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Resumo 

Introdução: Mundialmente, tem-se verificado um aumento da prevalência de pré-

obesidade e obesidade em idade pediátrica, associados a determinantes 

individuais, ambientais e estilos de vida. 

Objetivo: Caracterização dos estilos de vida e o estado estaturo-ponderal dos 

alunos do pré-escolar ao ensino secundário de uma instituição de ensino privado. 

Métodos: Questionário aplicado online a 83 encarregados de educação dos alunos 

da instituição, com questões sobre as características sociodemográficas, estilos 

de vida e o autorreporte do peso e altura. Efetuou-se a estatística descritiva 

através da frequência de medidas de tendência central e calculou-se um modelo 

de regressão logística binária para identificar os fatores preditores de excesso de 

peso. 

Resultados: Os alunos são maioritariamente do sexo masculino (53%) e 

normoponderais (74.7%). A média da idade média dos pais é 44 anos. A maioria 

pratica atividade física fora da escola (66,3%) e despendem, em média, por dia de 

fim-de-semana, 120 minutos em atividades sedentárias. A maioria dos alunos 

cumpre as recomendações do número de horas de sono pela National Sleep 

Foundation (81,9%) e apresentam uma adesão ao padrão alimentar mediterrânico 

(PAM) ≥ 8 valores (92,8%). A média da idade dos pais foi o único fator associado 

inversamente ao excesso de peso (Exp β = 0,837; IC 95% 0,71 - 0,99). O excesso 

de peso encontrou-se mais associado ao sexo masculino, aos encarregados de 

educação mais escolarizados, aos que não praticam atividade física fora da escola 

e que não cumprem o número de horas de sono recomendadas, assim como, a uma 

menor adesão ao PAM e a um menor número de comportamentos alimentares 

saudáveis da família. 
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Conclusão: A população estudada maioritariamente praticou atividade física fora 

da escola, cumpriu o n.º de horas de sono recomendada e apresentou uma alta 

adesão ao padrão alimentar mediterrânico. No que se refere ao estado estaturo-

ponderal, a maioria dos participantes era normoponderal, sendo que o excesso de 

peso foi encontrado aproximadamente num quarto da amostra. A idade média dos 

pais foi o único fator associado de forma inversa ao excesso de peso. 

 

Palavras-chave: Obesidade; Idade escolar; Estilos de vida; Padrão Alimentar 

Mediterrânico 

  



iii 

 

Abstract 

Introduction: Worldwide, there has been an increase in the prevalence of pre-

obesity and childhood obesity, associated with individual, environmental and 

lifestyle determinants. 

Objective: To characterize of lifestyles and stature-weight status of students from 

preschool to secondary education in a private education institution. 

Methods: Questionnaire applied online to 83 students’ guardians of the 

institution, with questions about sociodemographic characteristics, lifestyles and 

self-report weight and height. Descriptive statistics were performed through the 

frequency of measures of central tendency and a binary logistic regression model 

was calculated to identify the predictive factors for overweight. 

Results: Students are mostly male (53%) and have normal weight (74.7%). The 

average age of parents is 44 years old. Most of them practice physical activity 

outside school (66.3%) and spend, on average, 120 minutes in sedentary activities. 

Most students comply with the National Sleep Foundation's recommendations in 

terms of the number of hours of sleep (81.9%) and adhere to the Mediterranean 

Dietary pattern (MDP) ≥ 8 values (92.8%). The parents’ average age was the only 

factor inversely associated with overweight (Exp β = 0,837; IC 95% 0,71 - 0,99). 

Although, without statistical significance, overweight was more associated with 

males, with more educated parents, with those who do not practice physical 

activity outside school and who do not comply with the recommended number of 

hours of sleep, with less adherence to MDP and a lower number of family’s healthy 

eating behaviors. 

Conclusion: The population studied mostly practiced physical activity outside 

school, fulfilled the recommended number of hours of sleep and showed a high 
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adherence to the Mediterranean dietary pattern. Regarding stature-weight status, 

most participants had normal weight, in which overweight was found in 

approximately one quarter of the sample. The parents' average age was the only 

factor inversely associated with being overweight. 

 

Keywords: Childhood obesity; School age; Lifestyles; Mediterranean Food Pattern  
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1. Introdução 

Mundialmente, tem-se verificado um aumento da prevalência de pré-

obesidade e obesidade infantil. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

em 2016, cerca de 340 milhões de crianças e adolescentes entre os 5 e os 19 anos 

de idade apresentaram pré-obesidade ou obesidade e, em 2018, cerca de 40 

milhões de crianças com menos de 5 anos demonstraram ter, igualmente, pré-

obesidade ou obesidade(1). Em Portugal, cerca de 17,3% das crianças com menos 

de 10 anos têm pré-obesidade e 7,7% têm obesidade e, aproximadamente, 23,6% 

dos adolescentes entre os 10 e os 17 anos têm pré-obesidade e 8,7% têm 

obesidade(2). 

A investigação é unânime em considerar que o excesso de peso na idade 

escolar está associado à obesidade na idade adulta(3, 4), sendo um fator de risco 

para doenças crónicas não transmissíveis, tais como doenças cardiovasculares(5), 

Diabetes Mellitus tipo 2(6), hipertensão arterial(7) e dislipidemia(3, 8), que 

constituem as principais causas de morbilidade e mortalidade(9).  

Os hábitos alimentares saudáveis criados precocemente são essenciais para 

a promoção da saúde e para a prevenção de doenças. Durante a infância e a 

adolescência, uma alimentação inadequada, provocada por um ambiente 

obesogénico, pode resultar numa ingestão elevada de alimentos ultraprocessados, 

com elevado valor energético e pouco densos nutricionalmente, que estão 

também associados a um aumento da prevalência destes desfechos negativos em 

saúde(3, 10-14).  

