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Resumo

Objectivos: Avaliar qualitativamente o pequeno-almoço (PA), avaliar a

frequência com que as crianças ingerem o pequeno-almoço e as razões da sua

omissão.

Metodologia: Foram avaliados 302 alunos do 1º Ciclo da Escola EB1/PE

de Machico com idades compreendidas entre os 5 e 12 anos. A recolha de dados

foi feita através de um questionário de aplicação indirecta, por intermédio de

entrevista individual. Através do SPSS efectuou-se a análise descritiva das

variáveis a partir da determinação de medidas de tendência central e de

dispersão, dos extremos e das frequências categóricas. Foi realizado o teste t de

Student para amostras independentes, ANOVA e os coeficientes de correlação de

Pearson e de Spearman. Considerou-se um nível de significância para p<0,05.

Resultados: O pequeno-almoço é ingerido diariamente por 97% das

crianças. Na maioria dos casos o PA é ingerido em casa, com a família, e a mãe é

a responsável pela sua preparação. Dos 3% que não ingerem o PA, as razões

mais apontadas para a sua omissão foram a falta de tempo e a falta de apetite.

Relativamente à qualidade do PA, apesar de haver uma boa percentagem de

crianças a ingeri-lo, não o fazem com a qualidade desejável. Apenas 2,4% das

crianças ingerem um PA completo, 81,4% ingerem um PA razoável e 16,2%

ingerem um PA incompleto.

Conclusão: Este estudo mostra que não só é importante educar para a

ingestão diária do pequeno-almoço, mas também é importante educar para a

melhoria da sua qualidade, para que as crianças possam começar o novo dia com

a energia e os nutrientes necessários para as primeiras horas da manhã. A
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criação de iniciativas em torno do pequeno-almoço saudável é importante a nível

escolar, mas é igualmente importante o envolvimento dos pais nestas iniciativas.

Palavras-chave: Crianças, pequeno-almoço

Abstract

Objectives: Evaluate the quality of breakfast, evaluate breakfast

consumption and identify its skipping reasons.

Methods: Where evaluated 302 children from the elementary school

EB1/PE of Machico with 5 to 12 years old. Data was obtained by questionnaire

whit indirect application, intermediate individual interview. Was used SPSS to

obtain the descriptive analyses, this was consisted in the determination of central

tendency, dispersion measures and category frequencies. The t Student test was

used to independent samples, ANOVA and coefficient of correlation from Pearson

and Sperman. The significant level was consider at p<0,05.

Results: Breakfast eaters where 97%. The majority of children took

breakfast at home, with their family, and the mother was responsible for making it.

Breakfast skippers where 3%. The most common reasons for skipping

breakfast where lack of time our lack of hunger. There where a significantly

number of children that consumed breakfast, but not with good quality. Only 2,4%

of children consumed a breakfast that was consider complete, 81,4% consumed a

breakfast that was consider reasonable and 16,2% consumed a breakfast that was

consider incomplete.

Conclusion: This study shows that not only is important educate the habit

of eating breakfast every day, but it also important to educate development the
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habit of eating a good quality breakfast, for children begin the new day with the

energy and the nutrients that they need for the first hours of the morning. It is

important the creation of initiatives around a healthy breakfast in school but it is

also important the involvement of parents in those initiatives.

Key-words: Children, breakfast
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO

A alimentação é um dos factores que mais interfere na qualidade e na

duração da vida humana. Sendo assim, aquilo que comemos durante a fase do

ciclo da vida, na qual se processa o crescimento e a maturação biológica, assume

uma enorme importância para a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes,

bem como para os adultos que eles virão a ser(1).

A alimentação é, assim, um processo de selecção de alimentos, fruto das

preferências, das disponibilidades e da aprendizagem de cada indivíduo,

processo esse que lhe permite escolher e distribuir as refeições ao longo do dia,

de acordo com os seus hábitos e condições pessoais. Trata-se de um processo

voluntário, determinado por factores cognitivos, socio-económicos, emocionais,

psicológicos, afectivos e culturais(2).

O pequeno-almoço, também chamado de primeiro almoço ou pequeno

grande almoço, é a refeição que interrompe um longo jejum desde a última

refeição do dia anterior e, por isso, tem que fornecer ao organismo todos os

nutrientes de que este necessita para começar mais um dia repleto de

actividades.

O pequeno-almoço (PA) é reconhecido tradicionalmente pelos

nutricionistas, como sendo a refeição mais importante do dia(2, 3, 4).

