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RESUMO 

 

O presente trabalho busca identificar se características das escolas e do 

ambiente familiar estão associadas a práticas e comportamentos dos alunos. 

Para isso foram construídos indicadores de exposição a fatores de risco e 

proteção à saúde utilizando dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE) 2012, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para 

estudantes no 9º ano (8ª série) do ensino fundamental. Os vinte e seis 

indicadores criados abordam os temas centrais de alimentação, saúde, 

violência, uso de drogas e prática de atividades físicas, sendo crescente quanto 

mais saudável a prática ou comportamento. O modelo regressão linear foi 

utilizado como ferramenta em análise de dados. Com base nos resultados foi 

concluído que o papel dos pais é essencial para que o escolar tenha hábitos e 

comportamentos saudáveis. A escola também exerce influência sobre os 

adolescentes, sendo importante no desenvolvimento dos escolares.  

 

 

 

 

Palavras-chave: saúde do escolar, alimentação, cantina, hábito saudável.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis search to identify if schools and familiar characteristics are 

associates in students behavior. For that, exposure to risk factors and health 

protection indicators were created using the ‘Pesquisa Nacional de Saúde do 

Escolar (PeNSE) 2012’ from the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) data bases about 9° grade students. The twenty six indicators created 

approach the central themes of alimentation, health, violence, drug use, 

physical activities, being higher the healthier practices. The linear regression 

modeling were used as the data analysis. With the results analysis was possible 

to see that the familiar presence is essential for the student to have good school 

habits and healthier behaviors. The school also have a strong influence over the 

teenagers, so being important to students development.  

 

 

 

Key words: students health, alimentation, canteen, healthy habits. 
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1. Introdução 

 Adolescentes constituem em um grupo prioritário para a promoção da saúde, devido 

aos comportamentos que os expõem a diversas situações de riscos para a saúde. É 

nesta passagem da infância para a idade adulta que ocorrem as mudanças físicas, 

emocionais, hormonais, e também a experimentação de novos comportamentos e 

práticas (OLIVEIRA et al., 2015; MALTA et al., 2010).  Além disso, é nesta fase da 

vida que os jovens adquirem autonomia e independência em relação às famílias. 

Hábitos adquiridos durante este período podem ser mantidos na vida adulta, por isso 

a importância da educação de práticas saudáveis para a prevenção aos riscos os 

quais os adolescentes estão expostos. 

Dentro deste contexto de cuidado e proteção à saúde do adolescente estão os pais 

e a escola como agentes responsáveis pela educação. Família e a escola são 

instituições fundamentais para desencadear processos evolutivos da criança e 

adolescente, atuando como propulsoras ou inibidoras do seu crescimento físico, 

intelectual, emocional e social (DESSEN et al., 2007).  

Sabe-se que crianças e adolescentes podem apresentar práticas e hábitos ruins, 

devido às facilidades geradas pelo desenvolvimento industrial, avanços da 

tecnologia, e urbanização das cidades. A violência dos centros urbanos, por 

exemplo, modificou o comportamento dos jovens, diminuindo a prática de atividade 

física e de lazer ativo, dando espaço a um lazer passivo, associado ao 

sedentarismo. Tal sedentarismo desencadeia uma série de práticas não saudáveis, 

como consumo de alimentos hipercalóricos, entre outros. (BRITO et al.,2012) 

Diversos estudos sobre a alimentação, por exemplo, têm sido realizados com 

objetivo da promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), como diabetes, doenças cardiovasculares, e a obesidade. Hábitos 

alimentares como o consumo excessivo de refrigerantes, açúcares e lanches, além 

da baixa ingestão de frutas, hortaliças, leite e outros, são comuns na fase da 

adolescência. Dado a importância do tema surge a discussão sobre o papel dos pais 

e da escola na educação alimentar dos filhos. 
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A alimentação oferecida na merenda escolar, e também nas cantinas das escolas é 

uma das principais fontes nutricionais e de energia do adolescente, essenciais para 

o desenvolvimento e crescimento do escolar. Já a alimentação oferecida dentro de 

casa possui papel importante na formação do paladar do adolescente, e no 

monitoramento e incentivo a bons comportamentos alimentares. Portanto, a família e 

os pais são agentes fundamentais no desenvolvimento de hábitos de alimentação 

saudáveis. 

Assim como para a alimentação, outros fatores de risco à saúde como o uso de 

drogas, violência, consumo de bebidas alcoólicas, e de proteção, como prática de 

atividade física e busca por profissionais de saúde devem ser examinados a fim de 

identificar as características individuais, o papel da condição socioeconômica, da 

região geográfica e principalmente do ambiente familiar e escolar, que são 

determinantes dos comportamentos e práticas desses adolescentes.  

Para isso, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) realizada em 2012, 

pesquisou alunos do 9º ano (8ª série) do ensino fundamental de escolas públicas e 

privadas de todo território nacional, a partir de convenio celebrado entre o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Ministério da Saúde. 

O presente estudo teve como objetivo identificar se características das escolas e do 

ambiente familiar estão associadas a práticas e comportamentos dos alunos. 

Pretende-se assim compreender a importância da escola e dos pais na promoção da 

vida saudável do escolar brasileiro. 
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2. Revisão bibliográfica 

2.1. Alimentação 

A partir da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) realizada em 2009 pelo 

IBGE os autores Levy et al. (2010) analisaram as características de consumo e o 

comportamento alimentar do escolar brasileiro.  Para a análise foram construídos 

indicadores utilizando as respostas dos questionários aplicados na pesquisa com 

mais de 60 mil estudantes do 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e 

privadas das 26 capitais de estados e Distrito Federal brasileiro. 

Os autores iniciam o artigo lembrando o quanto um hábito na adolescência pode ter 

sérias consequências na vida adulta, principalmente hábitos alimentares, que estão 

associados a problemas de autoimagem, e principalmente de saúde. Dado a 

relevância do assunto, eles ressaltam a importância de conhecer a fundo o assunto, 

como quais fatores estão associados a esses hábitos de alimentação. 

Os autores então elaboraram dois indicadores, um de alimentação considerada 

saudável, e outro de alimentação não saudável, a partir de respostas sobre 

frequência do consumo de alimentos como verduras, legumes, doces, refrigerantes, 

e etc. Junto disso também foi analisado o comportamento do estudante enquanto 

realiza suas refeições, se, por exemplo, ele se alimenta enquanto assiste televisão, 

este foi considerado um comportamento não saudável, enquanto comer na 

companhia dos pais, um comportamento considerado saudável. Outro indicador 

importante elaborado por Levy et al. (2010) é o de bens e serviços. 

A partir das análises das regressões realizadas concluíram que houve consumo de 

marcadores de alimentação não saudável frequente e de marcadores de 

alimentação saudável abaixo do recomendado por nutricionistas, e que em geral 

meninas parecem apresentar mais comportamentos e consumo inadequado em 

relação à alimentação. Também concluíram que os níveis socioeconômicos estão 

ligados diretamente ao hábito de realizar refeições com os pais, e indiretamente ao 

hábito de realizar refeições assistindo televisão. Concluem assim que é necessária a 

ampliação de programas e ações de promoção de saúde dirigidas a jovens e de 

políticas públicas. 
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Araújo, Cora, et al. (2010) também utilizaram a pesquisa PeNSE de 2009 para 

analisar o estado nutricional dos adolescentes e sua relação com variáveis 

sociodemográficas. Com as informações do peso e da altura dos alunos, os autores 

avaliaram a altura para a idade, e também a massa corporal de acordo com o 

indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O artigo inicia-se lembrando 

de que a população adolescente brasileira representa 20% do total da população, de 

acordo com o Censo Demográfico de 2000 do IBGE. Mas que apesar disso, por ser 

considerado um segmento de baixo risco de morbimortalidade, não recebe atenção 

adequada de políticas públicas, de acordo com os autores. Mesmo assim, eles 

ressaltam, assim como Levy et al. (2010) que é no período da adolescência que 

algumas doenças crônicas da vida adulta tem origem, e por isso a importância de 

acompanhar a situação nutricional da infância e da adolescência.  

Com os índices de peso e altura elaborados, foram criados scores de peso como 

magreza, eutrofia, excesso de peso e obesidade, e scores de altura, como déficit de 

altura para a idade, e altura adequada. Com isso foi observado que as situações 

extremas (obesidade, déficit) eram superiores em alunos do sexo masculino. O 

estudo concluiu que o déficit linear possui relação com a baixa escolaridade da mãe, 

com score baixo de bens e serviços, e residentes da região norte do país. Já a 

obesidade esteve relacionada à alta escolaridade da mãe, de escolas privadas 

localizadas nas regiões sul e sudeste. O artigo termina reafirmando a necessidade 

da expansão de políticas públicas que abranjam o comportamento e hábitos da 

saúde alimentar dos adolescentes brasileiros.  

O estudo realizado pelo Projeto Ilhabela, que teve como objetivo acompanhar o 

desenvolvimento e crescimento de escolares de baixo nível econômico, foi usado 

como insumo para avaliar o padrão alimentar desses adolescentes em Leal,G.V.S. 

et al. (2010). Os escolares acompanhados eram matriculados da quinta série do 

ensino fundamental ao primeiro ano do ensino médio, na faixa etária dos 10 aos 19 

anos.  

Para verificar o padrão alimentar utilizou-se um Recordatório de 24 horas (R24h) 

que coletava as informações dos dias de semana, exceto segunda feira. As variáveis 

qualitativas do estudo foram valor calórico total da dieta (VCTD), consumo de 

macronutrientes, como proteínas e carboidratos, por exemplo, e micronutrientes, 
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como cálcio e ferro. As refeições analisadas foram o café da manhã, almoço e 

jantar, e as refeições intermediárias, lanche da manhã, da tarde e da noite. Os 

alimentos apontados pelos escolares no R24h foram classificados de acordo com a 

Pirâmide Alimentar do Adolescente, que de acordo com Leal,G.V.S. et al. (2010), 

recomenda uma dieta de 2.800kcal em média, para adolescentes na faixa etária 

mencionada.   

Os autores concluíram que a ingestão de calorias é insuficiente, sendo este um fator 

crítico dado que o déficit energético na adolescência pode causar prejuízos ao 

crescimento e desenvolvimento do escolar. Também concluíram baixo consumo do 

grupo de frutas e verduras, bem como baixa variedade destes, além de ressaltarem 

a necessidade de incentivo do hábito do café da manhã, sendo esta refeição uma 

importante fonte de energia e nutrientes ao adolescente.  

 

2.2. Prática de Atividades Físicas 

Em relação à prática de atividades físicas de acordo com estudo de Malta DC et al. 

(2010), quase 50% dos adolescentes da pesquisa PeNSE relataram realizar em 

níveis recomendados, contra apenas 20% da pesquisa da OMS. Os autores 

ressaltam que estudos mostram que escolares de escolas privadas, e de maior 

renda, praticam mais atividades físicas. Também apontam que adolescentes com 

pais de alta escolaridade praticam mais atividades que aqueles com pais com baixa 

escolaridade. 

A OMS recomenda que crianças não devam alocar mais de duas horas na frente da 

televisão, pois a prática é associada a hábitos ruins de alimentação, e com 

sedentarismo. O resultado da pesquisa PeNSE para essa questão é que 79,5% dos 

escolares passam duas horas ou mais em frente da televisão, frente a 70% da 

pesquisa da OMS. 

 

2.3. Saúde 
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Outro fator de risco e proteção à saúde do escolar analisado na PeNSE é a saúde 

bucal do adolescente. O descuido com a saúde bucal pode gerar cáries, causando a 

dor de dente, que pode afetar negativamente a alimentação do adolescente, sono, 

brincadeiras, e desempenho escolar, de acordo com estudo de Freire MCM et al. 

(2012) Os autores ressaltam que a redução da dor dentária é uma das metas globais 

para a saúde bucal de 2020, propostas pela OMS. Dado a relevância do assunto 

para o desenvolvimento do adolescente, Freire MCM et al. (2012) utilizou os dados 

da PeNSE de 2009 para verificar quais os fatores estão associados aos cuidados da 

saúde bucal. 

A análise dos dados foi feita por distribuição das frequências, e cálculo das 

prevalências da dor de dente, por regressão de Poisson. A prevalência de dor de 

dente foi de 17,8%, com valores elevados para as regiões Norte e Centro-Oeste. A 

ocorrência da dor dentária esteve associada ao sexo feminino, com idade acima de 

14 anos, raças preta, parda e indígena, e condições socioeconômicas desfavoráveis 

como a baixa escolaridade materna, não morar com a mãe e estudantes de escola 

pública. Hábitos negativos em relação à saúde como fumo, álcool, sedentarismo e 

ingestão de alimentos como guloseimas e refrigerante, e baixa frequência de 

escovação, foram associadas à ocorrência de dor de dente.  

Os resultados mostram que a desigualdade social tem grande influencia na saúde 

bucal dos escolares adolescentes pesquisados. Isso pode ser resultado da maior 

exposição dos escolares de baixa renda a fatores de risco, como alimentação 

precária, baixo acesso aos fluoretos, recursos de higiene bucal e serviços de saúde. 

Os autores concluem que estratégias voltadas a melhoria da qualidade de vida e 

promoção de comportamentos saudáveis tem potencial a reduzir os problemas de 

saúde bucal. Por isso, a importância na realização de programas de saúde em 

ambientes como escolas, por exemplo.  

A procura por serviços e profissionais de saúde também é um dos temas da PeNSE 

de 2012. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2008 

mostra que a procura por esses serviços e profissionais do SUS diminuiu conforme o 

aumento de renda e escolaridade. O estudo de Oliveira MM et al. (2015) teve como 

objetivo verificar a equidade e a qualidade desses serviços oferecidos, podendo 

servir de insumo para políticas públicas. A importância do estudo com o público de 
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escolares adolescentes, que são um grupo importante para promoção da saúde 

dado o grau de exposição a diversos fatores de riscos, como tabagismo, sexo sem 

proteção, alimentação de baixa qualidade, etc. 

As variáveis dependentes analisadas foram se o escolar procurou serviço ou 

profissional de saúde nos últimos 12 meses, qual serviço de saúde foi procurado, 

quantas vezes nos últimos 12 meses procurou um posto de saúde (UBS), e se foi 

atendido nessa última procura ao posto de saúde (UBS). Para isso foram utilizadas 

características sociodemográficas dos escolares, comportamento de risco, situações 

de risco e características familiares. As associações entre as variáveis dependentes 

e as independentes foram medidas através do odds ratio (OR) e intervalo de 

confiança (IC95%) utilizando a regressão logística.  

Os resultados da regressão logística múltipla mostraram que a procura de serviços e 

profissionais de saúde foi menor entre escolares do sexo masculino, raça/cor preta e 

amarela. Destaque para a procura de acordo com a dependência administrativa: 

alunos das escolas privadas procuraram 1,28 vezes mais os serviços de saúde, 

quando comparados aqueles de escola pública. Em relação às características 

familiares os fatores associados com a busca por serviços de saúde foram a 

escolaridade materna ≥12 anos de estudo, e conhecimento dos pais sobre o tempo 

livre dos filhos. 

Os resultados da PeNSE foram compatíveis com a PNAD de 2008, em que mostrou 

que a procura por serviços de saúde pelas mulheres, é maior do que a dos homens, 

tendo aquele grupo maior chances de diagnosticar doenças e promover práticas de 

prevenção e proteção à saúde. Também se assemelham os dados de procura maior 

por UBS.  Os escolares da região Sudeste foram os que mais procuraram por 

serviços de saúde, mas é essa região a que mais se concentra a oferta desses 

serviços de saúde do país. Em relação a procura por consultórios particulares, tanto 

a PeNSE quanto a PNAD mostram que a população de maior renda, e maior 

escolaridade os procuram mais frequentemente.  

Práticas de higiene, relação sexual, ferimentos, chiado no peito, dor no dente e 

imagem corporal foram variáveis que motivaram a procura a serviços de saúde pelos 

escolares. Foi observada também relação positiva entre o conhecimento dos pais 

sobre o que o escolar faz no tempo livre e a procura por serviços de saúde, o que 
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traz a reflexão sobre a importância da participação e orientação dos pais aos seus 

filhos nesse período de transição entre a infância e a adolescência. A proteção dos 

pais é fundamental para que os escolares não tenham contato precocemente com 

fatores de risco como fumo, álcool e outras drogas, bem como não iniciem sua vida 

sexual sem prevenção a doenças e gravidez.  

Concluíram então que a procura por serviços e profissionais de saúde tem relação 

com fatores socioeconômicos e demográficos, e destacam a importância do SUS 

como ferramenta de redução das desigualdades em saúde, e de porta de entrada 

para grande parte dos escolares brasileiros.  

 

2.4. Violência 

O estudo de Malta DC et al. (2010) avaliou através das prevalências e intervalos de 

confiança (IC95%) as situações de violência vivenciadas pelos escolares 

adolescentes da PeNSE 2009. A violência é um tema preocupante em todo território 

nacional, que possui alta relação com a desigualdade econômica e social, e vem 

apresentando números alarmantes envolvendo jovens escolares. A OMS aponta 

quatro tipos diferentes de violência a crianças e adolescentes: física, sexual, 

emocional ou psicológica, e negligência, as quais podem prejudicar o 

desenvolvimento da criança e/ou adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente 

(ECA), de 1990, assegura o direito que nenhuma criança ou adolescente sofra 

nenhum desses tipos de violência.  

As prevalências e intervalos de confiança (IC95%) foram calculados para os eventos 

de interesse segundo sexo, dependência administrativa (escola pública e privada), 

para as capitais. Os dados encontrados pelos autores mostram que os escolares do 

sexo masculino estiveram mais expostos a situações de risco e violência, do que os 

escolares do sexo feminino. De acordo com os autores isso pode ser reflexo de um 

modelo social machista, em que o sexo masculino associa-se a vivencia e 

expressão de agressividade, desde faixas etárias mais jovens. Também se verificou 

uma associação de práticas de violência, e sentimento de insegurança aos 

escolares de escolas públicas, refletindo um possível cenário de desigualdade 
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social. Com isso, conclui-se a importância da escola na identificação de sinais de 

violência, e no desenvolvimento e proteção ao escolar. Com um dado tão alarmante 

sobre a violência familiar, é de extrema importância a não omissão dos profissionais 

da educação na proteção da criança e do adolescente. 

 

2.5. Álcool, Fumo e Outras Drogas 

Malta DC et al. (2011) analisou as prevalências e os intervalos de confiança (IC95%) 

do consumo de álcool e de drogas entre os escolares da PeNSE 2009. É no período 

da adolescência em que normalmente o escolar tem as primeiras oportunidades de 

contato com álcool e outras drogas. O uso de álcool e outras drogas na 

adolescência podem acarretar em um vício na fase adulta. O consumo excessivo de 

álcool pode gerar uma série de doenças, e também provocar diversos acidentes e 

mortes. Além disso, o consumo de álcool dá oportunidade para a experimentação de 

outras drogas, desde o cigarro a drogas ilegais. Os autores alertam para estudos 

que dizem que o consumo de álcool na adolescência esta associado à ausência do 

convívio parental, com reprovação de ano letivo e também ao fato de estudar em 

escola pública. 

Os resultados mostraram que 71,4% dos escolares já experimentaram bebida 

alcoólica alguma vez na vida, sendo superior no sexo feminino (73,1%), e em 

escolas privadas (75,7%). Sobre a percepção de que seus pais se importariam se 

chegasse embriagado em casa, 93,8% concordaram que eles se importariam 

bastante, com números semelhantes para ambos os sexos e dependências 

administrativas.  

Os autores concluíram que os dados são preocupantes, devido às consequências 

para o desenvolvimento e futuro dos adolescentes. Também enfatizam a importância 

da proximidade da família para evitar o consumo de álcool por menores, e 

principalmente de drogas ilícitas, que em sua maioria geram dependência química. 

O fato da maioria dos jovens achar que os pais se preocupariam se os vissem 

chegando embriagados em casa, mostra que eles têm consciência que os pais se 

preocupam com suas atitudes, e as reprovam, nesse caso. Os autores terminam 
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expondo a opinião que a sociedade é passiva e estimula o consumo de bebida 

alcoólica, através de propagandas, por exemplo, assim como era feito para o tabaco.  

Eles acreditam que uma proibição destas propagandas é urgente e necessária para 

frear a expansão dos malefícios do vício aos jovens e futuros adultos. 

Em outro estudo de Malta DC et al. (2010) em que se utilizou a PeNSE de 2009 foi 

analisada a associação entre o consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e drogas 

ilícitas e os fatores de proteção familiar. Neste artigo os autores ressaltam a 

importância da família para prover funções básicas como cuidados físicos, 

psicológicos, e também sendo exemplo de conduta e comportamento ao 

adolescente. Ou seja, uma posição ativa da família pode ajudar a prevenir condutas 

de riscos dos adolescentes. Nesta posição ativa incluem-se monitoramento e 

supervisão do adolescente, onde ele está em seu tempo livre, com quem passa esse 

tempo, e quais atividades realiza são alguns dos conhecimentos esperados dos pais 

e responsáveis. 

O estudo consistiu então em verificar a associação entre o consumo de tabaco, 

álcool e outras drogas ilícitas por adolescentes das capitais segundo variáveis 

sociodemográficas, e do contexto familiar. Foi realizada uma análise multivariada, e 

calculou-se o odds ratio (OR) e intervalo de confiança (IC95%). 