A prática de atividade física tem também um papel preponderante na 

saúde, bem-estar da população infantil e juvenil e na regulação do 
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comportamento alimentar(3, 15). O aumento do tempo despendido em atividades 

sedentárias, como jogar consolas, ver televisão e estudar, e, consequentemente, 

a diminuição dos níveis de atividade física, estão associados ao aumento do risco 

de desenvolvimento de pré-obesidade e obesidade(3, 16, 17). Segundo a OMS, a 

duração mínima de atividade física diária de intensidade moderada a vigorosa 

deve ser de 60 minutos em crianças e adolescentes, com idades compreendidas 

entre os 5 e os 17 anos, de modo a otimizar os biomarcadores cardiovasculares e 

metabólicos, o sistema musculo esquelético, a saúde mental e a saúde óssea(18). 

Em Portugal, 57,5% de crianças e adolescentes, entre os 6 e os 14 anos, cumprem 

estas recomendações(2), o que comparativamente a outros países europeus, nos 

posiciona entre os países que apresentam maiores níveis de sedentarismo(19).  

Salienta-se ainda que, à luz dos conhecimentos atuais, se verifica uma 

associação positiva entre o cumprimento do número de horas de sono 

recomendado na idade escolar e a adoção de estilos de vida saudáveis. Segundo a 

National Sleep Foundation, para um desenvolvimento físico, emocional e cognitivo 

saudável, o número de horas de sono por dia recomendado para crianças entre os 

3 e os 5 anos, é de 10 a 13 horas e entre os 6 e os 13 anos, de 9 a 11 horas e para 

adolescentes, entre os 14 e os 17 anos, de 8 a 10 horas(20). A evidência científica 

sugere que a restrição da duração do sono pode estar associada a um aumento da 

prevalência de pré-obesidade e obesidade, por ser um fator indutor do consumo 

de alimentos de elevada densidade energética(3, 21, 22). 

O estado estaturo-ponderal na idade escolar pode estar também associado 

a determinantes económicos, biológicos e ambientais, do qual se destaca a 

escola(23). As crianças e os adolescentes passam uma parte considerável do seu 

tempo neste local, realizando aqui uma parte apreciável das suas refeições. Este 
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aspeto, associado ao facto de a escola ser o local onde se encontram as suas 

principais relações entre pares e, sendo conhecida a grande influência dos amigos 

nesta faixa etária, é percetível que a saúde e o bem-estar dos jovens seja muito 

influenciado pelo contexto escolar de uma forma geral(24). 

Torna-se então relevante não só compreender os estilos de vida associados 

a práticas alimentares dos jovens e respetivas famílias, como também percecionar 

o seu estado nutricional, através da identificação das suas características 

antropométricas (peso e altura), desde o ensino pré-escolar ao ensino secundário. 

Desta forma, ao se compreender quais os principais fatores associados aos estilos 

de vida inadequados, será possível criar um ambiente escolar promotor de saúde 

e bem-estar, através da promoção da literacia alimentar nas suas mais diversas 

vertentes e da oferta de opções alimentares saudáveis, indo de encontro às reais 

necessidades alimentares e nutricionais dos alunos. 

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo Geral 

• Caracterizar os estilos de vida e o estado estaturo-ponderal dos alunos de 

uma instituição de ensino privado. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Caracterizar sociodemograficamente os alunos de uma instituição de ensino 

privado. 

• Analisar os fatores sociodemográficos e de estilos de vida associados ao 

estado estaturo-ponderal dos alunos de uma instituição de ensino privado.  
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• Analisar os hábitos da família associados ao estado estaturo-ponderal dos 

alunos de uma instituição de ensino privado.  

 

3. Metodologia 

3.1. População e Amostra 

O presente trabalho trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo 

observacional de desenho transversal, aplicado a todos os encarregados de 

educação (EE) dos alunos, do pré-escolar ao ensino secundário (12º ano) de uma 

instituição de ensino privado (350 EE), sendo que 83 (23,7%) aceitaram participar 

no estudo. 

Este trabalho foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética da FCNAUP 

(PARECER Nº 8/2020/CEFCNAUP/2020). 

3.2. Métodos 

Instrumento de recolha de dados 

Previamente foi efetuada uma revisão da literatura de modo a perceber 

qual a melhor metodologia a seguir de forma a dar cumprimento aos objetivos 

inicialmente estabelecidos, mais especificamente o tipo de questões a incluir no 

questionário a aplicar. Após o desenvolvimento do questionário foi realizado um 

teste piloto a 3 EE cujos educandos se encontravam matriculados noutras 

instituições de ensino privadas, de forma a testar a compressão e duração do 

questionário. Todas as não conformidades detetadas foram posteriormente 

corrigidas.  

Para a divulgação do questionário, foi solicitada e obtido apoio à Direção 

da instituição, tendo sido enviado o link para preenchimento do questionário, a 

todos os EE da instituição durante o prazo de 8 dias. 
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 O questionário foi aplicado online, com recurso ao Google Forms da 

Universidade do Porto que consentiram de forma livre, participar no estudo. Foi 

salvaguardado o anonimato dos participantes e disponibilizado um e-mail de 

contacto para esclarecer eventuais dúvidas.  

 

O questionário final englobou as seguintes informações: 

Características sociodemográficas:  

Neste campo, recolheram-se informações acerca das características 

sociodemográficas dos alunos, tais como data de nascimento, idade, sexo, ano 

escolar, zona geográfica de residência, composição do agregado familiar e 

informações relativas aos familiares. 

Posteriormente, categorizou-se a idade dos alunos em “3 a 5 anos”; “6 a 10 

anos”; “11 a 15 anos”; “superior a 15 anos” e o ano curricular em ciclos de estudo: 

“pré-escolar”, “1º ciclo”, “2º e 3º ciclos”, “ensino secundário”. O local de 

residência foi utilizado para determinar a distância à instituição de ensino, tendo 

sido categorizada em “perto” e “longe”. Estabeleceu-se que “perto” corresponde 

aos alunos que vivem nos concelhos de Ermesinde e Gondomar e “longe” 

corresponde aos alunos que vivem fora destes concelhos.  

