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Resumo 

 

Introdução: A alimentação resulta de um conjunto de interações entre diversos 

sistemas biológicos, sendo modelada pelo comportamento alimentar. O 

conhecimento dos determinantes do comportamento alimentar permite elaborar 

estratégias que previnam e tratem os seus desequilíbrios, como se verifica em 

crianças com perturbações alimentares, que nos casos mais graves se reflete em má 

evolução ponderal. 

Objetivo: Avaliar o comportamento alimentar de crianças com má evolução 

ponderal, a sua relação com o comportamento alimentar dos pais/cuidadores, bem 

como com o contexto sociodemográfico, clínico e familiar. 

Metodologia: Para a avaliação do comportamento dos pais/cuidadores foi aplicado 

o Questionário Holandês do Comportamento Alimentar (DEBQ) e para o 

comportamento das crianças, o Questionário do Comportamento Alimentar da 

Criança (CEBQ). Os dados sociodemográficos, familiares e clínicos foram obtidos 

com recurso ao SClínico® e completados através do inquérito aos pais/cuidadores. 

Resultados: Das 33 crianças avaliadas, 11 (33,3%) apresentaram relatos de baixo 

peso ou má evolução ponderal na família. Observa-se uma relação positiva entre a 

restrição alimentar dos pais/cuidadores e os valores da subescala “Sobre-ingestão 

emocional” das crianças. O sexo masculino apresenta valores médios de “Sub-

ingestão emocional” superiores ao do sexo feminino. As crianças com irmãos mais 

velhos apresentam classificações superiores na subescala “Prazer em comer” e 

menores na subescala “Seletividade”.  

Discussão e considerações finais: As relações identificadas entre o 

comportamento alimentar dos pais/cuidadores e ter ou não irmãos mais velhos 
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refletem a importância do agregado familiar na construção do comportamento 

alimentar das crianças. São necessários mais estudos no sentido de esclarecer as 

interações entre os membros do agregado familiar e o comportamento alimentar 

das crianças, bem como para a aplicação de critérios que possam identificar 

precocemente os casos mais graves de perturbações alimentares em idade 

pediátrica, para prevenir e tratar a má evolução ponderal. 

 

Palavras-Chave: Comportamento alimentar, Má evolução ponderal, Perturbações 

alimentares em idade pediátrica. 
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Abstract 

 

Introduction: Eating results from a set of interactions between several biological 

systems, being modeled by eating behavior. The knowledge of the determinants of 

eating behavior allows the elaboration of strategies that prevent and treat their 

imbalances, as seen in children with feeding disorders, which in the most severe 

cases reflects in failure to thrive. 

Aim: To evaluate eating behavior in children with failure to thrive, its relationship 

with their parents/caregivers eating behavior, as well as with their 

sociodemographic, family and clinical context. 

Methods: In order to evaluate parents/caregivers eating behavior, the Dutch Eating 

Behavior Questionnaire (DEBQ) was applied, and for the evaluation of children’s 

eating behavior, the Children’s Eating Behaviour Questionnaire (CEBQ). 

Sociodemographic, family and clinical data were obtained from SClínico® and 

completed through a parent’s/caregiver’s survey. 

Results: Of the 33 children evaluated, 11 (33.3%) had reports of underweight or 

failure to thrive in the family. It is observed a positive relationship between the 

parents/caregivers restrained eating and the values of the subscale “Emotional 

overeating” of children. Males have higher mean values of “Emotional undereating” 

higher than the females. Children with older siblings exhibit higher ratings on the 

“Enjoyment of food” subscale and lower on the “Fussiness” subscale. 

Discussion and final considerations: The relationships identified with 

parents/caregivers eating behavior, as well as having older siblings, reflects the 

importance of the household in the construction of children’s eating behavior. 

Further studies are needed to clarify the interactions between the household 
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members and children’s eating behavior, as well as to define the criteria to apply 

to early identify the most severe cases of pediatric feeding disorders, in order to 

prevent and treat failure to thrive. 

 

Keywords: Eating behavior, Failure to thrive, Pediatric Feeding Disorders 
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I. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

A infância representa um período determinante na aquisição de hábitos 

alimentares, modelando o comportamento alimentar da criança para a vida(1, 2). 

Assim, avaliar as dimensões do comportamento alimentar da criança e dos 

cuidadores, bem como a sua relação, poderá fornecer informações extremamente 

importantes e úteis na elaboração de estratégias que previnam e tratem os 

problemas da alimentação em idade pediátrica, prevenindo o estabelecimento da 

má evolução ponderal. 

 

1. COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

 

O comportamento e os hábitos alimentares têm um forte impacto no estado 

nutricional e de saúde dos indivíduos(3). Diariamente, enfrentam-se os mais 

diversos processos de decisão em relação aos alimentos que vamos consumir, à 

qualidade e quantidade, à forma, ao momento e envolvência em que se realizam 

as refeições. Este processo de decisão designa-se como comportamento 

alimentar(1, 3, 4). Por sua vez, a repetição do comportamento alimentar irá assumir 

um impacto na ingestão que poderá corresponder ou não às necessidades 

energéticas e nutricionais, estas mais diretamente relacionadas com os hábitos 

alimentares(4). 

Desta forma, urge conhecer as suas relações, do ponto de vista psicológico, social 

e cultural, de modo a melhor adereçar as estratégias de prevenção e tratamento 
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de patologias que intimamente se relacionam com desequilíbrios do 

comportamento alimentar(3, 5). 

 

1.1. DEFINIÇÃO 

 

O comportamento alimentar define-se pelas atitudes e pelos fatores psicológicos 

e sociais inerentes à seleção e decisão da ingestão alimentar, quer a nível 

qualitativo quer quantitativo(5-7). Trata-se de um conceito multidimensional, cujo 

estudo possibilita conhecer os padrões e tendências da população e do indivíduo, 

permitindo o desenvolvimento de estratégias que potencializem o seu bom estado 

nutricional(3, 6). 

A avaliação das dimensões em que se divide o comportamento alimentar permite 

identificar os fatores determinantes que poderão estar associados com a 

ocorrência de desequilíbrios do estado ponderal, como o baixo peso e o excesso 

de peso(3, 7, 8). Assim, existem diversos instrumentos que permitem avaliar os 

diferentes constructos associados ao comportamento alimentar, alguns adaptados 

à população adulta e outros adaptados à idade pediátrica, tendo em conta as 

particularidades de cada faixa etária.  

 

1.1.1. ESTUDO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR NA CRIANÇA 

 

No que diz respeito ao estudo do comportamento alimentar em idade pediátrica, 

salienta-se a aferição de padrões de comportamento de “atração pela comida” e, 

no outro extremo do espectro, de “evitamento da comida”(9-11). De entre os 

instrumentos mais utilizados para avaliar estas dimensões, o Questionário do 
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Comportamento Alimentar da Criança é o mais utilizado(8). Este questionário inclui 

as seguintes subescalas: “Prazer em comer”, “Resposta à comida”, “Sobre-

ingestão emocional”, “Desejo de beber”, “Sub-ingestão emocional”, 

“Seletividade alimentar”, “Ingestão lenta” e “Resposta à saciedade”(9). 

De acordo com o estudo de Wardle et al., de desenvolvimento deste questionário 

e o estudo de Viana et al., de validação do questionário para a população 

portuguesa, evidencia-se o facto de que as respostas parecem variar de acordo 

com o sexo e com a faixa etária das crianças, pelo que é sugerida uma investigação 

aprofundada destas relações(8, 12). 

De modo a identificar a atração pela comida, procuram-se marcadores de “Prazer 

em comer”, “Resposta à comida”, “Sobre-ingestão emocional” e “Desejo de 

beber”(9). A maior sensibilidade e resposta a estímulos ambientais e um maior 

interesse na comida são representadas pelas categorias “Prazer em comer” e 

“Resposta à comida”(13). A “Resposta à comida” será o fator que mais se equipara 

à dimensão de ingestão externa, avaliada frequentemente em adultos(12). Nestas 

categorias, verifica-se uma tendência para pontuações mais baixas em crianças 

com perturbações alimentares(8, 12). O “Desejo de beber” remete para a 

predisposição e vontade de consumir bebidas apetecíveis, habitualmente 

associadas a bebidas açucaradas(13). No entanto, parece não existir uma relação 

com o estado ponderal das crianças(12). A “Sobre-ingestão emocional” representa 

a reatividade do comportamento alimentar ao estado emocional, que culmina 

numa desinibição da ingestão e que se associa a um maior estado ponderal(13, 14). 

Os indicadores que permitem categorizar o evitamento da comida refletem-se nas 

subescalas “Sub-ingestão emocional”, “Seletividade alimentar”, “Ingestão lenta” 

e a “Resposta à saciedade”(9). As subescalas “Ingestão lenta” e “Seletividade” 
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manifestam a falta de interesse e prazer associado à comida, estando mais 

relacionadas com baixo peso e com perturbações alimentares na infância(8, 12, 13, 

15, 16). A “Resposta à saciedade” representa uma maior sensibilidade e resposta a 

estímulos internos de fome e saciedade, e consequentemente a uma 

monitorização mais eficiente do aporte energético que protege de uma ingestão 

excessiva(13). A “Sub-ingestão emocional” retrata o impacto das emoções no 

comportamento alimentar, tal como a “Sobre-ingestão emocional”, no entanto, 

no sentido oposto, evidenciando uma inibição da ingestão(13, 14). Parece existir uma 

tendência, em crianças com baixo peso, para diminuir a ingestão em resposta ao 

estado emocional(12). 

 

1.1.2. ESTUDO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR NO ADULTO 

 

Ao nível do comportamento alimentar dos adultos, a ingestão emocional, a 

ingestão externa e a restrição alimentar destacam-se como algumas das dimensões 

do comportamento alimentar mais amplamente estudadas(6). Estas dimensões 

surgem através de três teorias distintas, inicialmente propostas no contexto da 

obesidade(17). 

A avaliação destas dimensões poderá ser realizada com recurso a diversas 

ferramentas. Desta forma, o Questionário Holandês do Comportamento Alimentar 

revela-se um dos recursos mais utilizados(7). Será baseada nesta ferramenta que 

se exploram as três dimensões supracitadas. 

A ingestão emocional representa a tendência para a alteração da ingestão, 

podendo ser verificado um aumento ou diminuição da mesma, como forma de 

lidar, desadequadamente, com emoções e stresse(6, 18). Com base na teoria 
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psicossomática, pensa-se existir uma confusão do indivíduo em distinguir o estado 

de fome e o estado de ansiedade(1, 19). Por outro lado, a regulação fisiológica do 

stresse assume um impacto relevante na estimulação ou inibição do apetite, caso 

o indivíduo esteja perante um agente stressor agudo ou crónico(20, 21). Os 

mecanismos de resposta a stresse agudo tendem a inibir o apetite, na persistência 

do agente stressor, potenciam a conservação da energia, a estimulação do 

apetite, a ingestão de alimentos energicamente densos e, consequentemente, o 

ganho de peso(20). No entanto, a exposição ao stresse crónico não tem o mesmo 

impacto no apetite em todos os indivíduos, sendo que em alguns poderá até levar 

à sua supressão(20). Esta relação identifica-se em indivíduos com um padrão 

restritivo de ingestão, que têm maior tendência para aumentar a ingestão de 

comida quando sob stresse, comparativamente com indivíduos não restritivos(20, 

22). 

Devido a estes mecanismos, pessoas com níveis elevados de ingestão emocional 

tendem a ter uma ingestão excessiva e, consequentemente, um maior índice de 

massa corporal (IMC)(7, 23). 

A ingestão externa salienta o papel dos estímulos externos sensoriais, como a 

visão, o cheiro e o paladar, na decisão do indivíduo, associando-se ao aumento da 

ingestão alimentar(6, 24). Segundo a teoria da externalidade, a elevada 

sensibilidade destes indivíduos a estímulos externos contrasta com a sua baixa 

sensibilidade aos estímulos internos de fome e saciedade, culminando numa 

ingestão excessiva(17). Por este facto, os indivíduos tendem a apresentar excesso 

de peso e um IMC superior(7, 25). 

A restrição alimentar traduz-se na tentativa de controlo e restrição da ingestão, 

de modo a alcançar ou manter a meta de peso corporal desejada(6, 26). Por um 
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lado, indivíduos com tendências restritivas tendem a contrabalançar períodos de 

restrição com períodos de desinibição; este processo poderá ser explicado pelo 

facto de desencadear mecanismos semelhantes à baixa de disponibilidade de 

alimentos(26). Neste contexto, propõe-se a existência de fatores emocionais, 

químicos e cognitivos que impedem a manutenção do comportamento 

restritivo(19). Estes indivíduos tendem a percecionar o próprio peso como excessivo 

e sentir uma maior pressão de fatores sociais(7). Estes desequilíbrios muitas vezes 

impedem os indivíduos de alcançar o seu objetivo de peso, resultando, pelo 

contrário, num aumento do estado ponderal(19). Por outro lado, se o controlo da 

ingestão alimentar apresentar características mais flexíveis, menos restritivas, 

alguns autores aceitam este comportamento como estratégia eficaz no controlo 

do peso(26). Assim, a relação entre a restrição e o excesso ponderal será mediada 

pelo modelo de controlo que o indivíduo apresenta, caso este seja um controlo 

rígido ou flexível(6, 27). 