Os dados da PeNSE mostraram que o uso do tabaco, drogas e álcool aumenta com 

a idade, sendo que escolares do sexo feminino entre 13 e 15 anos tem maior 

propensão a consumir álcool, e escolares do sexo masculino tem maiores chances 

de usar drogas ilícitas. Escolares de escolas públicas apresentaram menor 

associação ao uso dessas substancias, que aqueles de escolas privadas, o que 

pode indicar que o poder aquisitivo facilita na obtenção dessas drogas. Encontraram 

associação entre o consumo de álcool, drogas e tabaco às variáveis escolares que 

não moram com a mãe e/ou o pai, não realizam refeições com a mãe ou 

responsável durante a semana, pais e responsáveis não sabem o que o adolescente 

faz no tempo livre, e aqueles que faltam à escola sem a autorização dos pais. Isso 

confirma a importância da supervisão familiar à vida do adolescente. Quanto mais 

dias os escolares faltam às aulas sem o consentimento dos pais, mais aumenta a 

chance do uso de tabaco, álcool e outras drogas.  
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O estudo ressalta também para as estatísticas das estruturas familiares, que vem 

mudado com os anos. Existe uma nova composição familiar, de jovens que moram 

apenas com avós, ou até mesmo sozinhos, famílias oriundas de novos casamentos, 

que unem crianças de diferentes pais, ou de pais divorciados que executam o papel 

de ambos. Na PeNSE de 2009 foi observado que um terço dos jovens reside em 

lares apenas com as mães, o que para a população de baixa renda pode implicar 

em aumento de vulnerabilidade social, e sobrecarga de papeis para a manutenção 

de funções que o grupo familiar assume (MALTA, 2011). Os autores comentam que 

estudos mostram que adolescentes criados por ambos os pais estão mais 

protegidos de dependência de tabaco, álcool e outras drogas, que aqueles criados 

por famílias monoparentais. 

Concluem que o papel da família é essencial para proteger o adolescente do contato 

com drogas, licitas e ilícitas. Quanto maior o envolvimento dos pais, e conhecimento 

da rotina dos filhos, maior a chance do adolescente se manter afastado do uso 

dessas substancias. 
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3. Métodos 

3.1. População de estudo  

O estudo transversal utilizou os dados da segunda edição da Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar (PeNSE) realizada em 2012 a partir do convenio do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e o Ministério da Saúde, com apoio do 

Ministério Educação, em todo o território brasileiro. O público alvo da pesquisa foram 

alunos do 9º ano (8ª série) do ensino fundamental de escolas públicas e privadas 

listadas no Censo Escolar 2010 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP, nas Grandes Regiões brasileiras, além das 26 

capitais e distrito federal.  

Foram entrevistados ao todo 109.104 alunos, de 2.842 escolas. Os alunos 

selecionados eram do 9º ano (8ª série) do ensino fundamental, pois se considera o 

mínimo de escolarização necessária para responder um questionário autoaplicável, 

além de desejável padronização a OMS, que utiliza adolescentes de 13 a 15 anos 

em suas pesquisas. Foram desprezadas as escolas com classes com menos de 15 

escolares.  

 

3.2. Coleta dos dados 

O objetivo foi apresentar os fatores de risco e proteção à saúde desses 

adolescentes. O questionário aplicado aos escolares é comparável às pesquisas 

internacionais conduzidas pela Organização Mundial da Saúde - OMS (World Health 

Organization - WHO) e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for 

Disease Control and Prevention - CDC), como a Global School-Based Student 

Health Survey - GSHS e o Youth Risk Behavior Surveillance System - YRBSS. 

Dentre os fatores abordados pela pesquisa estão: aspectos socioeconômicos; 

contextos social e familiar; hábitos alimentares; prática de atividade física; 

experimentação e consumo de cigarro, álcool e outras drogas; saúde sexual e 

reprodutiva; violência, segurança e acidentes; e percepção da imagem corporal, 
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trabalho entre escolares; hábitos de higiene; saúde mental; uso de serviços de 

saúde; e prevalência de asma, entre outros. Também foi aplicado um questionário 

ao diretor ou responsável pela escola pesquisada incluindo temas sobre estrutura da 

escola, dimensão, espaços, equipamentos, práticas, políticas e situações do 

entorno.  

A pesquisa utilizou o Personal Digital Assistent – PDA como ferramenta, o que 

permitiu que o aluno respondesse as questões sem a interferência de um 

entrevistador.  

 

3.3. Aspectos de amostragem 

De acordo com o IBGE, a amostra foi dimensionada para estimar parâmetros 

populacionais em seus domínios geográficos: cada um dos 26 municípios das 

capitais e o Distrito Federal foi definido como um estrato geográfico, e os demais 

municípios foram agrupados em cada uma das cinco grandes regiões. Considerando 

prevalências de 50%, estima-se um erro máximo de 0,03 (3%) em valor absoluto e 

intervalo de confiança de 95% (IC95%). 

 

3.4. Aspectos éticos 

A PeNSE 2012 foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - Conep 

(Registro nº 16.805). A participação dos alunos foi de forma voluntária, e todas as 

informações foram confidenciais e não identificadas. 

 

3.5. Construção de indicadores 

Neste estudo as práticas e comportamentos dos escolares são as variáveis 

dependentes, e as variáveis independentes são os fatores exógenos relacionados 

aos pais e as escolas.  
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Para facilitar a interpretação das variáveis, os dezesseis blocos de perguntas no 

questionário dos alunos tiveram suas respostas categorizadas. O mesmo foi feito 

para o questionário da escola. As categorias foram construídas de forma que a 

menor categoria representasse uma prática ou comportamento considerado ruim 

para a vida saudável do escolar, considerando recomendações nas literaturas 

revisadas e a faixa etária do escolar. Isso significa, portanto, que quanto maior a 

categoria, mais pró-saúde é a atitude e comportamento do escolar. 

A partir das categorizações, as variáveis foram agrupadas e somadas de acordo 

com o tema abordado. Tais agrupamentos formam os indicadores utilizados nesse 

trabalho. Os indicadores seguem a mesma lógica das categorias, sendo crescente 

quanto melhor a atitude e comportamento pró-saúde do escolar. 

Para as questões respondidas pelos escolares foram construídos vinte indicadores 

de fatores de riscos e proteção à saúde: 1) bens e serviços; 2) comportamento 

alimentar; 3) consumo de alimentos não saudáveis; 4) consumo de alimentos 

saudáveis; 5) prática de atividade física; 6) fumo; 7) consumo de álcool; 8) consumo 

de drogas ilícitas; 9) relação sexual; 10) uso de métodos contraceptivos; 11) 

orientação sexual; 12) violência; 13) segurança no transito; 14) imagem corporal; 15) 

higiene e saúde bucal; 16) saúde mental; 17) uso de serviços de saúde; 18) 

prevalência de asma; 19) relação com os colegas de aula; 20) envolvimento dos pais 

(Tabela 3.1). 

Tabela 3.1.  Indicadores de fatores de riscos e proteção à saúde do escolar . PenSE – 2012. 

Fatores 
Abordados/Indicador 

Descritivo 

Aspectos socioeconômicos 

Bens e serviços 

Medido pela posse de bens e serviços como carro, moto, computador, 
telefone fixo, celular, acesso a internet, banheiros com chuveiro no interior 
da casa e pela presença de empregado(a) doméstico(a) por pelo menos 
cinco dias por semana. 

Hábitos alimentares 

Comportamento 
alimentar 

As rotinas alimentares foram medidas por meio da frequência semanal 
(número de dias em que o aluno realizou determinada prática na semana 
que antecedeu o estudo) da presença de um responsável durante o 
almoço ou jantar, da realização do desjejum, da prática de comer 
enquanto estuda ou assiste à TV e de comer a comida oferecida pela 
escola. 
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Consumo de alimentos 
não saudáveis 

Frequência semanal de consumo de alimentos não saudáveis como 
biscoitos ou bolachas salgadas, guloseimas (doces, balas, chocolates, 
chicletes, bombons ou pirulitos), embutidos (hambúrguer, salsicha, 
mortadela, salame, presunto, nuggets ou lingüiça), salgadinho de pacote 
ou batata frita de pacote, salgados fritos e refrigerante.  

Consumo de alimentos 
saudáveis 

Frequência semanal de consumo de alimentos saudáveis como feijão, 
frutas frescas ou salada de frutas,  legumes ou verduras cozidos na 
comida, legume ou verdura crus ou cozidos, salada crua e leite. O 
indicador também contem tres perguntas sobre consumo do dia anterior a 
coleta de dados de legumes, salada crua e frutas frescas. 

Prática de atividade física 

Prática de atividade 
física 

Avalia a atividade física praticada nos sete dias anteriores à pesquisa, 
levando-se em conta o deslocamento para a escola (ida e volta), a aula de 
educação física realizada na escola, a prática de atividade física durante o 
recreio ou intervalo, a realização de atividade física com orientação 
profissional (sem contar a aula de educação física) e a realização de 
atividade física sem orientação profissional. A exposição a 
comportamentos sedentários foi avaliada com base no número de horas 
em um dia de semana comum (segunda a sexta-feira) despendidas ao 
assistir televisão, jogar videogame e usar computador. 

Experimentação e consumo de cigarro, álcool e outras drogas 

Fumo 

Experimentação de cigarro, mesmo que apenas uma tragada e a idade do 
escolar no primeiro contato; frequencia do consumo de produtos de 
tabaco nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa; tentativa de parar de 
fumar nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa; frequência pessoas 
fumaram na presença do escolar nos últimos 7 dias anteriores à pesquisa; 
se os pais ou responsáveis fumam e qual seria a reação deles se 
soubessem que o escolar fuma. 

Consumo de álcool 

Experimentação de bebida alcoólica na vida; ocorrência dos episódios de 
embriaguez na vida; consumo regular de álcool ou apenas nos últimos 30 
dias; problemas com família ou amigos devido ao consumo de álcool, tais 
como perder aulas, machucar se ou brigar; percepção dos familiares se o 
adolescente chegasse bêbado em casa. 

Consumo de drogas 
ilícitas 

Experimentação de drogas ilícitas como maconha, cocaína, crack, cola, 
loló, lança perfume, ecstasy, oxy e outras, e a idade do escolar no 
primeiro contato; frequência de uso nos últimos trinta dias anteriores à 
pesquisa. 

Saúde sexual e reprodutiva 

Relação Sexual 
Avalia se o escolar já teve relações sexuais, e com quantas pessoas; a 
idade que tinha na primeira relação sexual; e se teve relações sexuais no 
último ano. 

Uso de métodos 
contraceptivos 

Verifica se na última relação sexual foi usado algum método para evitar 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), como camisinha, ou algum 
outro método para evitar a gravidez (além da camisinha). 
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Orientação sexual 
Avalia se o escolar recebeu orientações na escola sobre prevenção a 
gravidez, a Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) ou de como 
conseguir camisinha gratuitamente. 

Violência, segurança e acidentes 

Violência 

Percepção dos escolares sobre segurança no deslocamento para a escola 
e na escola nos últimos 30 dias à pesquisa; frequencia do envolvimento 
com violência física, uso de arma branca e uso de arma de fogo, bem 
como violência/agressões realizadas por familiares. 

Segurança no trânsito 

Frequência em que nos últimos 30 dias o escolar utilizou cinto de 
segurança quando estava em um carro e capacete ao andar de 
motocicleta; frequência em que nos últimos 30 dias o escolar dirigiu algum 
veículo motorizado, e que andou em um carro ou outro veículo motorizado 
dirigido por algém alcoolizado. 

Percepção da imagem corporal 

Imagem corporal 

Avalia a percepção do escolar em relação ao peso: normal, magro/gordo, 
muito magro/muito gordo, e se ele toma alguma atitude em relação a isso; 
se o escolar vomitou, tomou laxantes, ou algum remédio, fórmula ou outro 
produto, para perder peso ou evitar ganhar peso; e se tomou algum 
remédio, fórmula ou outro produto para ganhar peso ou massa muscular 
sem acompanhamento médico. 

Hábitos de higiene 

Higiene e saúde bucal 

Frequência de escovação dentária diária; se sentiu algum tipo de dor de 
dentre nos últimos 6 meses; quantas vezes visitou o dentista nos últimos 
12 meses; frequência em que o escolar lavou as mão antes de comer, 
após usar o banheiro ou o vásio sanitário, e que usou o sabonete para 
isso nos últimos 30 dias. 

Saúde mental 

Saúde mental 
Frequência em que nos últimos 12 meses o escolar tem se sentido 
sozinho e que não conseguiu dormir a noite devido a preocupações; 
quantos amigos próximos julga ter. 

Uso de serviços de saúde 

Uso de serviços de 
saúde 

Frequência em que nos últimos 12 meses o escolar procurou algum 
serviço ou profissional de saúde para atendimento; frequência em que nos 
últimos 12 meses o escolar procurou por algum Posto de Saúde (Unidade 
Básica de Saúde) e se foi atendido na última vez que procurou. 

Prevalência de asma 

Prevalência de asma 
Avalia se o escolar teve alguma vez na vida asma e se apresentou chiado 
no peito nos últimos 12 meses. 

Contextos social e familiar 



25 
 

Relação com os colegas 
de aula 

Frequência em que os colegas de aula trataram bem e foram prestativos 
com o escolar nos últimos 30 dias; frequência em que os colegas de 
escola esculacharam, zoaram e mangaram o escolar nos últimos 30 dias; 
qual o motivo do bullying sofrido pelo escolar; frequência com que o 
escolar esculachou, zombou, mangou os colegas de escola nos últimos 30 
dias. 

Envolvimento dos pais 

Frequência em que o escolar faltou a escola sem a permissão do seus 
pais ou responsáveis nos últimos 30 dias; frequência em que os pais ou 
responsáveis sabiam o que o escolar estava fazendo em seu tempo livre, 
verificaram os deveres de casa do escolar, entenderam seus problemas e 
preocupações e mexeram em suas coisas sem sua concordância nos 
últimos 30 dias. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos microdados da PeNSE - 2012 (IBGE). 

 

Para o questionário respondido pelos responsáveis pelas escolas foram criados sete 

indicadores que permitiram avaliar a estrutura e alimentos disponíveis aos escolares, 

além de políticas internas da escola.  Os indicadores criados são: 1) fumo; 2) 

estrutura e estimulo à atividade física na escola; 3) estrutura para estudo nas 

escolas; 4) venda de alimentos não saudáveis (cantina); 5) venda de alimentos 

saudáveis (cantina); 6) venda de alimentos não saudáveis (ponto alternativo); 7) 

venda de alimentos saudáveis (ponto alternativo) (Tabela 3.2). 

  
Tabela 3.2.  Indicadores de fatores de riscos e proteção à saúde do escolar . PenSE – 2012. 

Fatores 
Abordados/Indicador 

Descritivo 

Cigarro 

Fumo 

Avalia o conhecimento da escola do consumo de cigarro nas 
dependências da escola pelos alunos, e por professores. Também 
indica se há uma política sobre proibição do uso do tabaco nas suas 
dependências 

Atividade Física 

Estrutura e estimulo à 
atividade fisica na escola 

Avalia se a escola oferece atividades esportivas para os alunos fora do 
horário de aula regular, se o pátio é utilizado para prática de atividades 
fisicas com instrutor, e se a escola possui estrutura para o 
desenvolvimento destas atividades como:  piscina, pista de 
corrida/atletismo, quadra de esportes e vestiários em condições de uso. 

Estudo 

Estrutura para estudo nas 
escolas 

Avalia se a escola possui biblioteca, sala de informática, sala que 
permita o uso de recursos de mídia e comunicação, acesso a internet 
atraves de equipamentos da escola, e se os alunos possuem acesso 
direto à computadores (notebooks, PC, palm, tablets) da escola na sala 
de aula. 

Alimentação 
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Venda de alimentos não 
saudáveis (cantina) 

Venda de alimentos como: balas, confeitos, doces, chocolates, sorvetes, 
dim-dim, sacolê, chupe-chup, bebidas açucaradas (suco artificial, chá 
gelado, isotônicos, águas com sabor, energéticos, leite de soja, etc.), 
biscoitos ou bolachas salgadas ou doces, refrigerante, salgadinhos 
industrializados vendidos em pacotes, tipo “chips” e outros (incluindo 
batata frita de pacote), salgados fritos (coxinha, pastel, quibe, batata 
frita, etc) e sanduíches (cachorro quente, misto quente, hambúrguer, 
outros). 

Venda de alimentos 
saudáveis (cantina) 

Venda de alimentos como: frutas frescas ou saladas de frutas, leite ou 
bebida a base de leite, salgados de forno (assado: pastel, empada, 
esfirra, joelho, etc)  e suco / refresco natural de frutas. 

Venda de alimentos não 
saudáveis (ponto 
alternativo) 

Venda de alimentos como: balas, confeitos, doces, chocolates, sorvetes, 
dim-dim, sacolê, chupe-chup, bebidas açucaradas (suco artificial, chá 
gelado, isotônicos, águas com sabor, energéticos, leite de soja, etc.), 
biscoitos ou bolachas salgadas ou doces, refrigerante, salgadinhos 
industrializados vendidos em pacotes, tipo “chips” e outros (incluindo 
batata frita de pacote), salgados fritos (coxinha, pastel, quibe, batata 
frita, etc) e sanduíches (cachorro quente, misto quente, hambúrguer, 
outros). 

Venda de alimentos 
saudáveis (ponto 
alternativo) 

Venda de alimentos como: frutas frescas ou saladas de frutas, leite ou 
bebida a base de leite, salgados de forno (assado: pastel, empada, 
esfirra, joelho, etc)  e suco / refresco natural de frutas. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos microdados da PeNSE - 2012 (IBGE). 

 

Outras variáveis independentes também foram utilizadas no modelo, apesar de não 

estarem nos indicadores. Variáveis de características individuais do escolar como 

sexo e raça controlam o modelo de acordo com as diferenças existentes entre os 

sexos, feminino e masculino, e entre as raças, branca, parda, preta, etc. Também foi 

considerada como variável de controle se o escolar trabalha, e é remunerado por 

isso, o que permite associação à situação socioeconômica do escolar. A idade foi 

separada em grupos etários: menores de 13 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, e 

maiores de 15 anos. Essa variável permite verificar se os escolares estão na idade 

indicada ao 9º ano (8ª série) do ensino fundamental, ou se pode ter ocorrido alguma 

repetência de ano escolar, por exemplo. Além disso, ela capta mudanças na 

transição do período da infância a adolescência.  

A variável de background familiar é indicada pela escolaridade dos pais, 

categorizado em: nenhuma ou fundamental incompleto, fundamental completo ou 

médio incompleto, médio completo ou superior incompleto, e superior completo. O 

ambiente familiar é representado pela variável se o escolar reside com pai e/ou mãe, 

importante para determinar o desenvolvimento educacional do escolar. 

Além disso, o modelo conta com variáveis de controle de região geográfica, se a 

cidade em que reside é capital ou não, se a escola é pública ou privada, e quais 
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ensinos atende (creche, infantil, fundamental, médio, técnico), entre outras. Essas 

variáveis permitem captar os efeitos específicos de cada região e cada dependência 

administrativa.  

 

3.6. Estatística Descritiva 

Do total dos 109.104 alunos do 9º ano (8ª série) do ensino fundamental 

entrevistados, 52,3% são do sexo feminino, e 79,4% de escolas públicas (Tabela 3.3 

– no apêndice tabela completa). Cerca de 50% dos alunos possuem 14 anos, e 44% 

declararam-se da raça parda. A região nordeste representa 29% do total de alunos 

entrevistados, seguida pela região norte com 21%, sendo 56% do total das escolas 

localizadas nas capitais.  

 

A distribuição segundo a escolaridade dos pais mostra que 36,8% das mães dos 

escolares possuem o ensino fundamental incompleto, já para os pais o percentual é 
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ainda maior, de 38,1%. Em relação à moradia, 89% dos escolares declararam morar 

com as mães, enquanto apenas 63,6% moram com os pais.  

Na Tabela 3.4 é possível observar as estatísticas descritivas dos indicadores 

criados. 

 

 

3.7. Modelo de MQO 

O modelo de regressão pelo método de MQO deste trabalho tem como objetivo 

verificar como o tipo de alimentação do escolar brasileiro está relacionado à 

alimentação oferecida nas escolas e aos redores delas, e aos hábitos e 

comportamentos do escolar.  

As variáveis dependentes desse modelo são os indicadores do escolar (variáveis 

discretas). As variáveis explicativas são os indicadores das escolas e dos pais 

(variáveis discretas), indicadores de práticas e comportamentos do escolar (variáveis 

discretas), e dummies de controle. 
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Onde  representa a variável dependente de indicadores do escolar,  é o 

intercepto, de a  são os coeficientes da regressão, e  é o termo de erro. A 

variável explicativa  são as variáveis de controle.  
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4. Resultados e Discussões 

Para responder os objetivos pretendidos neste trabalho serão exibidos os resultados 

estimados dos indicadores dos escolares em função da exposição a fatores 

exógenos dos pais e das escolas. Constam nas estimações dez especificações de 

modelo, diferenciados pela inclusão das variáveis de controle de características do 

aluno, das famílias (pais e responsáveis), e das escolas. Os resultados encontram-

se divididos em cinco temas: alimentação, drogas lícitas e ilícitas, saúde, prática de 

atividade física e violência. 

Nas tabelas abaixo serão apresentadas apenas as variáveis de interesse. As tabelas 

completas encontram-se no apêndice deste trabalho. 

 

4.1.  Alimentação 

Na Tabela 4.1 (no apêndice tabela completa) foi analisado o indicador de consumo 

de alimentos saudáveis do escolar. Dentre o primeiro grupo de variáveis de 

controles, o de características individuais de gênero, raça, idade, e trabalho, apenas 

a última variável apresentou coeficiente estatisticamente significativo. Isso significa 

que o escolar que trabalha apresenta um indicador de consumo de alimentos 

saudáveis 0,76 unidades maior, que aqueles que não trabalham. Porém, o resultado 

deve ser analisado com cautela, dado que os alunos do 9º ano (8ª série) possuem 

em média 14 anos, e no Brasil é proibido qualquer trabalho de menores de 16 anos 

de idade, exceto em condição de aprendiz a partir dos 14 anos.  

