil. A escola é um ambiente favorável para uma ação preventiva
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por meio de mudanças de hábitos alimentares e de atividade física adequada. Oliveira e
Fisberg (2003) perceberam a importância da implantação de medidas de combate e
prevenção a distúrbios nutricionais em indivíduos jovens, atribuindo uma atenção
especial a algumas áreas, como educação, meios de comunicação e indústria alimentícia.
Uma alimentação adequada assegura o crescimento e o desenvolvimento
fisiológico, além de promover a saúde e o bem estar do indivíduo (GIBNEY, 2005). Ao
contrário disso, os alimentos com alta densidade calórica - como os encontrados nas
cantinas das escolas - deterioram o hábito alimentar de seus consumidores, já que
possuem uma alta aceitação pelas crianças, o que as torna mais suscetíveis a esse tipo de
escolha alimentar, em detrimento de uma dieta que lhes assegure a saúde.
O consumo elevado de alimentos com alto teor calórico, bem como a alta
ingestão de refrigerantes e a substituição das principais refeições por lanches, podem
contribuir para o surgimento de uma série de doenças debilitantes, assim como para o
sobrepeso e a obesidade (MARIA et al., 2006).

4.1. Alimentação na infância e na adolescência
O período escolar geralmente coincide com a idade do desenvolvimento físico e
intelectual da criança. Esse desenvolvimento está, de certa forma, relacionado com a
alimentação, que exerce grande influência sobre o indivíduo - principalmente sobre sua
saúde e sua capacidade de trabalhar, estudar, e se divertir - além de interferir na
aparência e na longevidade (SANTOS et al., 2007).
Somos influenciados diariamente pelos meios de comunicação, que cada vez
mais nos ofertam alimentos inadequados que acabam por substituir um cardápio
saudável. Comprova-se isso pelo fato de que cada vez mais cedo - antes mesmo de serem
alfabetizadas - nossas crianças já reconhecem os produtos somente pelas propagandas, e
não pela qualidade (QUAIOTI; ALMEIDA, 2006).
Para Guedes e Guedes (2003), o grande número de adultos obesos tem como
causa a alimentação inadequada e a inatividade física na infância e na adolescência.
De acordo com Carvalho et al. (2001), o consumo de lanches e fast foods,
relacionado às dietas inadequadas, favorecem o aumento da obesidade, por incluírem alta
quantidade de energia, com carência de ferro, cálcio e vitaminas A e C. A orientação
nutricional com a distribuição ideal dos macronutrientes na dieta do adolescente pode
contribuir para a redução do crescente aumento da obesidade e suas sequelas.
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Conforme Kamel e Kamel (2001), a alimentação, para ser balanceada com todos
os macro e micro nutrientes, precisa apresentar as seguintes combinações diárias:
carboidratos, proteínas, gorduras (com moderação), fibras, sais minerais e vitaminas. Para
Ribeiro et al. (2004), alimentos antes preparados em casa foram substituídos pelos
produtos industrializados, como os oferecidos pelas cantinas das escolas, favorecendo a
prevalência da obesidade infantil.
Uma alimentação adequada assegura o crescimento e o desenvolvimento
fisiológico, bem como a manutenção da saúde e do bem-estar do indivíduo (GIBNEY,
2005). Ao contrário disso, os alimentos com alta densidade calórica, como os encontrados
nas cantinas das escolas, deterioram o hábito alimentar de seus consumidores, já que
possuem uma alta aceitação pelas crianças, o que as torna mais suscetíveis à escolha
desses alimentos, em detrimento de uma dieta que lhes assegure a saúde.
O consumo elevado de alimentos com alto teor calórico, a alta ingestão de
refrigerantes e a substituição das principais refeições por lanches são hábitos que podem
contribuir para uma série de doenças debilitantes, assim como para o sobrepeso e a
obesidade (ARAÚJO et al., 2009; MARIA et al., 2006).

5.