 

1.2. DETERMINANTES DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

 

A infância representa uma janela de oportunidades para a aquisição de hábitos 

alimentares, através da modelação do comportamento alimentar da criança, 

programando o seu estado de saúde para a vida(28). Em contexto familiar, 

desenvolvem-se as capacidades integrantes do processo da alimentação, 

resultantes de um conjunto de interações entre diversos sistemas biológicos(29).  

A própria perceção de apetite da criança, que inicialmente responde 

fundamentalmente aos estímulos internos, mecanismos biológicos inatos, também 
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será moldada por fatores psicológicos resultantes da interação e relação com a 

mãe nos seus primeiros meses de vida(1). 

Um dos fatores que influencia a variedade da dieta de crianças em idade pré-

escolar é a duração do aleitamento materno(30, 31). Habitualmente, crianças que 

não foram amamentadas ou o foram durante um período curto de tempo tendem 

a ingerir uma menor variedade de alimentos e menos saudáveis do que aqueles 

que foram alimentados com leite materno durante mais tempo(30). 

Além disso, na envolvência da família são aprendidas atitudes e crenças 

relacionadas com a alimentação, bem como a preferência por determinados 

alimentos, associados a experiências prazerosas(1). A qualidade da dieta, em geral, 

é influenciada por estas preferências, que se alteram ao longo da vida face a 

fatores biológicos, sociais e ambientais(32-36). As experiências das crianças com 

alimentos de diferentes sabores, texturas e cores nos seus primeiros meses e anos 

de vida assumem um impacto forte na promoção de hábitos alimentares saudáveis 

e favorecem a variedade alimentar, principalmente de frutas e legumes(37). 

O início da alimentação complementar representa um período crítico em que 

podemos apresentar aos bebés diversos alimentos e favorecer, através da sua 

exposição repetida, a aceitação de alimentos que, inicialmente, não seriam 

desejados(38). Considera-se, assim, uma janela de oportunidade para o estímulo 

do paladar e para promover a familiarização e apreciação de um espectro mais 

alargado de alimentos. Este processo terá impacto nos seus hábitos alimentares 

futuros, revelando-se uma estratégia necessária para desenvolver bons hábitos 

alimentares(38). Num primeiro contacto com novos alimentos, as crianças tendem 

a rejeitar o seu consumo, no entanto, através da apresentação repetida e 

oportunidade de provar várias vezes estes mesmos alimentos, consegue-se 
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ultrapassar este primeiro impulso de rejeição e as crianças vão ficando 

familiarizadas com os mesmos(1). Estima-se que para conseguir a aceitação das 

crianças a novos alimentos, estes devem ser apresentados entre oito a dez vezes, 

para que possam ser reconhecidos, provados e até apreciados(1). 

De acordo com o estádio de desenvolvimento, as crianças apresentam diferentes 

capacidades de classificação e categorização dos alimentos(1, 32). Aos quatro anos 

de idade, as crianças identificam as características sensoriais (paladar, aspeto, 

cheiro) que as levam a rejeitar determinado alimento e reconhecem o perigo 

associado a determinadas substâncias para as quais foram alertadas(1). Além disso, 

nesta altura, as crianças já gravam na sua memória as experiências traumáticas 

que tiveram com determinado alimento. As experiências de engasgamento são um 

dos exemplos mais comuns que estimulam o medo de provar e consumir grupos de 

alimentos ou determinadas texturas(1). Por volta dos oito anos, as crianças já criam 

conceitos sobre a origem e natureza dos alimentos, categorizam não só as 

características sensoriais, mas também de uma forma mais global, a repugnância 

que o alimento provoca, ou se o produto é considerado impróprio para a 

alimentação(1, 39). O percurso de desenvolvimento da criança, ao nível do 

comportamento alimentar, manifesta-se por uma atenuação do padrão de 

evitamento da comida(40). Crianças mais velhas, tendem a apresentar níveis de 

“Seletividade” e “Ingestão lenta” inferiores(15).  

De acordo com a Teoria Ecológica proposta por Bronfenbrenner, o comportamento 

do ser humano é moldado através da sua interação com o seu contexto, os fatores 

ambientais e as características intrínsecas pessoais, tais como o perfil genético e 

a idade(41). 
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O sexo da criança representa um dos fatores que poderá moldar o seu 

comportamento alimentar, encontrando-se diferenças entre os padrões de 

comportamento em vários estudos(8, 12, 42). No entanto, as relações ainda não são 

claras e lineares, parecendo que estas diferenças se evidenciam principalmente 

na adolescência, devido às alterações fisiológicas e socioculturais deste 

período(42). 

A família e os colegas fazem parte dos grupos mais próximos da criança que, por 

sua vez, são influenciados pela comunidade, a comunicação social e a própria 

oferta de alimentos(33). Na verdade, são os pais que, num primeiro momento, 

fornecem os alimentos, definindo o tipo, a porção, a frequência de refeições, o 

contexto social em que são realizadas e influenciam as experiências emocionais 

associadas às mesmas(43). Para além disso, o modelo de controlo parental, como a 

pressão para comer ou a restrição de determinados alimentos, poderá 

comprometer o desenvolvimento de hábitos saudáveis e influenciar o estado 

ponderal das crianças(44, 45). Contudo, a relação entre as práticas parentais e o 

estado ponderal da criança é bidirecional, uma vez que a perceção dos pais em 

relação à adequação do peso da criança influencia as estratégias adotadas por 

estes(46, 47). De facto, as crianças observam e modelam o seu próprio 

comportamento alimentar mediante os exemplos dos pais, dos seus 

comportamentos e atitudes face à alimentação, bem como da perceção e 

satisfação com a sua imagem corporal(33).  

Os irmãos assumem também um impacto direto no desenvolvimento da criança como 

modelos e pares sociais, atuantes no âmbito do microssistema da criança(41).  

Ainda não se encontra amplamente estudado o verdadeiro impacto dos irmãos nas 

escolhas e no comportamento alimentar de crianças e adolescentes(48). Todavia, a 
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evidência existente aponta para uma associação positiva entre o número de irmãos 

e uma maior qualidade e variedade da dieta(48, 49).  

Desta forma, as refeições em família surgem como o contexto em que se dão todas 

estas aprendizagens, assumindo uma importância social significativa na vida da 

criança(50). Nestas circunstâncias, compete aos pais/cuidadores a integração e 

apresentação de escolhas alimentares adequadas, representando modelos 

positivos para as crianças e adolescentes(37). Efetivamente, as construções de 

maus hábitos alimentares, no início da vida, tendem a permanecer estáveis 

tornando mais difícil a posterior mudança destes hábitos(37). 

Em suma, as crenças e o comportamento alimentar dos cuidadores, bem como o 

ambiente que se constrói no âmbito das refeições, a forma, o momento e as 

estratégias que o cuidador utiliza com a criança, com o intuito de moldar a sua 

ingestão, influenciam o desenvolvimento das suas preferências e o seu 

comportamento alimentar(51-53).  

 

2. PERTURBAÇÕES ALIMENTARES EM IDADE PEDIÁTRICA 

 

Na literatura, verificaram-se, ao longo dos anos, diversas tentativas de definir e 

caracterizar o conjunto de perturbações da esfera alimentar na infância, que 

poderão ter origens variadas, a nível biológico e comportamental(8, 54). 

Inicialmente, categorizavam-se estas perturbações segundo um critério 

dicotómico limitativo, fosse a sua origem orgânica ou não-orgânica(29). Foram 

sendo utilizadas várias terminologias para identificar estes problemas, tais como 

Problemas Alimentares em Idade Pediátrica, Dificuldades Alimentares, 

Perturbações Alimentares, ou Distúrbios Alimentares(55). Habitualmente, estas 
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terminologias encontram-se mais associadas a situações de ingestão deficitária, 

que poderão em casos graves resultar em baixo peso, má evolução ponderal e 

desnutrição ou má-nutrição(56). 

A par do desenvolvimento das capacidades alimentares, os primeiros contactos 

com diferentes paladares, texturas e novos alimentos tornam os primeiros meses 

e anos de vida um período particularmente crítico(1). Portanto, estas perturbações 

podem ter consequências para a vida futura da criança, podendo ser 

caracterizadas de leves a muito graves(1).  

A falta de uma definição uniforme e critérios de diagnóstico consensuais, dificulta 

a comparação das prevalências encontradas por vários estudos(56). Apesar de os 

problemas da alimentação serem relativamente comuns em bebés e crianças em 

idade escolar, em que alguns autores apontam entre os 25% e 40% (54, 57), muitas 

destas dificuldades não terão uma gravidade severa e poderão ser apenas 

transitórias, facilmente corrigidas se houver o devido acompanhamento por 

profissionais de saúde(58).  Assim, a sensibilização e formação dos pais/cuidadores 

para este tema, bem como a educação alimentar e nutricional assumem-se como 

estratégias de tratamento e prevenção da progressão destes problemas(54). 

No entanto, é fundamental identificar precocemente possíveis problemas da 

alimentação mais graves, nomeadamente aqueles que colocam as crianças em 

risco de desnutrição, cujas consequências poderão ter um impacto na sua saúde 

para toda a vida e que exigem uma abordagem de tratamento multidisciplinar 

intensiva(54, 59). A prevalência de problemas da alimentação severos e persistentes 

encontra-se em cerca de 3% a 10% das crianças, nestas faixas etárias(54, 60, 61), sendo 

que a má-nutrição afeta 25% a 50% de crianças com perturbações alimentares(62, 

63). 
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Todavia, parece consensual que a prevalência de perturbações alimentares, de 

ambos os extremos do espectro, desde a seletividade alimentar à alimentação 

desinibida e excessiva, parecem estar a aumentar(64, 65). A ocorrência de 

perturbações alimentares, por comprometimento de qualquer um dos sistemas 

biológico, psicológico ou social e/ou dos seus intervenientes, coloca em risco o 

estado nutricional da criança, comprometendo o desempenho físico, social, a 

função emocional e cognitiva, o que exige uma intervenção imediata, intensiva e 

personalizada(61, 66). 

 

2.1. DEFINIÇÃO 

 

De modo a uniformizar o conceito de perturbação alimentar em idade pediátrica, 

em 2019 um painel de profissionais na área propôs uma definição em que estivesse 

presente a natureza multidisciplinar com que estas perturbações devem ser 

adereçadas(29). Assim, caracterizam como perturbação alimentares em idade 

pediátrica a inadequação da ingestão alimentar oral para a idade, associada a 

alterações num ou mais dos seguintes domínios: médico, nutricional, psicossocial 

e das capacidades do sistema de alimentação(29). 

 

2.2. CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO 

 

A proposta de critérios de diagnóstico encontra-se representada na Tabela I. Com 

estes critérios pretende-se permitir aos profissionais de saúde e investigadores 

uma melhor categorização, tendo em conta as necessidades desta população 

heterogénea(29). Além disso, tem como objetivo facilitar a inclusão da equipa 
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multidisciplinar no planeamento e tratamento, promovendo o uso de uma 

terminologia comum, precisa e necessária para desenvolver e evoluir a prática 

clínica, a investigação e as políticas de saúde(29). 

 

TABELA 1. Proposta de critérios de diagnóstico para perturbações alimentares em idade 

pediátrica 

A. Uma perturbação do aporte oral de nutrientes, inapropriado para a idade, com duração de 

pelo menos duas semanas e associada a um ou mais dos seguintes: 

1. Disfunção médica, evidenciada por qualquer um dos seguintes [1]: 

a. Comprometimento cardiorrespiratório durante a alimentação oral 

b. Aspiração ou pneumonia de aspiração recorrente 

2. Disfunção nutricional, evidenciada por qualquer um dos seguintes [2]: 

a. Desnutrição 

b. Deficiência de nutrientes específicos ou ingestão significativamente restrita em um ou 

mais nutrientes, resultante de uma diversidade alimentar reduzida 

c. Dependência de alimentação entérica ou suplementos orais para assegurar a nutrição e/ou 

hidratação 

3. Disfunção das capacidades de alimentação, evidenciada por qualquer dos seguintes [3]: 

a. Necessidade de adaptação da textura de alimentos líquidos ou sólidos 

b. Utilização de equipamento ou posição modificados para a alimentação 

c. Utilização de estratégias de alimentação adaptadas. 
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4. Disfunção psicossocial, evidenciada por qualquer dos seguintes [4]: 

a. Comportamentos de evitamento ativo ou passivo pela criança enquanto se alimenta ou é 

alimentada 

b. Gestão inadequada das necessidades alimentares e/ou nutricionais da criança, pelo 

cuidador 

c. Funcionamento social disruptivo no contexto da alimentação 

d. Relação disruptiva entre o cuidador e a criança 

B. Ausência de processos cognitivos consistentes com perturbações do comportamento 

alimentar e o padrão de ingestão oral não se deve à falta de acesso à comida nem é 

congruente com normas culturais. 