No segundo grupo de variáveis de controle, o socioeconômico, foi observada 

importante e positiva relação entre o nível da escolaridade da mãe com o consumo 

de alimentos saudáveis. Alunos com mães com níveis elevados de escolaridade 

possuem indicadores de consumo de alimentos saudáveis melhores, que aqueles 

com mães de baixa escolaridade. O escolar com mãe com ensino fundamental 

completo obteve 0,507 unidades a mais do indicador de consumo de alimentos 

saudáveis, do que aqueles com mãe com o ensino fundamental incompleto. Para 

aqueles com mães com ensino superior completo o indicador de consumo de 
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alimentos saudáveis foi de 0,929 unidades maior. Tais resultados reforçam a 

importância da mãe na educação, saúde, e hábito dos filhos. Mesmo com o novo  

Tabela 4.1 – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de 

Consumo de Alimentos Saudáveis 

    
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PENSE 2012.  
Nota: As estimativas são desenvolvidas considerando o peso amostral (a amostra expandida corresponde a uma 
população de 1.897.670 estudantes) 
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modelo familiar em que mães exercem atividades profissionais, e as famílias 

possuem novas composições, o papel da mãe permanece fundamental no 

desenvolvimento e crescimento da criança e adolescente. 

O indicador de bens e serviços, que nada mais é que um indicador de riqueza, 

também apresentou coeficiente estatisticamente relevante. Um aumento de um 

desvio padrão no indicador de bens e serviços, cuja média é de 4,61, aumenta em 

0,098 unidades de desvio padrão o indicador de consumo de alimentos saudáveis, 

de média 13,21. Com os resultados obtidos neste grupo de variáveis pode-se inferir 

que escolares com melhores condições socioeconômicas, possuem indicadores de 

alimentação saudável superiores aqueles de condições mais precárias. Podemos 

associar aqueles com boas condições socioeconômicas, com um poder de compra 

elevado, e, portanto maior possibilidade de diversificar os alimentos consumidos, e 

come-los com maior frequência.  

A dependência administrativa privada mostrou-se estatisticamente significativa no 

grupo de variáveis de controle da escola. Porém, com relação inversa: alunos de 

escolas privadas apresentaram indicadores de consumo de alimentos saudáveis 

menores em 1,028 unidades, do que comparados aos de escola pública. Podemos 

entender com esse resultado que a provável condição socioeconômica desses 

alunos, permite com que eles comprem outros tipos de alimentos, como os alimentos 

não saudáveis. Além disso, conforme mencionado na revisão de literatura, as 

escolas públicas são atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) que garantem ao escolar seu direito a uma alimentação saudável.  

No grupo de variáveis de controle outros estão os indicadores de comportamento 

alimentar e de imagem corporal, ambos significantes estatisticamente, e com relação 

positiva. Com um aumento de um desvio padrão no indicador de comportamento 

alimentar, de média de 4,11, o indicador de consumo de alimentos saudáveis 

aumenta em 0,218 unidades de desvio padrão. Isso significa que quanto melhor os 

hábitos alimentares do escolar, melhor é o indicador de alimentação saudável. Uma 

das variáveis que compõe o indicador de comportamento alimentar é o hábito de 

realizar desjejum, que é considerado pelos profissionais da saúde uma das mais 

importantes refeições diárias, e de grande importância para o desenvolvimento do 

escolar. Os alimentos consumidos durante o período da manhã servirão de fonte de 
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energia e nutrientes para a realização das atividades, auxiliando na disposição e no 

desempenho intelectual do escolar. Outra variável que compõe este indicador é a 

realização de refeições com os pais, que além de ser um período de troca de 

experiências entre pais e filhos, também é o momento em que os pais podem 

ensinar, incentivar, e monitorar a alimentação saudável dos filhos. O indicador de 

imagem corporal mostra que os escolares que se sentem bem em relação ao seu 

peso, possuem um indicador de alimentação saudável melhor. Neste caso o 

aumento de um desvio padrão do indicador de imagem corporal aumenta em 0,02 

unidades de desvio padrão do indicador dependente. Este resultado é coerente com 

as literaturas revisadas que associam a má alimentação aos problemas de 

obesidade infantil.   

O indicador de envolvimento dos pais, cuja média é de 11,32, também é uma das 

variáveis explicativas significativas do modelo. O aumento de um desvio padrão no 

indicador de envolvimento dos pais aumenta em 0,149 unidades de desvio padrão o 

indicador de consumo de alimentos saudáveis. Novamente o papel dos pais se 

mostra crucial na vida do escolar. Outra variável explicativa com relação positiva 

com o consumo de alimentos saudáveis é o indicador de orientação sexual nas 

escolas. Isto indica que escolas que orientam sexualmente seus alunos, possuem 

escolares com indicadores de consumo de alimentos saudáveis melhores. 

Os indicadores explicativos de venda de alimentos saudáveis na escola (cantina) e 

no ponto alternativo (carrocinha e ambulante), ambos não tiveram significância 

estatística. O resultado mostra que não há associação entre a venda de alimentos 

saudáveis, e o consumo pelos alunos. O mesmo ocorreu para o indicador de venda 

de alimentos não saudáveis no ponto alternativo (carrocinha e ambulante). 

Na Tabela 4.2 (no apêndice tabela completa) foi analisado o indicador de consumo 

de alimentos não saudáveis. Os resultados mostram relação positiva entre o 

indicador de consumo de alimentos não saudáveis, e de venda de alimentos não 

saudáveis no ponto alternativo (carrocinha e ambulante). Um aumento de um desvio 

padrão do indicador de venda de alimentos não saudáveis no ponto alternativo 

(carrocinha e ambulante), cuja média é de 1,49 unidades, aumenta em 0,031 

unidades de desvio padrão o indicador de consumo de alimentos não saudáveis, 

cuja média é de 9,66 unidades. Isso significa que apesar de não existir associação 
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entre a venda de alimentos saudáveis, e consumo de alimentos saudáveis, como 

observado na Tabela 4.1, a ausência de venda alimentos não saudáveis, diminui o 

consumo desses alimentos pelos escolares. Portanto, a escola é um dos agentes 

responsáveis pela qualidade da alimentação do escolar, devendo assim buscar 

orientação nutricional antes de ofertar alimentos. 

Em relação ao grupo de variáveis de controle de características individuais, os 

escolares do sexo masculino possuem um indicador de consumo de alimentos não 

saudáveis 0,894 unidades maior, que os de sexo feminino. Já os escolares com 15 

anos ou mais de idade mostraram consumir mais alimentos não saudáveis, com 

indicador 0,435 unidades menor que os de 14 anos, o que pode sugerir maior 

independência do jovem nas escolhas alimentares. O indicador de bens e serviços, 

cuja média é de 4,61 unidades, mostra que quanto melhor a condição 

socioeconômica do escolar, maior o consumo de alimentos não saudáveis – um 

aumento de um desvio padrão do indicador de bens e serviços reduz em 0,188 

unidades de desvio padrão o indicador de consumo de alimentos não saudáveis. Ou 

seja, o poder de compra permite que o escolar tenha acesso a alimentos 

industrializados, de baixo teor nutricional, e também com uma frequência maior. 

O grupo de variáveis de controle do ambiente familiar mostra que escolares que 

possuem pais fumantes possuem um indicador de consumo de alimentos não 

saudáveis 0,390 unidades menor do que aqueles que possuem pais não fumantes. 

Já escolares que moram com os pais, consomem menos alimentos não saudáveis, 

com um indicador maior em 0,241 unidades. Os resultados desse grupo reforçam a 

importância dos pais para a vida saudável do aluno. 

No grupo de variáveis de controle de região geográfica e localização foi possível 

observar que as regiões sudeste e nordeste possuem um consumo de alimentos não 

saudáveis maior que a região centro-oeste. O resultado pode ser explicado pelas 

atividades econômicas desenvolvidas nessas regiões. Além disso, regiões como a 

centro-oeste dependem de logística para receber muitos produtos industrializados, 

comparada a sudeste e nordeste, além de possuírem diferente tipo de 

desenvolvimento e cultura.  

Também foi observado que escolas que utilizam uma política antifumo possuem 

escolares com indicadores de consumo de alimentos não saudáveis melhores.  
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Tabela 4.2 – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de 

Consumo de Alimentos Não Saudáveis 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PENSE 2012.  
Nota: As estimativas são desenvolvidas considerando o peso amostral (a amostra expandida corresponde a uma 
população de 1.897.670 estudantes) 

 

4.2. Álcool, Fumo e Outras Drogas 

Na Tabela 4.3 (no apêndice tabela completa) é analisado o envolvimento do escolar 

com o álcool, que no Brasil possui a idade legal de 18 anos. No grupo de variáveis 

de controle individuais foi observado que o indicador de consumo de álcool para 

escolares do sexo masculino é maior em 0,577 unidades do que para escolares do 

sexo feminino. 

Em relação à idade, notou-se que escolares com idade maior que 14 anos possuem 

um indicador de consumo de álcool pior em 0,517 unidades que aqueles com 14 

anos ou menos. Isso pode ser associado ao aumento da autonomia do adolescente 
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e também por ser nessa fase em que ele passa a se expor a fatores de riscos com 

maior frequência. Vícios e hábitos adquiridos nesta fase tendem a se perpetuar a 

vida adulta. 

Tabela 4.3 – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de 

Consumo de Álcool 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PENSE 2012.  
Nota: As estimativas são desenvolvidas considerando o peso amostral (a amostra expandida corresponde a uma 
população de 1.897.670 estudantes) 

 

O indicador de envolvimento dos pais, cuja média é de 11,32 unidades, aparece com 

coeficiente estatisticamente significativo, o que indica que o aumento de um desvio 

padrão no indicador de envolvimento dos pais, aumenta em 0,190 unidades de 

desvio padrão o indicador de consumo de álcool. Este resultado mostra que o papel 

de supervisão dos pais é fundamental para que os escolares menores de idade não 
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tenham contato com álcool. Além da supervisão, a orientação sobre os malefícios da 

bebida alcoólica, e proteção ao evitar a exposição a esse fator de risco são práticas 

essenciais para o desenvolvimento do escolar.  

Do grupo de variáveis de controle socioeconômicas o indicador de bens e serviços 

mostra que escolares com melhores condições econômicas possuem um indicador 

de consumo de álcool pior – um aumento de um desvio padrão no indicador de bens 

e serviços reduz em 0,104 unidades de desvio padrão o indicador de consumo de 

álcool. Ou seja, o poder aquisitivo facilita o consumo de álcool. No grupo de 

variáveis de controle do ambiente familiar, pais fumantes pioram o indicador de 

consumo de álcool em 1,432 unidades, o que colabora para a percepção que o 

exemplo dos pais influencia hábitos e comportamentos dos filhos. Em contrapartida, 

escolares que moram com os pais possuem um indicador de consumo de álcool 

melhor em 0,610 unidades, o que está de acordo com o resultado obtido de 

envolvimento dos pais. 

Outro indicador estatisticamente significativo foi o indicador de venda de alimentos 

não saudáveis nas escolas (cantina). Um aumento de um desvio padrão no 

indicador de venda de alimentos não saudáveis nas escolas (cantina), cuja média é 

de 1,83 unidades, aumenta em 0,033 unidades de desvio padrão o indicador de 

consumo de álcool, de média de 21,93 unidades. O resultado mostra que escolas 

que tem práticas mais saudáveis, também possuem alunos com hábitos mais 

saudáveis.  

A Tabela 4.4 (no apêndice tabela completa) analisa outro fator de risco para a saúde 

do escolar, o fumo. Assim como para o indicador de consumo de álcool, os 

escolares do sexo masculino obtiveram uma relação positiva com o indicador de 

fumo. Em relação à idade também foi observado o mesmo efeito que para o álcool: 

escolares mais velhos tendem a ter maior exposição ao fumo. Escolares que 

trabalham mostraram indicadores de fumo 0,606 unidades menores que aqueles que 

não trabalham. Isso pode estar associado ao poder de compra do escolar, que 

passa a possuir recursos para consumir o tabaco, a independência adquirida com a 

atividade exercida, e também com o estresse do ambiente de trabalho.  
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Tabela 4.4 – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de 

fumo 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PENSE 2012.  
Nota: As estimativas são desenvolvidas considerando o peso amostral (a amostra expandida corresponde a uma 
população de 1.897.670 estudantes) 

 

Pais fumantes agrava o indicador de fumo do escolar em 1,763 unidades, o que 

mostra que os pais podem induzir os filhos ao hábito do fumo, pelo exemplo, e que, 

por outro lado, podem orienta-los e protege-los da exposição a esse fator de risco. 

Isto é reforçado pelo resultado do indicador de envolvimento dos pais, que mostra 

que o aumento de um desvio padrão do indicador aumenta em 0,135 unidades de 

desvio padrão o indicador de fumo. 
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O indicador de política antifumo nas escolas apresentou relação inversa com o 

indicador do fumo, o que pode parecer contraditório. Isso sugere que políticas 

antifumo só são implantadas em escolas com maior número de escolares e 

professores fumantes.  Ou seja, a política antifumo surge como plano de ação ao 

consumo do tabaco, e não em caráter preventivo. Escolas privadas, e escolas 

consideradas com menos frequência de localidade de risco, possuem melhores 

indicadores de fumo, o que pode significar que escolares em melhores condições 

socioeconômicas são menos expostos ao fumo. 

A Tabela 4.5 (no apêndice tabela completa) mostra os resultados obtidos sobre o 

uso de drogas ilícitas. O indicador de imagem corporal indica que quanto melhor a 

percepção do jovem sobre seu corpo, melhor é o indicador de uso de drogas ilícitas. 

O aumento de um desvio padrão no indicador de imagem corporal, cuja média é de 

5,47 unidades, aumenta em 0,043 unidades de desvio padrão o indicador de 

consumo de drogas, cuja média é de 3,23 unidades. Conforme mencionado na 

revisão de literatura, a adolescência é um período de transformação, e 

desenvolvimento do jovem. A insatisfação com a imagem pode levar o jovem a 

reclusão, tristeza e até doenças graves como bulimia, anorexia, e também a 

depressão, que deixam o jovem mais vulneráveis. Tal cenário pode favorecer a 

busca dos jovens por drogas. Da mesma forma, o indicador de saúde mental 

apresentou relação positiva, indicando um aumento de 0,138 unidades de desvio 

padrão no indicador de consumo de drogas, a cada aumento de um desvio padrão 

no indicador de saúde mental. 

Outro indicador que apresentou relação positiva com o uso de drogas foi o indicador 

de relação sexual. Um aumento de um desvio padrão no indicador de relação 

sexual, cuja média é de 8,97 unidades, aumenta em 0,252 unidades de desvio 

padrão o indicador de uso de drogas. Isso significa que jovens que não iniciaram sua 

vida sexual precocemente, ou que tiveram poucos parceiros, possuem um melhor 

indicador de uso drogas. A sexualidade precoce deixa o escolar exposto ao risco de 

uma gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, além do impacto 

psicológico, dependendo do amadurecimento individual do jovem. O indicador de 

segurança no transito também possui coeficiente positivo e significante para o uso 

de drogas. Com um aumento de um desvio padrão do indicador de segurança no 

transito, o indicador de uso de drogas aumenta em 0,148 unidades de desvio 
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padrão. Isso significa que jovens que se expõem menos aos riscos do transito como 

dirigir alcoolizado, que usam o cinto de segurança, apresentam menor exposição às 

drogas. 

Tabela 4.5 – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de 

uso de drogas 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PENSE 2012.  
Nota: As estimativas são desenvolvidas considerando o peso amostral (a amostra expandida corresponde a uma 
população de 1.897.670 estudantes) 

 

Por último, o indicador de envolvimento dos pais mostrou-se novamente positivo na 

proteção ao jovem escolar da exposição às drogas. Com média de 3,83 unidades, 

um aumento de um desvio padrão do indicador gera um aumento de 0,121 unidades 

de desvio padrão do indicador de uso de drogas, cuja média é de 3,23 unidades. 
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Quanto mais os pais se preocupam com o dia a dia dos filhos, sabem o que fazem 

com seu tempo livre, menor é o uso de drogas pelo escolar. 

 

4.3.  Saúde 

O primeiro indicador analisado do bloco de saúde é o de higiene e saúde bucal 

(Tabela 4.6 - no apêndice tabela completa). No grupo de variáveis de controle de 

características individuais é possível observar que escolares do sexo masculino 

possuem um indicador de higiene e saúde bucal menor em 0,531 unidades que os 

de sexo feminino. Também foi verificado que escolares com mais de 15 anos de 

idade possuem melhor indicador de higiene e saúde bucal, do que os alunos de 14 

anos, média dos escolares do 9º ano (8ª série).  A variável de trabalho mostrou um 

coeficiente negativo estatisticamente significativo, o que significa que escolares que 

trabalham possuem menos hábitos de higiene que aqueles que não. Isso pode 

sugerir um descuido com a higiene devido ao período dedicado com outras 

atividades.  

No grupo de variáveis de controle socioeconômico, a escolaridade da mãe aparece 

como significante e positiva à medida que crescem os anos de estudos. Escolares 

com mães com ensino superior completo possuem o indicador de higiene e saúde 

bucal 0,453 unidades maior que aqueles com mães com ensino fundamental 

incompleto. O resultado mostra o importante papel da mãe na orientação e 

supervisão aos hábitos de higiene da criança e adolescente. O indicador de bens e 

serviços também é positivamente relacionado ao indicador de higiene e saúde bucal, 

o que mostra que quanto melhor a condição socioeconômica do escolar melhor o 

hábito de higiene do escolar. No grupo de variáveis de controle de ambiente familiar, 

os escolares que possuem pais fumantes tiveram piores indicadores de higiene e 

saúde bucal, que aqueles que possuem pais não fumantes. Já os escolares que 

moram com os pais apresentaram um indicador melhor em 0,158 unidades, o que 

reforça a importância da proximidade entre pais e filhos para o desenvolvimento de 

hábitos de saúde adequados. 
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Tabela 4.6 – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de 

higiene e saúde bucal 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PENSE 2012.  
Nota: As estimativas são desenvolvidas considerando o peso amostral (a amostra expandida corresponde a uma 
população de 1.897.670 estudantes) 

 

Um aumento de um desvio padrão no indicador de comportamento alimentar 

aumenta em 0,106 unidades de desvio padrão o indicador de higiene e saúde. Isso 

sugere que jovens que possuem costumes mais rígidos relacionados à alimentação, 
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como se alimentar a mesa com os pais, e não se alimentar vendo televisão ou 

estudando são mais propensos a adquirir bons hábitos de higiene também.  

Tabela 4.7 – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de 

uso de serviços de saúde 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PENSE 2012.  
Nota: As estimativas são desenvolvidas considerando o peso amostral (a amostra expandida corresponde a uma 
população de 1.897.670 estudantes) 
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O indicador de imagem corporal também se mostrou positivamente relacionado ao 

indicador de higiene e saúde bucal, gerando um aumento de 0,124 unidades de 

desvio padrão a cada aumento de um desvio padrão do indicador de imagem 

corporal. 

Em relação aos indicadores das escolas, as que vendem mais alimentos saudáveis 

no ponto alternativo (ambulante e carrocinha), possuem indicador de higiene e 

saúde bucal melhor. Este resultado pode indicar que a oferta de alimentos saudáveis 

favorece a boa alimentação, essencial para a saúde bucal dos escolares. Escolas 

com orientação sexual aos alunos também mostraram um indicador de higiene e 

saúde bucal melhor. 

O indicador de estrutura a atividade física da escola apresentou um coeficiente 

negativo significante, o que pode indicar um desleixo da criança e do adolescente 

com hábitos de higiene, como lavar as mãos, quando possuem estrutura para 

realizar atividades como pátios e quadras. 

Na tabela 4.7 (no apêndice tabela completa) é analisado o indicador de uso de 

serviços de saúde. Entre as variáveis de controle não houve significância. O 

indicador de imagem corporal apresentou coeficiente negativo, o que significa que 

quanto melhor a percepção do jovem sobre o próprio corpo e peso, menor é a 

procura por serviços de saúde. Um aumento de um desvio padrão do indicador de 

imagem corporal reduz em 0,035 unidades de desvio padrão do indicador de uso de 

serviços de saúde. Da mesma forma, escolares que relataram baixa prevalência de 

asma tiveram um indicador de uso de serviços de saúde menor, reflexo da boa 

saúde. Os escolares com alto indicador de relação sexual também tiveram um 

indicador de uso de serviços de saúde menor – um aumento de um desvio padrão 

no indicador de relação sexual reduz em 0,043 unidades de desvio padrão o 

indicador de uso de serviços de saúde. Isso pode indicar menor índice de doenças 

sexualmente transmissíveis, ou de gravidez indesejadas, e outras situações 

decorrentes da vida sexual. O indicador de saúde mental também mostra que 

quanto melhor a saúde psicológica do escolar, menor a procura por serviços de 

saúde. Com esses resultados é possível concluir que o investimento em educação, a 

orientação e os cuidados com as crianças e adolescentes são formas de prevenção 

à saúde do escolar. 
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Tabela 4.8 – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de 

uso de métodos contraceptivos 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PENSE 2012.  
Nota: As estimativas são desenvolvidas considerando o peso amostral (a amostra expandida corresponde a uma população de 
1.897.670 estudantes) 
 

Por último no bloco da saúde foi analisado o indicador de uso de métodos 

contraceptivos (Tabela 4.8 – no apêndice a tabela completa). O indicador de 

orientação sexual na escola possui coeficiente positivo e significante para o 

indicador de uso de métodos contraceptivos. Com o aumento de um desvio padrão 

do indicador de uso de métodos contraceptivos, o indicador de orientação sexual 

aumenta em 0,08 unidades de desvio padrão.  



