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Resumo 

Introdução: A formação e desenvolvimento de hábitos alimentares na idade 

infantojuvenil é uma etapa extremamente importante. A adoção de práticas 

alimentares saudáveis em idade infantil e a continuidade dessas mesmas práticas 

na fase da adolescência são um fator determinante na prevenção de distúrbios 

alimentares e risco de obesidade. Estudar o poder parental nas escolhas 

alimentares dos seus filhos é pertinente para a implementação de estratégias de 

intervenção nutricional em idade pediátrica mais eficazes. 

Objetivo: Estudar a influência dos hábitos alimentares dos pais na formação e 

desenvolvimento dos hábitos alimentares das crianças e adolescentes. 

Metodologia: Estudo observacional e transversal onde se analisou a associação de 

frequências de consumo alimentar entre crianças e adolescentes e as suas mães e 

avaliou-se a correlação com os valores antropométricos. Enviaram-se 

questionários de autoadministração e mediram-se os parâmetros antropométricos 

das crianças e adolescentes para a obtenção dos dados. 

Resultados: Relativamente às frequências de consumo alimentar entre mães e 

filhas, observaram-se três associações positivas e estatisticamente significativas 

para os refrigerantes, água e sopa. Verificou-se uma correlação positiva e com 

significado estatístico, entre as habilitações literárias das mães e o seu consumo 

de água. O IMC das mães e o z-score para IMC das filhas revelaram uma associação 

positiva significativa. 

Conclusão: Os resultados indicam que há uma certa influência dos hábitos 

alimentares e do IMC das mães nos hábitos e no z-score das suas filhas. 

Palavras-chave: Hábitos alimentares; influência; IMC; z-score 
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Abstract 

Introduction: The formation and development of eating habits at a young age is 

an extremely important stage. The adoption of healthy eating practices at a young 

age and the continuity of these same practices during adolescence are a 

determining factor in preventing eating disorders and obesity risk. Studying 

parental influence in their children's food choices is relevant in implementing 

nutritional intervention strategies in pediatric age. 

Aim: To study the influence of parents 'eating habits on the formation and 

development of children's and adolescents' eating habits. 

Methods: Observational and cross-sectional study where the association of 

frequency of food consumption between children and adolescents and their 

mothers was analyzed and the correlation with anthropometric values was 

evaluated. Self-administration questionnaires were sent and the anthropometric 

parameters of children and adolescents were measured to obtain the data. 

Results: Regarding the frequency of food consumption among mothers and 

daughters, three positive and statistically significant associations were observed 

for soft drinks, water and soup. There was a positive and statistically significant 

correlation between the mothers' educational qualifications and their water 

consumption. The mothers 'BMI and the daughters' z-score for BMI revealed a 

significant positive association. 

Conclusion: The results indicate that there is a certain influence of the mothers 

'eating habits and BMI on their daughters' habits and z-score. 

Keywords: Eating habits; influence; BMI; z-score 
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Introdução 

A obesidade infantil tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2016, estimou-se que 18% das crianças 

e adolescentes entres os 5 e os 19 anos apresentavam excesso de peso ou 

obesidade.(1) Nesse mesmo ano, em Portugal, as estimativas apontaram que a 

prevalência de sobrepeso ou obesidade em crianças e adolescentes, entre os 10 e 

os 19 anos, rondaram os 30,2%.(1) 

A alimentação na idade escolar, devido ao elevado consumo de bebidas 

açucaradas, doces de pastelaria e alimentos com grande densidade energética, 

constitui um risco para o aumento da obesidade, e consequentemente, para a 

saúde.(2) Um balanço de ingestão energética positivo e a falta de prática de 

atividade física, associados a um estilo de vida sedentário, são fatores individuais 

determinantes para a obesidade.(3) 

Uma vez que o período infantil é fulcral no desenvolvimento dos hábitos 

alimentares que poderão afetar a saúde, não só no presente, como também a 

longo prazo, torna-se pertinente que as crianças adquiram conhecimentos acerca 

da alimentação saudável, para que possam tomar decisões mais conscientes e 

adequadas a nível alimentar na vida adulta.(4) 

