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RESUMO 

 
O consumo exagerado de alimentos hipercalóricos com baixo valor nutritivo na infância tem 
contribuído para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis que são evitáveis por 
meio da alimentação saudável, mediante o consumo de frutas, legumes e verduras (FLV), fontes de 
vitaminas e minerais. O objetivo deste estudo foi avaliar o consumo e as preferências por FLV em 
escolares. O estudo transversal foi realizado com 89 crianças da 4ª e 5ª anos de uma escola 
municipal de Itapeva-SP por meio da apresentação dos alimentos e aplicação de formulário de 
Avaliação Nutricional. Os resultados mostraram que 50% das crianças consumia a maioria das frutas 
e as identificaram adequadamente. O consumo de legumes foi satisfatório, mas inferior ao das frutas. 
Muitas crianças não reconheceram vários legumes, os mais citados foram quiabo e vagem. O 
consumo de verduras não foi satisfatório, muitas crianças nunca comeram vários tipos de folhas e o 
conhecimento acabou sendo insatisfatório. FLV mais consumidas: maçã, uva e melancia; alface, 
repolho e couve; tomate, milho e cenoura. Em conclusão o estudo aponta que as verduras e legumes 
devem ser trabalhos com as crianças em ações futuras para que elas tenham a oportunidade de 
conhecer e experimentar de formas variadas. 

 
Palavras chave: consumo de alimentos, frutas, hortaliças, alimentação saudável 

Linha de pesquisa: alimentação infantil 
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Over-consumption of low-calorie, low-nutritive foods in childhood has contributed to the development 
of non-communicable diseases that are preventable through healthy eating, through the eating fruits, 
vegetables (FV), sources of vitamins and minerals. The aim of this study was to evaluate the 
consumption and preferences for FV in schoolchildren. The cross-sectional study was performed with 
89 children from the 4th and 5th years of a municipal school in Itapeva-SP, by presenting the food and 
applying a Nutritional Assessment form. The results showed that 50% of the children consumed most 
fruits and identified them properly. Vegetable consumption was satisfactory, but lower than fruits. 
Many children did not recognize several vegetables, the most cited were okra and string beans. The 
consumption of vegetables was not satisfactory, many children never ate various types of leaves and 
the knowledge turned out to be unsatisfactory. Most consumed FV: apple, grape and watermelon; 
lettuce, cabbage and collard greens; Tomato, Corn and Carrot. In conclusion the study points out that 
vegetables should be work with children in future actions so that they have the opportunity to know 
and experiment in various ways. 
 

Keywords: foof consumption,fruits, vegetables, healthy eatingl 

Central theme: child nutrition 

 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Com um consumo cada vez mais elevado de alimentos hipercalóricos vindo de dietas 

com alto teor de gorduras saturadas, açúcares e preparações com excesso de sal, pela 

população mundial, tem se observado a ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), aliado ao fator sedentarismo em decorrência da diminuição de atividade física 

(Carlucci et  al., 2013). 

 Esse processo de desencadeamento das DCNT tem se elevado em países que 

estão em desenvolvimento, quanto comparado aos países desenvolvidos (Organização Pan-

americana da Saúde, 2003). Percebe-se um aumento significativo das doenças crônicas e 

excesso de peso em grupos de crianças e adolescentes, em decorrência de uma 

alimentação inadequada, causando prejuízos à saúde como quadros de obesidade (WHO, 

2003). 

Em crianças de 7 a 10 anos é comum ocorrer repleção energética, caracterizada 

pela maior velocidade para ganho de peso, associada a reserva de energia no organismo 

para que possa ser utilizada na fase seguinte de intenso crescimento, denominada como 

estirão pubertário. Portanto, o pré-púbere pode apresentar sobrepeso (110 a 120% do peso 

relativo) repentino. Sendo importante avaliar as evidências associadas a fatores de risco 
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como hábitos alimentares e sedentarismo para determinar a necessidade de intervenção 

restritiva na alimentação (Vitolo e Rauber, 2015). 