46 
 

Isso significa que estudantes de escolas que oferecem orientação sexual, possuem 

indicadores de uso de métodos contraceptivos melhores. Tal resultado reforça o 

papel da escola em educadora e responsável pela saúde e desenvolvimento do 

escolar. Algumas escolas já adotam a orientação sexual em suas grades 

curriculares como disciplina obrigatória. 

Escolares do sexo masculino possuem indicador de uso de métodos contraceptivos 

menor em 0,224 unidades do que os de sexo feminino. Isso pode indicar uma 

preocupação adicional da menina à prevenção à gravidez, e também o número 

superior de contraceptivos disponíveis as mulheres, quando comparada aos 

homens.  

A escolaridade da mãe e o indicador de bens e serviços possuem relação positiva 

com o uso de métodos contraceptivos. Escolares com mães com ensino superior 

completo possuem indicadores de uso de métodos contraceptivos maiores em 0,409 

unidades comparados aos que possuem mãe com ensino fundamental incompleto. 

Já em relação ao indicador de bens e serviços, a cada aumento de desvio padrão do 

indicador gera um aumento de 0,072 unidades de desvio padrão do indicador de uso 

de métodos contraceptivos.  Isso mostra novamente o importante papel da mãe na 

orientação dos filhos, e também que melhores condições socioeconômicas facilitam 

a prevenção à gravidez e a doenças sexualmente transmissíveis. 

 

4.4.  Prática de Atividade Física 

Na Tabela 4.9 (no apêndice tabela completa) é analisado o indicador de prática de 

atividade física do escolar. No grupo de variáveis de controle de características 

individuais observamos que escolares do sexo masculino possuem um indicador de 

prática de atividade física maior em 1,566 unidades do que escolares do sexo 

feminino. A variável de trabalho também apresenta coeficiente estatisticamente 

significativo e positivo de 0,571 unidades. No grupo de variáveis de controle 

socioeconômico a escolaridade de ensino superior completo do pai mostrou-se 

relevante para o indicador.  
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Tabela 4.9 – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de 

práticas de atividade física 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PENSE 2012.  
Nota: As estimativas são desenvolvidas considerando o peso amostral (a amostra expandida corresponde a uma 
população de 1.897.670 estudantes) 

 

Escolares com pais com ensino superior completo possuem indicador 0,659 

unidades maior que aqueles com pais com ensino fundamental incompleto. O 
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indicador de bens e serviços apresentou associação positiva com o indicador de 

prática de atividade física, dado que um aumento de um desvio padrão no indicador 

de bens e serviços gera um aumento de 0,067 unidades de desvio padrão do 

indicador de prática de atividade física. 

Curiosamente pais fumantes teve um coeficiente positivo e significativo, sendo 0,396 

unidades maior que para aqueles sem pais fumantes. Isso pode estar relacionado 

aos problemas respiratórios gerados pelo cigarro ao fumante passivo, aquele que 

não fuma, mas inala a fumaça, que tem na atividade física uma forma de tratamento. 

Em relação aos indicadores da escola, o indicador de estrutura para atividade física 

apesar de ter perdido a significância no modelo (10) mostra a relevância da criança 

e adolescente ter uma estrutura física na escola para a prática de atividade física. 

De acordo com as literaturas revisadas, a prática de atividade física aumenta a 

consciência neuromuscular (coordenação e controle de movimentos), o 

desenvolvimento do sistema cardiovascular, dos músculos, e também é importante 

para a manutenção do peso corpóreo. Além disso, os comportamentos sedentários 

desse indicador como assistir televisão, usar o videogame e computador são 

comportamentos associados à obesidade, tabagismo e colesterol elevado. A 

disposição, disciplina, e foco também são alguns dos ganhos com a prática de 

atividade física, que ajudam no desenvolvimento intelectual da criança e 

adolescente. Portanto, a escola possui papel fundamental na proteção da saúde do 

escolar e na formação de hábitos de saúde como a prática de atividade física. 

Investindo em estrutura para atividade física nas escolas previne-se de gastos com 

serviços de saúde. 

O indicador de comportamento alimentar apresentou um coeficiente positivo e 

significativo – um aumento de um desvio padrão no indicador de comportamento 

alimentar, cuja média é de 4,11 unidades, gera um aumento de 0,081 unidades de 

desvio padrão do indicador de prática de atividade física, de média de 16,43 

unidades. Isso mostra que quanto melhor o hábito de alimentação do escolar, 

melhor o indicador de prática de atividade física. Um comportamento alimentar ruim 

está associado a características de sedentarismo e falta de concentração. O 

indicador de imagem corporal possui relação positiva com o indicador de prática de 
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atividade física: quanto melhor a percepção do jovem em relação ao próprio corpo, 

maior é o indicador de prática de atividade física. 

O indicador de relação com os colegas, cuja média é de 5,97 unidades, também 

apresentou coeficiente positivo significativo, o que confirma o caráter de integração 

que a atividade física possui, além dos valores de união, respeito, amizade, 

cooperação, entre outros, que são base do esporte. O aumento de um desvio 

padrão no indicador de envolvimento dos pais aumenta em 0,112 unidades de 

desvio padrão o indicador de prática de atividade física. A presença de política 

antifumo e de orientação sexual na escola também são indicadores que 

apresentaram coeficientes positivos e significativos para o indicador de prática de 

atividade física. Mais uma vez reforçando o papel dos pais e da escola como 

educadores e formadores de hábitos que se perpetuam a vida adulta. 

 

4.5.  Violência 

Na Tabela 4.10 (no apêndice tabela completa) é analisado o indicador de violência 

dos escolares. Entre as variáveis de controle de características individuais, o sexo 

masculino aparece com o indicador de violência pior em 0,691 unidades, que os 

escolares de sexo feminino. Isso confirma os resultados apresentados na literatura 

revisada, que explica os resultados pelo fato de que o sexo masculino ainda é 

associado a vivencia e a expressão da agressividade. Escolares que trabalham 

obtiveram um indicador de violência pior do que aqueles que não trabalham. 

Em relação à escolaridade da mãe foi obtido um coeficiente negativo e significante, 

que indica que escolares com mães com ensino superior completo possuem 

indicador 0,908 unidades menor que aqueles com mães com ensino fundamental 

incompleto. Este é um dado de difícil interpretação, já que na maioria das 

estimações a escolaridade da mãe teve efeito positivo sobre os hábitos e práticas 

dos escolares. Uma tentativa de interpretação do resultado é que mães com 

escolaridade superior tendem a trabalhar, e que a distância presencial dos escolares 

faz com que a sensação de insegurança seja mais presente, e que os escolares 

criem mecanismos de defesa, que favorecem comportamentos violentos e 
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agressivos. Escolares com pais fumantes possuem indicadores de violência piores 

em 0,949 unidades, que aqueles que não fumam. Já morar com os pais possui 

relação positiva com o indicador de violência. 

Escolas com indicadores de localização em locais de risco melhores registraram 

melhor indicador de violência. Escolas privadas mostraram relação positiva com 

indicadores de violência. Os dois resultados mostram que condições 

socioeconômicas melhores tendem a reduzir a exposição da criança e do 

adolescente a situações de violência. Escolares com bons indicadores de imagem 

corporal, relação com os colegas, segurança no transito e saúde mental tiveram 

coeficientes positivos e significantes estatisticamente. 

Tabela 4.10 – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de 

violência 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PENSE 2012.  
Nota: As estimativas são desenvolvidas considerando o peso amostral (a amostra expandida corresponde a uma 
população de 1.897.670 estudantes) 

 

O indicador de envolvimento dos pais mostra que quanto maior o envolvimento dos 

pais, menor é a exposição do jovem a situações de violência. O aumento de um 

desvio padrão no indicador de envolvimento dos pais aumenta em 0,057 unidades 
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de desvio padrão o indicador de violência. Novamente o papel dos pais na proteção 

e integridade do jovem escolar é comprovado. Além disso, escolas que possuem 

orientação sexual, e que possuem um índice positivo de venda de alimentos não 

saudáveis (ponto alternativo) registraram coeficientes significativos para o indicador 

de violência. 

Por fim, escolas com um indicador de estrutura para estudo apresentaram baixo 

indicador de violência. Com o índice de estrutura para estudo esperava-se encontrar 

relação de substituição de atividades de violência pelo desenvolvimento de estudos. 

Ou seja, que o escolar iria gastar seu tempo livre usufruindo da estrutura para 

estudo da escola, utilizando bibliotecas, laboratórios de informática, etc. 
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5. Conclusão 

A escola é o ambiente ideal para o desenvolvimento de práticas promotoras de 

saúde, já que exerce influência na aquisição de valores e estimula o exercício da 

cidadania (BRITO et al., 2012). Com os dados da PeNSE é possível o 

aprimoramento e análise das características de saúde dos escolares brasileiros 

(IBGE). Os indicadores construídos neste trabalho tiveram como objetivo mensurar o 

nível de exposição dos escolares do 9º ano (8ª série) a fatores de risco e proteção à 

saúde, pela qualificação de práticas, comportamentos e características desses 

alunos. Com eles foi possível identificar como as características das escolas e do 

ambiente familiar estão associadas a práticas e comportamentos dos escolares. 

Os resultados desse trabalho permitem concluir que escolares com background 

familiar robusto possuem melhores indicadores de vida saudável. A educação 

materna constitui em uma das mais importantes variáveis de proteção aos fatores de 

risco à saúde do escolar. Mesmo com a nova estrutura familiar, e da maior inserção 

da mulher na sociedade, ela permanece com papel essencial na formação e 

desenvolvimento dos filhos. O indicador de envolvimento dos pais mostrou que 

quanto maior a proximidade entre pais e os filhos menos expostos a fatores de risco 

os escolares estão. 

Os resultados corroboram também para as literaturas revisadas neste trabalho de 

que a escola é responsável não somente pela educação intelectual dos alunos, mas 

também pela proteção à saúde do escolar. A escola tem um papel estratégico no 

desenvolvimento de ações e na aplicação de programas educacionais capazes de 

melhorar as condições de saúde, desde que possua um enfoque crítico, 

participativo, interdisciplinar, transversal e que consistam em processos lúdicos e 

interativos (BRITO et al., 2012), 

Portanto, conclui-se dado à importância do período da adolescência para o 

desenvolvimento de hábitos e comportamentos do escolar, que é essencial à 

promoção da saúde pela escola e pela família, e proteção aos fatores de riscos os 

quais o escolar está exposto. Programas de incentivo a vida saudável nas escolas, 

baseados na prática de atividades físicas e alimentação saudável são uma das 

medidas bem sucedidas que podem ser ampliadas. A comunicação entre pais e 
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filhos é um dos fatores que devem ser explorados, no qual a escola pode ser 

utilizada como canal interlocutor.  
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7. Apêndice 
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APÊNDICE A – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de Consumo de Alimentos Saudáveis 

Consumo de Alimentos Saudaveis 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

Venda de alimentos saudaveis 0,083*** 0,033 -0,129*** -0,125*** -0,133*** 0,026 -0,007 -0,014 -0,046 -0,009 

 
(0,021) (0,021) (0,027) (0,027) (0,027) (0,031) (0,047) (0,045) (0,047) (0,050) 

Venda de alimentos saudaveis (ponto 
alternativo) 

-0,069** -0,053 -0,028 -0,032 -0,033 -0,064* -0,082* -0,071 -0,063 0,007 

 
(0,032) (0,032) (0,038) (0,038) (0,038) (0,038) (0,046) (0,045) (0,052) (0,055) 

Sexo 
 

0,576*** 0,455*** 0,430*** 0,395*** 0,370*** 0,370*** 0,011 0,009 0,111 

  
(0,057) (0,068) (0,068) (0,068) (0,068) (0,068) (0,066) (0,066) (0,070) 

Raca==Preta 
 

-0,218** 0,025 0,054 0,045 -0,011 -0,011 0,116 0,114 0,114 

  
(0,095) (0,112) (0,112) (0,113) (0,113) (0,113) (0,110) (0,110) (0,117) 

Raca==Amarela 
 

-0,250* -0,305* -0,288* -0,248 -0,251 -0,253 -0,026 -0,024 -0,045 

  
(0,145) (0,169) (0,170) (0,171) (0,170) (0,170) (0,165) (0,165) (0,174) 

Raca==Parda 
 

-0,222*** 0,009 0,015 0,092 0,037 0,035 0,059 0,057 0,080 

  
(0,064) (0,077) (0,077) (0,079) (0,079) (0,079) (0,076) (0,076) (0,081) 

Raca==Indigena 
 

-0,241 -0,169 -0,152 -0,069 -0,092 -0,093 -0,037 -0,040 -0,105 

  
(0,156) (0,183) (0,183) (0,184) (0,183) (0,183) (0,179) (0,179) (0,194) 

Idade==<13 
 

0,072 0,076 0,032 0,260 0,268 0,263 0,152 0,160 0,295 

  
(0,317) (0,390) (0,391) (0,399) (0,397) (0,396) (0,358) (0,357) (0,375) 

Idade==13 
 

0,222*** 0,190** 0,160* 0,168* 0,168* 0,165* 0,116 0,113 0,134 

  
(0,075) (0,088) (0,088) (0,089) (0,089) (0,089) (0,085) (0,085) (0,090) 

Idade==15 
 

-0,221*** -0,190** -0,136 -0,065 -0,079 -0,080 0,006 0,008 0,145 

  
(0,078) (0,094) (0,094) (0,094) (0,094) (0,094) (0,091) (0,091) (0,097) 

Idade==>15 
 

-0,608*** -0,538*** -0,482*** -0,341*** -0,351*** -0,350*** -0,160 -0,156 0,019 

  
(0,087) (0,103) (0,104) (0,104) (0,104) (0,104) (0,102) (0,102) (0,111) 

Trabalha 
  

0,640*** 0,657*** 0,652*** 0,605*** 0,606*** 0,700*** 0,704*** 0,767*** 

   
(0,099) (0,099) (0,100) (0,099) (0,099) (0,096) (0,096) (0,102) 

IENS1==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

0,433** 0,457*** 0,471*** 0,559*** 0,558*** 0,561*** 0,566*** 0,507*** 

   
(0,169) (0,169) (0,169) (0,170) (0,170) (0,163) (0,163) (0,168) 

IENS1==Medio completo/Superior 
incompleto   

0,485 0,430 0,474 0,772** 0,774** 0,558* 0,567* 0,577* 

   
(0,317) (0,315) (0,317) (0,318) (0,318) (0,304) (0,304) (0,319) 

IENS1==Superior completo 
  

0,651** 0,591* 0,750** 1,213*** 1,219*** 0,929*** 0,941*** 0,929*** 

   
(0,311) (0,309) (0,311) (0,312) (0,312) (0,299) (0,299) (0,313) 

IENS2==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

-0,091 -0,117 -0,139 -0,209 -0,209 -0,178 -0,181 -0,148 

   
(0,186) (0,186) (0,186) (0,186) (0,186) (0,179) (0,179) (0,186) 

IENS2==Medio completo/Superior 
incompleto   

-0,145 -0,091 -0,096 -0,285 -0,286 -0,018 -0,026 -0,147 
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Consumo de Alimentos Saudaveis 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

   
(0,315) (0,313) (0,315) (0,315) (0,315) (0,302) (0,302) (0,316) 

IENS2==Superior completo 
  

0,210 0,272 0,328 0,398 0,399 0,459* 0,458* 0,300 

   
(0,281) (0,279) (0,280) (0,281) (0,281) (0,268) (0,268) (0,281) 

Bens e servicos 
  

0,331*** 0,305*** 0,239*** 0,285*** 0,286*** 0,365*** 0,363*** 0,333*** 

   
(0,022) (0,022) (0,023) (0,023) (0,023) (0,023) (0,023) (0,024) 

PAIS FUMANTES==Pai e mae 
   

-0,530*** -0,574*** -0,591*** -0,591*** -0,373*** -0,372*** -0,252* 

    
(0,130) (0,130) (0,130) (0,130) (0,125) (0,125) (0,136) 

PAIS FUMANTES==Pai ou mae 
   

-0,188** -0,221*** -0,245*** -0,244*** -0,138* -0,141* -0,078 

    
(0,082) (0,082) (0,081) (0,081) (0,079) (0,079) (0,084) 

Mora com os Pais 
   

0,495*** 0,536*** 0,537*** 0,538*** 0,174** 0,176** 0,113 

    
(0,072) (0,072) (0,072) (0,072) (0,070) (0,070) (0,075) 

Capital 
    

-0,339*** -0,341*** -0,328*** -0,121* -0,117 -0,060 

     
(0,073) (0,073) (0,073) (0,071) (0,071) (0,076) 

ELOCA2==Norte 
    

-2,232*** -2,199*** -2,211*** -2,476*** -2,501*** -2,255*** 

     
(0,087) (0,087) (0,088) (0,086) (0,086) (0,093) 

ELOCA2==Nordeste 
    

-1,493*** -1,378*** -1,403*** -1,502*** -1,500*** -1,585*** 

     
(0,087) (0,089) (0,091) (0,088) (0,088) (0,094) 

ELOCA2==Sudeste 
    

-0,815*** -0,732*** -0,737*** -0,545*** -0,573*** -0,535*** 

     
(0,089) (0,089) (0,089) (0,086) (0,087) (0,091) 

ELOCA2==Sul 
    

-1,014*** -1,098*** -1,099*** -1,020*** -0,968*** -0,820*** 

     
(0,097) (0,097) (0,097) (0,094) (0,096) (0,101) 

Classificacao localidade da escola como 
area de risco (violencia)     

-0,061** -0,006 -0,005 -0,042 -0,037 -0,044 

     
(0,028) (0,028) (0,028) (0,027) (0,028) (0,029) 

Tipo da Escola 
     

-1,375*** -1,377*** -1,091*** -1,110*** -1,028*** 

      
(0,122) (0,122) (0,118) (0,119) (0,128) 

Conselho Escolar 
     

-0,003 -0,004 -0,056 -0,067 -0,056 

      
(0,104) (0,104) (0,101) (0,101) (0,108) 

Cantina 
      

0,117 0,252** 0,125 0,014 

       
(0,113) (0,110) (0,118) (0,128) 

Ambulante/Carrocinha 
      

0,069 0,126 0,173 0,110 

       
(0,085) (0,082) (0,113) (0,120) 

Comportamento alimentar 
       

0,899*** 0,900*** 0,789*** 

        
(0,020) (0,020) (0,022) 

Imagem Corporal 
       

0,345*** 0,346*** 0,178*** 

        
(0,036) (0,036) (0,039) 

Venda de alimentos nao saudaveis 
        

-0,055** -0,059** 

         
(0,023) (0,025) 
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Consumo de Alimentos Saudaveis 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

Venda de alimentos nao saudaveis (ponto 
alternativo)         

0,013 0,028 

         
(0,029) (0,030) 

Cigarro nas escolas 
         

0,038 

          
(0,051) 

Envolvimento dos pais 
         

0,236*** 

          
(0,010) 

Estrutura para atividade fisica na escola 
         

-0,033* 

          
(0,018) 

Estrutura para estudo na escola 
         

0,007 

          
(0,041) 

Orientacao sexual na escola 
         

0,183*** 

          
(0,036) 

Constant 13,429*** 13,412*** 11,850*** 11,705*** 13,235*** 12,893*** 12,854*** 7,200*** 7,488*** 5,753*** 

 
(0,038) (0,069) (0,123) (0,138) (0,167) (0,199) (0,202) (0,277) (0,372) (0,432) 

Adjusted R2 0,000 0,004 0,020 0,022 0,030 0,035 0,035 0,098 0,099 0,119 

Observations 108.120,000 108.068,000 77.636,000 77.488,000 77.244,000 77.184,000 77.184,000 76.325,000 76.325,000 66.816,000 

Robust standard errors in parentheses                     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1                     

Controles 
          (1) Individuais não sim sim sim sim sim sim sim sim sim 

(2) Socioeconomico não não sim sim sim sim sim sim sim sim 

(3) Ambiente Familiar não não não sim sim sim sim sim sim sim 

(4) Região Geográfica e Localização não não não não sim sim sim sim sim sim 

(5) Escola não não não não não sim sim sim sim sim 

(6) Locais de Venda de Alimentos não não não não não não sim sim sim sim 

(7) Outros não não não não não não não sim sim sim 
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APÊNDICE B – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de Consumo de Alimentos Não Saudáveis 

Consumo de Alimentos Não Saudaveis 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

Venda de alimentos nao saudaveis 0,107*** 0,113*** 0,040*** 0,039*** 0,014 0,047*** 0,028 0,020 0,022 0,004 

 
(0,010) (0,011) (0,013) (0,013) (0,013) (0,014) (0,019) (0,019) (0,020) (0,021) 

Venda de alimentos nao saudaveis 
(ponto alternativo) 

0,012 0,007 0,037*** 0,038*** 0,025** 0,022* 0,071*** 0,066*** 0,070*** 0,067*** 

 
(0,011) (0,010) (0,012) (0,012) (0,013) (0,013) (0,021) (0,021) (0,024) (0,026) 

Sexo 
 

0,801*** 0,970*** 0,954*** 0,971*** 0,983*** 0,984*** 0,895*** 0,894*** 0,894*** 

  
(0,047) (0,055) (0,055) (0,055) (0,055) (0,055) (0,055) (0,055) (0,059) 

Raca==Preta 
 

-0,100 -0,404*** -0,372*** -0,321*** -0,285*** -0,284*** -0,244*** -0,244*** -0,201** 