RESULTADOS
A Tabela 1 é constituída dos seguintes itens: discriminação dos produtos, total de calorias
e ordem de classificação do produto, entre os 10 mais vendidos, nas cantinas 1 e 2.
A cantina 1 oferece 28 produtos para o consumo dos alunos durante o recreio,
enquanto a cantina 2 oferece 31 produtos. Nove tipos de salgados oferecidos pela cantina
1 são fabricados na residência da proprietária, enquanto o restante é industrializado.
Quanto à cantina 2, dez tipos de salgados são fabricados no próprio local e o restante é
industrializado . Dos salgados caseiros, na cantina 1 quatro são assados em forno e cinco
são fritos , enquanto na cantina 2, seis são assados e quatro, fritos. Dos produtos
industrializados, a cantina 1 tem três fabricados utilizando o sal como sabor principal e
dezesseis são adoçados com açúcar. Já na cantina 2, cinco são temperados com sal e
dezesseis são adoçados com açúcar.
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Tabela 1 – Valor calórico e classificação dos produtos mais vendidos das cantinas 1 e 2.
CANTINA 1
Discriminação do
produto

CANTINA 2

Kcal

Classificação

Pastelão de presunto e
queijo
Torta de presunto e
queijo
Coca-cola 200 ml

443

1

280

2

85

3

Pirulito 100g

384

4

Coxinha

443

Laranjinha 100 g

Kcal

Classificação

Pizza 100g

331

1

Pastelão de presunto e
queijo
Pastelão de carne moída

443

2

443

3

280

4

5

Enroladinho de presunto
e queijo
Enroladinho de salsicha

293

5

52

6

Coca-cola 200 ml

85

6

278,4

7

Guaraná/refrigerante

80

7

443

8

Fanta

99

8

Torta de frango

263

9

Laranjinha 100g

52

9

Torta de carne moída

263

9

Batata 60g

300

10

Balas diversas 4g

15

10

Salgadinho de milho
60 g
Pastelão de frango

Discriminação do
produto

A Tabela 2 é constituída pela discriminação dos produtos, o total de calorias e a
ordem de classificação de cada produto, entre os 10 mais vendidos nas cantinas 3 e 4.
A cantina 3 oferece 22 produtos para o consumo dos alunos durante o recreio,
enquanto a cantina 4 oferece 18 produtos. Na cantina 3, 2 salgados são fabricados por
terceiros e o restante é industrializado; já na cantina 4, seis salgados são fabricados por
terceiros e o restante é industrializado. Na cantina 3, todos os salgados caseiros são
assados em forno e nenhum é preparado através de frituras. Entretanto, na cantina 4,
quatro salgados são assados em forno e dois são fritos. Dos produtos industrializados nas
cantinas 3 e 4, quatro são fabricados utilizando o sal como sabor principal. Na cantina 3,
doze são adoçados com açúcar, já na cantina 4 são oito.
Tabela 2 – Valor calórico e classificação dos produtos mais vendidos nas cantinas 3 e 4.
CANTINA 3
Discriminação do
Kcal
produto
Coca-cola 200 ml
85