Os avanços tecnológicos e a transição nutricional têm marcado um aumento do 

consumo de alimentos com baixo valor nutricional, como os industrializados. Observa-se 

que consumo de alimentos ricos em micronutrientes, como frutas, legumes e verduras (FLV) 

têm diminuído (Bellinaso et al., 2012; Filha et al., 2012). 

As FLV são alimentos com propriedades funcionais ricas em fibras e micronutrientes 

reguladores, por isso o consumo insuficiente tem sido uma das causas de doenças de 

origem alimentar e tem crescido mundialmente, visto que 2,7 milhões de óbitos estão 

associados ao baixo consumo desses alimentos (Muniz et al., 2013). 

A recomendação do consumo diário de frutas e verduras estipulado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) considera uma ingestão de 400 g/dia desses 

alimentos, tendo sua distribuição baseada na pirâmide alimentar 5 porções/dia. O consumo 

adequado promove ação funcional que previne riscos cardiovasculares e reduz 

determinados tipos de desenvolvimento de células cancerígenas (WHO, 2004). Além disso, 

as FLV possuem baixo índice energético, devendo ser consumidas diariamente para o 

controle e manutenção do peso corporal saudável (Annesi 2018; Jaime et al., 2006). 

Atualmente o consumo das FLV tem se apresentado baixo nos grupos pré-escolares 

e escolar, deixando-os vulneráveis para deficiência de micronutrientes e desenvolvimento de 

obesidade, resultando em carência e formação de depósitos insuficientes de vitaminas e 

seus percursores, importantes para o de crescimento e regulação dos sistemas (Vitolo e 

Rauber, 2015). 

Neste sentido o presente estudo tem por objetivo avaliar o consumo e as 

preferências por frutas, legumes e verduras, principais alimentos fonte de vitaminas e 

minerais, em escolares.  

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal elaborado a partir do Projeto de Extensão 

“Programa de Assistência Nutricional à população de Itapeva-SP”. A ação foi realizada no 
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dia 20 de março de 2019 com 106 crianças da 4ª e 5ª anos do Ensino Fundamental (9 a 11 

anos) da Escola Municipal Francisco Prado Margarido e foi intitulada Nutri Ação. Neste dia 

alunos do 3º e 5º períodos do curso de Nutrição da FAIT foram até a escola e realizaram 

Avaliação Nutricional que consistiu na aferição de peso/altura e de uma atividade com 

frutas, verduras e legumes.  

Todas as crianças receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que 

foi devidamente assinado pelo responsável autorizando a participação da criança no projeto 

de extensão. As crianças também foram questionadas quanto à participação e todas 

aceitaram. É válido ressaltar que foram seguidos todos os preceitos éticos para assegurar o 

sigilo e segurança dos participantes. 

Foram apresentadas às crianças uma unidade dos alimentos in natura (alface, 

rúcula, couve, chicória, acelga, repolho, tomate, cenoura, brócolis, abobrinha, berinjela, 

quiabo, mamão, banana, maçã, manga, melão, laranja) e questionado a) “Qual é o nome 

destes alimentos?”; b) “Há algum alimento destes que você nunca experimentou? c) “Quais 

destes alimentos você costuma consumir?” d) “Tem algum alimento destes que você não 

gosta?” (Figura 1). As perguntas faziam parte do formulário de Avaliação Nutricional e 

tinham respostas dicotômicas: sim e não.  

 

 

Figura 1. Mesa com frutas, verduras e legumes. 
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Com relação à analise estatística os dados foram tabulados e processados em 

planilha eletrônica elaborada no Excel da Microsoft. Os resultados da análise foram 

apresentados como média, desvio padrão e porcentagens. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A aceitação do consumo de frutas está demonstrado na figura 2 e foi satisfatório. 

Observou-se que mais de 50% das crianças consumiam a maioria das frutas.  A fruta mais 

consumida foi a maçã (78,7%), seguida pela uva (71,9%) e melancia (62,9%). Já a fruta 

menos consumida foi o melão (24,7%). Com relação às frutas que as crianças nunca 

experimentaram o melão foi o mais citado (30,3%), ele também foi a fruta que as crianças 

menos gostam (23,6%) e menos reconhecem (22,5%). O mamão formosa foi à segunda 

fruta que as crianças menos gostam (12,4%) e menos reconhecem (19,1%).  