Esta importância atribuída ao pequeno-almoço, deve-se ao facto deste ser

reconhecido como uma prática saudável que traz inúmeras contribuições(3) e

desta forma a sua ingestão diária melhora o estado nutricional, melhora a função

cognitiva e, tal como tem vindo a ser descrito na literatura, tem uma potencial

relação com o peso corporal (4,5,6,7,8,9,10).
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O papel do pequeno-almoço no aumento cognitivo e performance

académica, função psicossocial e atenção na escola tem sido muito estudado. A

ingestão do pequeno-almoço pode ter um impacto na performance cognitiva

aliviando a fome, que está associada de forma emocional e comportamental a

problemas académicos em crianças e adolescentes(7).

O pequeno-almoço pode modular respostas metabólicas a curto prazo, que

apressam as condições para manter uma provisão de nutrientes para o SNC, ou

pelos efeitos a longo prazo, na ingestão de nutrientes e situações que podem

afectar a parte cognitiva de forma positiva(7).

Em contrapartida aos benefícios apontados, a omissão desta refeição pode

resultar na diminuição da capacidade intelectual, da qualidade global do trabalho

e em fadiga(11,12,13) e pode também estar relacionada com a menor ingestão de

vitaminas e minerais e a maior ingestão de gorduras saturadas(6,14).

A omissão do pequeno-almoço está também relacionada com algumas

doenças específicas como: as cáries dentárias, os problemas intestinais e

problemas com o sono(14).

O pequeno-almoço é pois uma refeição determinante, particularmente em

idade escolar, para ganhar atenção, promover um comportamento tranquilo e

melhorar variáveis psicomotoras, nomeadamente ao nível do movimento e

precisão de gestos(11,12).

Os valores encontrados em diferentes estudos para a frequência do

consumo de pequeno-almoço, são distintos e variam de acordo com a idade, a

população e a definição de pequeno-almoço, contudo parece que “saltar” esta

refeição é frequente nos EUA e na Europa(3,7,15). Um estudo realizado nos EUA

refere que cerca de 21% das crianças com idades compreendidas entre os 9-13
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anos e 36% dos jovens com idades compreendidas entre os 14-18 anos não

tomam o PA(4).

Um estudo realizado na Região autónoma da Madeira (RAM) à população

infantil dos 0 aos 9 anos de idade, indica que 90,3% das crianças com idades

compreendidas entre os 1-5 anos ingere o pequeno-almoço todos os dias e que

88,6% das crianças com idades compreendidas entre os 6-9 anos também o

ingere diariamente, no entanto ainda existe 10% da população estudada que não

ingere o pequeno-almoço diariamente(19).

Um outro estudo realizado em Almada às crianças da Associação da

Iniciativas Populares no Concelho de Almada (A.I.P.I.C.A), com idades

compreendidas entre os 2 e 11 anos, refere que 93,6% das crianças inquiridas

toma o pequeno-almoço todos os dias(20).

Omitir o pequeno-almoço é uma prática mais comum nas raparigas, em

crianças cujo rendimento sócio-económico é baixo, crianças mais velhas e

adolescentes.

As razões mais apontadas para a omissão do mesmo, foram a falta de

tempo, falta de apetite ou dieta para perda de peso(5,7).

Existe uma relação inversa entre o IMC e a ingestão do pequeno-almoço.

Aqueles que ingerem o pequeno-almoço com regularidade tendem a ter uma

massa corporal mais baixa que aqueles que falham o pequeno-almoço e os

indivíduos obesos são mais propícios a falhar o pequeno-almoço ou a consumir

alimentos com pouca energia ao pequeno-almoço(5,6).

No estudo National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III),

o pequeno-almoço foi definido como “o consumo de qualquer alimento”. O estudo

NHAES III indica que as pessoas que falham o pequeno-almoço têm uma média
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de IMC superior e adicionalmente demonstra que isto é verdade mesmo depois

de ajustado para o género, idade, raça, estatuto sócio-económico e outros

factores relacionados com o estilo de vida(5). Esta análise demonstra que ingerir o

pequeno-almoço é importante, mas que o tipo de pequeno-almoço pode ser uma

influência importante no IMC(5,8).

De um modo geral, existem alguns trabalhos que concluem que o consumo

regular do pequeno-almoço pelas crianças e adolescentes, se encontra associado

a um perfil nutricional mais adequado e é favorecedor de uma melhor satisfação

das necessidades diárias recomendadas de micronutrientes; esta situação parece

verificar-se nomeadamente para a vitamina A, vitamina C, vitaminas do complexo

B, cálcio, magnésio, ferro, fibra e ácido fólico(3,6,7,14). De salientar que alguns

destes micronutrientes, em particular o ferro e o cálcio, assumem especial

relevância nestas faixas etárias ao nível do desenvolvimento(7,13,14).