  
(0,078) (0,091) (0,092) (0,093) (0,093) (0,093) (0,093) (0,093) (0,099) 

Raca==Amarela 
 

-0,108 -0,125 -0,105 -0,105 -0,118 -0,115 -0,044 -0,043 -0,051 

  
(0,119) (0,135) (0,135) (0,135) (0,136) (0,136) (0,135) (0,135) (0,146) 

Raca==Parda 
 

0,025 -0,246*** -0,242*** -0,253*** -0,216*** -0,218*** -0,223*** -0,222*** -0,248*** 

  
(0,053) (0,063) (0,063) (0,064) (0,064) (0,064) (0,064) (0,064) (0,069) 

Raca==Indigena 
 

0,110 0,047 0,051 0,076 0,086 0,085 0,074 0,074 0,103 

  
(0,134) (0,150) (0,150) (0,151) (0,152) (0,152) (0,150) (0,150) (0,165) 

Idade==<13 
 

0,770*** 0,419 0,387 0,321 0,314 0,317 0,316 0,319 0,200 

  
(0,261) (0,306) (0,306) (0,309) (0,310) (0,311) (0,315) (0,315) (0,340) 

Idade==13 
 

0,199*** 0,187*** 0,160** 0,161** 0,157** 0,158** 0,126* 0,126* 0,126* 

  
(0,061) (0,071) (0,071) (0,071) (0,071) (0,071) (0,070) (0,070) (0,075) 

Idade==15 
 

-0,276*** -0,448*** -0,409*** -0,424*** -0,416*** -0,417*** -0,389*** -0,388*** -0,435*** 

  
(0,066) (0,076) (0,076) (0,076) (0,076) (0,076) (0,076) (0,076) (0,082) 

Idade==>15 
 

0,168** -0,158* -0,118 -0,160* -0,147* -0,153* -0,099 -0,098 -0,094 

  
(0,074) (0,085) (0,086) (0,087) (0,087) (0,087) (0,087) (0,087) (0,096) 

Trabalha 
  

-0,831*** -0,816*** -0,849*** -0,818*** -0,815*** -0,765*** -0,765*** -0,748*** 

   
(0,080) (0,080) (0,081) (0,080) (0,080) (0,080) (0,080) (0,086) 

IENS1==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

-0,405*** -0,390*** -0,405*** -0,466*** -0,464*** -0,482*** -0,482*** -0,505*** 

   
(0,133) (0,133) (0,133) (0,133) (0,133) (0,133) (0,133) (0,141) 

IENS1==Medio completo/Superior 
incompleto   

0,570** 0,518** 0,499** 0,320 0,322 0,247 0,246 0,199 

   
(0,245) (0,244) (0,244) (0,244) (0,244) (0,245) (0,246) (0,262) 

IENS1==Superior completo 
  

0,826*** 0,772*** 0,681*** 0,429* 0,431* 0,322 0,318 0,295 

   
(0,240) (0,239) (0,239) (0,241) (0,241) (0,243) (0,243) (0,259) 
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Consumo de Alimentos Não Saudaveis 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

IENS2==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

0,182 0,163 0,175 0,222 0,221 0,259* 0,259* 0,244 

   
(0,147) (0,147) (0,147) (0,147) (0,147) (0,147) (0,147) (0,156) 

IENS2==Medio completo/Superior 
incompleto   

-0,787*** -0,743*** -0,749*** -0,628*** -0,628*** -0,539** -0,538** -0,505* 

   
(0,243) (0,243) (0,242) (0,241) (0,241) (0,243) (0,243) (0,259) 

IENS2==Superior completo 
  

-0,388* -0,339 -0,380* -0,444** -0,448** -0,412* -0,414* -0,412* 

   
(0,214) (0,214) (0,213) (0,212) (0,212) (0,214) (0,215) (0,230) 

Bens e servicos 
  

-0,522*** -0,542*** -0,522*** -0,543*** -0,541*** -0,519*** -0,519*** -0,513*** 

   
(0,018) (0,018) (0,019) (0,019) (0,019) (0,019) (0,019) (0,021) 

PAIS FUMANTES==Pai e mae 
   

-0,402*** -0,384*** -0,370*** -0,370*** -0,295*** -0,296*** -0,390*** 

    
(0,113) (0,112) (0,112) (0,112) (0,113) (0,113) (0,123) 

PAIS FUMANTES==Pai ou mae 
   

-0,240*** -0,232*** -0,214*** -0,214*** -0,171** -0,171*** -0,171** 

    
(0,067) (0,067) (0,067) (0,067) (0,066) (0,066) (0,072) 

Mora com os Pais 
   

0,394*** 0,387*** 0,385*** 0,385*** 0,261*** 0,261*** 0,241*** 

    
(0,059) (0,059) (0,059) (0,059) (0,060) (0,060) (0,064) 

Capital 
    

0,167*** 0,145** 0,157*** 0,224*** 0,219*** 0,213*** 

     
(0,058) (0,058) (0,058) (0,058) (0,059) (0,064) 

ELOCA2==Norte 
    

0,439*** 0,446*** 0,418*** 0,326*** 0,331*** 0,307*** 

     
(0,068) (0,068) (0,069) (0,069) (0,069) (0,076) 

ELOCA2==Nordeste 
    

-0,257*** -0,308*** -0,328*** -0,354*** -0,347*** -0,309*** 

     
(0,069) (0,071) (0,071) (0,071) (0,072) (0,077) 

ELOCA2==Sudeste 
    

-0,567*** -0,586*** -0,587*** -0,504*** -0,500*** -0,525*** 

     
(0,070) (0,070) (0,070) (0,070) (0,071) (0,076) 

ELOCA2==Sul 
    

0,087 0,102 0,114 0,166** 0,165** 0,241*** 

     
(0,078) (0,078) (0,078) (0,078) (0,078) (0,084) 

Classificacao localidade da escola 
como area de risco (violencia)     

0,066*** 0,032 0,033 0,025 0,025 0,019 

     
(0,023) (0,023) (0,023) (0,023) (0,023) (0,025) 

Tipo da Escola 
     

0,662*** 0,673*** 0,727*** 0,719*** 0,782*** 

      
(0,096) (0,096) (0,096) (0,100) (0,107) 

Conselho Escolar 
     

-0,051 -0,037 -0,046 -0,044 0,011 

      
(0,083) (0,083) (0,084) (0,084) (0,091) 

Cantina 
      

-0,100 -0,072 -0,099 -0,171 

       
(0,080) (0,079) (0,099) (0,108) 

Ambulante/Carrocinha 
      

0,284*** 0,287*** 0,288*** 0,229** 

       
(0,094) (0,093) (0,093) (0,101) 

Comportamento alimentar 
       

0,284*** 0,284*** 0,280*** 

        
(0,017) (0,017) (0,019) 

Imagem Corporal 
       

0,252*** 0,253*** 0,255*** 

        
(0,032) (0,032) (0,034) 

Venda de alimentos saudaveis 
        

0,017 0,030 
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Consumo de Alimentos Não Saudaveis 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

         
(0,040) (0,043) 

Venda de alimentos saudaveis (ponto 
alternativo)         

0,010 0,017 

         
(0,044) (0,048) 

Cigarro nas escolas 
         

0,086** 

          
(0,043) 

Envolvimento dos pais 
         

0,015* 

          
(0,008) 

Estrutura para atividade fisica na 
escola          

-0,014 

          
(0,015) 

Estrutura para estudo na escola 
         

-0,008 

          
(0,035) 

Orientacao sexual na escola 
         

-0,103*** 

          
(0,031) 

Constant 13,535*** 13,131*** 16,056*** 15,961*** 16,132*** 16,130*** 15,870*** 13,443*** 13,396*** 13,589*** 

 
(0,086) (0,097) (0,149) (0,155) (0,172) (0,191) (0,249) (0,303) (0,312) (0,367) 

Adjusted R2 0,003 0,011 0,048 0,051 0,055 0,057 0,057 0,069 0,069 0,068 

Observations 108.380,000 108.324,000 77.797,000 77.635,000 77.390,000 77.330,000 77.330,000 76.444,000 76.444,000 66.926,000 

Robust standard errors in parentheses                   

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1                     

Controles 
          (1) Individuais não sim sim sim sim sim sim sim sim sim 

(2) Socioeconomico não não sim sim sim sim sim sim sim sim 

(3) Ambiente Familiar não não não sim sim sim sim sim sim sim 

(4) Região Geográfica e Localização não não não não sim sim sim sim sim sim 

(5) Escola não não não não não sim sim sim sim sim 

(6) Locais de Venda de Alimentos não não não não não não sim sim sim sim 

(7) Outros não não não não não não não sim sim sim 
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APÊNDICE C – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de Consumo de Álcool 

Consumo de Alcool 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

Cigarro nas escolas -0,059** -0,038 -0,077** -0,062* -0,030 -0,016 -0,020 -0,040 -0,044 -0,034 

 
(0,028) (0,028) (0,032) (0,032) (0,032) (0,033) (0,033) (0,055) (0,060) (0,060) 

Envolvimento dos pais 0,250*** 0,240*** 0,235*** 0,224*** 0,220*** 0,219*** 0,219*** 0,190*** 0,188*** 0,190*** 

 
(0,006) (0,006) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,011) (0,012) (0,012) 

Sexo 
 

0,273*** 0,367*** 0,313*** 0,333*** 0,330*** 0,332*** 0,542*** 0,566*** 0,577*** 

  
(0,041) (0,048) (0,047) (0,047) (0,047) (0,047) (0,081) (0,086) (0,086) 

Raca==Preta 
 

0,235*** -0,009 0,043 -0,066 -0,067 -0,068 -0,047 -0,021 -0,025 

  
(0,069) (0,084) (0,083) (0,083) (0,083) (0,083) (0,126) (0,134) (0,134) 

Raca==Amarela 
 

0,176* 0,086 0,106 -0,008 -0,023 -0,022 -0,178 -0,148 -0,142 

  
(0,102) (0,121) (0,119) (0,119) (0,119) (0,119) (0,206) (0,218) (0,218) 

Raca==Parda 
 

0,300*** 0,103* 0,106** -0,043 -0,040 -0,041 -0,032 -0,068 -0,056 

  
(0,045) (0,054) (0,053) (0,054) (0,055) (0,055) (0,091) (0,097) (0,097) 

Raca==Indigena 
 

-0,036 -0,011 -0,002 -0,146 -0,152 -0,154 -0,070 -0,025 -0,009 

  
(0,118) (0,132) (0,131) (0,131) (0,131) (0,131) (0,212) (0,227) (0,225) 

Idade==<13 
 

1,719*** 1,441*** 1,351*** 1,154*** 1,159*** 1,153*** 1,041*** 0,999*** 0,967*** 

  
(0,143) (0,182) (0,179) (0,179) (0,178) (0,178) (0,283) (0,309) (0,307) 

Idade==13 
 

0,502*** 0,494*** 0,436*** 0,461*** 0,460*** 0,463*** 0,346*** 0,294*** 0,305*** 

  
(0,049) (0,058) (0,057) (0,058) (0,058) (0,058) (0,089) (0,095) (0,095) 

Idade==15 
 

-0,773*** -0,879*** -0,783*** -0,849*** -0,844*** -0,848*** -0,521*** -0,514*** -0,517*** 

  
(0,059) (0,070) (0,069) (0,069) (0,069) (0,069) (0,120) (0,128) (0,128) 

Idade==>15 
 

-1,311*** -1,444*** -1,345*** -1,458*** -1,445*** -1,454*** -1,178*** -1,220*** -1,237*** 

  
(0,071) (0,083) (0,082) (0,083) (0,083) (0,083) (0,154) (0,167) (0,167) 

Trabalha 
  

-1,454*** -1,404*** -1,380*** -1,371*** -1,371*** -1,000*** -1,000*** -0,991*** 

   
(0,079) (0,078) (0,078) (0,078) (0,078) (0,123) (0,132) (0,132) 

IENS1==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

-0,261** -0,263** -0,252** -0,257** -0,258** -0,261 -0,285 -0,301 

   
(0,120) (0,118) (0,118) (0,118) (0,118) (0,205) (0,217) (0,218) 

IENS1==Medio completo/Superior 
incompleto   

0,247 0,093 0,081 0,023 0,024 0,046 0,033 0,016 

   
(0,224) (0,223) (0,223) (0,222) (0,222) (0,370) (0,396) (0,399) 

IENS1==Superior completo 
  

0,217 0,060 0,012 -0,068 -0,066 -0,189 -0,248 -0,287 

   
(0,217) (0,216) (0,217) (0,217) (0,217) (0,363) (0,390) (0,392) 

IENS2==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

0,282** 0,268** 0,257** 0,256** 0,258** 0,298 0,370 0,379 

   
(0,132) (0,130) (0,130) (0,130) (0,130) (0,224) (0,237) (0,238) 

IENS2==Medio completo/Superior 
incompleto   

-0,293 -0,202 -0,222 -0,180 -0,181 -0,102 -0,055 -0,048 

   
(0,222) (0,221) (0,221) (0,219) (0,220) (0,367) (0,392) (0,395) 

IENS2==Superior completo 
  

-0,217 -0,139 -0,179 -0,172 -0,172 -0,270 -0,161 -0,168 
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Consumo de Alcool 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

   
(0,198) (0,198) (0,198) (0,196) (0,197) (0,335) (0,361) (0,364) 

Bens e servicos 
  

-0,305*** -0,361*** -0,311*** -0,318*** -0,316*** -0,249*** -0,258*** -0,252*** 

   
(0,016) (0,015) (0,016) (0,017) (0,017) (0,027) (0,029) (0,029) 

PAIS FUMANTES==Pai e mae 
   

-1,506*** -1,465*** -1,472*** -1,472*** -1,376*** -1,418*** -1,432*** 

    
(0,103) (0,103) (0,103) (0,103) (0,163) (0,177) (0,178) 

PAIS FUMANTES==Pai ou mae 
   

-1,025*** -0,990*** -0,977*** -0,976*** -1,007*** -1,052*** -1,053*** 

    
(0,061) (0,061) (0,061) (0,061) (0,098) (0,105) (0,105) 

Mora com os Pais 
   

0,737*** 0,713*** 0,716*** 0,714*** 0,644*** 0,622*** 0,610*** 

    
(0,052) (0,052) (0,052) (0,052) (0,086) (0,092) (0,092) 

Capital 
    

-0,189*** -0,205*** -0,201*** -0,292*** -0,248*** -0,271*** 

     
(0,051) (0,051) (0,051) (0,084) (0,090) (0,091) 

ELOCA2==Norte 
    

0,821*** 0,828*** 0,823*** 1,159*** 1,189*** 1,220*** 

     
(0,060) (0,060) (0,061) (0,103) (0,111) (0,112) 

ELOCA2==Nordeste 
    

0,465*** 0,461*** 0,457*** 0,666*** 0,723*** 0,732*** 

     
(0,060) (0,061) (0,062) (0,103) (0,109) (0,110) 

ELOCA2==Sudeste 
    

0,167*** 0,163** 0,163** 0,242** 0,275** 0,307*** 

     
(0,064) (0,065) (0,065) (0,103) (0,108) (0,109) 

ELOCA2==Sul 
    

-0,620*** -0,607*** -0,606*** -0,706*** -0,677*** -0,736*** 

     
(0,070) (0,070) (0,070) (0,111) (0,118) (0,121) 

Classificacao localidade da escola 
como area de risco (violencia)     

0,008 -0,001 -0,003 0,028 0,038 0,032 

     
(0,020) (0,020) (0,020) (0,033) (0,035) (0,035) 

Tipo da Escola 
     

0,181** 0,220*** 0,470*** 0,504*** 0,460*** 

      
(0,075) (0,080) (0,119) (0,130) (0,136) 

Conselho Escolar 
     

0,013 0,021 -0,021 0,049 0,088 

      
(0,071) (0,071) (0,118) (0,127) (0,128) 

Cantina 
      

-0,076 -0,044 -0,049 0,006 

       
(0,053) (0,087) (0,093) (0,152) 

Ambulante/Carrocinha 
      

0,021 0,221*** 0,191** 0,217 

       
(0,049) (0,080) (0,086) (0,144) 

Relacao com os colegas de aula 
       

-0,005 0,001 0,006 

        
(0,021) (0,023) (0,023) 

Seguranca no transito 
       

0,542*** 0,550*** 0,551*** 

        
(0,020) (0,021) (0,021) 

Saude mental 
       

0,186*** 0,184*** 0,185*** 

        
(0,018) (0,020) (0,020) 

Estrutura para atividade fisica na 
escola         

-0,001 -0,002 

         
(0,021) (0,021) 

Estrutura para estudo na escola 
        

-0,048 -0,046 

         
(0,050) (0,049) 

Orientacao sexual na escola 
         

-0,119*** 



66 
 

Consumo de Alcool 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

          
(0,045) 

Venda de alimentos nao saudaveis 
         

0,059** 

          
(0,029) 

Venda de alimentos nao saudaveis 
(ponto alternativo)          

-0,002 

          
(0,036) 

Venda de alimentos saudaveis 
         

0,080 

          
(0,056) 

Venda de alimentos saudaveis (ponto 
alternativo)          

-0,042 

          
(0,066) 

Constant 19,157*** 19,142*** 20,956*** 21,180*** 20,935*** 20,948*** 20,965*** 12,324*** 12,330*** 12,091*** 

 
(0,082) (0,089) (0,124) (0,128) (0,146) (0,162) (0,165) (0,390) (0,448) (0,559) 

Adjusted R2 0,051 0,072 0,101 0,124 0,131 0,131 0,131 0,229 0,231 0,232 

Observations 103.671,000 103.633,000 74.706,000 74.606,000 74.571,000 74.513,000 74.513,000 24.935,000 22.206,000 22.151,000 

Robust standard errors in parentheses                   

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1                     

Controles 
          (1) Individuais não sim sim sim sim sim sim sim sim sim 

(2) Socioeconomico não não sim sim sim sim sim sim sim sim 

(3) Ambiente Familiar não não não sim sim sim sim sim sim sim 

(4) Região Geográfica e Localização não não não não sim sim sim sim sim sim 

(5) Escola não não não não não sim sim sim sim sim 

(6) Locais de Venda de Alimentos não não não não não não sim sim sim sim 

(7) Outros não não não não não não não sim sim sim 
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APÊNDICE D – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de Fumo 

Fumo 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

Cigarro nas escolas -0,148*** -0,135*** -0,135*** -0,118*** -0,078*** -0,054** -0,059*** -0,060 -0,088** -0,087** 

 
(0,019) (0,019) (0,022) (0,022) (0,022) (0,022) (0,022) (0,039) (0,042) (0,042) 

Envolvimento dos pais 0,134*** 0,128*** 0,125*** 0,116*** 0,112*** 0,111*** 0,111*** 0,098*** 0,100*** 0,101*** 

 
(0,004) (0,004) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,008) (0,008) (0,008) 

Sexo 
 

0,139*** 0,132*** 0,092*** 0,109*** 0,111*** 0,114*** 0,146*** 0,145** 0,149** 

  
(0,028) (0,032) (0,031) (0,031) (0,031) (0,031) (0,055) (0,059) (0,059) 

Raca==Preta 
 

0,025 -0,002 0,043 -0,036 -0,028 -0,028 0,011 0,024 0,020 

  
(0,049) (0,058) (0,056) (0,056) (0,057) (0,056) (0,094) (0,100) (0,100) 

Raca==Amarela 
 

0,109 0,095 0,112 0,020 0,011 0,012 -0,051 -0,072 -0,073 

  
(0,067) (0,078) (0,076) (0,076) (0,076) (0,076) (0,132) (0,140) (0,140) 

Raca==Parda 
 

0,076** 0,062* 0,062* -0,049 -0,037 -0,038 -0,004 -0,000 -0,000 

  
(0,031) (0,036) (0,035) (0,036) (0,036) (0,036) (0,062) (0,066) (0,066) 

Raca==Indigena 
 

-0,016 0,086 0,085 -0,033 -0,022 -0,023 0,029 0,052 0,055 

  
(0,083) (0,086) (0,082) (0,082) (0,082) (0,082) (0,143) (0,147) (0,147) 

Idade==<13 
 

0,568*** 0,374*** 0,342*** 0,147 0,149 0,140 -0,068 -0,087 -0,094 

  
(0,114) (0,145) (0,128) (0,129) (0,128) (0,128) (0,248) (0,274) (0,274) 

Idade==13 
 

0,262*** 0,276*** 0,225*** 0,231*** 0,233*** 0,238*** 0,152** 0,127* 0,127* 

  
(0,034) (0,039) (0,038) (0,038) (0,038) (0,038) (0,063) (0,068) (0,068) 

Idade==15 
 

-0,535*** -0,476*** -0,394*** -0,445*** -0,435*** -0,440*** -0,215*** -0,222** -0,227** 

  
(0,041) (0,048) (0,047) (0,047) (0,047) (0,047) (0,083) (0,089) (0,089) 

Idade==>15 
 

-0,749*** -0,677*** -0,592*** -0,680*** -0,672*** -0,683*** -0,553*** -0,626*** -0,636*** 

  
(0,046) (0,055) (0,054) (0,054) (0,054) (0,054) (0,103) (0,111) (0,112) 

Trabalha 
  

-0,807*** -0,761*** -0,741*** -0,723*** -0,723*** -0,620*** -0,614*** -0,606*** 

   
(0,056) (0,054) (0,054) (0,054) (0,054) (0,087) (0,092) (0,092) 

IENS1==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

0,050 0,016 0,037 0,027 0,026 0,036 -0,004 -0,010 

   
(0,084) (0,080) (0,080) (0,080) (0,080) (0,148) (0,156) (0,156) 