1

CANTINA 4
Discriminação do
Kcal
produto
Empadão de frango
280

Torta de frango

280

2

Saltenha

443

2

Pão de queijo

434

3

Coca-cola 200 ml

85

3

Pizza 100g

331

4

Micos de batata 60 g

300

4

Sanduíche Natural

340

5

Micos de presunto 60 g

300

5

Agitos de batata

300

6

Guaraná- refrigerante

80

6

Agitos de queijo

300

7

Sprite

80

7

Suco “kapo” 200 ml

90

8

Suco “kapo” 200 ml

90

8

Suco Tampico 200 ml

130

9

Balinhas diversas 4g

15

9

Balas 4g

15

10

Picolé de leite 100g

170

10

Classificação

Classificação
1
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Pesquisas feitas em escolas têm demonstrado que houve um aumento na
incidência da obesidade na infância e na adolescência. Segundo Maria et al.(2006), nessa
fase a criança está muito vulnerável em termos nutricionais, quando a oferta de alimentos
inadequados pode ser decisiva à sua saúde. Essa realidade tem causado preocupação e
despertado a atenção de profissionais de saúde, pais e professores. No presente estudo
observou-se que os produtos mais vendidos pelas cantinas foram os salgados assados e
fritos, bem como os produtos industrializados e os adoçados com açúcar. Esse resultado
assemelha-se ao de Carvalho et al.(2001), que constataram uma presença marcante de
alimentos com alto teor de gordura e ricos em açúcar em adolescentes de escola particular.
Conforme Kazapi (2002), os produtos vendidos pelas cantinas das escolas são de
alto valor calórico, baixo valor nutritivo e alta concentração lipídica (frituras), o que
contribui para o desenvolvimento da obesidade em crianças e adolescentes, em face da
preferência alimentar dos escolares por alimentos com alto valor calórico – inclusive os
produtos fritos. Sabe-se que esses escolares podem estar sendo submetidos a fatores de
risco à saúde, uma vez que teores altos de lipídios podem provocar consequências
metabólicas no organismo. (BISMARCK-NASR; FRUTUOSO; GAMBARDELLA, 2006).
De acordo com Sizer e Whitney (2003), uma pessoa com alimentação baseada em
produtos industrializados está propensa ao consumo excessivo de sódio, o que leva à
necessidade de maior ingestão de água para que o sal seja excretado, pois o alto teor de
sódio no corpo predispõe à hipertensão e ao enfraquecimento dos ossos, além de
sobrecarregar e enfraquecer o coração, comprometendo também o funcionamento dos
rins. O que se constatou na presente investigação é que os produtos industrializados estão
entre os 10 mais consumidos nas cantinas das escolas analisadas e que o teor de sal nesses
alimentos é considerado alto. Sabe-se que esses tipos de alimento estão relacionados a
uma dieta inadequada, o que pode favorecer a obesidade e outros vários fatores de risco à
saúde, comprometendo o crescimento e o desenvolvimento fisiológico (GIBNEY, 2005),
por não apresentarem quantidades adequadas de micronutrientes (CARVALHO et al.
2001).
Os alimentos ricos em açúcar oferecidos pelas cantinas das escolas geralmente
são de alto índice glicêmico, por serem processados e refinados. Turano e Almeida (1999)
relatam que esse tipo de alimento é um dos fatores causadores da obesidade, pois
aumenta a produção de insulina, convertendo a glicose em triglicerídeos e ocasionando
uma queda brusca de açúcar no sangue causando, conseqüentemente, a sensação de fome.
Acreditamos que os alunos que frequentam as cantinas dessas escolas estão mais
propensas a desenvolver a obesidade, em função dos produtos oferecidos, que são com
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valor calórico alto e, portanto, prejudiciais à saúde. Resultados semelhantes de
inadequação alimentar decorrente de alto teor calórico foram constatados por Ximenes et
al. (2006).
A cantina da escola II apresentou a maior quantidade de produtos oferecidos em especial os industrializados - enquanto a cantina da escola IV apresentou o menor
número de produtos oferecidos, e a cantina da escola I apresentou o maior número de
frituras. A Escola III não oferece em sua cantina nenhum tipo de frituras. Ela possui em
seu cardápio o sanduíche natural que, segundo comentários da responsável, está
começando a cair no gosto dos alunos, principalmente das crianças na faixa etária de onze
a doze anos de idade. Porém esse consumo é ainda muito limitado, fato também
observado por Carvalho et al. (2001), que relatam que alimentos importantes como o leite
e derivados, as hortaliças e os vegetais folhosos, que deveriam ser de consumo diário,
aparecem com baixa frequência semanal na alimentação de crianças e adolescentes.
Uma das perguntas apresentadas em todas as escolas era se a cantina oferecia
frutas. Todas responderam que não tinham frutas no cardápio, argumentando que não há
aceitação por parte dos alunos e que a oferta de frutas acabaria trazendo prejuízos para a
cantina. Esse fato contraria as recomendações nutricionais adequadas às crianças,
observadas por Maria et al. (2006), que enfatiza frutas frescas, vegetais e grãos integrais
em seu cardápio. Os proprietários das cantinas alegaram que quando questionaram os
alunos sobre as suas preferências alimentares consideradas saudáveis, as frutas foram
apontadas como os alimentos que eles menos gostariam de trazer ou comprar na cantina,
seguidas de suco natural e, por último, do sanduíche natural. Observa-se que os escolares
fazem opção por alimentos que eles próprios não consideram saudáveis. As cantinas