Estas práticas vão sendo adquiridas numa fase inicial, e vão se alterando ao longo 

da vida, através de fatores biológicos e sociais. Por essa razão, o ambiente em 

que estamos inseridos tem um papel fundamental nas nossas preferências.(5) 

Identificar os fatores mais determinantes no molde das práticas alimentares das 

crianças e adolescentes tem vindo a ganhar cada vez mais importância na 
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literatura, permitindo procurar métodos mais eficazes de intervenção nutricional 

nos mais novos. 

Sabe-se que, atualmente, o contexto familiar é um fator importante no 

desenvolvimento pessoal, nomeadamente a nível alimentar, ou seja, o modo como 

uma família se organiza, comunica e interliga emocionalmente, poderá ter um 

papel fulcral na formação de hábitos alimentares (HA).(6) 

Um estudo realizado com crianças em idade pré-escolar questionou se teria mais 

importância para as crianças a informação verbal que os pais lhes transmitem ou 

o exemplo que eles dão com a sua própria dieta, e concluiu que a teoria que eles 

ensinam como o ideal a seguir tem uma grande influência na dieta das crianças, 

talvez até mais do que as suas próprias ações.(7) No entanto, as práticas 

alimentares que os pais tentam transmitir aos filhos estão intrinsecamente 

relacionadas com os seus próprios hábitos. Um trabalho de investigação admite 

que há uma associação positiva entre o consumo de fruta e vegetais por parte das 

crianças e adolescentes e a ingestão destes mesmo alimentos por parte dos seus 

pais.(8) Desta forma, poderá ser interessante estudar não só os comportamentos 

alimentares dos filhos mas também dos pais, para que possamos adotar melhores 

estratégias de intervenção. 

Não é fácil alterar hábitos alimentares ou aplicar ferramentas para ajudar a 

alterar o peso de crianças de forma direta. Tudo isto potencia a ideia de que, se 

nos focarmos mais nas práticas alimentares dos pais e intervirmos principalmente 

nessa área, poderemos obter melhores resultados para prevenir padrões 

alimentares prejudiciais à saúde e o excesso de peso em idade infantil.(5) 



 

 

 

Desta forma, propõe-se como objetivo geral deste projeto: estudar a influência 

dos hábitos alimentares dos pais na formação e desenvolvimento dos hábitos 

alimentares das crianças e adolescentes. 

Em termos de objetivos específicos, temos o estudo da: 

• Relação entre o nível de literacia e os hábitos alimentares dos pais; 

• Relação entre as frequências de consumo de pais e filhos; 

• Relação entre o Índice de Massa Corporal (IMC) dos pais e o z-score para 

IMC dos filhos; 

• Relação entre os hábitos alimentares das crianças e adolescentes e os 

valores antropométricos que apresentaram, nomeadamente o z-score para 

IMC.  

Metodologia 

Seleção da Amostra 

A amostra selecionada foi constituída por crianças e adolescentes com idades 

compreendidas entre os 11 e os 18 anos, inclusive, e pelos seus pais. Trata-se de 

uma amostra acidental, uma vez que a população infantojuvenil pertence a dois 

clubes desportivos, nomeadamente o Clube Académico de Sangemil (CAS) e o 

Núcleo Desportivo de Santa Joana (NDSJ), e não foi considerado para o estudo o 

facto de serem desportistas. 

Solicitou-se aos diretores dos respetivos clubes autorização para a realização do 

estudo. Após a permissão para realização do mesmo, foram enviados aos pais dos 

atletas o questionário a ser respondido. Visto que, tanto os pais como os filhos 

responderam ao questionário feito para o respetivo estudo, o pedido de 
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consentimento de participação encontrava-se no início do mesmo. Desta forma, 

ao abrirem, para poder responder e submeter, os pais tiveram de consentir com a 

sua participação no estudo, juntamente com a dos seus filhos. Ficou estabelecido 

como critérios de exclusão: o não consentimento por parte dos pais, a não resposta 

ao questionário enviado ou a inexistência de dados antropométricos dos filhos. 