IENS1==Medio completo/Superior 
incompleto   

0,385** 0,226 0,226 0,156 0,158 0,170 0,205 0,200 

   
(0,168) (0,164) (0,164) (0,162) (0,162) (0,269) (0,288) (0,288) 

IENS1==Superior completo 
  

0,545*** 0,373** 0,333** 0,214 0,216 0,115 0,140 0,125 

   
(0,163) (0,160) (0,159) (0,158) (0,158) (0,261) (0,279) (0,280) 

IENS2==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

0,043 0,052 0,040 0,045 0,046 0,133 0,177 0,175 

   
(0,091) (0,087) (0,087) (0,087) (0,087) (0,158) (0,167) (0,167) 

IENS2==Medio completo/Superior 
incompleto   

-0,232 -0,173 -0,191 -0,144 -0,144 -0,097 -0,125 -0,126 

   
(0,166) (0,162) (0,162) (0,160) (0,160) (0,268) (0,287) (0,288) 

IENS2==Superior completo 
  

-0,233 -0,202 -0,235 -0,247* -0,246* -0,295 -0,297 -0,303 
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Fumo 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

   
(0,151) (0,148) (0,148) (0,146) (0,146) (0,247) (0,266) (0,268) 

Bens e servicos 
  

-0,048*** -0,098*** -0,057*** -0,069*** -0,067*** -0,024 -0,035* -0,034* 

   
(0,011) (0,011) (0,011) (0,012) (0,012) (0,019) (0,020) (0,020) 

PAIS FUMANTES==Pai e mae 
   

-1,809*** -1,780*** -1,772*** -1,772*** -1,746*** -1,764*** -1,763*** 

    
(0,077) (0,077) (0,077) (0,077) (0,129) (0,136) (0,136) 

PAIS FUMANTES==Pai ou mae 
   

-1,216*** -1,188*** -1,179*** -1,178*** -1,173*** -1,176*** -1,171*** 

    
(0,042) (0,042) (0,041) (0,041) (0,070) (0,075) (0,075) 

Mora com os Pais 
   

0,425*** 0,391*** 0,396*** 0,394*** 0,316*** 0,314*** 0,314*** 

    
(0,036) (0,036) (0,035) (0,035) (0,061) (0,065) (0,065) 

Capital 
    

-0,228*** -0,244*** -0,240*** -0,223*** -0,168*** -0,178*** 

     
(0,035) (0,035) (0,036) (0,059) (0,062) (0,063) 

ELOCA2==Norte 
    

0,573*** 0,575*** 0,571*** 0,659*** 0,711*** 0,714*** 

     
(0,040) (0,040) (0,040) (0,072) (0,077) (0,078) 

ELOCA2==Nordeste 
    

0,476*** 0,450*** 0,447*** 0,519*** 0,554*** 0,548*** 

     
(0,040) (0,040) (0,041) (0,072) (0,077) (0,077) 

ELOCA2==Sudeste 
    

0,201*** 0,189*** 0,189*** 0,182** 0,199** 0,211*** 

     
(0,045) (0,045) (0,045) (0,073) (0,078) (0,078) 

ELOCA2==Sul 
    

-0,461*** -0,438*** -0,438*** -0,483*** -0,402*** -0,435*** 

     
(0,051) (0,051) (0,051) (0,083) (0,089) (0,091) 

Classificacao localidade da escola 
como area de risco (violencia)     

0,064*** 0,048*** 0,046*** 0,061*** 0,070*** 0,069*** 

     
(0,013) (0,014) (0,014) (0,024) (0,025) (0,025) 

Tipo da Escola 
     

0,266*** 0,316*** 0,403*** 0,423*** 0,401*** 

      
(0,045) (0,050) (0,081) (0,088) (0,090) 

Conselho Escolar 
     

-0,103** -0,093** -0,111 -0,094 -0,081 

      
(0,041) (0,041) (0,075) (0,082) (0,082) 

Cantina 
      

-0,100*** -0,080 -0,071 -0,073 

       
(0,037) (0,062) (0,066) (0,106) 

Ambulante/Carrocinha 
      

0,018 0,121** 0,121** 0,165* 

       
(0,032) (0,055) (0,059) (0,100) 

Prevalencia de asma 
       

0,365*** 0,369*** 0,364*** 

        
(0,046) (0,050) (0,050) 

Relacao com os colegas de aula 
       

0,019 0,021 0,022 

        
(0,015) (0,016) (0,016) 

Seguranca no transito 
       

0,248*** 0,246*** 0,243*** 

        
(0,015) (0,016) (0,016) 

Saude mental 
       

0,107*** 0,107*** 0,106*** 

        
(0,014) (0,014) (0,014) 

Estrutura para atividade fisica na escola 
        

-0,012 -0,011 

         
(0,015) (0,015) 

Estrutura para estudo na escola 
        

-0,024 -0,025 
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Fumo 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

         
(0,034) (0,034) 

Orientacao sexual na escola 
         

-0,012 

          
(0,031) 

Venda de alimentos nao saudaveis 
         

0,024 

          
(0,020) 

Venda de alimentos nao saudaveis 
(ponto alternativo)          

0,006 

          
(0,025) 

Venda de alimentos saudaveis 
         

0,045 

          
(0,040) 

Venda de alimentos saudaveis (ponto 
alternativo)          

-0,022 

          
(0,046) 

Constant 18,624*** 18,698*** 18,971*** 19,442*** 19,044*** 19,174*** 19,201*** 14,335*** 14,497*** 14,327*** 

 
(0,057) (0,062) (0,087) (0,088) (0,101) (0,109) (0,110) (0,287) (0,319) (0,393) 

Adjusted R2 0,035 0,050 0,063 0,120 0,132 0,134 0,134 0,196 0,196 0,195 

Observations 102.791,000 102.753,000 74.140,000 74.035,000 74.000,000 73.942,000 73.942,000 24.674,000 21.993,000 21.940,000 

Robust standard errors in parentheses                     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1                     

Controles 
          (1) Individuais não sim sim sim sim sim sim sim sim sim 

(2) Socioeconomico não não sim sim sim sim sim sim sim sim 

(3) Ambiente Familiar não não não sim sim sim sim sim sim sim 

(4) Região Geográfica e Localização não não não não sim sim sim sim sim sim 

(5) Escola não não não não não sim sim sim sim sim 

(6) Locais de Venda de Alimentos não não não não não não sim sim sim sim 

(7) Outros não não não não não não não sim sim sim 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

APÊNDICE E – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de Higiêne e Saúde Bucal 

Higiene e Saude Bucal 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

Venda de alimentos nao saudaveis -0,023*** -0,012 0,031*** 0,030*** 0,017* 0,012 0,026* 0,012 0,010 0,012 

 
(0,008) (0,008) (0,010) (0,010) (0,010) (0,011) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) 

Venda de alimentos nao saudaveis 
(ponto alternativo) 

0,036*** 0,031*** 0,020** 0,022** 0,020** 0,021** 0,016 0,009 0,018 0,014 

 
(0,008) (0,008) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,016) (0,016) (0,017) (0,018) 

Sexo 
 

-0,376*** -0,433*** -0,454*** -0,452*** -0,460*** -0,461*** -0,574*** -0,574*** -0,531*** 

  
(0,034) (0,041) (0,040) (0,040) (0,040) (0,040) (0,039) (0,039) (0,041) 

Raca==Preta 
 

-0,529*** -0,354*** -0,335*** -0,296*** -0,305*** -0,304*** -0,250*** -0,250*** -0,223*** 

  
(0,059) (0,071) (0,071) (0,072) (0,072) (0,072) (0,069) (0,069) (0,072) 

Raca==Amarela 
 

-0,558*** -0,638*** -0,624*** -0,600*** -0,609*** -0,610*** -0,505*** -0,505*** -0,454*** 

  
(0,091) (0,111) (0,111) (0,111) (0,111) (0,111) (0,105) (0,105) (0,109) 

Raca==Parda 
 

-0,225*** -0,095** -0,091** -0,072 -0,078* -0,077 -0,119*** -0,120*** -0,094** 

  
(0,038) (0,046) (0,046) (0,047) (0,047) (0,047) (0,045) (0,045) (0,047) 

Raca==Indigena 
 

-0,327*** -0,219** -0,213** -0,186* -0,200* -0,199* -0,222** -0,222** -0,200* 

  
(0,093) (0,109) (0,108) (0,109) (0,109) (0,109) (0,107) (0,107) (0,116) 

Idade==<13 
 

-0,119 -0,326 -0,356 -0,391 -0,396 -0,396 -0,364* -0,361* -0,350 

  
(0,196) (0,253) (0,252) (0,253) (0,253) (0,253) (0,218) (0,218) (0,231) 

Idade==13 
 

0,234*** 0,153*** 0,125** 0,098* 0,092* 0,091* 0,063 0,063 0,059 

  
(0,043) (0,051) (0,051) (0,051) (0,051) (0,051) (0,050) (0,050) (0,052) 

Idade==15 
 

-0,234*** -0,203*** -0,166*** -0,168*** -0,171*** -0,170*** -0,056 -0,055 -0,016 

  
(0,048) (0,058) (0,058) (0,058) (0,058) (0,058) (0,055) (0,055) (0,058) 

Idade==>15 
 

-0,239*** -0,090 -0,046 -0,058 -0,062 -0,059 0,092 0,093 0,158** 

  
(0,054) (0,064) (0,064) (0,065) (0,065) (0,065) (0,063) (0,063) (0,067) 

Trabalha 
  

-0,385*** -0,367*** -0,381*** -0,379*** -0,380*** -0,243*** -0,244*** -0,204*** 

   
(0,063) (0,063) (0,063) (0,063) (0,063) (0,060) (0,060) (0,063) 

IENS1==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

0,265*** 0,274*** 0,289*** 0,304*** 0,303*** 0,266*** 0,266*** 0,233** 

   
(0,092) (0,092) (0,092) (0,092) (0,092) (0,090) (0,090) (0,093) 

IENS1==Medio completo/Superior 
incompleto   

0,503*** 0,448*** 0,474*** 0,503*** 0,501*** 0,352** 0,354** 0,410** 

   
(0,169) (0,169) (0,170) (0,170) (0,170) (0,167) (0,168) (0,178) 

IENS1==Superior completo 
  

0,629*** 0,574*** 0,580*** 0,614*** 0,612*** 0,455*** 0,458*** 0,453*** 

   
(0,165) (0,166) (0,166) (0,167) (0,167) (0,165) (0,165) (0,176) 

IENS2==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

-0,344*** -0,361*** -0,368*** -0,380*** -0,379*** -0,324*** -0,324*** -0,313*** 

   
(0,104) (0,103) (0,104) (0,103) (0,103) (0,101) (0,101) (0,104) 

IENS2==Medio completo/Superior 
incompleto   

-0,343** -0,305* -0,312* -0,332** -0,331** -0,177 -0,180 -0,311* 

   
(0,167) (0,167) (0,167) (0,168) (0,168) (0,166) (0,166) (0,176) 



71 
 

Higiene e Saude Bucal 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

IENS2==Superior completo 
  

0,123 0,161 0,167 0,174 0,175 0,258* 0,258* 0,180 

   
(0,150) (0,151) (0,151) (0,152) (0,152) (0,151) (0,151) (0,161) 

Bens e servicos 
  

0,143*** 0,122*** 0,131*** 0,135*** 0,135*** 0,159*** 0,159*** 0,143*** 

   
(0,014) (0,014) (0,015) (0,015) (0,015) (0,014) (0,014) (0,015) 

PAIS FUMANTES==Pai e mae 
   

-0,457*** -0,462*** -0,458*** -0,458*** -0,264*** -0,263*** -0,128 

    
(0,089) (0,089) (0,089) (0,089) (0,083) (0,083) (0,086) 

PAIS FUMANTES==Pai ou mae 
   

-0,290*** -0,289*** -0,289*** -0,288*** -0,210*** -0,210*** -0,181*** 

    
(0,049) (0,049) (0,049) (0,049) (0,048) (0,048) (0,050) 

Mora com os Pais 
   

0,374*** 0,359*** 0,359*** 0,359*** 0,214*** 0,214*** 0,158*** 

    
(0,044) (0,044) (0,044) (0,044) (0,043) (0,043) (0,045) 

Capital 
    

-0,144*** -0,142*** -0,143*** -0,036 -0,035 0,011 

     
(0,042) (0,042) (0,042) (0,040) (0,041) (0,043) 

ELOCA2==Norte 
    

0,277*** 0,276*** 0,282*** 0,151*** 0,150*** 0,130** 

     
(0,050) (0,050) (0,051) (0,049) (0,050) (0,053) 

ELOCA2==Nordeste 
    

0,182*** 0,186*** 0,183*** 0,113** 0,115** -0,034 

     
(0,051) (0,052) (0,052) (0,050) (0,051) (0,054) 

ELOCA2==Sudeste 
    

0,040 0,044 0,050 0,143*** 0,143*** 0,114** 

     
(0,053) (0,053) (0,053) (0,051) (0,051) (0,053) 

ELOCA2==Sul 
    

0,325*** 0,323*** 0,310*** 0,362*** 0,366*** 0,391*** 

     
(0,057) (0,057) (0,057) (0,055) (0,055) (0,058) 

Classificacao localidade da escola 
como area de risco (violencia)     

0,004 0,007 0,007 0,001 0,001 0,006 

     
(0,017) (0,017) (0,017) (0,016) (0,016) (0,017) 

Tipo da Escola 
     

-0,097 -0,109 -0,035 -0,027 0,012 

      
(0,067) (0,067) (0,065) (0,068) (0,071) 

Conselho Escolar 
     

-0,028 -0,030 -0,040 -0,044 0,014 

      
(0,058) (0,058) (0,057) (0,057) (0,061) 

Cantina 
      

0,092 0,105* 0,119* 0,115 

       
(0,058) (0,056) (0,070) (0,075) 

Ambulante/Carrocinha 
      

-0,024 -0,020 -0,019 -0,051 

       
(0,071) (0,069) (0,069) (0,072) 

Comportamento alimentar 
       

0,328*** 0,328*** 0,218*** 

        
(0,012) (0,012) (0,013) 

Imagem Corporal 
       

0,739*** 0,739*** 0,606*** 

        
(0,029) (0,029) (0,029) 

Venda de alimentos saudaveis 
        

-0,013 -0,001 

         
(0,028) (0,029) 

Venda de alimentos saudaveis (ponto 
alternativo)         

0,032 0,058* 

         
(0,033) (0,033) 

Cigarro nas escolas 
         

-0,004 

          
(0,030) 
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Higiene e Saude Bucal 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

Envolvimento dos pais 
         

0,201*** 

          
(0,006) 

Estrutura para atividade fisica na escola 
         

-0,019* 

          
(0,010) 

Estrutura para estudo na escola 
         

0,019 

          
(0,024) 

Orientacao sexual na escola 
         

0,170*** 

          
(0,022) 

Constant 13,373*** 13,742*** 12,872*** 12,817*** 12,733*** 12,770*** 12,695*** 7,645*** 7,593*** 6,098*** 

 
(0,065) (0,072) (0,116) (0,121) (0,135) (0,147) (0,191) (0,240) (0,243) (0,274) 

Adjusted R2 0,001 0,010 0,023 0,028 0,030 0,030 0,030 0,097 0,097 0,145 

Observations 107.541,000 107.488,000 77.216,000 77.094,000 76.851,000 76.791,000 76.791,000 76.179,000 76.179,000 66.731,000 

Robust standard errors in parentheses                     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1                     

Controles 
          (1) Individuais não sim sim sim sim sim sim sim sim sim 

(2) Socioeconomico não não sim sim sim sim sim sim sim sim 

(3) Ambiente Familiar não não não sim sim sim sim sim sim sim 

(4) Região Geográfica e Localização não não não não sim sim sim sim sim sim 

(5) Escola não não não não não sim sim sim sim sim 

(6) Locais de Venda de Alimentos não não não não não não sim sim sim sim 

(7) Outros não não não não não não não sim sim sim 
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APÊNDICE F – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de Prática de Atividade Física 

Pratica de Atividade Física 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

Estrutura para atividade fisica na 
escola 

0,128*** 0,108*** 0,099*** 0,098*** 0,058*** 0,057*** 0,056*** 0,036* 0,034* 0,028 

 
(0,010) (0,010) (0,011) (0,011) (0,012) (0,012) (0,012) (0,020) (0,020) (0,023) 

Venda de alimentos saudaveis 0,071*** 0,025 -0,040** -0,040** -0,033 -0,024 -0,044 -0,042 -0,050 -0,024 

 
(0,016) (0,016) (0,020) (0,020) (0,020) (0,022) (0,034) (0,057) (0,057) (0,062) 

Venda de alimentos saudaveis (ponto 
alternativo) 

-0,155*** -0,129*** -0,123*** -0,124*** -0,069** -0,075*** -0,034 -0,097* -0,107* -0,063 

 
(0,024) (0,024) (0,027) (0,027) (0,027) (0,027) (0,034) (0,057) (0,057) (0,071) 

Sexo 
 

1,962*** 1,886*** 1,891*** 1,876*** 1,869*** 1,867*** 1,551*** 1,554*** 1,566*** 

  
(0,043) (0,050) (0,050) (0,049) (0,049) (0,049) (0,087) (0,087) (0,092) 

Raca==Preta 
 

-0,230*** -0,120 -0,126 0,017 0,031 0,029 -0,001 0,001 0,010 

  
(0,068) (0,079) (0,079) (0,080) (0,079) (0,079) (0,132) (0,132) (0,138) 

Raca==Amarela 
 

-0,291*** -0,189 -0,191 -0,055 -0,064 -0,065 -0,118 -0,120 -0,132 

  
(0,111) (0,128) (0,128) (0,127) (0,127) (0,127) (0,192) (0,192) (0,201) 

Raca==Parda 
 

-0,270*** -0,137** -0,137** 0,031 0,036 0,036 -0,021 -0,022 -0,001 

  
(0,048) (0,056) (0,056) (0,058) (0,058) (0,058) (0,097) (0,097) (0,101) 

Raca==Indigena 
 

-0,143 0,023 0,025 0,225* 0,232* 0,234* 0,386* 0,380* 0,355 

  
(0,114) (0,132) (0,132) (0,132) (0,132) (0,132) (0,219) (0,219) (0,240) 

Idade==<13 
 

-0,621*** -0,832*** -0,823*** -0,513** -0,505* -0,499* 0,007 0,014 0,185 

  
(0,225) (0,262) (0,262) (0,261) (0,261) (0,261) (0,430) (0,430) (0,455) 

Idade==13 
 

-0,057 -0,076 -0,069 -0,069 -0,062 -0,063 -0,102 -0,102 -0,145 

  
(0,055) (0,064) (0,064) (0,064) (0,064) (0,064) (0,103) (0,103) (0,108) 

Idade==15 
 

-0,345*** -0,365*** -0,376*** -0,306*** -0,298*** -0,294*** -0,136 -0,132 -0,033 

  
(0,058) (0,068) (0,068) (0,068) (0,068) (0,068) (0,121) (0,121) (0,126) 

Idade==>15 
 

-0,517*** -0,445*** -0,459*** -0,356*** -0,348*** -0,340*** -0,117 -0,117 -0,070 

  
(0,065) (0,076) (0,077) (0,077) (0,077) (0,077) (0,132) (0,132) (0,140) 

Trabalha 
  

0,580*** 0,578*** 0,533*** 0,533*** 0,530*** 0,549*** 0,549*** 0,571*** 

   
(0,068) (0,068) (0,068) (0,068) (0,068) (0,108) (0,108) (0,112) 

IENS1==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

0,256** 0,260** 0,210* 0,216* 0,216* -0,063 -0,061 -0,042 

   
(0,120) (0,120) (0,120) (0,120) (0,120) (0,214) (0,214) (0,223) 

IENS1==Medio completo/Superior 
incompleto   

0,315 0,336 0,344 0,338 0,334 0,045 0,060 0,185 

   
(0,210) (0,210) (0,210) (0,210) (0,210) (0,327) (0,326) (0,339) 

IENS1==Superior completo 
  

0,405** 0,429** 0,467** 0,471** 0,471** 0,038 0,050 0,170 

   
(0,206) (0,206) (0,205) (0,206) (0,206) (0,316) (0,315) (0,329) 

IENS2==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

-0,145 -0,143 -0,124 -0,128 -0,128 0,176 0,174 0,210 

   
(0,133) (0,133) (0,133) (0,133) (0,133) (0,236) (0,236) (0,244) 
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Pratica de Atividade Física 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

IENS2==Medio completo/Superior 
incompleto   

-0,044 -0,056 -0,067 -0,050 -0,048 0,335 0,322 0,225 

   
(0,209) (0,209) (0,208) (0,208) (0,208) (0,325) (0,324) (0,336) 

IENS2==Superior completo 
  

0,382** 0,376** 0,376** 0,398** 0,405** 0,705** 0,692** 0,659** 

   
(0,186) (0,186) (0,186) (0,186) (0,186) (0,283) (0,282) (0,294) 

Bens e servicos 
  

0,135*** 0,142*** 0,091*** 0,093*** 0,091*** 0,149*** 0,147*** 0,142*** 

   
(0,016) (0,016) (0,016) (0,017) (0,017) (0,028) (0,028) (0,030) 

PAIS FUMANTES==Pai e mae 
   

0,075 0,027 0,027 0,028 0,293** 0,293** 0,396** 

    
(0,093) (0,093) (0,093) (0,093) (0,146) (0,146) (0,156) 

PAIS FUMANTES==Pai ou mae 
   

0,210*** 0,170*** 0,165*** 0,163*** 0,199* 0,198* 0,248** 

    
(0,060) (0,060) (0,060) (0,060) (0,102) (0,102) (0,107) 