As seguintes categorias da International Classification of Functioning, Disability and Health 

(ICF) aplicam-se a cada critério acima e podem ser utilizadas para descrever o perfil funcional 

dos doentes afetados. 

[1] Disfunção médica: comprometimento das funções dos sistemas cardiovascular e 

respiratório. 

[2] Disfunção nutricional: comprometimento de quaisquer funções e estruturas corporais, 

fatores ambientais (produtos e substâncias para consumo pessoal). 

[3] Disfunção das capacidades de alimentação: limitações em atividades/participação 

relacionadas com a alimentação. 

[4] Disfunção psicossocial: limitações em atividades/participação relacionadas com a 

interações e relações interpessoais. 

Traduzido e adaptado de Goday et al. 2019(29) 
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3. MÁ EVOLUÇÃO PONDERAL 

 

3.1. DEFINIÇÃO 

 

A má evolução ponderal representa um padrão inadequado de ganho de peso, 

definido pelo défice nutricional e documentado pela incapacidade em alcançar o 

ganho de peso esperado ao longo do tempo(67, 68). Contudo, não existem padrões 

de diagnóstico consensuais para a avaliação antropométrica, pelo que podem ser 

assumidos vários pontos de corte através da análise das curvas de percentil(67, 69-

73). Em crianças com menos de dois anos de idade, a má evolução ponderal pode 

ser determinada por um peso abaixo do percentil 3 ou 5, numa curva adaptada à 

população, pelo menos uma vez (idealmente em mais do que uma ocasião), pelo 

peso ser inferior a 80% do peso ideal para a idade, ou pela identificação do 

cruzamento de mais do que dois percentis nas curvas de crescimento(67-70, 74). No 

entanto, a OMS alerta para que as alterações no peso para a altura sejam 

investigadas antes da criança cruzar duas linhas de percentil(75, 76).  

Os gráficos e tabelas de crescimento da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

recomendam-se para crianças até aos dois anos de idade(67, 77-79). Após os dois anos, 

até aos vinte anos idade, recomendam-se as tabelas de crescimento do Centro 

para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC)(67, 78, 79). Em casos clínicos 

particulares, poderão ser utilizados gráficos de crescimento específicos para 

crianças que nasceram prematuras ou que apresentem determinadas patologias, 

tais como o Síndrome de Turner, Síndrome de Noonan, Trissomia 21, entre 

outros(67, 75, 80). Deverá ainda ser tido em consideração que crianças que nasceram 

leves para a idade gestacional, com restrições do crescimento intrauterino, 
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embora possam apresentar um peso e/ou comprimento abaixo do percentil 3 aos 

dois e três anos de idade, podem estar a crescer a um ritmo esperado, pelo que 

não devem ser incluídas neste critério(70, 74). 

Importa salientar que o percentil 50 de peso ou de comprimento não é o 

objetivo/meta para todas as crianças, uma vez que existe por base o potencial 

genético para ser mais alto ou mais baixo, devendo ser considerada a altura dos 

pais. Assim, revela-se importante estudar índices como o peso para a altura ou o 

IMC(75). 

Diversos autores apontam que a má evolução ponderal não deve representar um 

diagnóstico, mas a descrição de um resultado, um achado clínico, que poderá ser 

derivado de múltiplas etiologias, individualmente ou combinadas(54, 67, 72). 

 

3.2. PREVALÊNCIA 

 

Os dados disponíveis relativos à prevalência de má evolução ponderal variam 

conforme o critério de diagnóstico e a população em estudo(67, 69). Considerando o 

critério de peso inferior ao percentil 3 e/ou o cruzamento de duas linhas de 

percentil, para crianças com menos do que dois a três anos de idade, existe uma 

prevalência de 5% a 10% nos países desenvolvidos(70, 74, 81). O rácio de deteção 

depende da vigilância e atenção particular do médico responsável(67). 

Com base nos dados preliminares apresentados do estudo Childhood Obesity 

Surveillance Initiative (COSI) em Portugal, realizado em Portugal em 2018/2019, 

a prevalência de baixo peso foi de 1,3%(82). Neste estudo, o ponto de corte de IMC 

utilizado foi um valor igual ou inferior ao percentil 3 (z-score ≤ -2), através da 

análise das curvas de crescimento para crianças dos 5 aos 19 anos publicadas pela 
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OMS em 2007(82). Comparativamente com os resultados obtidos pelo mesmo grupo 

em 2016, verificamos que houve um aumento de 0,4% (0,9% para 1,3%)(82, 83). 

Atualmente, a má evolução ponderal ainda se assume como um dos motivos mais 

frequentes pelos quais ocorre a referenciação para a consulta de Pediatria(70) e 

para a consulta de Nutrição Pediátrica.  

 

3.3. ETIOLOGIA 

 

A origem da má evolução ponderal é frequentemente multifatorial(75, 84).  

Efetivamente, poderá existir uma série de motivos que impedem o aporte 

energético e nutricional necessário, frequentemente relacionados com fatores 

comportamentais e psicossociais, em que se incluem as dificuldades da 

alimentação(69). A causa mais comum para a má evolução ponderal é o aporte 

energético deficitário; contudo, poderá também resultar de uma inadequada 

absorção de nutrientes, necessidades energéticas aumentadas ou por uma 

combinação destes mecanismos(67).  

Na literatura, há autores que consideram que a origem da má evolução ponderal 

se pode subdividir em causas não orgânicas ou funcionais, causas orgânicas, ou 

etiologia mista(69, 70, 85). Em grande parte dos casos de má evolução ponderal, cerca 

de 70 a 90%, não se identificam causas orgânicas clínicas associadas(68, 75). Estima-

se que a etiologia mista represente 25% dos casos e as causas somente orgânicas 

representem 5% dos casos(70). 

Apesar de ser consensual o facto de a subnutrição ser a principal causa de base, 

os fatores de risco intervenientes no desenvolvimento desta condição ainda não 

são muito claros(86). Devido à grande abrangência de possíveis etiologias, é difícil 
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que um tratamento apenas seja efetivo e eficaz em todas as crianças que 

evidenciam défice de crescimento(54).  

 

3.4. PROGNÓSTICO 

 

A possível ocorrência de desnutrição grave em casos de má evolução ponderal, ao 

longo do tempo prejudica o crescimento geral e o desenvolvimento cognitivo, 

manifestando-se progressivamente nos parâmetros antropométricos, inicialmente 

no peso e, posteriormente, no comprimento e na circunferência da cabeça(67, 87, 

88). Além disso, o risco de desenvolver problemas comportamentais a longo prazo 

é superior nestas crianças(89, 90). Em casos extremos, a função cognitiva e 

imunológica pode ser prejudicada, impedindo o desenvolvimento saudável da 

criança(67, 88).  

Assim, o principal objetivo do tratamento consiste em estabelecer a velocidade 

ideal de crescimento, capacitando a família para os cuidados necessários(67). A 

intervenção precoce possibilita o alcance dos parâmetros de crescimento ideais, 

e, consequentemente, assume um resultado positivo no desenvolvimento da 

criança(67, 88). 
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II. OBJETIVOS 

 

Avaliar o comportamento alimentar de crianças com má evolução ponderal. 

Identificar as principais dificuldades alimentares de crianças com má evolução 

ponderal. 

Estudar a relação entre o comportamento alimentar das crianças e o 

comportamento alimentar dos pais/cuidadores. 

Estudar a relação do comportamento alimentar destas crianças com o seu contexto 

sociodemográfico, familiar e clínico. 

Identificar a ocorrência de causas orgânicas e não orgânicas da má evolução 

ponderal. 

Caracterizar os domínios afetados em crianças com má evolução ponderal, de 

acordo com os critérios apresentados no consenso sobre perturbações alimentares 

em idade pediátrica de 2019. 
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III. MATERIAL E MÉTODOS 

 

1. PROCEDIMENTOS 

 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Centro Hospitalar Universitário 

de São João, E.P.E. No momento do convite para a participação no estudo os 

indivíduos foram informados dos objetivos e metodologia, bem como do caráter 

voluntário da participação, liberdade de decisão e garantia de privacidade e 

confidencialidade, em conformidade com a Declaração de Helsínquia e a 

Convenção de Oviedo.  

Aos pais/cuidadores foi entregue um documento de Informação ao Participante, 

que continha todas estas informações e o contacto da investigadora, bem como o 

modelo de Consentimento Informado que permitiria a recolha de dados. Às 

crianças cujos pais/cuidadores preencheram o seu consentimento informado para 

a participação no estudo, foram explicados os objetivos e procedimentos do 

mesmo e pedido o próprio consentimento, oralmente.  

 

2. AMOSTRA 

 

A recolha de dados deste estudo transversal foi realizada no âmbito da consulta 

externa de Nutrição Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João 

(CHUSJ), durante os meses de outubro de 2019 a março de 2020.  

Utilizou-se uma amostra de conveniência composta por crianças entre os 3 e os 13 

anos, referenciadas para a consulta externa de Nutrição Pediátrica por má 

evolução ponderal, má evolução estaturo-ponderal ou baixo peso. O critério de 
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inclusão referente à idade baseou-se no facto de o Questionário do 

Comportamento Alimentar da Criança se encontrar validado apenas para esta faixa 

etária(7). Consideraram-se critérios de exclusão crianças que se encontrassem 

institucionalizadas, impossibilitadas de realizar a avaliação antropométrica e/ou 

cujos pais/cuidadores não conseguissem responder ao inquérito ou preencher os 

questionários.  

Ao todo foram abordadas 36 crianças e respetivos pais/cuidadores, sendo que 33 

aceitaram participar (taxa de participação de 92%). A falta de tempo foi motivo 

apontado para recusa em participar no estudo pelos pais/cuidadores.  

 

3. MATERIAIS 

 

A recolha de dados para o estudo foi mediada por vários instrumentos, descritos 

seguidamente. 

 

3.1. Formulário para recolha de dados clínicos, sociodemográficos e 

familiares 

 

Os dados sociodemográficos, familiares e clínicos foram obtidos através da 

aplicação de um inquérito desenvolvido pela investigadora principal. A informação 

foi recolhida através do Boletim de Saúde Infantil e Juvenil, do seu processo 

clínico, acedido pelo SClínico®, e completada pelo inquérito presencial.  

A caracterização a nível sociodemográfica incluiu a idade, sexo e do número de 

indivíduos que compõem o agregado familiar. No que diz respeito ao nível familiar, 

reuniram-se os seguintes dados: 



22 

 
Sarai Isabel Machado | UNIVERSIDADE DO PORTO 

• Número de irmãos mais velhos, mais novos e da mesma idade; 

• Relato de baixo peso ou má evolução ponderal na família; 

• Relato de excesso de peso na família; 

• Relato de alergia(s) ou intolerância(s) alimentar(es) na família; 

• Idade, escolaridade, peso e altura dos pais (autorreportados). 

 

Relativamente ao historial clínico da criança, recolheram-se os seguintes dados: 

 

• Peso e altura atual da criança; 

• Peso e comprimento ao nascimento; 

• Idade gestacional; 

• Duração do aleitamento materno exclusivo; 

• Duração do aleitamento materno total; 

• Idade de início da alimentação complementar. 

 

A avaliação antropométrica realizou-se através do estadiómetros e balanças 

existentes no Serviço de Pediatria. Após a recolha dos dados de peso e altura 

atuais da criança, realizada no âmbito da consulta, e dos dados de peso e altura 

reportados pelos pais, procedeu-se ao cálculo do IMC, segundo a fórmula de 

Quetelet(91). Os dados antropométricos obtidos foram introduzidos no programa 

WHO Anthro para crianças até aos 5 anos e no programa WHO AnthroPlus para 

crianças com idade igual ou superior a 5 anos(92, 93). Estas ferramentas permitiram 

calcular os valores dos percentis de altura, IMC e peso (quando aplicável), 

baseados nas curvas da OMS adotadas pela Direção Geral da Saúde(94). 
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Através da informação de idade gestacional, peso ao nascimento e comprimento 

ao nascimento, recolhidos através do Boletim de Saúde Infantil e Juvenil, utilizou-

se a ferramenta Research Bulk Calculator, baseada nas curvas de Fenton e Kim, 

para avaliar os respetivos percentis e classificar as crianças leves para a idade 

gestacional, segundo o critério da OMS(95, 96). 