Comissão de ética 

O estudo realizado foi submetido à aprovação da Comissão de Ética da Faculdade 

de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, que autorizou a 

realização do mesmo. 

Recolha de dados 

A recolha de dados, nomeadamente os valores antropométricos, decorreu entre 

fevereiro e março de 2020, nos clubes referidos acima. Os questionários foram 

aplicados durante o mês de junho de 2020, através da plataforma de questionários 

on-line Google Forms. 

As medições antropométricas dos atletas foram executadas pela estagiária. 

Encontra-se, posteriormente, a descrição do processo de medições. 

O questionário, administrado de forma direta, apresentou duas partes: dados 

sociodemográficos e caracterização dos hábitos alimentares. 

Caracterização dos HA 

Para a caracterização dos hábitos alimentares utilizou-se um questionário de 

frequência alimentar (QFA) adaptado, tendo por base o apresentado pelo 

departamento de Higiene e Epidemiologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto. O questionário avaliou a frequência de consumo de 

alimentos, grupos alimentares e bebidas, agrupada em 3 níveis: consumo diário 



 

 

 

(pelo menos 1 vez por dia), semana (uma a seis vezes por semana) ou mensal (pelo 

menos uma vez por mês). 

Avaliação do estado nutricional 

Para avaliar o estado nutricional, realizaram-se medições antropométricas a cada 

criança e adolescente. Antes de qualquer medição, obteve-se o consentimento 

verbal do atleta, além de um pedido de autorização entregue previamente aos 

pais, para que estes assinassem. 

Utilizou-se uma balança eletrónica digital calibrada TAURUS® Munich TGB-107, 

para medir o valor da massa corporal. Para medir a estatura, recorreu-se a uma 

fita métrica, previamente fixada numa parede, e com o auxílio de um objeto 

plano, colocado a 90º, funcionando como craveira, realizou-se a leitura do valor. 

Segundo as normas do International Society for the Advancement of 

Kinanthropometry (ISAK), cada pessoa medida encostou-se à parede, colocou-se a 

cabeça no plano de Frankfort, e mediu-se, assim, a sua altura. Realizou-se duas 

vezes esta medida, utilizando como valor final para tratamento de dados, a média 

das duas medições. 

Após a recolha de dados, inseriram-se os valores de massa corporal e estatura no 

software Anthro Plus, desenvolvido pela OMS, de forma a obter os valores de IMC 

e z-score do IMC ajustado à idade. 

Com base nos critérios e pontes de corte delineados pela OMS, classificou-se o 

estado nutricional de indivíduo, considerando o z-score ajustada para a idade, em 

magreza (Zsc < -2); peso normal (-2 ≤ Zsc ≤ +1); pré-obesidade (+1 < Zsc ≤ +2) e 

obesidade (Zsc > +2).(9) 
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Os valores de peso e altura obtidos para calcular o IMC das mães, foram auto 

reportados pelas mesmas, durante o preenchimento do questionário. 

Teste Piloto 

Antes da aplicação dos questionários, efetuou-se um teste piloto, utilizando a 

avaliação de 30 participantes (10 crianças e adolescentes e 20 adultos), com o 

objetivo de testar a metodologia planeada e melhorar ou modificar algumas 

questões que não estivessem bem estruturadas. A adesão não foi total, no 

entanto, o feedback foi 100% positivo. Todos os participantes consideraram o 

questionário simples e de fácil compreensão, sendo que todas as sugestões foram 

tidas em conta na elaboração do questionário final. 