Relativamente à composição do agregado familiar, foram colocadas questões 

de resposta dicotómica de “Sim” e “Não”, relativamente a se as 

crianças/adolescentes vivem ou não com a “Mãe”; “Pai”; “Irmãos”. Para além 

disso, foram registadas as idades da mãe e do pai. Através destas variáveis, criou-

-se uma nova variável que consistiu na média das idades dos pais. Ademais, 

questionou-se o nível educacional de cada um dos elementos do agregado familiar 
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(mãe e pai). Devido ao facto de maioritariamente os pais possuírem o ensino 

superior, categorizou-se a variável em “Ensino Inferior ao Ensino Superior” (Ensino 

básico 2º e 3º ciclos, Ensino Secundário e Ensino pós-secundário Não superior) e 

“Ensino Superior” (Bacharelato, Licenciatura, Mestrado, Doutoramento), 

considerando sempre o grau de escolaridade máximo por agregado familiar. Porém 

utilizamos nesta análise a informação referente ao elemento do agregado familiar 

com maior grau de escolaridade. 

 

Estilos de vida:  

Nesta área, abordaram-se os hábitos de sono (número de horas habituais de 

sono, num dia de escola); a prática de exercício físico fora da instituição de ensino 

(dicotomizada em respostas de “Sim” e “Não”); o tempo de um dia de fim-de-

semana (em minutos) a ver televisão, a jogar no computador, na playstation, 

telemóvel, tablet, entre outros dispositivos com ecrã - inatividade física.  

Avaliou-se o grau de adesão ao padrão alimentar de tipo mediterrânico através 

do Mediterranean Diet Quality Index for children and adolescents (índice 

KIDMED)(25), tendo sido utilizada a versão portuguesa da Doutora Maria Palma(26). 

O índice KIDMED é constituído por 16 questões de “Verdadeiro” e “Falso”, cotadas 

com “1” e “0” valores, respetivamente, exceto nas questões sobre a frequência 

de consumo em restaurantes fast-food, de produtos de pastelaria e guloseimas, 

em que “Verdadeiro” correspondeu a “-1” valor. Os resultados apresentados 

foram categorizados em “≤ 3”, “4 – 7” e “≥ 8”, sendo que quanto maior o valor, 

maior a adesão à alimentação mediterrânica.  

Os hábitos alimentares da família foram avaliados através de questões, 

dicotomizadas em “Sim” e “Não”, acerca do(a): 
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• consumo regular de sopa (na maior parte dos dias da semana em pelo menos 

1 das refeições principais);  

• hábito de colocar travessas/tachos na mesa;  

• ingestão habitual de água às refeições ou fora delas;  

• consumo regular de hortícolas no prato às refeições (na maior parte dos 

dias da semana em pelo menos 1 das refeições principais); 

• frequência com que a família frequenta restaurantes fast-food (em nº vezes 

por mês).  

Posteriormente, as respostas supracitadas relativas aos hábitos familiares foram 

cotadas com “0” (não) e “1” valores (sim), respetivamente, exceto na pergunta 

acerca da colocação habitual de travessas/tachos na mesa, em que se determinou 

o contrário. Na questão sobre a frequência com que a família usufrui de 

restaurantes fast-food, as respostas foram categorizadas em “≤1 vez por mês” e 

“>1 vez por mês”, tendo sido contabilizadas como “1” e “0” valores, 

respetivamente. A soma dos valores atribuídos permitiu elaborar uma nova 

variável que correspondia ao somatório das demais, denominada 

“Comportamentos alimentares saudáveis na família” (nº de vezes por mês de 

comportamentos saudáveis). Esta variável foi categorizada em “≤2 valores”, “3 a 

4 valores” e “5 valores”.  

 

Características antropométricas 

A avaliação antropométrica foi realizada com base no peso e altura 

autorreportados: uma vez que o contacto com os alunos não foi possível devido à 

situação de isolamento social, foi pedido aos encarregados de educação que 
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indicassem a informação que consta no boletim de saúde individual dos seus 

educandos. 

Procedeu-se à classificação do estado nutricional das crianças e 

adolescentes, através dos valores expressos em z-score, calculados com auxílio do 

software WHO AnthroPlus® da OMS(27). Os indivíduos foram categorizados como 

magros (<-2SD), normoponderais (-2SD a +1SD), pré-obesos (>+1SD), ou obesos 

(>+2SD)(28, 29). 

 

Análise de dados 

A análise estatística dos dados foi realizada com recurso ao programa 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 26.0. Avaliou-se a 

distribuição da normalidade das variáveis cardinais através do teste Kolmogorov-

Smirnov. A estatística descritiva foi efetuada através da frequência das 

observações estatísticas (medidas de tendência central). Foi calculado um modelo 

de regressão binária logística para avaliar os fatores preditores de excesso de 

peso, a partir das variáveis “sexo” (dicotómica), “idade” (contínua), “média das 

idades do pais” (contínua), “viver com os irmãos” (dicotómica), “praticar 

atividade física fora da escola” (dicotómica), “tempo sedentário, em minutos, 

num dia de fim-de-semana” (contínua), “cumpre as recomendação do número de 

horas de sono” (dicotómica), “adesão ao padrão alimentar mediterrânico” 

(contínua) e “comportamentos alimentares saudáveis na família” (contínua). Para 

esta análise, o estado nutricional foi dicotomizado em “Normoponderabilidade” e 

“Excesso de peso” (que incluiu a pré-obesidade e obesidade)”, sendo que se 

retirou a classificação “Magreza”, uma vez que apenas 2 alunos apresentaram esta 

condição. Rejeitou-se a hipótese nula quando p < 0,05.  
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4. Resultados 

Caracterização sociodemográfica 

A amostra do trabalho de investigação abrange 83 alunos, dos quais 53% são 

do sexo masculino. Os alunos têm idades compreendidas entre os 3 e os 18 anos, 

sendo que a maioria se encontra entre os 6 e os 10 anos de idade (44,6%). 