Mora com os Pais 
   

-0,076 -0,023 -0,021 -0,018 -0,121 -0,118 -0,152 

    
(0,053) (0,052) (0,052) (0,052) (0,088) (0,088) (0,094) 

Capital 
    

0,413*** 0,390*** 0,384*** 0,388*** 0,390*** 0,385*** 

     
(0,052) (0,052) (0,052) (0,087) (0,087) (0,092) 

ELOCA2==Norte 
    

-0,021 -0,009 0,004 0,203* 0,228** 0,259** 

     
(0,062) (0,062) (0,062) (0,109) (0,110) (0,117) 

ELOCA2==Nordeste 
    

-0,797*** -0,771*** -0,749*** -0,543*** -0,533*** -0,648*** 

     
(0,063) (0,064) (0,065) (0,113) (0,113) (0,121) 

ELOCA2==Sudeste 
    

-0,143** -0,120* -0,119* 0,109 0,127 0,065 

     
(0,063) (0,063) (0,063) (0,105) (0,105) (0,108) 

ELOCA2==Sul 
    

0,884*** 0,886*** 0,887*** 1,061*** 1,077*** 1,035*** 

     
(0,068) (0,068) (0,068) (0,112) (0,112) (0,121) 

Classificacao localidade da escola 
como area de risco (violencia)     

0,041** 0,040** 0,040** 0,067** 0,073** 0,044 

     
(0,020) (0,020) (0,020) (0,033) (0,033) (0,035) 

Tipo da Escola 
     

0,014 0,013 -0,065 -0,023 0,085 

      
(0,087) (0,087) (0,138) (0,139) (0,146) 

Conselho Escolar 
     

0,140* 0,126* -0,042 -0,058 0,019 

      
(0,076) (0,076) (0,130) (0,131) (0,138) 

Cantina 
      

0,049 0,097 0,130 0,022 

       
(0,084) (0,145) (0,146) (0,167) 

Ambulante/Carrocinha 
      

-0,133** -0,108 -0,105 -0,141 

       
(0,062) (0,108) (0,108) (0,151) 

Comportamento alimentar 
       

0,241*** 0,240*** 0,183*** 

        
(0,026) (0,026) (0,028) 

Imagem Corporal 
       

0,270*** 0,272*** 0,238*** 

        
(0,042) (0,042) (0,044) 

Prevalencia de asma 
       

0,000 0,000 -0,058 

        
(0,061) (0,061) (0,064) 

Relacao com os colegas de aula 
       

0,078*** 0,079*** 0,053** 

        
(0,023) (0,023) (0,024) 



75 
 

Pratica de Atividade Física 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

Saude mental 
       

0,032 0,031 0,027 

        
(0,020) (0,020) (0,022) 

Cigarro nas escolas 
        

0,133** 0,155** 

         
(0,061) (0,063) 

Envolvimento dos pais 
         

0,111*** 

          
(0,013) 

Estrutura para estudo na escola 
         

-0,076 

          
(0,054) 

Orientacao sexual na escola 
         

0,135*** 

          
(0,046) 

Venda de alimentos nao saudaveis 
         

0,001 

          
(0,031) 

Venda de alimentos nao saudaveis 
(ponto alternativo)          

0,011 

          
(0,039) 

Constant 15,518*** 14,914*** 14,117*** 14,082*** 14,309*** 14,161*** 14,212*** 11,041*** 10,855*** 10,198*** 

 
(0,060) (0,074) (0,105) (0,114) (0,129) (0,150) (0,151) (0,367) (0,374) (0,549) 

Adjusted R2 0,009 0,078 0,095 0,096 0,114 0,114 0,115 0,116 0,117 0,130 

Observations 73.220,000 73.188,000 53.609,000 53.531,000 53.509,000 53.469,000 53.469,000 18.294,000 18.292,000 16.170,000 

Robust standard errors in parentheses                   

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1                     

Controles 
          (1) Individuais não sim sim sim sim sim sim sim sim sim 

(2) Socioeconomico não não sim sim sim sim sim sim sim sim 

(3) Ambiente Familiar não não não sim sim sim sim sim sim sim 

(4) Região Geográfica e Localização não não não não sim sim sim sim sim sim 

(5) Escola não não não não não sim sim sim sim sim 

(6) Locais de Venda de Alimentos não não não não não não sim sim sim sim 

(7) Outros não não não não não não não sim sim sim 
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APÊNDICE G – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de Uso de Métodos Contraceptivos 

Uso de métodos contraceptivos 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

Orientacao sexual na escola 0,090*** 0,091*** 0,106*** 0,106*** 0,107*** 0,105*** 0,105*** 0,094*** 0,094*** 0,082*** 

 
(0,011) (0,011) (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) (0,021) (0,021) (0,021) 

Estrutura para estudo na escola 0,004 0,005 -0,004 -0,004 -0,000 0,003 0,004 0,012 0,011 0,010 

 
(0,011) (0,011) (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) (0,026) (0,026) (0,026) 

Sexo 
 

-0,028 -0,044* -0,051** -0,052** -0,049* -0,049* -0,205*** -0,205*** -0,224*** 

  
(0,021) (0,025) (0,025) (0,026) (0,026) (0,026) (0,048) (0,048) (0,048) 

Raca==Preta 
 

-0,075** -0,066* -0,064* -0,070* -0,075** -0,074* -0,123* -0,123* -0,109 

  
(0,031) (0,037) (0,037) (0,038) (0,038) (0,038) (0,067) (0,067) (0,067) 

Raca==Amarela 
 

-0,056 -0,134** -0,137** -0,138** -0,139** -0,137** -0,243** -0,244** -0,193 

  
(0,053) (0,064) (0,064) (0,064) (0,064) (0,064) (0,123) (0,123) (0,123) 

Raca==Parda 
 

-0,061*** -0,057** -0,056** -0,058** -0,060** -0,060** -0,145*** -0,145*** -0,142*** 

  
(0,023) (0,028) (0,028) (0,028) (0,028) (0,028) (0,051) (0,051) (0,051) 

Raca==Indigena 
 

-0,151*** -0,159** -0,159** -0,161** -0,163** -0,163** -0,327*** -0,326*** -0,308*** 

  
(0,057) (0,064) (0,064) (0,065) (0,065) (0,065) (0,117) (0,117) (0,116) 

Idade==<13 
 

-0,084 -0,099 -0,100 -0,079 -0,086 -0,087 -0,054 -0,054 -0,091 

  
(0,206) (0,223) (0,222) (0,221) (0,220) (0,219) (0,333) (0,333) (0,346) 

Idade==13 
 

-0,076** -0,059 -0,062 -0,061 -0,060 -0,059 -0,076 -0,076 -0,080 

  
(0,037) (0,045) (0,045) (0,045) (0,045) (0,045) (0,073) (0,073) (0,072) 

Idade==15 
 

0,060** 0,082*** 0,084*** 0,086*** 0,083*** 0,082*** 0,136** 0,137** 0,131** 

  
(0,026) (0,030) (0,030) (0,030) (0,030) (0,030) (0,054) (0,054) (0,053) 

Idade==>15 
 

0,091*** 0,125*** 0,128*** 0,131*** 0,128*** 0,126*** 0,139** 0,139** 0,136** 

  
(0,026) (0,031) (0,031) (0,031) (0,031) (0,031) (0,058) (0,058) (0,059) 

Trabalha 
  

0,035 0,037 0,039 0,036 0,036 0,034 0,034 0,051 

   
(0,028) (0,028) (0,028) (0,028) (0,028) (0,050) (0,050) (0,050) 

IENS1==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

-0,033 -0,021 -0,022 -0,018 -0,019 0,094 0,093 0,091 

   
(0,059) (0,059) (0,059) (0,059) (0,059) (0,096) (0,096) (0,095) 

IENS1==Medio completo/Superior 
incompleto   

0,151 0,152 0,152 0,166 0,165 0,262* 0,263* 0,270* 

   
(0,102) (0,101) (0,101) (0,102) (0,102) (0,153) (0,154) (0,150) 

IENS1==Superior completo 
  

0,194* 0,197* 0,204** 0,228** 0,228** 0,416*** 0,416*** 0,409*** 

   
(0,102) (0,102) (0,102) (0,103) (0,103) (0,154) (0,154) (0,150) 

IENS2==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

0,095 0,083 0,083 0,078 0,079 0,120 0,121 0,124 

   
(0,064) (0,064) (0,064) (0,064) (0,064) (0,105) (0,105) (0,104) 

IENS2==Medio completo/Superior 
incompleto   

-0,141 -0,142 -0,141 -0,149 -0,150 -0,244 -0,244 -0,259* 

   
(0,102) (0,101) (0,101) (0,102) (0,102) (0,154) (0,154) (0,151) 

IENS2==Superior completo 
  

-0,094 -0,092 -0,090 -0,083 -0,083 -0,208 -0,208 -0,219* 
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Uso de métodos contraceptivos 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

   
(0,090) (0,090) (0,090) (0,091) (0,091) (0,129) (0,129) (0,125) 

Bens e servicos 
  

0,039*** 0,037*** 0,036*** 0,039*** 0,040*** 0,044*** 0,044*** 0,042*** 

   
(0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,014) (0,014) (0,014) 

PAIS FUMANTES==Pai e mae 
   

-0,040 -0,040 -0,042 -0,042 -0,052 -0,052 -0,057 

    
(0,043) (0,043) (0,043) (0,043) (0,070) (0,070) (0,070) 

PAIS FUMANTES==Pai ou mae 
   

-0,013 -0,012 -0,013 -0,013 0,031 0,031 0,031 

    
(0,028) (0,028) (0,028) (0,028) (0,050) (0,050) (0,050) 

Mora com os Pais 
   

0,038 0,040 0,042* 0,042* 0,082* 0,082* 0,077* 

    
(0,024) (0,025) (0,025) (0,025) (0,044) (0,044) (0,045) 

Capital 
    

-0,024 -0,019 -0,022 -0,039 -0,039 -0,043 

     
(0,024) (0,025) (0,025) (0,046) (0,046) (0,046) 

ELOCA2==Norte 
    

0,009 0,006 0,009 -0,049 -0,048 -0,048 

     
(0,027) (0,027) (0,028) (0,049) (0,050) (0,051) 

ELOCA2==Nordeste 
    

-0,019 -0,020 -0,015 -0,056 -0,054 -0,053 

     
(0,029) (0,030) (0,030) (0,055) (0,055) (0,055) 

ELOCA2==Sudeste 
    

0,021 0,022 0,022 -0,049 -0,050 -0,043 

     
(0,029) (0,029) (0,030) (0,053) (0,053) (0,054) 

ELOCA2==Sul 
    

-0,032 -0,037 -0,039 -0,107* -0,108* -0,078 

     
(0,032) (0,032) (0,032) (0,055) (0,056) (0,057) 

Classificacao localidade da escola 
como area de risco (violencia)     

-0,017* -0,015 -0,016 -0,011 -0,010 -0,010 

     
(0,010) (0,010) (0,010) (0,018) (0,018) (0,018) 

Tipo da Escola 
     

-0,099** -0,088* -0,140* -0,139* -0,155* 

      
(0,044) (0,046) (0,080) (0,082) (0,086) 

Conselho Escolar 
     

-0,042 -0,041 -0,010 -0,012 -0,014 

      
(0,040) (0,040) (0,072) (0,072) (0,073) 

Cantina 
      

-0,023 -0,028 -0,028 -0,086 

       
(0,026) (0,046) (0,047) (0,083) 

Ambulante/Carrocinha 
      

-0,020 0,014 0,013 0,021 

       
(0,025) (0,045) (0,045) (0,079) 

Imagem Corporal 
       

0,007 0,007 -0,004 

        
(0,019) (0,019) (0,019) 

Relacao com os colegas de aula 
       

0,017 0,017 0,015 

        
(0,012) (0,012) (0,012) 

Relacao sexual 
       

-0,028*** -0,028*** -0,031*** 

        
(0,010) (0,010) (0,010) 

Saude mental 
       

0,037*** 0,037*** 0,035*** 

        
(0,010) (0,010) (0,010) 

Cigarro nas escolas 
        

0,007 -0,001 

         
(0,029) (0,029) 

Estrutura para atividade fisica na 
escola         

0,002 0,002 
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Uso de métodos contraceptivos 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

         
(0,010) (0,011) 

Envolvimento dos pais 
         

0,025*** 

          
(0,006) 

Venda de alimentos nao saudaveis 
         

-0,009 

          
(0,016) 

Venda de alimentos nao saudaveis 
(ponto alternativo)          

0,007 

          
(0,018) 

Venda de alimentos saudaveis 
         

0,014 

          
(0,033) 

Venda de alimentos saudaveis (ponto 
alternativo)          

0,017 

          
(0,033) 

Constant 1,694*** 1,722*** 1,531*** 1,526*** 1,563*** 1,581*** 1,597*** 1,279*** 1,262*** 1,171*** 

 
(0,049) (0,056) (0,070) (0,072) (0,077) (0,089) (0,091) (0,192) (0,197) (0,257) 

Adjusted R2 0,008 0,011 0,020 0,021 0,021 0,022 0,022 0,044 0,044 0,050 

Observations 27.898,000 27.885,000 20.386,000 20.357,000 20.347,000 20.335,000 20.335,000 6.689,000 6.689,000 6.644,000 

Robust standard errors in parentheses                   

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1                     

Controles 
          (1) Individuais não sim sim sim sim sim sim sim sim sim 

(2) Socioeconomico não não sim sim sim sim sim sim sim sim 

(3) Ambiente Familiar não não não sim sim sim sim sim sim sim 

(4) Região Geográfica e Localização não não não não sim sim sim sim sim sim 

(5) Escola não não não não não sim sim sim sim sim 

(6) Locais de Venda de Alimentos não não não não não não sim sim sim sim 

(7) Outros não não não não não não não sim sim sim 
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APÊNDICE H – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de Violência 

Violencia 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

Estrutura para atividade fisica na 
escola 

-0,026*** -0,031*** -0,031*** -0,027*** -0,006 -0,012 -0,013 -0,039* -0,040* -0,029 

 
(0,008) (0,008) (0,010) (0,010) (0,010) (0,011) (0,011) (0,020) (0,020) (0,020) 

Estrutura para estudo na escola -0,072*** -0,094*** -0,077*** -0,070*** -0,065** -0,076*** -0,077*** -0,114** -0,119** -0,110** 

 
(0,021) (0,021) (0,026) (0,026) (0,025) (0,026) (0,025) (0,049) (0,049) (0,049) 

Sexo 
 

-0,537*** -0,504*** -0,530*** -0,509*** -0,512*** -0,511*** -0,699*** -0,697*** -0,691*** 

  
(0,036) (0,043) (0,042) (0,042) (0,042) (0,042) (0,087) (0,087) (0,085) 

Raca==Preta 
 

-0,325*** -0,402*** -0,367*** -0,346*** -0,338*** -0,337*** -0,545*** -0,542*** -0,542*** 

  
(0,065) (0,082) (0,080) (0,080) (0,081) (0,081) (0,143) (0,143) (0,143) 

Raca==Amarela 
 

-0,250** -0,387*** -0,378*** -0,410*** -0,415*** -0,415*** -0,900*** -0,901*** -0,754*** 

  
(0,103) (0,135) (0,134) (0,135) (0,135) (0,135) (0,278) (0,277) (0,234) 

Raca==Parda 
 

0,007 -0,018 -0,018 -0,063 -0,053 -0,054 -0,194** -0,194** -0,206** 

  
(0,038) (0,045) (0,045) (0,046) (0,046) (0,046) (0,088) (0,088) (0,088) 

Raca==Indigena 
 

-0,595*** -0,507*** -0,509*** -0,550*** -0,542*** -0,543*** -0,581** -0,585** -0,624** 

  
(0,125) (0,145) (0,144) (0,143) (0,143) (0,143) (0,255) (0,255) (0,256) 

Idade==<13 
 

-0,101 -0,290 -0,314 -0,518 -0,520 -0,522 -1,105* -1,100* -0,919 

  
(0,256) (0,341) (0,331) (0,328) (0,328) (0,327) (0,622) (0,622) (0,621) 

Idade==13 
 

0,147*** 0,119** 0,089* 0,060 0,063 0,063 0,070 0,071 0,050 

  
(0,041) (0,048) (0,048) (0,048) (0,048) (0,048) (0,087) (0,087) (0,086) 

Idade==15 
 

-0,436*** -0,468*** -0,413*** -0,451*** -0,442*** -0,442*** -0,254** -0,251* -0,250* 

  
(0,053) (0,065) (0,064) (0,064) (0,064) (0,065) (0,129) (0,129) (0,128) 

Idade==>15 
 

-0,619*** -0,602*** -0,547*** -0,623*** -0,618*** -0,619*** -0,518*** -0,516*** -0,533*** 

  
(0,063) (0,077) (0,077) (0,077) (0,078) (0,078) (0,159) (0,159) (0,159) 

Trabalha 
  

-1,078*** -1,038*** -1,056*** -1,035*** -1,034*** -0,857*** -0,858*** -0,858*** 

   
(0,081) (0,079) (0,079) (0,079) (0,079) (0,136) (0,136) (0,135) 

IENS1==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

-0,216* -0,216* -0,191 -0,192* -0,193* -0,632** -0,632** -0,647*** 

   
(0,118) (0,117) (0,117) (0,117) (0,117) (0,248) (0,248) (0,247) 

IENS1==Medio completo/Superior 
incompleto   

-0,051 -0,120 -0,099 -0,132 -0,132 -0,660** -0,657** -0,651** 

   
(0,184) (0,183) (0,182) (0,183) (0,183) (0,298) (0,298) (0,296) 

IENS1==Superior completo 
  

-0,083 -0,158 -0,210 -0,271 -0,271 -0,917*** -0,916*** -0,908*** 

   
(0,180) (0,179) (0,179) (0,181) (0,180) (0,296) (0,296) (0,294) 

IENS2==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

0,081 0,088 0,086 0,085 0,086 0,519** 0,519** 0,506* 

   
(0,129) (0,128) (0,127) (0,127) (0,127) (0,262) (0,262) (0,261) 

IENS2==Medio completo/Superior 
incompleto   

0,022 0,059 0,047 0,059 0,059 0,553* 0,550* 0,544* 

   
(0,182) (0,181) (0,181) (0,181) (0,181) (0,296) (0,297) (0,295) 
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Violencia 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

IENS2==Superior completo 
  

-0,258 -0,226 -0,247 -0,279* -0,281* -0,074 -0,079 -0,081 

   
(0,158) (0,157) (0,156) (0,157) (0,157) (0,253) (0,253) (0,251) 

Bens e servicos 
  

-0,021 -0,053*** -0,015 -0,023 -0,023 0,034 0,034 0,021 

   
(0,016) (0,016) (0,017) (0,017) (0,017) (0,031) (0,031) (0,030) 

PAIS FUMANTES==Pai e mae 
   

-1,055*** -1,040*** -1,014*** -1,014*** -0,949*** -0,950*** -0,949*** 

    
(0,116) (0,116) (0,115) (0,115) (0,201) (0,201) (0,201) 

PAIS FUMANTES==Pai ou mae 
   

-0,368*** -0,349*** -0,342*** -0,342*** -0,220** -0,221** -0,220** 

    
(0,051) (0,051) (0,051) (0,051) (0,093) (0,093) (0,092) 

Mora com os Pais 
   

0,309*** 0,266*** 0,268*** 0,268*** 0,153* 0,153* 0,159* 

    
(0,047) (0,047) (0,047) (0,047) (0,088) (0,088) (0,087) 

Capital 
    

-0,143*** -0,148*** -0,144*** -0,387*** -0,387*** -0,354*** 

     
(0,046) (0,046) (0,046) (0,085) (0,085) (0,087) 

ELOCA2==Norte 
    

0,214*** 0,215*** 0,210*** 0,476*** 0,491*** 0,449*** 

     
(0,051) (0,051) (0,051) (0,106) (0,106) (0,108) 

ELOCA2==Nordeste 
    

0,322*** 0,299*** 0,289*** 0,398*** 0,407*** 0,351*** 

     
(0,050) (0,050) (0,052) (0,106) (0,106) (0,108) 

ELOCA2==Sudeste 
    

-0,270*** -0,279*** -0,281*** -0,309*** -0,300*** -0,250** 

     
(0,055) (0,056) (0,056) (0,104) (0,104) (0,104) 

ELOCA2==Sul 
    

-0,082 -0,064 -0,061 -0,108 -0,098 -0,124 

     
(0,058) (0,058) (0,058) (0,109) (0,110) (0,115) 

Classificacao localidade da escola 
como area de risco (violencia)     

0,072*** 0,062*** 0,062*** 0,085*** 0,088*** 0,085** 

     
(0,017) (0,018) (0,018) (0,033) (0,033) (0,033) 

Tipo da Escola 
     

0,214*** 0,211*** 0,403*** 0,423*** 0,439*** 

      
(0,066) (0,070) (0,120) (0,123) (0,129) 

Conselho Escolar 
     

-0,057 -0,055 -0,119 -0,128 -0,121 

      
(0,059) (0,059) (0,114) (0,115) (0,115) 

Cantina 
      

0,012 0,008 0,018 0,098 

       
(0,049) (0,092) (0,091) (0,138) 

Ambulante/Carrocinha 
      

0,036 -0,035 -0,040 0,305** 

       
(0,044) (0,083) (0,083) (0,129) 

Imagem Corporal 
       

0,568*** 0,569*** 0,525*** 

        
(0,056) (0,056) (0,055) 

Relacao com os colegas de aula 
       

0,248*** 0,249*** 0,242*** 

        
(0,024) (0,024) (0,024) 

Seguranca no transito 
       

0,376*** 0,376*** 0,355*** 

        
(0,024) (0,024) (0,023) 