Análise Estatística 

Após obtenção das respostas, estas foram analisadas estatisticamente, através do 

software de tratamento estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS, 

versão 26) para Windows. Utilizou-se o coeficiente da correlação de Spearman 

para testar a associação entre os HA das mães e das filhas; a relação entre as 

habilitações literárias das mães e as suas frequências de consumo alimentar e a 

relação entre a frequência de consumo de alimentos/grupo de alimentos e o z-

score para IMC das jovens. Os alimentos/grupo de alimentos estudados foram a 

sopa, fruta, doces de pastelaria, pizza/hambúrgueres, aperitivos salgados, água e 

refrigerantes. Efetuou-se o teste de Shapiro-Wilk para testar a normalidade das 

variáveis: IMC das mães e z-score para IMC das filhas. Sendo que o resultado 

confirmou a normalidade de ambas, utilizou-se o coeficiente da correlação de 

Pearson para avaliar a relação entre o IMC das mães e o z-score para o IMC das 

filhas. 



 

 

 

Resultados 

Foram enviados um total de 153 inquéritos para potenciais participantes, que 

cumpriam os critérios (crianças e adolescentes dos clubes CAS e NDSJ e os seus 

pais), dos quais, se obteve 70 respostas.  Dos questionários respondidos, 37 foram 

por parte dos jovens atletas (3 do sexo masculino e 34 do sexo feminino). Destes 

37, por cada criança ou adolescente que respondeu, 4 responderam ambos os pais, 

3 apenas responderam o pai, 20 tiveram correspondência de respostas apenas da 

mãe e 10 nenhum dos pais respondeu. Devido à diminuta resposta por parte de 

indivíduos do sexo masculino (3 crianças e 7 pais) limitou-se a seleção da amostra 

a apenas participantes do sexo feminino. Desta forma, a nossa amostra foi 

constituída por 44 participantes, 22 mães e 22 filhas.  

As variáveis em estudo foram o IMC das mães, o z-score para IMC das filhas e a 

frequência de consumo de um determinado alimento ou grupo de alimentos, 

nomeadamente, sopa, fruta, doces de pastelaria, pizza/hamburger, aperitivos 

salgados, água e refrigerantes das mães e filhas. 

Relativamente ao IMC das mães, a media foi 29.0 e valores mínimo e máximo 

foram 21.4 e 37.2, respetivamente. Quanto ao z-score para o IMC das jovens, o 

valor médio foi 0.66 e o mínimo e máximo foram -1.06 e 2.63, respetivamente. 

Quanto às variáveis de frequência alimentar, obtivemos o seguinte (Tabela 1 e 2): 

   Frequência 

alimentar 

    

Alimentos/Grupo 

de alimentos 

Nunca Menos 

de 

1x/mês 

1 a 3x/mês 1 a 

3x/sem 

4 a 

6x/sem 

1x/dia 2x ou 

+/dia 

Sopa 0 3 3 3 8 3 2 

Fruta 0 0 0 1 4 3 14 

Doces de 

pastelaria 

0 7 12 3 0 0 0 
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Tabela 1 – Frequências do consumo alimentar das mães 

Tabela 2 – Frequências do consumo alimentar das filhas 

Observa-se que 77% (n=17) das mães consomem fruta todos os dias, pelo menos 1 

vez, enquanto que apenas 59% das filhas consomem com a mesma frequência. No 

caso da sopa, verificou-se um maior consumo por parte das filhas, sendo que 36% 

(n=8) ingere, no mínimo, 1 vez por dia, comparativamente às mães, em que 

apenas 23% (n=5) consome com a mesma regularidade.  

O consumo de pizza/hambúrguer por parte das mães é menor que o das filhas, 

visto que 55% (n=12) consome menos de 1 vez por mês ou nunca, em comparação 

a 32% (n=7) das filhas. Quanto aos refrigerantes, 59% (n=13) das filhas bebem pelo 

menos 1 vez por mês, enquanto que apenas 41% (n=9) das mães o faz com a mesma 

periodicidade. 