 

3.2. Dificuldades da alimentação da criança 

 

Do inquérito atrás mencionado faziam ainda parte duas perguntas de resposta 

aberta, sobre as principais dificuldades da criança relativamente à alimentação. 

Primeiramente, foi colocada aos pais/cuidadores a questão “Quais são as maiores 

dificuldades da criança relativas à sua alimentação?”, sugerindo os seguintes 

tópicos para orientação da resposta: 

 

• Duração da refeição; 

• Recetividade para experimentar novos alimentos; 

• Seletividade; 

• Apetite; 

• Saciedade. 

 

Após a sua resposta, foi ainda colocada a questão “Para além destes, há outros 

aspetos relativos à alimentação que considere problemáticos?”, de modo a que os 

pais/cuidadores, se considerassem pertinente, identificassem outras dificuldades 

da alimentação que não se enquadrassem nos tópicos abordados. 
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3.3. Classificação de Causas Orgânicas e Não Orgânicas  

 

Com base na informação do processo clínico da criança, realizou-se a divisão das 

possíveis causas de má evolução ponderal, segundo o critério dicotómico de causas 

orgânicas e não orgânicas. Para a avaliação considerou-se como fator de inclusão 

em causas orgânicas a presença de diagnóstico de uma patologia cuja evidência 

sugere um possível impacto no estado nutricional. As patologias consideradas 

encontram-se descritas no Apêndice I. 

Ressalva-se o facto de que a existência de uma patologia subjacente poderá não 

corresponder à causa única da má evolução ponderal, podendo haver fatores 

sociais e comportamentais que contribuam e justifiquem o seu estabelecimento. 

No entanto, as patologias consideradas assumem algum grau de influência. Por 

exclusão de partes, todos os casos em que não se verificaram doenças orgânicas 

subjacentes, ou cujas doenças não são associadas a impacto no estado nutricional, 

as causas foram categorizadas como não orgânicas. 

 

3.4. Domínios Afetados 

 

De acordo com a definição proposta de perturbações alimentares em idade 

pediátrica, foram avaliadas as alterações num ou mais dos seguintes domínios: 

médico, nutricional, psicossocial e das capacidades do sistema de alimentação, 

através da tradução da tabela originalmente proposta por Goday et al.(29). 

A identificação de domínios afetados realizou-se através da informação presente 

no processo clínico do doente, acedido pelo SClínico®. 
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3.5. Questionário do Comportamento Alimentar da Criança 

 

Para avaliar o comportamento alimentar das crianças foi utilizado o Questionário 

do Comportamento Alimentar da Criança(8), validado para crianças portuguesas 

dos 3 aos 13 anos de idade(12). O questionário foi desenvolvido inicialmente com o 

intuito de investigar aspetos do comportamento alimentar relacionados com a 

obesidade. No entanto considera-se igualmente adequada a sua aplicação em 

diferentes grupos, nomeadamente em crianças com perturbações alimentares(97). 

Através de 35 itens é avaliado o comportamento alimentar das crianças 

considerando a perceção dos pais/cuidadores(9). Os itens agrupam-se em oito  

dimensões/subescalas psicológicas que traduzem o evitamento ou atração à 

comida: “Resposta à saciedade”, “Ingestão lenta”, “Seletividade”, “Sub-ingestão 

emocional” e “Resposta à comida”, “Prazer em comer”, “Sobre-ingestão 

emocional” e “Desejo de beber”(12). No questionário, cada item, cotado de 1 a 5, 

diz respeito a uma dimensão. Assim, a pontuação de cada dimensão, corresponde 

à média das cotações obtidas nos itens.  

 

3.6. Questionário Holandês do Comportamento Alimentar 

 

O comportamento alimentar dos pais/cuidadores foi avaliado utilizando o 

Questionário Holandês do Comportamento Alimentar, validado para a população 

adulta portuguesa(17). Este questionário permite caracterizar o comportamento 

alimentar através de três escalas: a restrição alimentar, que identifica o esforço 

por controlar e diminuir a ingestão desejada, de modo a manter ou reduzir o peso; 
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a ingestão externa, relacionada com a sensibilidade a influências externas 

relativamente aos alimentos, causando uma ingestão excessiva mediada pela visão 

ou cheiro dos alimentos ou por ver outras pessoas a comer; e a ingestão emocional 

relacionada com a desinibição do apetite e com uma ingestão excessiva resultante 

de fatores emocionais e stresse(7, 13).  

O questionário é composto por 33 itens numa escala de Likert (de 1 a 5), em que 

em cada afirmação, os indivíduos selecionariam a opção que melhor representasse 

a frequência do seu comportamento, sendo que 1 corresponderia a nunca e 5 a 

muito frequente(7). A pontuação em cada dimensão é obtida através da média das 

cotações dos itens respetivos. 

 

3.7. Autoperceção da adequação alimentar dos pais/cuidadores 

 

Em conjunto com os questionários sobre o comportamento alimentar dos 

pais/cuidadores e das crianças, foi entregue uma folha com a questão “Numa 

escala de 1 a 5, indique como caracteriza os seus próprios hábitos alimentares?”. 

Os pais responderiam segundo uma escala de Likert (de 1 a 5), em que 1 

corresponderia a “Nada saudáveis” e 5 a “Muito saudáveis”.  

 

4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística dos dados obtidos realizou-se com recurso ao programa IBM 

SPSS Statistics, versão 26.0 para Machintosh.  

A estatística descritiva consistiu no cálculo de médias e desvios-padrão, medianas 

e percentis 25 e 75, e frequências absolutas (n) e relativas (%).   
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A normalidade das variáveis quantitativas foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov. A associação entre pares de variáveis foi avaliada pelos coeficientes de 

correlação de Pearson (r) e Spearman (ρ). Utilizaram-se os testes t de student e 

de Mann Whitney, respetivamente, para comparar médias e ordens médias de 

amostras independentes.  

Considerou-se para a rejeição da hipótese nula um nível de significância de 0,05. 
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IV. RESULTADOS 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

1.1. Características Sociodemográficas 

 

Os dados sociodemográficos das 33 crianças incluídas encontram-se descritos no 

Quadro I. A mediana de idades das crianças é de 10 anos, encontrando-se, a maior 

parte, integradas num agregado familiar com 4 elementos. Cerca de três quartos 

têm irmãos, sendo que em mais de metade destas crianças os irmãos são mais 

velhos. 

 

Quadro I - Caracterização sociodemográfica 

n = 33 n % 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

18 

15 

54,6 

45,5 

Agregado Familiar 

2 elementos 

3 elementos 

4 elementos 

5 elementos 

 

1 

6 

20 

6 

 

3,0 

18,2 

60,6 

18,2 



29 

 
Sarai Isabel Machado | UNIVERSIDADE DO PORTO 

Crianças com irmãos 

 

Crianças com irmãos mais velhos 

Com 1 irmão mais velho 

Com 2 irmãos mais velhos  

Crianças com 1 irmão mais novo 

Crianças com 1 irmão da mesma idade 

26 

 

19 

16 

3 

6 

1 

78,8 

 

57,6 

48,5 

9,1 

18,2 

3,0 

 Mediana P25; P75 

Idade da criança (meses) 120 68; 139 

Escolaridade (anos) 

Mãe 

Pai [n = 32] 

 

12 

9 

 

9; 12 

6; 12 

 Média Desvio-padrão 

Idade (anos) 

Mãe 

Pai 

 

38,5 

42,0 

 

1,1 

1,3 

 

 

1.2. Características Familiares 

 

Os dados familiares, descritos no Quadro II, demonstram a ocorrência de relatos 

de má evolução ponderal ou baixo peso na família em 33,3% das avaliações, e uma 

ocorrência de relatos de excesso de peso em 30,3%. A mediana de IMC das mães é 

de 23,5 kg/m2, correspondente a normoponderabilidade, enquanto que a mediana 
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de IMC dos pais, de 25,7 kg/m2, corresponde à classe de pré-obesidade. A maioria 

dos pais/cuidadores classificam os seus próprios hábitos alimentares com uma 

classificação superior ao ponto médio da escala utilizada. 

 

Quadro II – Dados familiares 

n = 33 n % 

Relato de Familiares com Má Evolução Ponderal ou Baixo Peso 11 33,3 

Relato de Familiares com Excesso de Peso 10 30,3 

Relato de Familiares com Alergia(s) e/ou Intolerância(s) Alimentar(es) 5 15,2 

 Mediana P25; P75 

IMC (kg/m2) 

Mãe 

Pai [n = 31] 

 

23,5 

25,7 

 

21,5; 27,5 

24,4; 28,4 

Autoperceção da adequação alimentar dos pais/cuidadores* 4 3; 4 

*Avaliada numa escala de Likert de cinco pontos, em que 1 corresponde a “Nada saudáveis” e 5 a 
“Muito saudáveis”. 

 

1.3. Características Clínicas 

 

Os dados clínicos das 33 crianças encontram-se descritos no Quadro III. 

Relativamente à ocorrência de alergias ou intolerâncias alimentares nas crianças, 

foram identificados cinco casos (15,2%). No que diz respeito à história clínica, 

verifica-se que ao nascimento um terço já se apresentavam leves para a idade 

gestacional, com percentis de peso inferiores a 10, segundo os critérios da OMS(98). 

A mediana de duração de aleitamento materno exclusivo é de 2 meses e de 
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aleitamento materno total de 4 meses. Na amostra, cerca de metade das crianças 

apresentava alguma patologia subjacente que poderá afetar o seu estado 

nutricional, enquadrando-se no grupo de causas orgânicas.  

Após a identificação dos domínios afetados, pelos critérios para as perturbações 

alimentares em idade pediátrica, identificou-se o domínio médico como o afetado 

em maior proporção das crianças. Verificou-se que 16 crianças (48,5%) não 

apresentam critérios que evidenciem domínios afetados.  

 

Quadro III – Dados Clínicos 

n = 33 n % 

Leve para a idade gestacional 11 33,3 

Diagnóstico de Alergia(s) e/ou Intolerância(s) Alimentar(es) 5 15,2 

Causas 

Orgânicas 

Não Orgânicas 

Avaliação em curso 

 

17 

15 

1 

 

51,5 

45,5 

3,0 

Domínios Afetados 

Médico 

Nutricional 

Capacidades da Alimentação  

Psicológico 

 

8 

5 

0 

6 

 

24,2 

15,2 

0,0 

18,2 

n = 33 Mediana P25, P75 

Percentil de Peso Atual [n = 17] 3 1; 21 
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Percentil de Altura Atual 5 0; 19 

Percentil de IMC Atual 15 3; 44 

Idade Gestacional (semanas) 39 38, 39 

Percentil de Peso ao Nascimento 25 8; 50 

Percentil de Comprimento ao Nascimento 20 6; 33 

Duração de Aleitamento Materno Exclusivo (meses) 2,0 0,2; 4,0 

Início da Alimentação Complementar (meses) 4,5 4,0; 6,0 

Duração de Aleitamento Materno Total (meses) 4,0 0,8; 9,0 

Tempo entre Primeira Consulta de Nutrição e Avaliação (meses) 

[n = 27] 
33 5; 56 

 

No momento da avaliação, a mediana do percentil de peso das crianças 

corresponde a 3 e a mediana do percentil de IMC corresponde a 15. Em 27 crianças 

foi possível identificar o momento da primeira consulta, cuja mediana terá sido 

cerca de 3 anos antes da consulta de avaliação.  

 

1.4. Dificuldades da alimentação 

 

O relato de dificuldades da alimentação verificou-se em 90,9% das crianças. No 

entanto, segundo os pais/cuidadores das três crianças que já não apresentam 

dificuldades da alimentação no presente, estas já as terão apresentado no passado 

e foram ultrapassadas. No Quadro IV descreve-se a distribuição das dificuldades 
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alimentares das crianças relatadas pelos pais/cuidadores. Entre as dificuldades da 

alimentação mais frequentes encontram-se: “Seletividade”; “Come pouca 

quantidade”; “Dificuldade em aceitar novos alimentos”; “Demora muito tempo a 

comer” e “Falta de apetite”. A proporção de crianças que não apresenta 

“Seletividade” ou “Dificuldade em aceitar novos alimentos” corresponde a 30,3%. 

Identificam-se em 27,3% das avaliações, a descrição de dificuldades da 

alimentação específicas da própria criança; estas dificuldades foram agrupadas na 

categoria “Outras” e encontram-se descritas no Apêndice II. Da amostra, 29 

(87,9%) crianças apresentaram mais do que uma dificuldade alimentar. 

