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Introdução

O consumo de alimentos ultraprocessados está crescendo

significativamente entre crianças e adolescentes1, constituindo

uma importante preocupação para a saúde pública. O consumo

de alimentos ultraprocessados entre os escolares tem sido alvo

de preocupação. O Guia Alimentar para a População Brasileira2

classifica os alimentos por grau de processamento. Denomina-se

alimentos ultraprocessados as formulações industriais feitas

inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de

alimentos, derivadas de constituintes de alimentos e que

contenham mais de cinco ingredientes.

O consumo desses alimentos associado a fatores de risco

genéticos e ambientais contribuem para um desfecho

desfavorável para a saúde, uma vez que favorece o

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis2,3.

Pode contribuir para inadequação do consumo de micronutrientes

entre crianças e adolescentes, prejudicando, assim, o seu

crescimento e desenvolvimento2.

Objetivo

Avaliar o consumo de alimentos ultraprocessados e a

relação com fatores sociodemográficos, comportamentais e

nutricionais em estudantes com idade entre 6 e 16 anos do

município de Caxias do Sul-RS.

Metodologia

- Estudo transversal de base escolar com 1309 estudantes com

idade entre 6 e 16 anos do município de Caxias do Sul-RS.

- Consumo de alimentos ultraprocessados: usou-se questionário

validado5, respondido por autorrelato.

- Fatores sociodemográficos e comportamentais dos escolares e

seus familiares: por questionário pré-testado.

- Para análise dos resultados e fatores associados: regressão

de Poisson por meio de um modelo hierárquico.

- Significância: valor p ≤ 0,05.

Identificou-se uma prevalência de 69,7% (IC 95% 67,0 a

72,3%) no consumo de alimentos ultraprocessados na amostra.

Comprar ou levar o lanche para a escola aumentou em

9,0% a prevalência de consumo de alimentos ultraprocessados,

enquanto que ter recebido algum aconselhamento nutricional

durante a vida reduziu em 15,0% a prevalência de consumo de

alimentos ultraprocessados.

Conclusões

Constatou-se elevada prevalência de consumo de alimentos

ultraprocessados. A partir dos resultados, percebe-se a

necessidade de intervenções de educação nutricional, visando a

redução da ingestão desse grupo de alimentos, evitando assim

desenvolvimento prematuro de doenças crônicas não

transmissíveis.
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