No que diz respeito à força da relação entre as variáveis de frequência de consumo 

alimentar entre mães e filhas, os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

Pizza/Hamburger 3 9 10 0 0 0 0 

Aperitivos 

salgados 

2 12 8 1 0 0 0 

Água 0 0 0 0 2 2 18 

Refrigerantes 5 8 6 1 2 0 0 

   Frequência 

alimentar 

    

Alimentos/Grupo 

de alimentos 

Nunca Menos 

de 

1x/mês 

1 a 

3x/mês 

1 a 

3x/sem 

4 a 

6x/sem 

1x/dia 2x ou 

+/dia 

Sopa 0 0 2 3 9 5 3 

Fruta 0 0 3 3 3 2 11 

Doces de 

pastelaria 

1 6 11 2 1 1 0 

Pizza/Hambúrguer 1 6 11 4 0 0 0 

Aperitivos 

salgados 

2 5 14 1 0 0 0 

Água 0 0 0 0 0 2 20 

Refrigerantes 2 7 8 1 2 0 2 



 

 

 

 Sopa Fruta Doces de 
pastelaria 

Pizza/ 
Hambúrguer 

Aperitivos 
salgados 

Água Refrigerantes 

Ρ 0,508 0,412 0,401 0,293 0,387 0,593 0,651 

Sig. 0,016 0,057 0,065 0,185 0,075 0,004 0,001 
Tabela 3 – Coeficiente de correlação de Spearman entre as variáveis de frequência de consumo 
alimentar dos alimentos/grupo de alimentos em estudo, de mães e filhas 
 

Na Tabela 3, observamos que todas as associações são positivas, no entanto, 

aponta-se para o facto de nem todas terem significado estatístico. Os alimentos 

cujo consumo tem uma correlação mais forte são os refrigerantes, a água e a sopa, 

sendo os únicos valores estatisticamente significativos. 

Avaliou-se, também, a força da relação entre as habilitações literárias das mães 

e os seus HA (Tabela 4).  

  Sopa Fruta Doces de 
pastelaria 

Pizza/ 
Hamb. 

Aperitivos 
salgados 

Água Refrigerantes 

Hab. 
Literárias 

Ρ 0,060 0,047 -0,012 0,270 0,146 0,581 -0,151 

 Sig. 0,790 0,835 0,958 0,225 0,516 0,005 0,501 
Tabela 4 - Coeficiente de correlação de Spearman entre as variáveis de frequência de consumo 
alimentar dos alimentos/grupo de alimentos em estudo das mães e as suas habilitações literárias 
 

A associação entre as habilitações literárias das mães e a frequência de consumo 

de água é a mais forte e a única que apresenta significado estatístico. A ingestão 

de doces de pastelaria e refrigerantes demonstram uma associação negativa com 

o nível de literacia, no entanto, estes valores não são estatisticamente 

significativos. 

  IMC (Mães) 

z-score para 
IMC (Filhas) 

 0,490 

 Sig. 0,021 

Tabela 5 – Coeficiente de correlação de Pearson entre o IMC das mães e o z-score para o IMC das 
filhas 

 
Na Tabela 5, temos o valor da força da relação entre o IMC das mães e o z-score 

para IMC das filhas, verificando-se uma associação positiva entre as variáveis, com 

significado estatístico. 
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  Sopa Fruta Doces de 
pastelaria 

Pizza/ 
Hamb. 

Aperitivos 
salgados 

Água Refrigerantes 

z-score 
para IMC 

Ρ 0,071 0,053 -0,333 -0,404 -0,417 0,361 -0,249 

 Sig. 0,752 0,814 0,129 0,062 0,053 0,098 0,263 
Tabela 6 – Coeficiente de correlação de Spearman entre o z-score para IMC das crianças e 
adolescentes e a frequência de consumo dos alimentos/grupo de alimentos em estudo 

 

Os resultados obtidos na Tabela 6 mostram uma relação positiva entre o z-score e 

a frequência de consumo de sopa, fruta e água e negativa para com os restantes 

alimentos, nomeadamente, doces de pastelaria, pizza/hambúrguer, aperitivos 

salgados e refrigerantes. No entanto, salientasse o facto de nenhum dos valores 

ser estatisticamente significativo. 