 

Figura 2. Avaliação do consumo de frutas. 
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 Esta aceitação de frutas pelas crianças do estudo apresenta-se como uma prática 

alimentar adequada, pois quando observado em grupos de crianças com faixa etária de 3 

anos de uma creche de uma cidade de Fortaleza a aceitação de frutas é de 92,9%, estando 

condizentes com os guias alimentares (Cavalcante et al. 2017). 

 Já o consumo de verduras não foi satisfatório como o de frutas (Figura 3). As três 

verduras mais consumidas foram: alface (78,7%), repolho (52,8%) e couve (41,6%). As 

demais verduras foram citadas por menos de 50% dos alunos. As verduras igualmente 

menos consumidas foram: chicória, almeirão e agrião, todas citadas por somente 4,5% das 

crianças. Mais de 50% das crianças referiram nunca ter comido e não reconhecer almeirão, 

chicória, espinafre e acelga.  

 

 

Figura 3. Avaliação do consumo de verduras. 

 

 O consumo de legumes (Figura 4) foi melhor do que o de verduras, mas ainda 

inferior ao das frutas. Os legumes com consumo mais citado foram: tomate (69,7%), milho 

(53,9%) e cenoura (51,7%). Os legumes que as crianças menos gostam foram: berinjela 

(31,5%), abobrinha (30,3%) e beterraba (27%). Quiabo e vagem foram os legumes que as 

crianças menos reconheceram e também os mais citados entre os que nunca comeram.  
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Figura 4. Avaliação do consumo de legumes. 

 

 Ainda avaliando a ingestão de verduras e legumes, estas demonstram um 

desequilíbrio no consumo, pois as crianças desse grupo de estudo preferem ingerir os 

legumes e não consomem as verduras folhosas. No entanto, quando comparados ao grupo 

de crianças de 3 anos, 88,1% aceitaram bem o consumo de ambos os alimentos 

(Cavalcante et al. 2017). 

 Quando comparada à frequência de consumo de FLV com adolescentes, percebe-se 

uma adesão maior pelas crianças no consumo desses alimentos, pois em um estudo 

realizado com escolares adolescentes que avaliou a adesão quanto ao consumo de frutas, é 

mencionado uma baixa aceitação por esse grupo, em torno de 1,7% dos adolescentes 

avaliados (Couto, et al. 2014). 

 A quantidade de FLV consumidas diariamente não foi investigada neste estudo, 

porém uma pesquisa que avaliou o consumo de frutas e legumes entre os adolescentes do 

sul do Brasil apresentou em seus resultados um baixo consumo, sendo menos do que as 

cincos porções diárias estipulados pela OMS (Rieth et al. 2012).  

 Uma pesquisa comparou o consumo de FLV em estudantes de escolas das redes 

particulares e públicas. Foi observada maior frequência de ingestão de FLV denominados 
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pelos pesquisadores com lanches de alto valor nutricional pelos alunos pertencentes da 

rede privada (33,3%), quando comparados aos escolares da rede pública (Rossi, et al. 

2019). 

   

  

4. CONCLUSÃO 
 

As frutas foram os alimentos mais consumidos e que as crianças mais conheciam, 

sendo o melão a fruta menos conhecida pelas crianças. Os legumes apresentaram consumo 

adequado, porém inferior às frutas. O consumo de verduras não foi satisfatório, muitas 

crianças nunca comeram vários tipos de folhas e o conhecimento acabou sendo inferior ao 

esperado. Este estudo aponta as frutas, verduras e legumes que devem ser trabalhados 

com as crianças em ações futuras para que elas tenham a oportunidade de conhecer e 

experimentar de formas variadas. As FLV apontadas no estudo como as mais consumidas 

foram: maçã, uva e melancia; tomate, milho e cenoura; alface, repolho e couve. Mais da 

metade das crianças referiram nunca ter consumido e não reconhecer almeirão, chicória, 

espinafre e acelga. Estes dados apontam as FLV que podem ser trabalhadas em ações 

futuras com as crianças, visando a adoção de uma alimentação rica em nutrientes e fibras, 

variada em vitaminas e minerais. Novos estudos devem ser realizados para avaliar a 

quantidade de FLV consumida diariamente e a adequação de acordo com as 

recomendações das OMS.  
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ANEXO A 