 

Quadro IV – Dificuldades alimentares 

n = 33 n % Outras relatos/expressões 

considerados na categoria 

Seletividade 19 57,6  

Come pouca quantidade 16 48,5 “Petisca o prato” 

Dificuldade em aceitar novos alimentos 15 45,5 “Recusa provar novos alimentos” 

Demora muito tempo a comer 15 45,5  

Falta de Apetite 13 39,4 “Tem pouco apetite” 

Necessita de Auxílio 5 15,2 “Necessita de apoio moral, 

incentivo para comer” 
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Fica cheio depressa 3 9,1  

Sente a refeição como 

obrigação/sacrifício 

3 9,1  

Historial de engasgamento 3 9,1  

Sem Dificuldades 3 9,1  

Outras 9 27,3  

 

 

2. ASSOCIAÇÕES ENTRE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 

 

2.1. Relação entre o sexo e os percentis de peso, altura e IMC 

 

Não se observam diferenças significativas entre os percentis de peso, altura e IMC 

do grupo de crianças do sexo feminino e do grupo de crianças do sexo masculino 

(Quadro V). 

 

Quadro V – Relação entre o sexo e os percentis de peso, altura e IMC 

n = 33 Sexo feminino  

[n = 18]  

Mediana (P25; P75) 

Sexo masculino  

[n = 15] 

Mediana (P25; P75) 

p* 

Percentil de Peso [n = 17] 2,0 (1,2; 12,5)** 11,0 (0,2; 32,7)*** 0,499 

Percentil de Altura 7,0 (1,0; 17,1) 5,0 (2,0; 22,0) 0,758 

Percentil de IMC 10,1 (2,7; 36,7) 25,0 (5,0; 45,0) 0,218 

* Teste Mann-Whitney; ** n = 9; *** n = 8 
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2.2. Relação entre ter irmãos mais velhos e os percentis de peso, 

altura e IMC 

 

O Quadro VI apresenta os parâmetros antropométricos das crianças com irmãos 

mais velhos e sem irmãos mais velhos. A mediana do percentil de peso é 

significativamente inferior no grupo de crianças com irmãos mais velhos, 

comparativamente ao grupo de crianças sem irmãos mais velhos. No que diz 

respeito ao percentil de altura e IMC, não se observam diferenças significativas. 

 

Quadro VI – Relação entre ter irmãos mais velhos e os percentis de peso, altura e IMC 

n = 33 Sem Irmãos Mais Velhos  

[n = 14] 

Com Irmãos Mais Velhos 

[n = 19] 

p* 

Percentil de Peso [n = 17] 16,5 (2,2; 27,2)** 1,0 (0,0; 7,0)*** 0,023 

Percentil de Altura 5,5 (1,4; 25,3) 5,0 (1,0; 16,0) 0,729 

Percentil de IMC 25,5 (11,0; 45,0) 8,0 (1,7; 30,0) 0,121 

* Teste Mann-Whitney; ** n = 8; *** n = 9 
 
 
 

2.3. Relação entre o aleitamento materno, a introdução da 

alimentação complementar e os percentis de peso, altura e IMC 

 

Identifica-se uma relação positiva moderada da duração do aleitamento materno 

total com o percentil de peso e uma relação positiva fraca com o percentil de IMC 

da criança (Quadro VII). O percentil de altura não tem associação significativa com 
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a duração do aleitamento materno, bem como não se verificaram relações 

significativas com o início da alimentação complementar. 

 

Quadro VII – Relação entre o aleitamento materno e a introdução da alimentação 
complementar e os percentis de peso, altura e IMC 

n = 33 Duração do 

Aleitamento Materno 

Total 

ρ * (p) 

Duração do 

Aleitamento 

Materno Exclusivo 

ρ * (p) 

Início da 

Alimentação 

Complementar 

ρ * (p) 

Percentil de Peso [n = 17] 0,557 (0,020) 0,454 (0,067) 0,226 (0,383) 

Percentil de Altura 0,305 (0,084) 0,219 (0,222) -0,147 (0,415) 

Percentil de IMC 0,483 (0,004) 0,382 (0,028) 0,239 (0,180) 

* Coeficiente de correlação de Spearman 

 

3. COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

 

3.1. Dimensões do comportamento alimentar das crianças 

 

No Quadro VIII caracteriza-se a amostra de crianças relativamente às subescalas 

do Questionário do Comportamento Alimentar da Criança. As subescalas com 

pontuações médias mais elevadas foram a “Ingestão lenta”, a “Seletividade”, e a 

“Resposta à saciedade”. Por outro lado, a “Resposta à comida” e a “Sobre-

ingestão emocional” foram aquelas em que se verificaram pontuações mais baixas. 
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Quadro VIII – Dimensões do comportamento alimentar das crianças 

n = 33 Média Desvio-padrão 

Prazer em Comer 2,34 0,15 

Sobre-ingestão Emocional 1,89 0,11 

Resposta à Saciedade 3,16 0,15 

Ingestão Lenta 3,42 0,13 

Desejo de Beber 2,11 0,15 

Seletividade 3,38 0,15 

Sub-ingestão Emocional 2,47 0,17 

Resposta à Comida 1,75 0,11 

 

 

3.2. Dimensões do comportamento alimentar dos pais/cuidadores 

 

Os resultados obtidos nas escalas do Questionário do Holandês do Comportamento 

Alimentar, relativas ao comportamento alimentar dos pais/cuidadores, são 

apresentados no Quadro IX. A escala de ingestão externa foi a que apresentou 

maior pontuação média. 

 

Quadro IX - Dimensões do comportamento alimentar dos pais/cuidadores 

n = 33 Média Desvio-padrão 

Ingestão Externa 2,70 0,12 
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Restrição 2,23 0,13 

Ingestão Emocional 2,07 0,13 

 

 

3.3. Relação entre o comportamento alimentar dos pais/cuidadores e 

das crianças 

 

No Quadro X apresentam-se as correlações entre as dimensões do comportamento 

alimentar dos pais/cuidadores e as dimensões do comportamento alimentar da 

criança. Verificou-se uma associação positiva fraca entre a dimensão de restrição 

alimentar dos pais/cuidadores e os resultados da subescala de “Sobre-ingestão 

emocional” das crianças. Para além disso, a subescala “Resposta à comida” do 

Questionário do Comportamento Alimentar da Criança apresenta uma relação 

positiva fraca com o nível de ingestão externa dos pais/cuidadores. 

 

Quadro X – Relação entre o comportamento alimentar dos pais/cuidadores e das crianças 

n = 33 
Ingestão Externa 

r * (p) 

Restrição 

r * (p) 

Ingestão Emocional 

r * (p) 

Prazer em Comer 0,011 (0,953) 0,207 (0,247) 0,069 (0,701) 

Sobre-ingestão Emocional 0,113 (0,532)  0,485 (0,004) 0,299 (0,091) 

Resposta à Saciedade 0,069 (0,702) -0,028 (0,878) 0,116 (0,521) 

Ingestão Lenta 0,168 (0,351) -0,017 (0,923) 0,246 (0,168) 
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Desejo de Beber 0,226 (0,205) -0,145 (0,419) -0,025 (0,892) 

Seletividade 0,198 (0,269) 0,021 (0,910) 0,188 (0,295) 

Sub-ingestão Emocional 0,239 (0,180) 0,232 (0,194) 0,290 (0,102) 

Resposta à Comida 0,385 (0,027) 0,161 (0,370) 0,195 (0,278) 

* Coeficiente de correlação de Pearson 

 
 

3.4. Relação entre o comportamento alimentar das crianças e os dados 

sociodemográficos, familiares e clínicos 

 

O estudo das relações entre as dimensões do comportamento alimentar das 

crianças e a idade, os percentis de peso, altura e IMC não revelou quaisquer 

associações significativas (Quadro XI). 

 

Quadro XI - Relação entre o comportamento alimentar das crianças e dados sociodemográficos 
e clínicos 

n = 33 
Idade 

ρ * (p) 

Percentil de 

Peso 

ρ * (p) 

Percentil de 

Altura 

ρ * (p) 

Percentil de 

IMC 

ρ * (p) 

Prazer em Comer -0,122 (0,498) -0,310 (0,226) 0,122 (0,499) -0,281 (0,113) 

Sobre-ingestão Emocional -0,152 (0,398) -0,176 (0,500) -0,021 (0,907) -0,028 (0,875) 

Resposta à Saciedade 0,173 (0,336) 0,236 (0,363) -0,184 (0,304) 0,334 (0,057) 
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Ingestão Lenta 0,069 (0,702) -0,001 (0,996) -0,059 (0,743) 0,108 (0,551) 

Desejo de Beber -0,063 (0,727) 0,122 (0,642) 0,002 (0,990) 0,063 (0,729) 

Seletividade 0,024 (0,895) 0,409 (0,103) 0,076 (0,676) 0,213 (0,234) 

Sub-ingestão Emocional -0,156 (0,386) 0,057 (0,829) -0,160 (0,373) 0,221 (0,217) 

Resposta à Comida -0,212 (0,237) 0,079 (0,763) 0,203 (0,280) 0,217 (0,114) 

* Coeficiente de correlação de Spearman 

 

3.4.1. Relação entre o sexo e o comportamento alimentar das crianças 

 

Através da comparação entre as dimensões do comportamento alimentar das 

crianças do sexo feminino e masculino (Quadro XII), verifica-se que os valores 

médios das subescalas não diferem significativamente, excetuando na subescala 

de “Sub-ingestão emocional”. As crianças do sexo masculino apresentam valores 

médios de “Sub-ingestão emocional” superiores às do sexo feminino. 

 

Quadro XII - Relação entre o sexo e o comportamento alimentar das crianças 

 Sexo feminino  

[n = 18] 

Média (desvio-padrão) 

Sexo masculino  

[n = 15] 

Média (desvio-padrão) 

p* 

Prazer em Comer 2,39 (0,76) 2,28 (0,97) 0,728 

Sobre-ingestão Emocional 1,74 (0,66) 2,07 (0,59) 0,153 

Resposta à Saciedade 3,00 (0,90) 3,35 (0,77) 0,249 
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Ingestão Lenta 3,39 (0,89) 3,47 (0,60) 0,775 

Desejo de Beber 1,93 (1,01) 2,33 (0,60) 0,182 

Seletividade 3,14 (0,90) 3,67 (0,68) 0,070 

Sub-ingestão Emocional 2,15 (1,02) 2,87 (0,81) 0,036 

Resposta à Comida 1,69 (0,57) 1,81 (0,69) 0,572 

* Teste t de student para amostras independentes 

 

3.4.2. Relação entre ter irmãos mais velhos e o comportamento 

alimentar das crianças 

 

No Quadro XIII comparam-se em termos de comportamento alimentar as crianças 

com e sem irmãos mais velhos. As crianças com irmãos mais velhos têm pontuações 

mais elevadas na subescala “Prazer em comer” e mais baixas na subescala 

“Seletividade”. 

 

Quadro XIII - Relação entre ter irmãos mais velhos e o comportamento alimentar das crianças 

 Sem Irmãos Mais Velhos  

[n = 14] 

Média (desvio-padrão) 

Com Irmãos Mais Velhos  

[n = 19] 

Média (desvio-padrão) 

p* 

Prazer em Comer 2,00 (0,60) 2,59 (0,93) 0,046 

Sobre-ingestão Emocional 1,64 (0,47) 2,07 (0,70) 0,055 

Resposta à Saciedade 3,44 (0,65) 2,95 (0,93) 0,096 

Ingestão Lenta 3,63 (0,87) 3,28 (0,66) 0,198 
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Desejo de Beber 2,07 (0,76) 2,14 (0,95) 0,825 

Seletividade 3,77 (0,55) 3,09 (0,91) 0,017 

Sub-ingestão Emocional 2,52 (0,94) 2,44 (1,05) 0,811 

Resposta à Comida 1,59 (0,56) 1,87 (0,65) 0,207 

* Teste t de student para amostras independentes 

 

3.4.3.  Relação entre o aleitamento materno, o início da alimentação 

complementar e o comportamento alimentar dos pais/cuidadores e 

das crianças 

 

Avaliando as práticas de aleitamento materno e as dimensões do comportamento 

alimentar dos pais/cuidadores (Quadro XIV), verifica-se uma associação entre 

valores mais elevados na escala de restrição alimentar e uma duração inferior de 

aleitamento materno exclusivo. Para além disso, a idade de início da alimentação 

complementar é inferior em crianças cujos pais/cuidadores apresentam níveis de 

ingestão externa mais elevados. 

 
 
Quadro XIV - Relação entre o aleitamento materno, o início da alimentação complementar e o 
comportamento alimentar dos pais/cuidadores 

 n = 33 Duração do 

Aleitamento 

Materno 

Exclusivo 

ρ * (p) 

Duração do 

Aleitamento 

Materno Total 

ρ * (p) 

Idade de início 

da Alimentação 

Complementar 

ρ * (p) 

Ingestão Externa 0,066 (0,715) 0,212 (0,236) -0,451 (0,008) 
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Dimensões do 

comportamento 

alimentar dos 

pais/cuidadores 

Restrição -0,389 (0,025) -0,318 (0,071)  0,153 (0,384) 

Ingestão Emocional -0,011 (0,951) 0,035 (0,845) -0,262 (0,141) 

* Coeficiente de correlação de Spearman 

 

No que concerne ao estudo da relação da duração do aleitamento materno, 

exclusivo e total, bem como do início da alimentação complementar com as 

subescalas do comportamento alimentar da criança, não se encontram associações 

com significado estatístico (Quadro XV). 

