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Resumo: A atividade física (AF) regular aliada ao consumo alimentar (CA) saudável propicia que 

crianças e adolescentes cresçam e se desenvolvam adequadamente. A AF demanda aumento do gasto 

energético total, compensado com a vontade natural da busca pelo alimento, que pode resultar na 

manutenção ou mesmo aumento do IMC. O estudo verificou a influência da AF diária no CA de 

estudantes do segundo ao quinto ano de escola pública, em cidade de grande porte do estado da Bahia 

(54,2% de meninos; 6-15 anos de idade) durante um ano letivo. CA e AF foram relatados no 

questionário Consumo Alimentar e Atividade Física de Escolares (Web-CAAFE). As coletas de 

dados ocorreram nos meses de maio (n = 381), julho (n = 438), setembro (n = 429) e novembro (n = 

418), com amostra analítica de 470 pessoas/tempo. As análises foram conduzidas via modelagem de 

equações de estimativa generalizada (GEE), para medidas repetidas (modelo binomial negativo). O 

CA foi 75% e 22% maior no terceiro (IRR=1,75; IC95%: 1,61-1,91) e segundo (IRR=1,22; 

IC95%:1,13-1,33) tercis de AF, em comparação com o primeiro, ajustado por idade e IMC. No atual 

estudo, o CA dos escolares com maior frequência diária de AF foi maior, independente do grupo 

alimentar da idade e do IMC, evidenciando efeito compensatório do aumento do CA – incluindo 

alimentos não saudáveis – em função da AF. Ações relacionadas à alimentação saudável durante a 

infância são importantes, principalmente com foco em crianças com maior AF diária. 
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