Relativamente ao ciclo de estudos, verificou-se que uma grande parte dos alunos 

se apresenta no 1º ciclo (43,4%) e nos 2º e 3º ciclos (29,8%). No que se refere à 

distância à escola, 73% dos educandos residem perto do estabelecimento de 

ensino.  

Em relação aos elementos do agregado familiar, verificou-se que a mediana 

das idades da mãe é de 43 anos e que a média das idades do pai é de 45 anos, 

sendo que a média das idades médias dos pais é de 44 anos. Para além disso, há 

uma distribuição quase equitativa de alunos que vivem com os irmãos (50,6%) 

versus os que não vivem com os irmãos (49,4%). No que diz respeito ao elemento 

do agregado familiar com maior grau de escolaridade, 84,3% frequentou o Ensino 

Superior (Anexo A). 

 

 

 

Caracterização dos estilos de vida 

Mais de metade dos alunos (66,3%) pratica atividade física (AF) fora da 

escola, sendo que, no geral, a mediana de tempo dedicado a atividades 

sedentárias, num dia de fim-de-semana, é de 120 minutos. Relativamente ao 

número de horas de sono por dia, verificou-se que 81,9% dos alunos cumpre com 
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as recomendações da National Sleep Foundation de 10 a 13 horas (3 a 5 anos), de 

9 a 11 horas (6 a 13 anos) e de 8 a 10 horas (14 a  17 anos)(20). No que diz respeito 

à adesão do Padrão Alimentar Mediterrânico (PAM), 92,8% dos alunos teve um 

resultado superior ou igual a 8 valores no índice KIDMED, verificando-se, assim, 

que a maioria apresenta um nível alto de adesão ao PAM (Anexo A). 

 

Caracterização dos hábitos alimentares da família e estado nutricional   

 Relativamente aos hábitos alimentares da família, verificou-se que a 

maioria referiu consumir sopa (77,1%) e hortícolas no prato (86,7%) regularmente 

e indicou ter o hábito de beber água dentro e fora das refeições (86,7%). No 

entanto, apenas 26,5% não coloca travessas ou tachos na mesa. Além disso, 61,4% 

relata frequentar restaurantes fast-food no máximo 1 vez por mês. Ao avaliar os 

hábitos alimentares da família na sua globalidade, verificou-se que 75,9% 

apresentou um resultado compreendido entre 3 e 4 valores de comportamentos 

saudáveis positivos numa totalidade de 5 comportamentos positivos. 

No que diz respeito ao estado estaturo-ponderal dos alunos, 74,7% 

apresentam normoponderabilidade, 16,9% pré-obesidade, e uma minoria 

apresenta obesidade (6%) e magreza (2,4%) (Anexo B). 

 

 

Fatores associados ao estado nutricional 

No anexo C, encontra-se a informação referente à regressão logística 

efetuada. Estas variáveis explicam aproximadamente entre um quarto e um terço 

(R2 Nagelkerke = 0,294) da possibilidade de serem preditores de excesso de peso. 

Encontrou-se apenas uma relação com significado estatístico negativa entre o 
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excesso de peso e a média da idade dos pais, na qual pais mais novos apresentam 

filhos com um valor de z-score de Índice de Massa Corporal (IMC) mais elevado 

(Anexo C). 

 

5. Discussão 

De um modo geral, o presente estudo apresenta uma população 

infantojuvenil, que maioritariamente pratica AF fora da escola, cumpre o n.º de 

horas de sono recomendado pela National Sleep Foundation e apresenta um z-

score correspondente à normoponderabilidade. 

De acordo com o estudo Childhood Obesity Surveillance Initiative realizado 

em Portugal, verificou-se uma prevalência do pré-obesidade e obesidade no sexo 

masculino (29,6% e 13,4% respetivamente) em relação ao sexo feminino (29,5% e 

10,6% respetivamente), em crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 8 

anos(30). Resultados aproximados foram encontrados no presente estudo, ainda 

que não se tenham verificado diferenças estatisticamente significativas. Contudo, 

os resultados obtidos vão ao encontro de um estudo de revisão, que abordou a 

relação entre o sexo e a obesidade em crianças e adolescentes em 33 países, e 

verificou que, apesar de haver diferenças entre sexos em alguns países, de uma 

forma geral, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre os sexos e o risco de desenvolvimento de pré-obesidade e obesidade(31).  

Contrariamente aos resultados obtidos neste trabalho que remete para a 

não existência de uma associação entre a idade e o excesso de peso, estudos 

realizados com crianças e adolescentes em países, como Portugal(2) e Estados 
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Unidos da América(32), verificaram um aumento da prevalência de pré-obesidade 

e obesidade com o aumento da idade. 

Segundo a American Academy of Pediatrics, a recomendação máxima de 

tempo despendido em atividades sedentárias é de 2 horas por dia, uma vez que 

uma elevada exposição de aparelhos de entretenimento, como a televisão, pode 

potenciar a adoção de hábitos alimentares inadequados, devido ao aumento do 

consumo de alimentos de elevada densidade energética e pobres 

nutricionalmente(33-35). De acordo com os resultados recolhidos, as recomendações 

da American Academy of Pedriatrics acerca da prática de atividades sedentárias 

são cumpridas. No entanto, comparativamente com os resultados do Inquérito 

Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-AF), verificou-se que, em Portugal, 

há uma elevada percentagem de crianças e adolescentes, entre os 3 e os 14 anos, 

que vê televisão no mínimo 2 horas, por dia de fim-de-semana (71,3%)(2).  

A evidência científica sugere que a prática de AF regular, não só permite 

um aumento do gasto energético, como também contribui para a adoção de 

hábitos alimentares saudáveis e, portanto, reduz o risco de desenvolvimento de 

pré-obesidade e obesidade (3,15,36). Apesar do presente trabalho não ter 

demonstrado uma associação estatisticamente significativa entre o excesso de 

peso e a prática de AF, verificou-se uma maior frequência de excesso de peso em 

alunos que não praticavam exercício físico fora da escola.  