 

Quadro XV - Relação entre o aleitamento materno, o início da alimentação complementar e o 
comportamento alimentar das crianças 

 n = 33 Duração do 

Aleitamento 

Materno Exclusivo 

ρ * (p) 

Duração do 

Aleitamento 

Materno Total 

ρ * (p) 

Idade de início 

da Alimentação 

Complementar 

ρ * (p) 

Dimensões do 

comportamento 

alimentar das 

crianças 

Prazer em Comer -0,056 (0,756) -0,048 (0,791) -0,162 (0,369) 

Sobre-ingestão 

Emocional 

0,057 (0,751) 0,084 (0,641) -0,144 (0,423) 

Resposta à Saciedade 0,042 (0,816) 0,059 (0,743) 0,176 (0,327) 

Ingestão Lenta 0,049 (0,785) 0,143 (0,429) -0,142 (0,430) 

Desejo de Beber 0,293 (0,098) 0,189 (0,292) -0,107 (0,554) 
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Seletividade -0,018 (0,921) 0,018 (0,919) 0,017 (0,925) 

Sub-ingestão 

Emocional 

-0,086 (0,634) -0,169 (0,346) -0,163 (0,365) 

Resposta à Comida 0,074 (0,683) 0,072 (0,689) -0,279 (0,115) 

* Coeficiente de correlação de Spearman 

3.4.4. Relação entre a autoperceção da adequação alimentar dos 

pais/cuidadores e o comportamento alimentar dos próprios e das 

crianças 

 

No que diz respeito às relações entre a autoperceção da adequação dos hábitos 

alimentares dos pais/cuidadores e o comportamento alimentar dos próprios, não 

se verificaram associações significativas (Quadro XVI). 

 
Quadro XVI - Relação entre a autoperceção da adequação alimentar dos pais/cuidadores e o 
comportamento alimentar dos próprios 

 n = 33 Autoperceção da adequação 

alimentar dos pais/cuidadores 

ρ * (p) 

Dimensões do comportamento alimentar 

dos pais/cuidadores 

Ingestão Externa -0,149 (0,407) 

Restrição 0,289 (0,115) 

Ingestão Emocional 0,031 (0,865) 

* Coeficiente de correlação de Spearman 

 

Uma melhor autoperceção da adequação dos hábitos alimentares associou-se a 

níveis superiores de “Prazer em comer”, “Sobre-ingestão emocional” e 
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“Seletividade” pelas crianças (Quadro XVII). No entanto, todas estas correlações 

eram fracas.  

Quadro XVII - Relação entre a autoperceção da adequação alimentar dos pais/cuidadores e o 
comportamento alimentar das crianças 

 

 n = 33 Autoperceção da adequação 

alimentar dos 

pais/cuidadores 

ρ * (p) 

Dimensões do comportamento 

alimentar das crianças 

Prazer em Comer 0,455 (0,008) 

Sobre-ingestão 

Emocional 

0,387 (0,026) 

Resposta à Saciedade -0,174 (0,333) 

Ingestão Lenta -0,209 (0,244) 

Desejo de Beber 0,111 (0,538) 

Seletividade 0,360 (0,040) 

Sub-ingestão Emocional 0,013 (0,942) 

Resposta à Comida 0,206 (0,250) 

* Coeficiente de correlação de Spearman 
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V. DISCUSSÃO 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

1.1. Características Sociodemográficas e Familiares 

 

Na amostra estudada a prevalência de crianças dos dois sexos foi semelhante, o 

que vai ao encontro de resultados obtidos em estudos que avaliam amostras com 

as mesmas características(99).  

De acordo com os resultados obtidos por Nogueira et al., a história familiar de má 

evolução ponderal considera-se como um possível fator de risco para má evolução 

ponderal, uma vez que se encontra presente em grande parte das crianças 

avaliadas(99). No presente estudo, a ocorrência de relatos de má evolução ponderal 

ou baixo peso na família foi relevante, correspondendo a 33,3%, superior à 

ocorrência de relatos de casos de excesso de peso se verificou apenas em 30,3% 

dos casos. Por sua vez, a ocorrência de relatos de excesso de peso  é baixa quando 

comparada com os resultados do IAN-AF, que apontam para uma prevalência a 

nível nacional de 22,3% de obesidade e de 34,8% de excesso ponderal, perfazendo, 

ao todo, mais de metade da população(100). Deve ser considerado o facto de este 

relato poder estar enviesado por uma subvalorização e consequentemente sub-

reporte destes casos pelos pais/cuidadores. 

Salienta-se ainda que a maior parte das crianças tem irmãos, sendo o grupo de 

crianças com irmãos mais velhos superior a todos os outros. Estes resultados 

induzem uma reflexão sobre o possível impacto dos irmãos, em particular dos mais 

velhos, como um possível vetor influenciador do percurso ponderal e do 
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comportamento alimentar, a considerar na interpretação dos restantes resultados 

e nas possibilidades de intervenção. 

 

1.2. Características Clínicas 

 

Analisando o historial clínico da criança desde o nascimento, identifica-se uma 

elevada prevalência de casos de crianças que nasceram leves para a idade 

gestacional, representando 33,3% da amostra, comparativamente com os 

resultados obtidos no âmbito do projeto Geração XXI, em que apenas 14,5% dos 

recém-nascidos eram classificados como leves para a idade gestacional(101). Esta 

classificação assume-se como um dos fatores que deve ser considerado na 

avaliação da má evolução ponderal, uma vez que algumas destas crianças, em 

determinados casos, mesmo apresentando percentis abaixo de 3 aos dois e três 

anos, poderão estar a crescer a um ritmo esperado(70). 

Contudo, a referenciação para a consulta de Nutrição e o seu seguimento sugere 

que os casos avaliados são efetivamente categorizados como tendo má evolução 

ponderal e pressupõe que para o alcance de um desenvolvimento estaturo-

ponderal saudável da criança será necessário o acompanhamento nutricional. 

Desta forma, salienta-se a importância de monitorizar a evolução das crianças que 

ao nascimento preenchem estes critérios, de modo a acompanhar precocemente 

os casos em que é realmente necessária uma intervenção especializada. 

No que diz respeito à avaliação antropométrica realizada no momento da 

avaliação, verificou-se que a mediana do percentil de peso corresponde aos 

critérios utilizados para caracterizar a má evolução ponderal(69). Quanto à 

caracterização do percentil de IMC da amostra, verifica-se que existe uma grande 
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dispersão, sendo que entre os percentis 25 e 75 se alcançam quase três linhas das 

curvas de crescimento, o que demonstra a variabilidade das proporções 

antropométricas das crianças e a relevância de considerar, para além do peso, a 

adequação do peso à estatura. Todavia, seria pertinente recolher dados de 

múltiplas avaliações, de modo a possibilitar a análise da variação antropométrica 

ao longo do tempo e, em particular, desde a primeira consulta. 

A categorização das possíveis causas de má evolução ponderal, como sendo 

orgânicas ou não orgânicas foi desafiante, na medida em que não existem 

estabelecidos critérios claros e rigorosos de inclusão nestes grupos. Para além 

disso, a atribuição da designação de causa parece excessiva, uma vez que a doença 

orgânica subjacente poderá dificultar o atingimento de um estado nutricional 

saudável, por algum comprometimento de algum dos sistemas biológicos 

relacionados com a alimentação e nutrição da criança, apesar de em alguns casos 

a doença não ser a única causa do estabelecimento da má evolução ponderal, 

havendo outros fatores, inclusivamente comportamentais e sociais, responsáveis 

por essa evolução. 

Diversos estudos apontam uma prevalência superior de causas não orgânicas nesta 

população, comparativamente a causas orgânicas, o que contrasta com a 

realidade encontrada nesta amostra, em que a existência de patologias orgânicas 

subjacentes assume uma maior relevância, correspondendo a 51,5% dos casos(69, 

99). O facto de o estudo ter sido desenvolvido num hospital central, cujos cuidados 

de saúde são maioritariamente secundários e terciários, poderá justificar o facto 

de a maioria dos casos apresentar patologias prévias. A referenciação para a 

consulta de Nutrição Pediátrica, neste contexto, é realizada principalmente por 

médicos pediatras do próprio hospital e menos vezes pelo médico de família. 
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Um dos objetivos estabelecidos neste estudo foi caracterizar o enquadramento 

desta amostra nos critérios propostos em 2019 para as perturbações alimentares 

em idade pediátrica, identificando os domínios afetados. Todavia, surgiram 

dificuldades na identificação dos parâmetros em causa, que para serem 

ultrapassadas implicariam que avaliação dos domínios pudesse ter sido feita com 

partilha de informações e discussão pelas equipas multidisciplinares que seguem 

a criança. Além disso, no primeiro momento de avaliação, com o conhecimento 

prévio destes critérios, as avaliações efetuadas seriam mais extensas, de modo a 

possibilitar o esclarecimento da existência ou não do comprometimento destes 

domínios, nomeadamente no estudo da etiologia da má evolução ponderal e 

estado clínico da criança. 

Salienta-se também o facto de que algumas patologias com possível impacto no 

estado nutricional das crianças não se enquadrarem nos parâmetros descritos. Tal 

verifica-se, por exemplo, nos casos de alergia alimentar, inclusivamente a mais 

que um alimento, em que poderá haver correspondência ao domínio nutricional, 

uma vez que existe uma reduzida variedade na ingestão alimentar, não sendo, no 

entanto, possível verificar se existe défice de nutrientes específicos, por falta de 

resultados de marcadores bioquímicos. Nestes casos, não foi possível identificar 

nenhum domínio afetado. 

 

1.3. Dificuldades da alimentação 

 

De acordo com o relato dos pais/cuidadores, no momento da avaliação, 90,9% das 

crianças apresentam pelo menos uma dificuldade de alimentação e 87,9% 

apresentam mais do que uma.  
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Segundo Kerwin et al. e Reau et al. o relato pelos pais de mais do que uma 

preocupação com a alimentação é já bastante frequente mesmo na população 

geral, verificando-se em 62% dos casos estudados(54, 102). Embora elevada, esta 

percentagem é inferior à encontrada no presente estudo, o que se justifica por os 

casos de dificuldades alimentares que avaliamos serem os mais graves, 

apresentando uma consequência direta no estado ponderal, sendo que a presença 

simultânea de mais do que uma dificuldade poderá potenciar uma ingestão 

deficitária. Evidencia-se ainda o facto de todas as crianças neste estudo 

apresentarem dificuldades alimentares anteriores e que estas surgem 

independentemente da classificação da etiologia da má evolução ponderal. Assim, 

a questão aos pais/cuidadores sobre a existência e caracterização dos problemas 

alimentares na refeição, os seus contextos e particularidades, assume-se como 

uma abordagem fundamental no âmbito dos cuidados de saúde primários, de modo 

a sinalizar os casos em que existe um maior risco de evoluir para condições clínicas 

mais graves, como a má evolução ponderal(56, 103). 

As dificuldades alimentares encontram-se descritas na literatura e estudadas mais 

extensivamente no contexto da infância, em que a criança é alimentada. A 

seletividade e a neofobia alimentar assumem-se como duas das dificuldades para 

as quais existem mais estudos e investigação, apesar de serem conceitos cuja 

definição e avaliação também não é consensual(104).  

Estudos na população geral apontam para um relato por parte dos pais de que as 

crianças nem sempre têm apetite no momento da refeição, tentam terminar a 

refeição mesmo tendo comido muito pouco, são seletivas e têm fortes 

preferências alimentares(102). Estas características vão ao encontro das principais 

dificuldades relativas à alimentação identificadas na nossa amostra. Através do 
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estudo das principais dificuldades alimentares, a “Seletividade”, de facto, é a 

dificuldade mais reportada pelos pais/cuidadores, encontrando-se descrita em 

57,8% dos casos, seguindo-se “Come em pouca quantidade” (48,5%), a 

“Dificuldade em aceitar novos alimentos” (45,5%), e “Demora muito tempo a 

comer” (45,5%). No entanto, evidencia-se o facto de que existe uma grande 

proporção de crianças que não apresenta nem “Seletividade”, nem “Dificuldade 

em aceitar novos alimentos”. Para além disso, uma percentagem relevante 

apresenta dificuldades alimentares não repetidas ou agrupáveis, o que sublinha a 

importância da compreensão e personalização da avaliação e terapêutica, mas 

também de aumentar o espectro dos problemas alimentares que são estudados.  