 

Avaliação do Consumo Alimentar 

Escola Municipal Francisco Prado Margarido 

 

Entrevistador: ___________________________________________   Data: _____/______/_________ 

 

 

 

 

1. Quais são as frutas que você 
costuma consumir (não suco)? 

(1) (    ) Mamão 

(2) (    ) Banana 

(3) (    ) Maçã 

(4) (    ) Manga 

(5) (    ) Melancia 

(6) (    ) Laranja 

(7) (    ) Melão 

(8) (    ) Uva 

(9) (    ) Morango 

(10)  (    ) Abacaxi 

2. Tem alguma fruta destas que 
você nunca experimentou? 

(1) (    ) Mamão 

(2) (    ) Banana 

(3) (    ) Maçã 

(4) (    ) Manga 

(5) (    ) Melancia 

(6) (    ) Laranja 

(7) (    ) Melão 

(8) (    ) Uva 

(9) (    ) Morango 

(10)  (    ) Abacaxi 

3. Tem alguma fruta destas 
que você não gosta? 

(1) (    ) Mamão 

(2) (    ) Banana 

(3) (    ) Maçã 

(4) (    ) Manga 

(5) (    ) Melancia 

(6) (    ) Laranja 

(7) (    ) Melão 

(8) (    ) Uva 

(9) (    ) Morango 

(10)  (    ) Abacaxi 

 
 
Nº  

Nome: __________________________________________________________________ Série: 
_____ (A) (B)    
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4. Quais são as verduras que 
você costuma consumir? (cruas 
ou cozidas) 

(1) (    ) Alface 

(2) (    ) Rúcula 

(3) (    ) Couve 

(4) (    ) Repolho 

(5) (    ) Agrião 

(6) (   ) Almeirão 

(7) (    ) Chicória/escarola  

(8) (    ) Espinafre 

(9) (    ) Acelga 

5. Tem alguma verdura destas 
que você nunca experimentou? 

(1) (    ) Alface 

(2) (    ) Rúcula 

(3) (    ) Couve 

(4) (    ) Repolho 

(5) (    ) Agrião 

(6) (   ) Almeirão 

(7) (    ) Chicória/escarola  

(8) (    ) Espinafre 

(9) (    ) Acelga 

6. Tem alguma fruta destas 
que você não gosta? 

(1) (    ) Alface 

(2) (    ) Rúcula 

(3) (    ) Couve 

(4) (    ) Repolho 

(5) (    ) Agrião 

(6) (   ) Almeirão 

(7) (    ) Chicória/escarola  

(8) (    ) Espinafre 

(9) (    ) Acelga 

7. Quais são os legumes que 
você costuma consumir? (crus 

8. Tem algum legumes destes 
que você nunca experimentou? 

 

9. Tem algum legumes destes 
que você não gosta? 
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ou cozidos) 

(1) (    ) Tomate 

(2) (    ) Cenoura 

(3) (    ) Beterraba 

(4) (    ) Brócolis 

(5) (    ) Couve-flor 

(6) (   ) Pimentão 

(7) (    ) Abobrinha  

(8) (    ) Berinjela 

(9) (    ) Quiabo 

(10)  (    ) Vagem 

(11)  (    ) Milho 

(1) (    ) Tomate 

(2) (    ) Cenoura 

(3) (    ) Beterraba 

(4) (    ) Brócolis 

(5) (    ) Couve-flor 

(6) (   ) Pimentão 

(7) (    ) Abobrinha  

(8) (    ) Berinjela 

(9) (    ) Quiabo 

(10)  (    ) Vagem 

(11)  (    ) Milho 

(1) (    ) Tomate 

(2) (    ) Cenoura 

(3) (    ) Beterraba 

(4) (    ) Brócolis 

(5) (    ) Couve-flor 

(6) (   ) Pimentão 

(7) (    ) Abobrinha  

(8) (    ) Berinjela 

(9) (    ) Quiabo 

(10)  (    ) Vagem 

(11)  (    ) Milho 

 

 