Ainda que sem significado estatístico, o presente estudo encontrou em 

concordância com o descrito na literatura, uma associação positiva entre o 

excesso de peso e o não cumprimento das horas de sono recomendadas(37, 38). Um 

trabalho de investigação sobre a obesidade infantil e o sono, realizado em crianças 
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portuguesas do 1.º ciclo, demonstrou haver uma relação com significado 

estatístico negativo entre o número de horas de sono e o excesso de peso(39).  

Estudos transversais e longitudinais sugerem que não existe uma relação 

entre a adesão ao PAM e a diminuição do risco de desenvolvimento de pré-

obesidade e obesidade, encontrando-se, assim, em concordância com os 

resultados recolhidos neste trabalho, uma vez que não foram encontradas 

diferenças com significado estatístico, porém os nossos resultados sugerem que 

menores valores do índice KIDMED estão associados ao excesso de peso(40, 41), . 

Adicionalmente, um trabalho de investigação, que avaliou os fatores associados à 

adesão do PAM em jovens do 2º e 3º ciclos do Algarve, concluiu não haver um 

relação estatisticamente significativa entre a adesão ao PAM e o IMC(26). Contudo, 

outros trabalhos de investigação apresentaram a existência de uma relação 

negativa entre a adesão ao PAM e o IMC das crianças e adolescentes(42, 43).  

Os resultados do presente estudo não nos permitem inferir sobre a 

existência de relação entre os hábitos da família e o excesso de peso, porém, há 

evidência científica que comprova esta relação, sugerindo que a adoção de maus 

hábitos alimentares na família está associada positivamente a uma maior 

prevalência de excesso de peso nas crianças e adolescentes, pelo facto da família 

ser um importante determinante como modelo de aquisição de hábitos 

alimentares (44, 45). Ademais, há estudos que sugerem, por exemplo, haver uma 

associação positiva entre comportamentos alimentares saudáveis dos pais, 

nomeadamente da mãe, e comportamentos alimentares saudáveis dos filhos, no 

que diz respeito à ingestão de hortícolas e fruta(46-51).  
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Há evidência científica que sugere uma associação inversa entre o nível de 

escolaridade dos pais e a prevalência da pré-obesidade e obesidade(52, 53). No 

entanto, em relação aos resultados apresentados sobre o grau de escolaridade 

máximo de um dos elementos do agregado familiar, foi possível verificar que o 

excesso de peso está mais associado em familiares com maior escolaridade, ainda 

que não se verificaram diferenças estatisticamente significativas. 

Neste trabalho, o único fator que mostrou estar associado ao excesso de peso 

foi a média da idade dos pais, sendo que pais mais novos apresentaram filhos com 

um valor z-score mais elevado. Tal associação encontra-se de acordo com o estudo 

realizado por de Morais e colaboradores que estabeleceu uma relação com 

significado estatístico negativo entre a idade das mães e o z-score de IMC das 

filhas(54).  

Como todos os trabalhos de investigação, este também tem apresenta 

limitações. Entre elas, salienta-se o seu desenho transversal, que não possibilita 

prever a causalidade entre variáveis assim como o facto de os dados 

antropométricos dos alunos serem auto-reportados pelos seus EE, podendo levar 

ao enviesamento dos resultados. Para além disso, destaca-se o facto de o índice 

KIDMED utilizado para avaliar a adesão ao PAM ainda não se encontrar validado 

em Portugal e do tamanho amostral deste estudo ser pequeno. Relativamente aos 

pontos fortes, destaco que, tanto quanto é do nosso conhecimento até ao 

momento, não foram encontrados muitos estudos que estabelecessem uma 

relação entre as variáveis, “idade média dos pais” e “comportamentos 

alimentares saudáveis da família”, e o excesso de peso em crianças e 

adolescentes. Ainda assim, a a totalidade das variáveis selecionadas para prever 
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o excesso de peso no modelo de regressão estatística, explicam aproximadamente 

um terço da possibilidade de serem preditores de excesso de peso.  

Estes resultados auxiliam a uma intervenção promotora na saúde mais assertiva 

no contexto estudado, que pressupõe a necessidade de uma avaliação e 

consequente monitorização do estado estaturo-ponderal com regularidade por 

parte do profissional de nutrição, de forma a que aspetos desviantes sejam 

colmatados precocemente. O estudo dos fatores desencadeadores de outcomes 

negativos em saúde também deverão ser auscultados. 

 

6. Conclusões 

No presente trabalho, conclui-se que a média da idade dos pais, mostrou ser o 

único fator associado inversamente ao excesso de peso. Ainda que sem significado 

estatístico o excesso de peso encontrou-se mais associado ao sexo masculino, aos 

encarregados de educação mais escolarizados, aos que não praticam atividade 

física fora da escola e que não cumprem o número de horas de sono 

recomendadas, assim como, a uma menor adesão ao PAM e a um menor número 

de comportamentos alimentares saudáveis por parte da família. 

 

 

 

 

 

  



16 

Referências 
 

1. World Health Organization. Obesity and Overweight; 2020 [citado a 2020 
Mar 3]. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/obesity-and-overweight  
2. Lopes C, Torres D, Oliveira A, Severo M, Alarcão V, Guiomar S, et al. 
Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, IAN-AF 2015-2016: relatório de 
resultados. 2017 
3. Kumar S, Kelly AS. Review of Childhood Obesity: From Epidemiology, 
Etiology, and Comorbidities to Clinical Assessment and Treatment. Mayo Clin Proc. 
2017; 92(2):251-65. 
4. Parsons TJ, Power C, Logan S, Summerbell CD. Childhood predictors of adult 
obesity: a systematic review. Int J Obes Relat Metab Disord. 1999; 23 Suppl 8:S1-
107. 
5. Herouvi D, Karanasios E, Karayianni C, Karavanaki K. Cardiovascular disease 
in childhood: the role of obesity. Eur J Pediatr. 2013; 172(6):721-32. 
6. Reinehr T. Type 2 diabetes mellitus in children and adolescents. World J 
Diabetes. 2013; 4(6):270-81. 
7. Halbach SM, Flynn J. Treatment of obesity-related hypertension in children 
and adolescents. Curr Hypertens Rep. 2013; 15(3):224-31. 