 

2. ASSOCIAÇÕES ENTRE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 

 

2.1. Relação entre o sexo e os percentis de peso, altura e IMC 

 

Na literatura, ser do sexo masculino apresenta-se como o fator de maior risco para 

o desenvolvimento de excesso de peso e obesidade, apresentando os rapazes 

valores superiores de IMC, em idade escolar(105, 106).  Porém, no âmbito da má 

evolução ponderal, não se encontram estudos que identifiquem o sexo como um 

possível fator de risco ou gravidade. 

Apesar de existir evidência que sugere diferenças significativas no que diz respeito 

ao comportamento alimentar, no presente estudo não se encontraram diferenças 

significativas dos percentis de peso, altura e IMC entre sexos. Contudo, deve ser 

considerado o facto de que a população em estudo apresenta características 
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comportamentais e antropométricas muito particulares, o que poderá justificar, 

a par do reduzido tamanho amostral, a dificuldade em encontrar estas relações. 

 

2.2. Relação entre ter irmãos mais velhos e os percentis de peso, 

altura e IMC 

 

Cerca de três quartos (75,8%) das crianças têm irmãos, sendo na maioria mais 

velhos. Na literatura, encontram-se estudos que relacionam o número de irmãos 

e a ordem de nascimento com o peso ao nascimento, com o excesso de peso e até 

ao nível de padrões de comportamento(107). De facto, estudos associam ser filho 

único ou ser o irmão mais novo com um maior risco de excesso de peso em idade 

pediátrica(108). Todavia, ainda não se encontram estudos que permitam clarificar 

eventuais relações com a má evolução ponderal.   

No presente estudo, identificou-se uma relação entre ter irmãos mais velhos e 

valores inferiores de percentil de peso. No que diz respeito ao percentil de IMC, e 

apesar de a diferença entre grupos não ser estatisticamente significativa o grupo 

de crianças com irmãos mais velhos apresenta uma mediana inferior. Estes 

resultados sugerem que as crianças com irmãos mais velhos apresentam uma maior 

gravidade da má evolução ponderal, mas as possíveis relações de causalidade e 

mecanismos envolvidos não são claros. Evidencia-se, assim, a necessidade de 

realizar mais estudos, com amostras maiores, para compreender a relação entre 

o estado ponderal e o número de irmãos, a ordem de nascimento e, 

inclusivamente, a sua relação com a idade. 
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2.3. Relação entre o aleitamento materno, a introdução da 

alimentação complementar e os percentis de peso, altura e IMC 

 

A duração do aleitamento materno, total e exclusivo, avaliado na população 

portuguesa, tende a ser bastante inferior às recomendações da OMS que veiculam 

o aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis meses de vida e mantê-

lo até aos 2 anos em conjugação com outros alimentos(109-111). Os resultados 

obtidos nesta amostra revelam-se ainda inferiores aos da coorte Geração XXI, com 

medianas mais baixas de duração quer de aleitamento materno exclusivo (2 meses 

vs. 3 meses) quer de aleitamento materno total de (4 meses vs. 6 meses)(109). 

Através da análise realizada, verificou-se que uma maior duração do aleitamento 

materno total se associou a percentis superiores de peso e IMC. Estas relações 

demonstram a relevância da duração do aleitamento materno no desenvolvimento 

saudável da criança. De facto, o aleitamento materno associa-se a melhorias ao 

nível da sobrevivência da criança, com benefícios significativos para as crianças e 

para as mães, com relação “dose-resposta”(112-114). A incapacidade de realizar a 

amamentação aponta-se como uma das razões mais comuns para o 

estabelecimento da desnutrição, a par da preparação imprópria das fórmulas, 

dieta desadequada e seletividade alimentar(115, 116). Contudo, no presente estudo 

não foi possível avaliar o motivo que levou à suspensão precoce do aleitamento 

materno. Desta forma, não é possível aferir se a suspensão do aleitamento 

materno terá sido uma opção ou uma necessidade provocada por outras razões, 

nomeadamente possíveis patologias subjacentes.  
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3. COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

 

3.1. Dimensões do comportamento alimentar das crianças 

 

Os resultados referentes às subescalas do Questionário do Comportamento 

Alimentar da Criança, na amostra em estudo, demonstram-se semelhantes aos 

obtidos por Viana et al. em crianças com perturbações alimentares e em crianças 

com baixo peso, e contrastam com os verificados em crianças com excesso de peso 

(12, 97).  

A “Seletividade”, que inclui a reduzida variedade alimentar e a falta de apetite, 

assume-se como uma das subescalas mais associadas a perturbações alimentares 

e à classe ponderal de baixo peso(8, 97). As pontuações mais elevadas em categorias 

como a “Seletividade”, a “Ingestão lenta” e a “Resposta à saciedade”, vão ao 

encontro dos relatos das dificuldades da alimentação apresentados, em que uma 

grande percentagem dos pais/cuidadores afirma que as crianças são seletivas, 

demoram muito tempo a comer e ficam saciadas precocemente.  

Por outro lado, os valores baixos nas subescalas de “Resposta à comida”, “Desejo 

de beber” e “Prazer em comer”, demonstram a falta de interesse e prazer no 

momento da refeição. Alguns dos pais/cuidadores afirmam que, efetivamente, 

uma das dificuldades alimentares das crianças é percecionarem a refeição como 

uma obrigação e um sacrifício. Estes resultados indicam uma predominância do 

padrão de evitamento da comida. 

Globalmente estas crianças apresentam pontuações inferiores na subescala 

“Sobre-ingestão emocional” comparativamente à subescala “Sub-ingestão 

emocional”. Demonstra-se, assim, uma maior tendência para a diminuição a 
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ingestão como resposta a alterações do estado emocional. Esta tendência é 

também verificada por Viana et al. que reportam que crianças com baixo peso 

tendem a apresentar pontuações superiores na subescala “Sub-ingestão 

emocional”(12). Ainda assim, os valores de ambas as subescalas são baixos, o que 

sugere que o impacto do estado emocional no comportamento alimentar destas 

crianças não será muito elevado. 

 

3.2. Dimensões do comportamento alimentar dos pais/cuidadores 

 

O padrão de resultados obtidos nas escalas de restrição alimentar, ingestão 

emocional e ingestão externa pelos pais/cuidadores são semelhantes aos 

encontrados no estudo de adaptação e validação do Questionário Holandês do 

Comportamento Alimentar(7). Em ambos os estudos, a ingestão externa é a 

subescala que apresenta maiores pontuações médias, seguida da restrição e, por 

fim, a ingestão emocional(7).  

Acrescenta-se que, no estudo desenvolvido por Viana et al. a divisão da amostra 

por sexos possibilitou identificar diferenças nas pontuações de algumas escalas, o 

que evidencia a relevância de realizar a análise separadamente. No presente 

trabalho, pelas limitações existentes (nomeadamente em termos de 

heterogeneidade e tamanho amostra), não se diferenciou o sexo de quem 

respondeu ao questionário, nem o seu papel no agregado familiar. Todavia, 

sugere-se, para futuros trabalhos, que o sexo do respondente e o seu papel no 

agregado familiar sejam considerados, de modo a perceber o grau e direção de 

influência dos diferentes membros.  
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3.3. Relação entre o comportamento alimentar dos pais/cuidadores e 

das crianças 

 

A associação positiva encontrada entre a dimensão “Resposta à comida” nas 

crianças e a ingestão externa nos pais/cuidadores vai ao encontro da influência 

que os atributos externos que os alimentos têm na ingestão, que está subjacente 

a ambos os constructos(12). A mesma relação é encontrada quando se estuda a 

população em geral(13). 

Quando analisados os valores de ingestão emocional dos pais/cuidadores e os 

valores de “Sobre-ingestão emocional” dos filhos, ainda que a sua associação não 

atinja significado estatístico, é positiva. Comparando com o estudo realizado por 

Viana et al., para a população geral, a “Sobre-ingestão emocional” dos filhos 

associa-se a um padrão de comportamento alimentar das mães emocional e 

externo, sugerindo que uma maior desinibição emocional nas mães se poderá 

refletir na desinibição mediada por fatores externos e emocionais das crianças(13).  

Já a relação entre maior restrição dos pais/cuidadores e pontuações superiores na 

subescala “Sobre-ingestão emocional” pelas crianças não apresenta uma 

justificação tão evidente. O desenvolvimento do comportamento alimentar da 

criança advém da observação dos seus modelos, pais, irmãos e crianças da mesma 

idade(11, 117). Neste contexto, as crianças que assistem a um comportamento mais 

restritivo dos pais/cuidadores, na tentativa de controlar o estado ponderal, 

revelam uma maior tendência para a desinibição da ingestão mediada pelo efeito 

das suas emoções. Por um lado, os pais que tentam ter um maior controlo da sua 

alimentação poderão também tentar exercer um maior controlo na alimentação 

das crianças, pressionar para comer o que pode levar a uma maior ingestão, ainda 
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que sob influência de emoções negativas associadas. Sabe-se que as estratégias 

utilizadas pelos pais/cuidadores associadas à pressão para comer se associam, 

positivamente, a um padrão de evitamento da comida e, negativamente, a 

padrões de atração. Estas práticas parentais encontram-se frequentemente 

associadas a crianças com pesos mais baixos(13, 118).  

A relação das práticas parentais com o peso da criança parece advir de processos 

bidirecionais, nos quais ocorre a adaptação das estratégias utilizadas pelos 

pais/cuidadores mediante a sua perceção do estado ponderal das crianças e estas 

mesmas práticas assumem um impacto no comportamento e padrão de ingestão 

das crianças, que consequentemente poderão influenciar o seu estado ponderal(13, 

119, 120). No entanto, neste estudo não foram avaliadas as práticas parentais, tais 

como a pressão para comer ou a monitorização passiva, pelo que não é possível 

retirar conclusões a esse respeito. Evidencia-se a importância de, em futuros 

trabalhos, procurar estas relações nesta população em específico. Deve, também, 

ser considerada a possibilidade de o padrão de comportamento alimentar das 

crianças que sugestiona uma maior ingestão alimentar poder ser considerado como 

positivo para os pais e resultante do controlo que aplicam. 

 

3.4. Relação entre o comportamento alimentar e os dados 

sociodemográficos, familiares e clínicos 

 

Neste estudo não se encontram associações entre o comportamento alimentar das 

crianças e a sua idade, pelo que a tendência para diminuir o padrão de evitamento 

à comida e seletividade alimentar não se verifica(8, 9). 



58 

 
Sarai Isabel Machado | UNIVERSIDADE DO PORTO 

Na população geral, identifica-se claramente uma relação entre o padrão de 

evitamento à comida e percentis inferiores de IMC, bem como entre o padrão de 

atração à comida e percentis superiores de IMC(15). Na presente amostra, pelo 

contrário, não se encontraram associações entre o comportamento alimentar das 

crianças e os percentis de peso, altura e IMC. A reduzida dimensão da amostra e 

o facto de representar crianças com características antropométricas e 

comportamentais mais restritas e particulares, poderá ter dificultado a 

verificação destas relações. 

 

3.4.1. Relação entre o sexo e o comportamento alimentar das crianças 

 

Na revisão elaborada por Keller et al., a seletividade é apontada como uma das 

dimensões cujas diferenças entre sexos são mais consistentes, apresentando o 

sexo masculino uma tendência para revelar níveis superiores(42). Todavia, apontam 

para que as dissemelhanças encontradas entre sexos não se verifiquem sempre nas 

mesmas subescalas, pelo que os potenciais confundidores destas relações, 

nomeadamente a idade da criança e as características parentais, devem ser 

considerados em futuros estudos(42). 

Quer no estudo de desenvolvimento do Questionário do Comportamento Alimentar 

da Criança de Wardle et al., quer no estudo de validação do questionário numa 

amostra portuguesa, verificaram-se diferenças significativas entre sexos nas 

pontuações de algumas subescalas(8, 12). No estudo de Wardle et al. apenas se 

encontraram diferenças ao nível da “Seletividade”, apresentando o sexo 

masculino pontuações superiores nesta subescala(8). Os resultados encontrados por 

Viana et al., por outro lado, demonstram que as crianças do sexo feminino 
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apresentam pontuações superiores na categoria de “Ingestão lenta”, e que o sexo 

masculino apresenta maior “Desejo de beber”(12).  

Quando analisadas as diferenças entre sexos no comportamento alimentar das 

crianças, na amostra em estudo, verifica-se que para a maioria das dimensões não 

houve diferenças significativas. A exceção foi a “Sub-ingestão emocional”: no 

presente estudo verifica-se que em crianças com má evolução ponderal, o sexo 

masculino tende a apresentar uma maior tendência para reduzir a sua ingestão 

alimentar, mediada pelo seu estado emocional, comparativamente com o sexo 

feminino. Tanto os resultados descritos por Wardle et al., como os resultados 

encontrados no presente estudo, indicam que o sexo masculino apresenta 

pontuações superiores em subescalas relacionadas com o padrão de evitamento 

da comida(8).  