Discussão 

Tendo em conta os resultados apresentados, ao compararmos as frequências de 

consumo alimentar de determinados alimentos/grupo de alimentos entre mães e 

filhas (Tabela 1 e 2, respetivamente), observamos que as mães consomem menos 

vezes alimentos considerados não saudáveis, tais como pizza/hambúrguer e 

refrigerantes. Estes valores já eram expectáveis, pressupondo que os jovens têm 

mais tendência a consumir este tipo de alimentos fora de casa, com amigos por 

exemplo.  Aferiu-se, também, que o número de mães que consomem fruta pelo 

menos 1 vez por dia é superior ao número de filhas, no entanto, já o número de 

crianças e adolescentes que consomem sopa todos os dias é superior comparando 

às mães. Sendo que a fruta é um alimento que transporta com facilidade, podemos 

pensar que as mães têm mais preocupação em levar uma peça de fruta para o 

emprego como lanche, por exemplo, daí o seu consumo ser mais frequente que o 

das crianças. Já em relação à sopa, sendo algo que se consome, geralmente, em 

casa, poderá haver uma preocupação por parte das mães que as suas filhas comam 



 

 

 

sopa, apesar de elas nem sempre o fazerem. Além disso, há crianças que podem 

até não a consumir em casa, mas sim na escola, ou até em casa dos outros 

familiares, sendo que seria interessante perceber de que forma as escolhas 

alimentares se relacionam com o local da refeição. 

Ao avaliarmos os resultados das associações entre as frequências de consumo entre 

mães e filhas, observamos que todas as associações são positivas, ou seja, quanto 

maior o consumo de determinado alimento por parte da mãe, maior será o 

consumo por parte da filha. No entanto, denota-se que apenas três destas 

associações têm significado estatístico, nomeadamente os refrigerantes, a água e 

a sopa, salientando o consumo de bebidas como as relações mais fortes. Em 2018, 

Banna et al. encontrou uma associação positiva para o consumo de refrigerantes 

entre pais e crianças, com idade compreendida entre os 10 e os 13 anos, de etnia 

hispânica.(10) Não foi encontrada qualquer justificação para esta ocorrência, sendo 

necessário mais estudos na tentativa de compreender o motivo para que a ingestão 

de bebidas aparente ser mais influente. 

Em Saxton et al. foi verificada a existência de diferença na forma como as mães 

alimentam os seus filhos, tendo em conta o nível de escolaridade das mesmas, 

sugerindo que as mães com grau de educação mais elevado têm mais controlo e 

são menos afetadas emocionalmente no que se refere à alimentação dos seus 

filhos.(11) De facto, ao avaliarmos a força da relação entre o grau de habilitações 

literárias e as frequências de consumo dos alimentos em estudo, o grupo dos 

refrigerantes apresentou uma associação negativa, ou seja, quanto maior o nível 

de escolaridade, menor o consumo deste tipo de bebidas, no entanto, esta 

correlação não tem significância, em termos estatísticos. Desta forma, não 
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podemos inferir nada concreto com base neste resultado. O consumo de água, por 

sua vez, é o que se associa mais fortemente, de forma positiva, com o grau de 

literacia e é o único valor com significado estatístico. Estes dados não permitem 

afirmar que o nível das habilitações literárias tem influência nos comportamentos 

alimentares, mas podem sugerir haver uma maior preocupação, quer por parte 

das mães, como das crianças e adolescentes, com o que bebem do que com o que 

comem. 

Ao analisar os valores antropométricos, verificou-se uma associação positiva e 

estatisticamente significativa entre o IMC das mães e o valor de z-score para IMC 

das filhas, isto é, quanto maior o IMC da mãe, maior o valor de z-score para IMC 

da filha. Estes resultados vão de encontro aos resultados encontrados por Lee et 

al. que, numa população nos Estados Unidos, encontrou uma forte associação 

entre o IMC dos pais e %IMCp95 das crianças, sendo a associação mais forte com 

meninas entre os 11 e 12 anos de idade.(12) Além destes dados, uma revisão 

sistemática apresentou estudos que concluíram haver uma forte probabilidade de 

crianças apresentarem excesso de peso ou obesidade, caso as suas mães fossem 

obesas.(13) Estes resultados parecem sugerir que as mães sejam, de facto, uma 

figura modelo em relação ao peso e à imagem corporal, deixando as crianças, 

cujas mães têm um IMC mais alto e um corpo mais robusto, mais confortáveis para 

terem um z-score para IMC mais elevado. 