8. Skinner AC, Perrin EM, Moss LA, Skelton JA. Cardiometabolic Risks and 
Severity of Obesity in Children and Young Adults. N Engl J Med. 2015; 
373(14):1307-17. 
9. Camolas J, Gregório M, Sousa S, Graça P. Obesidade: otimização da 
abordagem terapêutica no serviço nacional de saúde. Program Nacional para a 
Promoção da Alimentação Saudável. 2017 
10. Banfield EC, Liu Y, Davis JS, Chang S, Frazier-Wood AC. Poor adherence to 
US dietary guidelines for children and adolescents in the national health and 
nutrition examination survey population. Journal of the Academy of Nutrition and 
Dietetics. 2016; 116(1):21-27. 
11. Ford CN, Slining MM, Popkin BM. Trends in dietary intake among US 2-to 6-
year-old children, 1989-2008. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 
2013; 113(1):35-42. e6. 
12. Nicklas TA, Hayes D, Association AD. Position of the American Dietetic 
Association: nutrition guidance for healthy children ages 2 to 11 years. Journal of 
the American Dietetic Association. 2008; 108(6):1038. 
13. Wang YC, Bleich SN, Gortmaker SL. Increasing caloric contribution from 

sugar-sweetened beverages and 100% fruit juices among US children and 
adolescents, 1988–2004. Pediatrics. 2008; 121(6):e1604-e14. 
14. Direção-Geral do Consumidor; Associação Portuguesa dos Nutricionistas. 
Guia para educadores - Alimentação em idade escolar. Direção-Geral do 
Consumidor. Associação Portuguesa dos Nutricionistas.; 2013.  
15. Haug E, Rasmussen M, Samdal O, Iannotti R, Kelly C, Borraccino A, et al. 
Overweight in school-aged children and its relationship with demographic and 
lifestyle factors: results from the WHO-Collaborative Health Behaviour in School-
aged Children (HBSC) study. International journal of public health. 2009; 
54(2):167-79. 
16. Taber DR, Chriqui JF, Powell L, Chaloupka FJ. Association between state 
laws governing school meal nutrition content and student weight status: 



17 

 

 

implications for new USDA school meal standards. JAMA pediatrics. 2013; 
167(6):513-19. 
17. Nelson MC, Neumark-Stzainer D, Hannan PJ, Sirard JR, Story M. Longitudinal 
and secular trends in physical activity and sedentary behavior during adolescence. 
Pediatrics. 2006; 118(6):e1627-e34. 
18. World Health Organization. Global Strategy on Diet, Physical Activity and 
Health; 2020 [citado a 2020 Jun 7]. Disponível em: 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/en/ 
19. Special Eurobarometer 472 - Sport and physical activty. European Union: 
European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and 

Culture; 2017 [citado a 2020 Jun 7]. Disponível 
em http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/gets
urveydetail/instruments/special/surveyky/2164  
20. National Sleep Foundation. Recommends New Sleep Times; 2020 [citado a  
2020 Jun 7]. Disponível em: https://www.sleepfoundation.org/press 
release/national-sleep-foundation-recommends-new-sleep-times 
21. Jiang F, Zhu S, Yan C, Jin X, Bandla H, Shen X. Sleep and obesity in preschool 
children. The Journal of pediatrics. 2009; 154(6):814-18. 
22. Sekine M, Yamagami T, Handa K, Saito T, Nanri S, Kawaminami K, et al. A 
dose–response relationship between short sleeping hours and childhood obesity: 
results of the Toyama Birth Cohort Study. Child: care, health and development. 
2002; 28(2):163-70. 
23. Wijnhoven T, Van Raaij J, Sjöberg A, Eldin N, Yngve A, Kunešová M, et al. 
WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative: school nutrition 
environment and body mass index in primary schools. International journal of 
environmental research and public health. 2014; 11(11):11261-85. 
24. Baptista MI, Lima R, Almeida M. Educação alimentar em meio escolar 
referencial para uma oferta alimentar saudável. Lisboa: Direcção Geral de 

Inovação e do Desenvolvimento Curricular. 2006 
25. Serra-Majem L, Ribas L, Ngo J, Ortega RM, García A, Pérez-Rodrigo C, et al. 
Food, youth and the Mediterranean diet in Spain. Development of KIDMED, 
Mediterranean Diet Quality Index in children and adolescents. Public Health 
Nutrition. 2004; 7(7):931-35. 
26. Mateus MP. Adesão ao padrão alimentar mediterrânico em jovens no 
Algarve. Doutoramento em Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição Porto: 
Universidade do Porto. 2014 
27. World Health Organization. WHO AnthroPlus software for personal 
Computer; 2009 [citado a 2020 Jul 6]. Disponível em:  
http://www.who.int/growthref/tools/en/ 
28. World Health Organization. Child growth standers; 2020 [citado a 2020 Jul 
6]. Disponível em: 
https://www.who.int/childgrowth/standards/bmi_for_age/en/ 
29. World Health Organization. BMI-for-age (5-19 years). Interpretation of cut-
offs; 2020 [citado a Jul 6]. Disponível em: 
http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/ 
30. Childhoof Obesity Surveillance Initiative. Cosi Portugal – 2019; 2019 [citado 

a 2020 Jul 13] Disponível em: http://www.ceidss.com/wp-
content/uploads/2020/03/COSI-2019_-FactSheet.pdf  

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2164
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2164
https://www.sleepfoundation.org/press
https://www.who.int/childgrowth/standards/bmi_for_age/en/