deveriam ser ambientes de orientação e educação alimentar, mas infelizmente acabam por
se configurar apenas como estabelecimentos lucrativos.
Das escolas pesquisadas, somente a Escola III tem um projeto, para os próximos
anos, de introduzir gradativamente as frutas em seu cardápio, começando pela salada, até
chegar às frutas propriamente ditas, oferecendo uma espécie por vez, como afirmou a
responsável pela cantina. Esse procedimento se assemelha às recomendações de Sizer e
Whitney (2003), que recomendam, para essa faixa etária, a ingestão de nutrientes com
menos de 10% das calorias totais de ácidos graxos saturados - uma média de 30% das
calorias totais de gordura total, e colesterol dietético de menos de 300 miligramas por dia.
Para isso, é necessária a ingestão de uma ampla variedade de alimentos que garantam a
quantidade de energia adequada para sustentar o crescimento e o desenvolvimento
normal, bem como para alcançar e manter um peso corporal adequado.
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A Portaria nº. 02/2004, que disciplina o consumo de alimentos nas escolas
públicas e particulares no município do Rio de Janeiro, enumera algumas sugestões que
visam a contribuir para a transformação das cantinas escolares em espaços de promoção
da alimentação saudável. Segundo essa Portaria, as cantinas devem oferecer aos alunos
não só sucos naturais de fruta, derivados de leite e água de coco, mas também alimentos
salgados, como pães integrais, legumes, verduras, salgados de forno, sanduíches naturais
e produtos com base em carnes magras (frango ou peru sem pele, carne assada), além de
queijos magros. No presente estudo, a realidade é outra, pois quase todos os produtos que
a portaria sugere estão fora da realidade nas cantinas pesquisadas. Alimentos como balas,
refrigerantes, salgadinhos industrializados, pirulitos e sucos artificiais, todos considerados
inadequados à saúde, foram os mais vendidos pelas cantinas.
A proposta de melhorar a qualidade da alimentação na escola parte do
reconhecimento de que um nível ótimo de saúde está diretamente relacionado com a
nutrição adequada. E que para suprir a necessidade de todos os nutrientes e vitaminas da
criança em idade escolar, a Companhia (2007) fala da Pirâmide Alimentar para as
Crianças, desenvolvida pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, criada em
1999. Segundo a autora, essa pirâmide fundamenta a educação nutricional, orientando
sobre porções adequadas e também sobre os cinco grupos de alimentos necessários em
uma dieta equilibrada - os cereais, os vegetais, as frutas, as carnes e o leite e seus
derivados.
As cantinas das escolas podem exercer um papel fundamental na prevenção da
obesidade na população jovem. Essa realidade exige uma estratégia, centrada na
orientação nutricional dos alimentos oferecidos nessas cantinas, que seja eficaz e que
tenha o intuito de educar para uma vida saudável e com qualidade (OCHSENHOFER et
al. 2006; SCHMITZ et al. 2008). Entretanto, não foi o que se observou nos produtos
oferecidos pelas cantinas. Já é constatado na literatura que o índice elevado de massa
corporal está relacionado ao consumo excessivo de alimentos, principalmente em jovens
(VIEIRA et al.2008), e que pode influenciar no aumento do sobrepeso, da obesidade e de
diversas enfermidades.
A responsabilidade pelo controle e a prevenção da obesidade cabe,
principalmente, à família e à escola, que devem criar uma estratégia nutricional que seja
adequada para esse propósito (PASCHOA, 2001), proporcionando lanches saudáveis
(ARAÚJO et al. 2009). As cantinas das escolas pesquisadas necessitam de estratégias para
mudar a realidade dos produtos que têm oferecido, para que assim possam diminuir os
riscos à saúde desses escolares.
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A escola pode melhorar sua colaboração na formação dos hábitos alimentares das
crianças, não só com teorias sobre como se alimentar bem ou sobre a importância dos
alimentos para a saúde, como normalmente se ensina, mas também com mudanças
efetivas e funcionais dentro da própria escola, na sua cantina, de maneira simples e
prática. Que essa mudança possa alcançar a casa do aluno a fim de que esse aprendizado
se estenda aos pais e possa melhorar a saúde da família, reduzindo o risco de
complicações com a saúde advinda de uma dieta equivocada (OCHSENHOFER et al.
2006; SCHMITZ et al. 2008).

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os lanches vendidos nas cantinas das escolas são considerados de alto valor calórico e de
baixo valor nutritivo. A cantina da escola 2 apresentou a maior quantidade de produtos
oferecidos - inclusive de produtos industrializados - , enquanto a da escola 4 apresentou o
menor número de produtos oferecidos, e a cantina da escola 1 apresentou o maior número
de frituras. A escola 3 não oferece em sua cantina nenhum tipo de frituras e possui em seu
cardápio o sanduíche natural, que está começando a cair no gosto dos alunos, porém esse
consumo é ainda muito limitado.
As frutas foram apontadas, na pesquisa, como os alimentos que os alunos menos
gostariam de consumir nas escolas, ao passo que os salgados e os refrigerantes foram
apontados como os seus preferidos. Em face dessa realidade, faz-se necessária uma
intervenção junto a essas cantinas e aos alunos para promover um maior esclarecimento
acerca de alimentos saudáveis e de sua influência para o organismo.
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