Avaliamos, ainda, a relação entre o valor de z-score para IMC e a frequência de 

consumo das jovens. Nenhum dos resultados obtidos apresentaram ter significado 

estatístico. No entanto, poderá ser interessante observar que a associação foi 

negativa para com o consumo de doces de pastelaria, pizza/hambúrguer, 

aperitivos salgados e refrigerantes, e positivo para os restantes alimentos, o que 



 

 

 

se traduz num menor consumo de alimentos não saudáveis pelas crianças e 

adolescentes com z-score maior. Apesar destes valores não serem significativos, 

é curioso que, geralmente, associa-se o excesso de peso ou obesidade a um maior 

consumo de alimentos não saudáveis, como os que estão em estudo, e é um 

pressuposto válido, no entanto, estes resultados mostram exatamente o oposto. 

Estes valores podem sugerir que as crianças que apresentam z-scores mais 

elevados poderão não se sentir tão confortáveis a ingerir alimentos associados a 

um estilo de vida menos saudável e a excesso de peso, seja pela preocupação ou 

incómodo com a sua imagem corporal ou peso, enquanto que as que apresentam 

z-scores mais baixos sentir-se-ão mais seguras em consumir este tipo de alimentos, 

por se sentirem melhor com o seu corpo e não terem tanta preocupação com o 

facto de poderem ou não engordar.  

Limitações 

A ideia inicial deste estudo era estudar a relação entre os hábitos alimentares de 

ambos os pais nas crianças e adolescentes de ambos os clubes. Devido à diminuta 

resposta por parte da figura parental masculina e dos jovens atletas do clube de 

futsal CAS, limitamos a amostra do estudo a participantes do sexo feminino.  

Uma outra limitação, que derivou um pouco deste condicionamento da amostra, 

mas principalmente pela fraca adesão por parte dos possíveis participantes, foi o 

valor amostral ser reduzido. Um número maior de respostas possibilitaria um 

estudo mais aprofundado e complexo, talvez até uma análise multivariada, que 

poderia permitir conclusões mais concretas. 

A terceira limitação foi o facto dos valores da massa corporal e estatura das mães, 

para o cálculo do IMC, terem sido auto reportados. O ideal seria as medições terem 
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sido realizadas por um profissional apto para tal, mas pela impossibilidade de 

contacto social, o mesmo não se pode realizar. 

Conclusões 

O presente estudo permitiu concluir que, em relação às mães, um maior nível de 

literacia não demonstra ter qualquer influência nos hábitos alimentares praticados 

pelas mesmas, uma vez que apenas o consumo de água apresentou uma associação 

com significância estatística. Verificou-se, também, que o IMC das mães tem uma 

relação forte e significativa com o z-score das filhas. Além disso, não há qualquer 

tipo de alimento/grupo de alimentos, cuja frequência de consumo tenha uma 

associação estatisticamente significativa com o z-score para IMC das crianças e 

adolescentes, isto é, não aparenta haver influência do z-score nas escolhas 

alimentares. Conclui-se, por fim, que há uma associação forte, positiva e com 

significância entre as frequências de consumo de certos tipos de alimentos entre 

mães e filhas, levando-nos a inferir que há alguma influência dos HA das mães nos 

HA adotados pelas crianças e adolescentes. 

No entanto, é fundamental a realização de mais estudos, com uma amostra mais 

ampla, para explorar quais os fatores intrínsecos a esta possível influência, de 

forma a identificar quais os meios educativos que mais poderão afetar as escolhas 

alimentares das crianças e adolescentes, de forma a delinear melhores estratégias 

de intervenção nutricional. 
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Anexos  

Anexo A – Pedido de consentimento informado aos pais e questionário
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