18 

31. Sweeting HN. Gendered dimensions of obesity in childhood and 
adolescence. Nutrition journal. 2008; 7(1):1. 

32. Centers for Disease Control and Prevention. Childhood Obesity Facts; 2019 

[citado a 2020 Jul 15] Disponível em:  

https://www.cdc.gov/obesity/data/childhood.html 

33. Strasburger VC, Mulligan DA, Altmann TR, Brown A, Christakis DA, Clarke-
Pearson K, et al. Policy statement-Children, adolescents, obesity, and the media. 
Pediatrics. 2011; 128(1):201-08. 
34. Morris AM, Katzman DK. The impact of the media on eating disorders in 
children and adolescents. Paediatrics & Child Health. 2003; 8(5):287-89. 
35. Boulos R, Vikre EK, Oppenheimer S, Chang H, Kanarek RB. ObesiTV: how 
television is influencing the obesity epidemic. Physiology & behavior. 2012; 
107(1):146-53. 
36. WHO. WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. In: 
Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneva: World Health 
Organization. Copyright (c) World Health Organization 2010.; 2010.  
37. Katzmarzyk PT, Barreira TV, Broyles ST, Champagne CM, Chaput JP, 

Fogelholm M, et al. Relationship between lifestyle behaviors and obesity in 
children ages 9–11: Results from a 12‐country study. Obesity. 2015; 23(8):1696-
702. 
38. Miller MA, Kruisbrink M, Wallace J, Ji C, Cappuccio FP. Sleep duration and 
incidence of obesity in infants, children, and adolescents: a systematic review and 
meta-analysis of prospective studies. Sleep. 2018; 41(4):zsy018. 
39. Marques G, Matos M, Afonso C, Conceição AP, Martins T, Pinto S, et al. 
Childhood obesity and reduction of hours of sleep: results from cross-sectional 
study. O Mundo da Saúde. 2018; 42(4):811-22. 
40. Farajian P, Risvas G, Karasouli K, Pounis GD, Kastorini CM, Panagiotakos DB, 
et al. Very high childhood obesity prevalence and low adherence rates to the 
Mediterranean diet in Greek children: the GRECO study. Atherosclerosis. 2011; 
217(2):525-30. 
41. Tsartsali PK, Thompson JL, Jago R. Increased knowledge predicts greater 
adherence to the Mediterranean diet in Greek adolescents. Public health 
nutrition. 2009; 12(2):208-13. 
42. Kontogianni MD, Farmaki A-E, Vidra N, Sofrona S, Magkanari F, Yannakoulia 
M. Associations between lifestyle patterns and body mass index in a sample of 

Greek children and adolescents. Journal of the American Dietetic Association. 
2010; 110(2):215-21. 
43. Erol E, Ersoy G, Pulur A, Özdemir G, Bektaş Y. Evaluation of the 
Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED) in adolescents in Turkey. Journal of 
Human Sciences. 2010; 7(1):647-64. 
44. Burton P, Smit HJ, Lightowler HJ. The influence of restrained and external 
eating patterns on overeating. Appetite. 2007; 49(1):191-97. 
45. Liu J, Hay J, Faught B, Wade T, Cairney J, Merchant A, et al. Family eating 
and activity habits, diet quality and pre-adolescent overweight and obesity. public 
health. 2012; 126(6):532-34. 
46. Franchini B, Poínhos R, Klepp K-I, De Almeida MDV. Fruit and vegetables: 
intake and sociodemographic determinants among Portuguese mothers. Annals of 
Nutrition and Metabolism. 2013; 63(1-2):131-38. 



19 

 

 

47. Beydoun MA, Wang Y. Parent–child dietary intake resemblance in the United 
States: evidence from a large representative survey. Social science & medicine. 
2009; 68(12):2137-44. 
48. Jones LR, Steer CD, Rogers IS, Emmett PM. Influences on child fruit and 
vegetable intake: sociodemographic, parental and child factors in a longitudinal 
cohort study. Public health nutrition. 2010; 13(7):1122-30. 
49. Bere E, Klepp K-I. Correlates of fruit and vegetable intake among Norwegian 
schoolchildren: parental and self-reports. Public health nutrition. 2004; 7(8):991-
98. 
50. Cooke L, Wardle J, Gibson E, Sapochnik M, Sheiham A, Lawson M. 

Demographic, familial and trait predictors of fruit and vegetable consumption by 
pre-school children. Public health nutrition. 2004; 7(2):295-302. 
51. Reinaerts E, de Nooijer J, Candel M, de Vries N. Explaining school children's 
fruit and vegetable consumption: the contributions of availability, accessibility, 
exposure, parental consumption and habit in addition to psychosocial factors. 
Appetite. 2007; 48(2):248-58. 
52. Börnhorst C, Wijnhoven TM, Kunešová M, Yngve A, Rito AI, Lissner L, et al. 
WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative: associations between 
sleep duration, screen time and food consumption frequencies. BMC Public health. 
2015; 15(1):442. 
53. O’Malley PM, Johnston LD, Delva J, Bachman JG, Schulenberg JE. Variation 
in obesity among American secondary school students by school and school 
characteristics. American journal of preventive medicine. 2007; 33(4):S187-S94. 
54. Morais RAC. Estudo estaturo-ponderal de crianças no 1. º ciclo do ensino 
básico: caraterização e correlatos parentais. Dissertação de Mestrado. 
Universidade do Porto; 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Índice de anexos 

 

Anexo A – Caracterização sociodemográfica e dos estilos de vida dos alunos do 

pré-escolar ao ensino secundário uma instituição de ensino 

privado.......................................................................................21 

Anexo B – Caracterização dos hábitos alimentares da família e do estado 

nutricional dos alunos do pré-escolar ao ensino secundário de uma instituição de 

ensino privado...........................................................................22 

Anexo C - Fatores associados ao estado nutricional dos alunos do pré-escolar ao 

ensino secundário de uma instituição de ensino privado...........................23 

 

 

 

  



21 

 

 

ANEXO A 

Caracterização sociodemográfica e dos estilos de vida dos alunos do pré-

escolar ao ensino secundário uma instituição de ensino privado. 