Saude mental 
       

0,341*** 0,341*** 0,327*** 

        
(0,023) (0,023) (0,023) 

Cigarro nas escolas 
        

0,064 0,066 

         
(0,056) (0,057) 

Envolvimento dos pais 
         

0,050*** 
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Violencia 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

          
(0,012) 

Orientacao sexual na escola 
         

0,126*** 

          
(0,046) 

Venda de alimentos nao saudaveis 
         

0,003 

          
(0,028) 

Venda de alimentos nao saudaveis 
(ponto alternativo)          

0,081** 

          
(0,033) 

Venda de alimentos saudaveis 
         

-0,038 

          
(0,055) 

Venda de alimentos saudaveis (ponto 
alternativo)          

-0,005 

          
(0,066) 

Constant 38,721*** 39,284*** 39,534*** 39,601*** 39,215*** 39,377*** 39,360*** 27,511*** 27,427*** 26,569*** 

 
(0,073) (0,083) (0,107) (0,118) (0,133) (0,149) (0,152) (0,535) (0,547) (0,625) 

Adjusted R2 0,001 0,018 0,034 0,044 0,049 0,049 0,049 0,190 0,190 0,191 

Observations 95.165,000 95.122,000 68.171,000 68.076,000 68.041,000 67.981,000 67.981,000 22.810,000 22.806,000 22.610,000 

Robust standard errors in parentheses                   

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1                     

Controles 
          (1) Individuais não sim sim sim sim sim sim sim sim sim 

(2) Socioeconomico não não sim sim sim sim sim sim sim sim 

(3) Ambiente Familiar não não não sim sim sim sim sim sim sim 

(4) Região Geográfica e Localização não não não não sim sim sim sim sim sim 

(5) Escola não não não não não sim sim sim sim sim 

(6) Locais de Venda de Alimentos não não não não não não sim sim sim sim 

(7) Outros não não não não não não não sim sim sim 
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APÊNDICE I – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de Uso de Serviços de Saúde 

Uso de Servicos de Saude 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

Cigarro nas escolas -0,001 -0,002 -0,013 -0,013 -0,012 -0,019 -0,019 -0,051** -0,050** -0,021 

 
(0,010) (0,010) (0,011) (0,011) (0,011) (0,012) (0,012) (0,020) (0,021) (0,022) 

Estrutura para atividade fisica na 
escola 

-0,007** -0,006* -0,005 -0,005 -0,005 -0,003 -0,003 -0,010 -0,010 -0,008 

 
(0,003) (0,003) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,007) (0,007) (0,007) 

Orientacao sexual na escola 0,031*** 0,031*** 0,027*** 0,027*** 0,028*** 0,026*** 0,026*** 0,007 0,007 0,005 

 
(0,007) (0,007) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,016) (0,016) (0,017) 

Sexo 
 

-0,030** -0,025 -0,022 -0,023 -0,025 -0,025 -0,015 -0,015 -0,011 

  
(0,015) (0,017) (0,017) (0,017) (0,017) (0,017) (0,032) (0,032) (0,034) 

Raca==Preta 
 

0,036 0,056* 0,055* 0,051* 0,046 0,046 0,019 0,021 0,005 

  
(0,024) (0,029) (0,029) (0,029) (0,029) (0,029) (0,048) (0,048) (0,050) 

Raca==Amarela 
 

0,042 0,007 0,005 0,004 0,004 0,005 0,106 0,108 0,100 

  
(0,037) (0,041) (0,041) (0,041) (0,041) (0,041) (0,068) (0,068) (0,069) 

Raca==Parda 
 

0,014 0,033* 0,033* 0,032* 0,026 0,026 0,052 0,052 0,059 

  
(0,016) (0,019) (0,019) (0,019) (0,019) (0,019) (0,034) (0,034) (0,036) 

Raca==Indigena 
 

0,123*** 0,115** 0,115** 0,114** 0,115** 0,115** 0,149 0,149 0,138 

  
(0,044) (0,050) (0,049) (0,050) (0,049) (0,049) (0,095) (0,095) (0,103) 

Idade==<13 
 

0,024 0,025 0,024 0,030 0,032 0,031 0,111 0,112 0,271** 

  
(0,069) (0,084) (0,084) (0,085) (0,085) (0,085) (0,180) (0,180) (0,135) 

Idade==13 
 

0,023 0,012 0,013 0,015 0,016 0,016 -0,022 -0,023 -0,019 

  
(0,019) (0,022) (0,022) (0,022) (0,022) (0,022) (0,037) (0,037) (0,039) 

Idade==15 
 

-0,002 0,005 0,002 0,002 0,002 0,002 -0,041 -0,040 -0,044 

  
(0,020) (0,023) (0,023) (0,023) (0,024) (0,024) (0,041) (0,041) (0,044) 

Idade==>15 
 

0,013 0,018 0,014 0,015 0,013 0,012 0,026 0,026 0,028 

  
(0,022) (0,025) (0,025) (0,025) (0,026) (0,026) (0,050) (0,050) (0,056) 

Trabalha 
  

0,042* 0,040* 0,041* 0,037 0,037 -0,007 -0,008 -0,017 

   
(0,024) (0,024) (0,024) (0,024) (0,024) (0,039) (0,039) (0,041) 

IENS1==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

0,022 0,021 0,021 0,026 0,026 -0,019 -0,018 -0,014 

   
(0,040) (0,040) (0,040) (0,040) (0,040) (0,066) (0,066) (0,069) 

IENS1==Medio completo/Superior 
incompleto   

0,067 0,071 0,070 0,093 0,093 0,058 0,057 0,038 

   
(0,075) (0,075) (0,075) (0,076) (0,076) (0,125) (0,125) (0,134) 

IENS1==Superior completo 
  

0,031 0,036 0,039 0,076 0,076 0,115 0,116 0,083 

   
(0,073) (0,073) (0,073) (0,076) (0,075) (0,126) (0,127) (0,135) 

IENS2==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

0,022 0,023 0,022 0,017 0,018 0,041 0,040 0,032 
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Uso de Servicos de Saude 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

   
(0,044) (0,044) (0,044) (0,044) (0,044) (0,074) (0,074) (0,077) 

IENS2==Medio completo/Superior 
incompleto   

-0,057 -0,059 -0,061 -0,075 -0,075 -0,044 -0,042 -0,034 

   
(0,074) (0,074) (0,074) (0,075) (0,075) (0,123) (0,123) (0,132) 

IENS2==Superior completo 
  

0,012 0,008 0,007 0,016 0,017 -0,001 0,001 0,012 

   
(0,063) (0,063) (0,063) (0,064) (0,064) (0,105) (0,105) (0,112) 

Bens e servicos 
  

0,001 0,002 0,002 0,005 0,005 0,007 0,007 0,005 

   
(0,005) (0,005) (0,006) (0,006) (0,006) (0,010) (0,010) (0,011) 

PAIS FUMANTES==Pai e mae 
   

0,038 0,037 0,035 0,035 -0,002 -0,002 -0,012 

    
(0,032) (0,032) (0,032) (0,032) (0,052) (0,052) (0,054) 

PAIS FUMANTES==Pai ou mae 
   

0,025 0,026 0,024 0,024 -0,029 -0,030 -0,038 

    
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,035) (0,035) (0,037) 

Mora com os Pais 
   

-0,027 -0,025 -0,023 -0,023 -0,035 -0,034 -0,036 

    
(0,018) (0,018) (0,018) (0,018) (0,034) (0,033) (0,036) 

Capital 
    

-0,009 -0,008 -0,009 -0,025 -0,022 -0,015 

     
(0,018) (0,018) (0,018) (0,031) (0,031) (0,032) 

ELOCA2==Norte 
    

0,046** 0,044** 0,045** 0,037 0,031 0,040 

     
(0,022) (0,022) (0,022) (0,040) (0,040) (0,042) 

ELOCA2==Nordeste 
    

0,011 0,019 0,020 0,042 0,039 0,027 

     
(0,022) (0,022) (0,022) (0,040) (0,040) (0,042) 

ELOCA2==Sudeste 
    

0,043* 0,046** 0,046** 0,083** 0,082** 0,092** 

     
(0,022) (0,022) (0,022) (0,039) (0,039) (0,040) 

ELOCA2==Sul 
    

0,004 -0,007 -0,008 0,021 0,021 0,038 

     
(0,024) (0,024) (0,024) (0,040) (0,041) (0,042) 

Classificacao localidade da escola 
como area de risco (violencia)     

-0,004 -0,001 -0,001 -0,007 -0,007 -0,010 

     
(0,007) (0,007) (0,007) (0,012) (0,012) (0,013) 

Tipo da Escola 
     

-0,090*** -0,086*** -0,089* -0,086 -0,080 

      
(0,029) (0,031) (0,051) (0,053) (0,055) 

Conselho Escolar 
     

0,029 0,029 0,081* 0,081* 0,071 

      
(0,026) (0,026) (0,045) (0,045) (0,049) 

Cantina 
      

-0,010 0,004 0,011 0,051 

       
(0,018) (0,032) (0,054) (0,059) 

Ambulante/Carrocinha 
      

-0,007 -0,004 0,038 0,014 

       
(0,017) (0,030) (0,058) (0,063) 

Comportamento alimentar 
       

0,013 0,013 0,008 

        
(0,009) (0,009) (0,010) 

Imagem Corporal 
       

-0,030* -0,031* -0,045*** 

        
(0,016) (0,016) (0,017) 

Prevalencia de asma 
       

-0,040* -0,039* -0,043* 

        
(0,022) (0,022) (0,024) 

Relacao com os colegas de aula 
       

-0,001 -0,001 -0,001 
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Uso de Servicos de Saude 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

        
(0,008) (0,008) (0,009) 

Relacao sexual 
       

-0,011** -0,011** -0,012** 

        
(0,005) (0,005) (0,005) 

Seguranca no transito 
       

-0,001 -0,001 -0,005 

        
(0,007) (0,007) (0,007) 

Saude mental 
       

-0,017** -0,017** -0,023*** 

        
(0,007) (0,007) (0,008) 

Venda de alimentos nao saudaveis 
        

-0,003 -0,001 

         
(0,011) (0,012) 

Venda de alimentos nao saudaveis 
(ponto alternativo)         

0,013 0,015 

         
(0,014) (0,015) 

Venda de alimentos saudaveis 
        

-0,010 -0,022 

         
(0,021) (0,023) 

Venda de alimentos saudaveis (ponto 
alternativo)         

0,008 0,022 

         
(0,023) (0,024) 

Envolvimento dos pais 
         

0,018*** 

          
(0,004) 

Estrutura para estudo na escola 
         

-0,002 

          
(0,018) 

Constant 3,298*** 3,285*** 3,263*** 3,268*** 3,259*** 3,220*** 3,226*** 3,739*** 3,674*** 3,620*** 

 
(0,029) (0,032) (0,042) (0,044) (0,051) (0,055) (0,056) (0,159) (0,203) (0,223) 

Adjusted R2 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,012 0,011 0,017 

Observations 39.708,000 39.693,000 29.414,000 29.374,000 29.363,000 29.342,000 29.342,000 10.160,000 10.160,000 8.986,000 

Robust standard errors in parentheses                   

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1                     

Controles 
          (1) Individuais não sim sim sim sim sim sim sim sim sim 

(2) Socioeconomico não não sim sim sim sim sim sim sim sim 

(3) Ambiente Familiar não não não sim sim sim sim sim sim sim 

(4) Região Geográfica e Localização não não não não sim sim sim sim sim sim 

(5) Escola não não não não não sim sim sim sim sim 

(6) Locais de Venda de Alimentos não não não não não não sim sim sim sim 

(7) Outros não não não não não não não sim sim sim 

 

 

 



85 
 

APÊNDICE J – Resultado da estimação do modelo de regressão para o indicador de Consumo de Drogas Ilícitas 

Consumo de Drogas Ilicitas 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Modelo7 Modelo8 Modelo9 Modelo10 

Estrutura para atividade fisica na 
escola 

-0,083*** -0,081*** -0,073** -0,071** -0,027 -0,035 -0,037 -0,071 -0,068 -0,066 

 
(0,029) (0,030) (0,036) (0,036) (0,035) (0,035) (0,036) (0,047) (0,047) (0,048) 

Estrutura para estudo na escola -0,170** -0,159** -0,125 -0,107 -0,012 -0,056 -0,060 0,018 0,020 0,002 

 
(0,078) (0,079) (0,093) (0,092) (0,091) (0,092) (0,092) (0,148) (0,149) (0,143) 

Cigarro nas escolas -0,124 -0,156* -0,225** -0,229** -0,201* -0,146 -0,155 -0,077 -0,086 -0,099 

 
(0,090) (0,090) (0,106) (0,104) (0,104) (0,105) (0,105) (0,139) (0,140) (0,147) 

Sexo 
 

-0,500*** -0,391** -0,423*** -0,453*** -0,427*** -0,422*** 0,108 0,104 0,062 

  
(0,128) (0,153) (0,151) (0,149) (0,148) (0,148) (0,244) (0,245) (0,243) 

Raca==Preta 
 

0,116 -0,396* -0,336 -0,390 -0,378 -0,377 0,112 0,120 0,198 

  
(0,202) (0,237) (0,238) (0,237) (0,237) (0,237) (0,367) (0,369) (0,374) 

Raca==Amarela 
 

-0,316 -0,714 -0,721* -0,933** -0,944** -0,973** -0,457 -0,473 0,011 

  
(0,361) (0,436) (0,430) (0,414) (0,407) (0,407) (0,528) (0,529) (0,476) 

Raca==Parda 
 

0,275* 0,087 0,074 -0,114 -0,068 -0,071 0,075 0,058 0,052 

  
(0,142) (0,169) (0,168) (0,171) (0,170) (0,170) (0,239) (0,238) (0,236) 

Raca==Indigena 
 

-0,704** -0,810** -0,853** -0,942** -0,947** -0,951** -0,284 -0,299 -0,150 

  
(0,330) (0,393) (0,379) (0,394) (0,392) (0,391) (0,493) (0,497) (0,480) 

Idade==<13 
 

-0,254 -0,113 0,125 -0,004 0,030 0,079 -0,838 -0,747 -2,521*** 

  
(1,258) (1,304) (1,123) (1,276) (1,266) (1,283) (1,176) (1,162) (0,841) 

Idade==13 
 

-0,268 -0,061 -0,105 -0,127 -0,101 -0,102 -0,141 -0,136 -0,123 

  
(0,217) (0,270) (0,266) (0,262) (0,261) (0,260) (0,312) (0,315) (0,314) 

Idade==15 
 

-0,015 0,052 0,120 0,039 0,047 0,042 0,446* 0,459* 0,427 

  
(0,157) (0,188) (0,187) (0,184) (0,183) (0,183) (0,266) (0,268) (0,264) 

Idade==>15 
 

0,062 -0,105 -0,077 -0,259 -0,241 -0,254 0,338 0,344 0,252 

  
(0,173) (0,205) (0,203) (0,205) (0,204) (0,204) (0,325) (0,327) (0,318) 

Trabalha 
  

-0,495*** -0,485*** -0,486*** -0,460*** -0,456** 0,205 0,213 0,212 

   
(0,182) (0,180) (0,178) (0,177) (0,177) (0,251) (0,252) (0,252) 

IENS1==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

-0,194 -0,126 -0,011 -0,064 -0,063 -0,473 -0,442 -0,530 

   
(0,387) (0,360) (0,363) (0,358) (0,358) (0,473) (0,473) (0,474) 

IENS1==Medio completo/Superior 
incompleto   

0,122 0,032 0,139 -0,050 -0,023 -0,164 -0,132 -0,099 

   
(0,592) (0,569) (0,556) (0,557) (0,555) (0,975) (0,973) (1,000) 

IENS1==Superior completo 
  

0,278 0,173 0,174 -0,044 -0,014 -0,419 -0,379 -0,456 

   
(0,570) (0,546) (0,532) (0,538) (0,538) (0,932) (0,930) (0,966) 

IENS2==Fundamental completo/Medio 
incompleto   

0,186 0,097 0,062 0,116 0,119 0,825 0,814 0,858 

   
(0,441) (0,415) (0,414) (0,411) (0,411) (0,580) (0,579) (0,579) 
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IENS2==Medio completo/Superior 
incompleto   

-0,363 -0,281 -0,329 -0,200 -0,231 0,130 0,109 0,106 

   
(0,593) (0,570) (0,556) (0,552) (0,550) (0,954) (0,952) (0,969) 

IENS2==Superior completo 
  

-0,708 -0,650 -0,649 -0,672 -0,707 -0,516 -0,525 -0,518 

   
(0,510) (0,485) (0,468) (0,459) (0,460) (0,825) (0,822) (0,860) 

Bens e servicos 
  

-0,208*** -0,256*** -0,181*** -0,204*** -0,203*** -0,095 -0,103 -0,093 

   
(0,053) (0,054) (0,056) (0,056) (0,057) (0,074) (0,073) (0,072) 

PAIS FUMANTES==Pai e mae 
   

-1,313*** -1,212*** -1,176*** -1,178*** -1,167*** -1,165*** -1,124*** 

    
(0,254) (0,253) (0,252) (0,252) (0,324) (0,325) (0,321) 

PAIS FUMANTES==Pai ou mae 
   

-0,405** -0,271* -0,245 -0,243 -0,528** -0,529** -0,586** 

    
(0,164) (0,163) (0,163) (0,163) (0,243) (0,244) (0,242) 

Mora com os Pais 
   

0,427*** 0,316** 0,309** 0,301** -0,210 -0,193 -0,198 

    
(0,150) (0,149) (0,148) (0,148) (0,216) (0,215) (0,216) 

Capital 
    

-0,774*** -0,770*** -0,752*** -0,531** -0,526** -0,481** 

     
(0,143) (0,142) (0,143) (0,212) (0,213) (0,214) 

ELOCA2==Norte 
    

1,077*** 1,057*** 1,031*** 1,334*** 1,291*** 1,350*** 

     
(0,167) (0,168) (0,171) (0,292) (0,291) (0,292) 

ELOCA2==Nordeste 
    

0,894*** 0,805*** 0,762*** 0,904*** 0,858*** 0,941*** 

     
(0,167) (0,170) (0,174) (0,282) (0,280) (0,287) 

ELOCA2==Sudeste 
    

-0,498*** -0,495*** -0,508*** -0,116 -0,144 -0,071 

     
(0,172) (0,172) (0,172) (0,258) (0,259) (0,261) 

ELOCA2==Sul 
    

-0,609*** -0,556*** -0,554*** 0,004 -0,048 -0,031 

     
(0,178) (0,180) (0,182) (0,272) (0,273) (0,287) 

Classificacao localidade da escola 
como area de risco (violencia)     

0,035 0,007 0,009 -0,018 -0,015 0,002 

     
(0,061) (0,063) (0,062) (0,090) (0,091) (0,092) 

Tipo da Escola 
     

0,481* 0,470* 0,605** 0,627** 0,590* 

      
(0,246) (0,245) (0,308) (0,309) (0,315) 

Conselho Escolar 
     

-0,569** -0,566** -0,624* -0,625* -0,581* 

      
(0,222) (0,222) (0,349) (0,346) (0,351) 

Cantina 
      

0,053 0,200 0,193 0,230 

       
(0,161) (0,232) (0,233) (0,382) 

Ambulante/Carrocinha 
      

0,181 -0,016 0,001 0,351 

       
(0,152) (0,236) (0,236) (0,373) 

Comportamento alimentar 
       

0,032 0,033 -0,005 

        
(0,064) (0,064) (0,064) 

Imagem Corporal 
       

0,248*** 0,234*** 0,200** 

        
(0,090) (0,089) (0,090) 

Relacao com os colegas de aula 
       

-0,101* -0,104* -0,108* 

        
(0,057) (0,057) (0,057) 

Relacao sexual 
       

0,271*** 0,270*** 0,247*** 

        
(0,029) (0,029) (0,028) 
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Seguranca no transito 
       

0,241*** 0,237*** 0,215*** 

        
(0,043) (0,042) (0,042) 

Saude mental 
       

0,210*** 0,209*** 0,201*** 

        
(0,049) (0,050) (0,049) 

Orientacao sexual na escola 
        

0,090 0,058 

         
(0,099) (0,095) 

Envolvimento dos pais 
         

0,102*** 

          
(0,028) 

Venda de alimentos nao saudaveis 
         

0,024 

          
(0,071) 

Venda de alimentos nao saudaveis 
(ponto alternativo)          

0,125 

          
(0,097) 

Venda de alimentos saudaveis 
         

-0,009 

          
(0,126) 

Venda de alimentos saudaveis (ponto 
alternativo)          

0,194 

          
(0,174) 

Constant 12,456*** 12,678*** 13,954*** 14,165*** 13,574*** 14,332*** 14,273*** 6,095*** 6,072*** 4,748*** 

 
(0,335) (0,362) (0,458) (0,478) (0,515) (0,571) (0,573) (1,107) (1,120) (1,359) 

Adjusted R2 0,006 0,016 0,042 0,063 0,096 0,101 0,101 0,290 0,291 0,292 

Observations 7.837,000 7.832,000 5.678,000 5.668,000 5.664,000 5.660,000 5.660,000 2.001,000 1.994,000 1.975,000 

Robust standard errors in parentheses                   

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1                     

Controles 
          (1) Individuais não sim sim sim sim sim sim sim sim sim 

(2) Socioeconomico não não sim sim sim sim sim sim sim sim 

(3) Ambiente Familiar não não não sim sim sim sim sim sim sim 

(4) Região Geográfica e Localização não não não não sim sim sim sim sim sim 

(5) Escola não não não não não sim sim sim sim sim 

(6) Locais de Venda de Alimentos não não não não não não sim sim sim sim 

(7) Outros não não não não não não não sim sim sim 

 

 


