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1. Introdução:  

O rápido aumento das taxas de obesidade nos últimos anos sugere que a principal causa 

desse aumento se deve às mudanças ambientais e comportamentais, que atingem grande 

parte da população mundial (WHO, 2000). Muitas crianças estão crescendo em ambientes 

que incentivam o ganho de peso e sendo expostas a um cenário obesogênico. Em 2019, 

estimava-se que 38 milhões de crianças menores de cinco anos apresentavam excesso de 

peso ou obesidade no mundo. Na faixa etária de 5 a 19 anos, este número chegava a mais 

de 340 milhões, em 2016 (WHO, 2020). 

Para uma grande parcela da população, a escola pode ser um potente ambiente promotor 

da saúde, da atividade física e da educação alimentar e nutricional (Brasil, 2015). Órgãos 

públicos, como Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, vêm promovendo 

políticas públicas que utilizem o ambiente escolar de maneiras estratégicas, nas quais seja 

possível auxiliar na prevenção e no tratamento da obesidade infantil, direta ou 

indiretamente. A mais antiga dessas políticas, criada em 1979 é o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), conhecido popular e historicamente como merenda escolar. 

O PNAE tem como objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento 

biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas 



  

 

alimentares saudáveis dos escolares, não somente mediante oferta de refeições que 

atendam às necessidades nutricionais dos alunos durante o período letivo, mas também 

por meio de ações de educação alimentar e nutricional (Brasil, 2020a). 

O Brasil, conta com um Guia alimentar para a população brasileira desde 2008, atualizado 

em 2014. Tal material foi recentemente recomendado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio da Resolução nº6/2020, como 

referência para a execução do PNAE. 

Considerando o papel das ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) na 

promoção de práticas saudáveis de vida no ambiente escolar, é relevante investigar como 

se dá a produção científica sobre tais ações e se estas estão em consonância com a segunda 

edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, conforme preconizado, além de 

identificar lacunas presentes sobre o tema. Tal mapeamento pode favorecer a elaboração 

de estratégias que visem ao enfrentamento do cenário epidemiológico que se configura 

no Brasil, com o avanço considerável na prevalência de sobrepeso e obesidade infantil, e 

à melhoria das condições de saúde e nutrição nesta população. 

 

2. Objetivos: 

Identificar a produção científica sobre ações de Educação Alimentar e Nutricional após a 

publicação atual do Guia Alimentar para a População Brasileira, em ambiente escolar. 

 

3. Metodologia 

Trata-se de uma revisão de escopo, realizada como parte de um projeto de mestrado 

profissional em Formação Interdisciplinar em Saúde. Tal desenho metodológico foi 

escolhido com o intuito de ilustrar a área de pesquisa em termos de extensão, alcance 

e natureza, permitindo a identificação de lacunas na base de evidências, assim como 

o resumo e divulgação dos resultados encontrados (Arksey e O'Malley, 2005). O 

PRISMA-ScR (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses 



  

 

extension for Scoping Reviews), foi adotado como instrumento norteador do 

desenvolvimento e relato da presente revisão (McGowan et al, 2020). 

A questão da pesquisa desta revisão foi: Como as estratégias de educação alimentar e 

nutricional para escolares brasileiros estão relacionadas ao Guia Alimentar para a 

População Brasileira? Foi adotado o acrônimo PCC, no qual cada letra representa um 

componente, sendo “P” como população (escolares brasileiros), “C” como conceito 

(ações de ENAN), e “C” como contexto (ambiente escolar). 

Os critérios de inclusão adotados foram: artigos disponíveis on-line, na íntegra, em 

qualquer idioma, com intervenção realizada em população brasileira, posteriores a 

2014. Tal recorte temporal foi feito com base no ano de publicação da segunda e atual 

edição do Guia Alimentar para a População Brasileira. 

As plataformas escolhidas para identificação de estudos relevantes foram PubMed, 

BVS e Embase, uma vez que integram as principais bases de dados da área da saúde. 

A busca foi desenvolvida no mês de abril de 2022. Os termos de busca foram 

definidos a partir da estratégia PCC e utilizados para identificar descritores em 

português e inglês, utilizando-se respectivamente os Descritores de Ciências da Saúde 

(DeCS) e os Medical Subject Headings (MeSH).  Considerando que alguns termos 

não possuem descritor definido ou consensual, palavras-chave adicionais foram 

utilizadas a fim de não excluir publicações que porventura não se utilizaram dos 

descritores definidos inicialmente. Todos os estudos selecionados foram exportados 

para o gerenciador de referências Rayyan versão web  (Ouzzani et al., 2016), utilizado 

para armazenar todos os achados após as buscas nas bases de dados.  

Nesta revisão uma pesquisadora foi responsável pela seleção e extração dos dados.  

4. Resultados 

A busca identificou 2076 publicações potencialmente relevantes. Após exclusão dos 

481 artigos em duplicata, foi realizada a triagem inicial com base em seus títulos e 

resumos. Os 1575 artigos que não atenderam aos critérios de inclusão foram excluídos. 

Posteriormente, por meio da leitura na íntegra, mais dois artigos foram excluídos. 



  

 

Os 18 artigos incluídos foram conduzidos em quatro regiões brasileiras. A maior 

concentração aconteceu na região Sudeste (n=10; 56%), seguida pelas regiões Centro-

Oeste (n=4; 22%) e Nordeste (n=3; 17%). Apenas um dos estudos localizados foi 

realizado na região Sul (6%), enquanto a região Norte do país não registrou nenhum. 

Em relação ao idioma, os artigos foram publicados inglês (n=10; 56%) e em português 

(n=8; 44%). 

As publicações ocorreram no período de 2014 a 2020, com distribuição ilustrada no 

gráfico 1. 

 

Em todos os estudos foram propostas intervenções, sendo a maior parte (n=12; 67%) 

estudos clínicos. Foram identificados também relatos de experiência e estudo de caso. 

A população de todos os estudos envolveu escolares, encontrando-se variação entre 

idades (de 2 a 17 anos) e séries cursadas (da educação infantil ao ensino médio), e 

tipo de escola (pública ou privada). Os estudos também foram heterogêneos em 

relação ao número de participante. Observou-se três grupos distintos: intervenções 

com menos de cem participantes, intervenções com mais de cem e até quinhentos 

participantes e intervenções que atingiram mais de quinhentos participantes.  

5. Considerações finais 

Esta revisão de escopo permitiu o conhecimento da produção científica sobre as 

estratégias de educação alimentar e nutricional para escolares brasileiros, por meio de 

trabalhos publicados a partir de 2014. Foram identificados 18 estudos, que tiveram 



  

 

seus conteúdos sintetizados de forma a possibilitar a prototipagem de material 

educacional que apoie a ENAN para crianças em idade escolar. 
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