 

 
 

 

 

 

Variáveis 

 

Amostra 

(n = 83) 

 

Variáveis 

 

Amostra 

(n=83) 

Sexo, n (%) 

Feminino 

Masculino 

 

39 (47) 

44 (53) 

Viver com Irmãos, n (%) 

Sim 

Não  

 

42 (50.6) 

41 (49.4) 

Idade (anos), mediana (AIQ) 10 (5) Grau de Escolaridade máxima do 

elemento do agregado familiar, n (%) 

Ensino Inferior a Ensino Superior 

Ensino Superior (Bacharelato, 

Licenciatura, Mestrado, 

Douturamento) 

 

 

13 (15.7) 

 

70 (84.3) 

Categorias de Idade (anos), n (%) 

3 a 5 anos 

6 a 10 anos 

11 a 15 anos 

>15 anos 

 

5 (6) 

37 (44.6) 

34 (41) 

7 (8.4) 

Ciclo de Estudos n (%) 

Pré-escolar  

1º Ciclo  

2º e 3º Ciclos   

Ensino Secundário  

 

6 (7.2) 

36 (43.4) 

33 (29.8) 

8 (9.6) 

Prática de Atividade Física Fora da 

Escola, n (%) 

Sim 

Não 

 

 

55 (66.3) 

28 (33.7) 

Distância à Escola, n (%) 

Perto 

Longe 

 

73 (88) 

10 (12) 

Tempo sedentário, em minutos, num 

dia de fim-de-semana, mediana (AIQ) 

 

120 (90) 

Idade da Mãe (anos), Mediana 

(AIQ) 

43 (7) Recomendação do nº de horas de 

sono, n (%) 

Cumpre 

Não Cumpre 

 

 

68 (81.9)  

15 (18.1) 

Idade do Pai (anos), Média (d.p) 45 (5.8) Adesão ao Padrão Alimentar 

Mediterrânico (Índice KIDMED), n (%) 

≤ 3 valores 

4 – 7 valores 

≥ 8 valores 

 

 

1 (1.2) 

5 (6) 

77 (92.8) 

Idade Média dos Pais (anos), 

Média (d.p) 

44 (5.1) Índice KIDMED,  mediana (AIQ) 10 (2) 
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ANEXO B 

Caracterização dos hábitos alimentares da família e do estado nutricional dos 

alunos do pré-escolar ao ensino secundário de uma instituição de ensino 

privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 

 

Amostra 

(n = 83) 

 

Variáveis 

 

Amostra 

(n=83) 

Hábitos alimentares – 

Família, n (%) 

Consumir sopa regularmente 

Sim  

Não 

Colocar travessa/tacho na 

mesa 

Sim 

Não  

Beber água habitualmente 

Sim 

Não 

Consumir hortícolas no 

prato regularmente 

Sim 

Não 

 

 

´ 

64 (77.1) 

19 (22.9) 

 

 

61 (73.5) 

22 (26.5) 

 

80 (96.4) 

3 (3.6) 

 

 

72 (86.7) 

11 (13.3) 

Nº vezes/mês que frequentam 

Restaurantes Fast Food – Família n (%) 

≤1  

> 1 

 

 

51 (61.4) 

32 (38.6) 

Comportamentos alimentares 

saudáveis na família n (%) 

≤2 

3 a 4  

5  

 

 

11 (13.3) 

63 (75.9) 

9 (10.8) 

Comportamentos alimentares 

saudáveis na família  

mediana (IIQ) 

4 (1) 

Estado Nutricional n (%) 

Magreza (<-2SD) 

Normoponderabilidade (-2SD a +1SD) 

Pré-obesidade (> +1SD) 

Obesidade (>+2SD) 

 

2 (2.4) 

62 (74.7) 

14 (16.9) 

5 (6) 
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ANEXO C 

Fatores associados ao estado nutricional dos alunos do pré-escolar ao ensino 

secundário de uma instituição de ensino privado. 

 

  

Variáveis Exp β não ajustado 

(IC 95%) 

p Exp β ajustado 

(IC 95%) 

p 

Sexo 

(Masculino) 

Feminino 

 

1 

0.62 

(0.22 – 1.79) 

 

0.379 

 

1 

0.35 

(0.08 – 1.52) 

 

0.160 

Idade  

 

0.91 

(0.77 – 1.06) 

0.212 0.96 

(0.74 – 1.25) 

0.776 

Média da Idade dos Pais 0.86 

(0.76 – 0.97) 

0.016 0.837 

(0.71 – 0.99) 

0.040 

Viver com irmãos 

(Não) 

Sim 

 

1 

0.9 

(0.32 – 2.52) 

 

0.841 

 

1 

0.931 

(0.24 – 3.59) 

 

0.917 

Grau de Escolaridade máxima 

de um elemento do agregado 

familiar 

(Ensino Inferior a Ensino 

Superior) 

Ensino Superior 

 

 

 

 

 

1 

1.63 

(0.33 – 8.21) 

 

 

 

 

0.551 

 

 

 

 

1 

0.95 

(0.14 – 6.48) 

 

 

 

 

0.961 

 

Praticar de Atividade Física 

fora da escola 

(Não) 

Sim 

 

 

1 

0.65 

(0.21 – 2.04) 

 

 

0.460 

 

 

1 

1.58 

(0.37 – 6.81) 

 

 

0.538 

Tempo sedentário, em 

minutos, num dia de fim-de-

semana 

1 

(0.99 – 1) 

0.839 1 

(0.99 – 1.01) 

0.837 

Recomendação do nº de horas 

de sono, num dia de escola 

(Não Cumpre) 

Cumpre 

 

 

1 

0.19 

(0.02 – 1.56) 

 

 

0.122 

 

 

1 

9.55 

(0.87 – 104.37) 

 

 

0.064 

Adesão ao Padrão Alimentar 

Mediterrânico - Índice KIDMED 

0.81 

(0.61 – 1.07) 

0.134 0.84 

(0.59 – 1.18) 

0.303 

Comportamentos alimentares 

saudáveis na família  

0.8 

(0.46 – 1.41) 

0.439 0.94 

(0.45 – 1.97) 

0.879 





 

 

 

 

 