Como critério de inclusão neste estudo consideraram-se as crianças dos 3 aos 13 

anos, devido à validação do Questionário do Comportamento Alimentar da 

Criança. No entanto, uma vez que as principais diferenças entre sexos parecem 

manifestar-se na adolescência, seria interessante avaliar o comportamento 

alimentar das crianças com seguimento temporal em faixas etárias superiores.  

 

3.4.2. Relação entre ter irmãos mais velhos e o comportamento 

alimentar das crianças 

 

O facto de ter irmãos mais velhos pode afetar o comportamento alimentar das 

crianças. Porém, são poucos os estudos que avaliam o impacto dos irmãos no 

comportamento alimentar das crianças e adolescentes(48). Além disso, a influência 
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do número de irmãos especificamente na seletividade e neofobia alimentar ainda 

se encontra escassamente estudada(121). 

Neste estudo, os resultados apontam para uma relação entre ter irmãos mais 

velhos e maiores pontuações nas subescalas “Prazer em comer” e “Sobre-ingestão 

emocional”, bem com pontuações mais baixas na subescala “Seletividade”. Assim, 

o facto de ter irmãos mais velhos favorece o padrão de atração à comida e reduz 

pelo menos uma subescala de evitamento. Apesar de este modelo de 

comportamento ser mais favorável, ao sugestionar uma maior ingestão, 

principalmente tendo em conta a situação clínica das crianças, não se verifica a 

mesma associação entre estes fatores e o seu estado ponderal. De facto, a 

avaliação do comportamento alimentar é substancialmente distinta da avaliação 

da ingestão. Apesar de estas crianças apresentarem padrões de comportamento 

mais favoráveis, tal poderá não corresponder a uma maior ingestão e, logo, não 

se refletir diretamente no seu peso e IMC. 

No estudo desenvolvido por Mosli et al., sugere-se que a ordem de nascimento da 

criança se associa com a quantidade de encorajamentos que a criança recebe, 

sendo que os irmãos mais novos recebem mais encorajamentos para comer vindos 

dos irmãos mais velhos(122). Irmãos mais velhos parecem agir como modelos, mas 

também como cuidadores durante as refeições, imitando o papel desempenhado 

pelos cuidadores e encorajando os irmãos que são mais magros a comer mais(122). 

No entanto, a associação entre estes encorajamentos e o IMC ainda não é 

conhecida e salienta-se a necessidade de efetuar estudos prospetivos para 

estabelecer a direção destas relações(122). 

Para além disso, estudos na população geral indicam que crianças mais velhas 

tendem a apresentar pontuações mais baixas na subescala “Seletividade” e 
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“Ingestão lenta”(15). Este facto leva à hipótese de que os irmãos mais velhos, 

representando um modelo de comportamento de menor “Seletividade” e 

“Ingestão lenta”, poderão influenciar positivamente os irmãos mais novos a 

seguirem um comportamento no mesmo sentido. 

A avaliação do estado ponderal dos irmãos, bem como o seu comportamento 

alimentar, permitiria avançar com o conhecimento das interações que se 

estabelecem neste contexto. 

 

3.4.3. Relação entre o aleitamento materno e o comportamento 

alimentar dos pais/cuidadores e das crianças 

 

Numa revisão sistemática recente, aponta-se a influência do aleitamento materno 

na redução da seletividade e neofobia alimentar(121). Contudo, nem todos os 

estudos detetam esta relação(123, 124). Na amostra em estudo, quando se analisa a 

relação entre a duração do aleitamento materno (total ou exclusivo), bem como 

o início da alimentação complementar e o comportamento alimentar das crianças, 

não se encontram associações. Por um lado, este facto permite supor que o 

impacto do aleitamento materno no desenvolvimento da criança poderá não ser 

mediado por um impacto no comportamento alimentar. Por outro lado, o facto de 

as crianças apresentarem uma duração mais baixa de aleitamento materno poderá 

indicar a ocorrência de dificuldades alimentares e alterações do estado ponderal 

desde o nascimento. É possível que a presença de patologias e a necessidade de 

intervenções cirúrgicas precocemente impeçam o aleitamento materno, exigindo 

a introdução precoce de fórmulas lácteas de substituição. Seria importante, neste 

sentido, perceber o motivo que levou à suspensão do aleitamento materno. 
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No que diz respeito à relação com o comportamento alimentar dos pais, parece 

haver uma associação entre padrões de restrição alimentar e uma menor duração 

de aleitamento materno, bem como entre níveis de ingestão externa superiores e 

a introdução mais precoce da alimentação complementar. Estes resultados 

evidenciam a necessidade de realizar estudos longitudinais que permitam 

esclarecer o sentido destas possíveis relações. 

 

3.4.4. Relação entre a autoperceção da adequação alimentar dos 

pais/cuidadores e o comportamento alimentar dos próprios e das 

crianças 

 

Apesar de não se encontrarem relações com significado estatístico entre a 

perceção dos pais/cuidadores sobre os seus hábitos alimentares e seu 

comportamento alimentar, parece haver uma tendência para que melhores 

classificações dos próprios hábitos se associem a maior restrição e menor ingestão 

externa. Esta tendência pode ser explicada, na medida em que a restrição 

caracteriza a tentativa de controlar o estado ponderal, e poderá também 

representar a procura da concretização de hábitos alimentares mais saudáveis. 

Por outro lado, também o padrão de ingestão externa se assume como percussor 

de ingestão excessiva, o que poderá ser mais facilmente associado pelos 

pais/cuidadores a piores hábitos alimentares. 

No entanto, verifica-se que classificações superiores dos pais/cuidadores 

atribuídas aos seus próprios hábitos alimentares estão associadas a classificações 

superiores nas subescalas “Prazer em comer”, “Sobre-ingestão emocional” e 

“Seletividade”, do comportamento alimentar das crianças. Estas características, 
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no contexto em que se evidenciam, poderão ser percecionadas como positivas 

pelos pais/cuidadores. De facto, os casos em que os pais/cuidadores que 

consideram que os seus hábitos alimentares são mais saudáveis são também os 

casos em que as crianças apresentam melhores classificações em algumas 

subescalas relacionadas com o padrão de atração pela comida, como o “Prazer em 

comer” e a “Sobre-ingestão emocional”. Por outro lado, apresentam 

simultaneamente classificações superiores na subescala “Seletividade”, ou seja, 

tendem a limitar a sua variedade alimentar. Seria interessante verificar quais os 

alimentos que estas crianças evitam, nomeadamente qual a perceção dos 

pais/cuidadores sobre a adequação dos mesmos, isto é, se são alimentos 

considerados mais ou menos “saudáveis”. 

 

4. LIMITAÇÕES 

 

Evidenciam-se diversas limitações neste estudo, algumas já referidas no decorrer 

da discussão dos resultados. O facto de decorrer de uma amostra de conveniência 

e de se ter alcançado um tamanho amostral relativamente baixo, tanto por 

constrangimentos temporais como espaciais, revelam-se aspetos que limitam o 

poder estatístico, dificultando a observação de possíveis relações entre as 

variáveis. 

Tal como já apontado por Viana et al., o facto de o comportamento alimentar da 

criança ser avaliado pelos pais/cuidadores, poderá estar sujeito a interpretações 

erradas dos mesmos(13). Para além disso, de modo a permitir uma comparação mais 

realista, para o próprio estudo das relações do comportamento alimentar e para 
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a comparação com estudos semelhantes, os questionários seriam, idealmente, 

aplicados a pessoas com a mesma relação com a criança. 

A avaliação dos parâmetros antropométrica atuais, realizou-se de acordo com os 

instrumentos (balanças) que estariam disponíveis no serviço de Pediatria, não 

sendo possível utilizar apenas um modelo de balança. No entanto, esta limitação 

terá tido escassa influência nos resultados, visto serem utilizados instrumentos 

aptos para uso clínico e calibrados. 

Não se excluíram as crianças com restrição de crescimento intrauterino ou leves 

para a idade gestacional, como realizado em outros estudos(99). Nestes casos, 

apesar do cumprimento os critérios antropométricos, o ritmo de crescimento das 

crianças poderá corresponder ao esperado, pelo que diversos autores afirmam que 

não devem ser classificadas como má evolução ponderal(70, 74). 

Finalmente, e ao contrário do que havia sido previsto, não foi possível alargar a 

recolha de dados a informações sobre o período entre a primeira consulta e a 

consulta de avaliação, ou iniciar a recolha de informação sobre o motivo de 

cessamento do aleitamento materno. A interrupção na recolha de dados deveu-se 

à impossibilidade de presença nas consultas devido à pandemia de COVID-19. 
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O impacto do comportamento alimentar no estado de saúde dos indivíduos, 

demonstra a importância de estudar as suas dimensões em populações específicas 

com desequilíbrios alimentares. No passado, foi avaliado o comportamento 

alimentar de crianças numa amostra da população portuguesa e inclusivamente 

em crianças com perturbações alimentares; no entanto, ainda não tinha sido 

realizado esse estudo em crianças com má evolução ponderal estabelecida. Para 

além disso, no presente trabalho pretendeu-se relacionar estes resultados com o 

comportamento alimentar dos pais/cuidadores e outros dados sociodemográficos, 

familiares e clínicos, dado que ainda existem poucos estudos que abordem estas 

relações, apesar da sua importância em termos de transposição dos resultados 

para a prática clínica. 

Com esta análise, observaram-se relações entre o comportamento alimentar das 

crianças e o comportamento dos pais/cuidadores, bem como com o facto de terem 

ou não irmãos mais velhos. Estes resultados demonstram a relevância de, ao nível 

da intervenção terapêutica, considerar os hábitos alimentares não só da criança, 

mas da família. Estes poderão, inclusivamente, representar-se como potenciais 

auxiliares da terapêutica. Idealmente, deveriam ser integrados os vários membros 

do agregado familiar em algum momento na consulta de nutrição, de modo a 

potenciar a mudança do comportamento e dos hábitos alimentares 

desequilibrados. Salienta-se de igual forma, a importância das práticas de 

aleitamento materno para o desenvolvimento saudável da criança, incentivando, 

sempre que possível, o cumprimento das recomendações. 
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Contudo, mantem-se a necessidade de estudar com maior profundidade o 

comportamento alimentar das crianças, bem como a sua relação com 

determinantes familiares e sociodemográficos, de modo a poder integrar esse 

conhecimento posteriormente na prática clínica, adereçando com uma maior 

compreensão os seus desequilíbrios. 

Neste estudo aferiu-se também que, segundo relato dos pais, todas as crianças 

com má evolução ponderal apresentavam em algum momento dificuldades 

alimentares. Estas dificuldades deverão ser consideradas na avaliação das crianças 

ao nível dos cuidados de saúde primários e secundários, de modo a intervir 

precocemente e impedir que estas progridam para situações com impacto na 

saúde mais graves, como a má evolução ponderal. No futuro, fará sentido estudar 

numa coorte o percurso de desenvolvimento de má evolução ponderal, se estas 

crianças apresentam as dificuldades alimentares antes e quais serão as que 

progridem para situações mais complexas. Acrescenta-se ainda que nesta área em 

particular, com a evidência existente, ainda é difícil definir e diferenciar o que 

são dificuldades alimentares e como se caracteriza má evolução ponderal. Esta 

última que, cada vez mais, não se assume como diagnóstico, mas como uma 

consequência ou sinal de que existe algum problema subjacente, cujas origens 

poderão ser múltiplas. Configura-se, assim, a importância de continuar a reunir 

esforços para uniformizar e tornar os critérios menos subjetivos e mais próximos 

da realidade clínica e da investigação. 

Neste sentido, sugere-se, também, o envolvimento de equipas multidisciplinares, 

com o objetivo de intervir de modo especializado as patologias, comportamentos 

e hábitos de saúde da criança. O nutricionista representará sempre um papel 

fulcral quer na prevenção, quer no tratamento das patologias já estabelecidas e, 
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inclusivamente, como membro integrante em equipas de investigação e 

elaboração de critérios e consensos.  
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VIII. Apêndices 

a. Apêndice I 

 

Patologias consideradas em Causas Orgânicas 

Perturbações do Espectro do Autismo 

Síndrome de Noonan 

Alergia Alimentar 

Síndrome de Gitelman 

Tetralogia Fallot 

Insuficiência Renal Crónica 

Doença Celíaca 

Malformações do tubo digestivo 

Cardiomiopatia congénita 
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b. Apêndice II 

 

Dificuldades alimentares específicas agrupadas na categoria “Outras” 

Assusta-se com grandes quantidades de comida; 

Dificuldade em aceitar líquidos, não bebe água; 

Cospe a comida; 

Pede alimentos doces no final da refeição; 

Precisa de distrações (jogos e telemóvel);  

Faz refeições com primos com o mesmo comportamento; 

Distrai-se, tem dificuldade em fazer a refeição no sítio “não para”; 

Separa alimentos no prato (não se podem misturar); 

Fica com a comida na boca e não engole. 
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