As crianças que não tomam o pequeno-almoço, mas comem durante a

manhã, conseguem depois repor as necessidades diárias recomendadas, no

entanto não conseguem estar concentradas nas aulas durante as primeiras horas

da manhã porque têm fome(16).

Num estudo recente, a maioria das crianças avaliadas (93%) tomava o

pequeno-almoço em casa(17). Desta forma os pais têm um papel significativo,

planeando e encorajando os pequenos-almoços em família, que incluam

alimentos saudáveis de vários grupos de alimentos(7). A variedade na alimentação

é a principal forma de garantir a satisfação de todas as necessidades do

organismo em nutrimentos(2).

Após uma noite de sono retemperador, em que estivemos várias horas sem

comer, é essencial proporcionar ao organismo a energia e os nutrientes
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necessários ao começo de um novo dia de trabalho, de actividade desportiva ou

de lazer(16,18).

Um pequeno-almoço completo deve fornecer energia e nutrientes para as

primeiras horas do novo dia. Evita também a fraqueza e quebra de rendimento

físico e intelectual no final da manhã, assim como reduz o apetite para o almoço,

contribuindo para uma distribuição alimentar e calórica mais saudável e

equilibrada ao longo do dia(18).

Todos beneficiam em tomar o pequeno-almoço pouco tempo após acordar,

no entanto as crianças e adolescentes, por se encontrarem numa fase de grande

crescimento e desenvolvimento, não devem ser privadas desta importante

refeição(18).

O pequeno-almoço é uma refeição que tem vindo a ser muito discutida pela

investigação científica. Devido à sua importância e pela influência que tem no dia

alimentar das crianças, são vários os factores que o afectam; alguns já foram

estudados, mas muitos estão por analisar com mais pormenor. É por estas razões

que o estudo do pequeno-almoço continua a ser um tema actual.
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1.1 – Enquadramento do trabalho

O trabalho de investigação está enquadrado no projecto “Obesidade 0%”

elaborado em conjunto pela equipa de Saúde do Centro de Saúde de Machico e

pelos Docentes de Expressão e Educação Físico-Motora da EB1/PE de Machico.

Este projecto tem como objectivo estudar o estado ponderal dos alunos do 1º ciclo

deste estabelecimento de ensino, de forma a prevenir o aparecimento da

obesidade em indivíduos normoponderais e diminuir a percentagem de alunos

com excesso de peso ou obesidade.

Este projecto teve início no ano lectivo 2007/2008, onde a população alvo

foram os alunos do 1º ano e terminará no ano lectivo 2010/2011, onde a

população alvo será todos os alunos do 1º ciclo.

No ano lectivo 2008/2009 e de forma a enquadrar o meu trabalho de

investigação no projecto, para além da avaliação antropométrica dos alunos dos

1º e 2º anos, fez-se também a avaliação do pequeno-almoço, para verificar a sua

constituição, visto que o pequeno-almoço é uma das refeições que não é

orientada pela escola.

De forma a complementar o trabalho de investigação avaliou-se também os

alunos dos 3º e 4º anos e o seu pequeno-almoço.

1.2 – Objectivos

− Avaliar qualitativamente o pequeno-almoço;

− Avaliar a frequência com que as crianças ingerem o pequeno-almoço e as

razões da sua omissão.
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA

2.1 – Amostra

Foram incluídos no estudo todos os alunos do 1º ciclo da Escola EB1/PE

de Machico, autorizados pelos encarregados de educação a participar no estudo

(Anexo 1).

Uma vez que só os alunos do 1º e 2º anos é que iriam ser estudados pelo

projecto “Obesidade 0%”, foi pedido à directora da escola autorização para avaliar

os alunos do 3º e 4º anos. Também foi pedido ao Director Regional da Educação

autorização para efectuar o estudo (Anexo 2).

O consentimento aos encarregados de educação foi enviado com cerca de

uma semana de antecedência, sendo omitida a data da avaliação, de forma a não

influenciar as escolhas alimentares do dia da avaliação.

De uma população de 372 crianças, foram excluídas do estudo as crianças

sem autorização dos encarregados de educação e as que não estavam presentes

na escola no dia da avaliação, tendo sido avaliadas 302 crianças (81,2%).

2.2 – Instrumento de colheita de dados

Uma vez que o pequeno-almoço é uma das refeições realizada fora da

escola, era de todo o interesse saber por que tipo de alimentos era composto e

que factores estavam associadas ao tipo de pequeno-almoço. Assim, tendo em

conta as características da população a estudar, criou-se um questionário de

administração indirecta, com o objectivo de avaliar a qualidade do pequeno-

almoço.

O questionário estava dividido em quatro partes: a parte A, onde foram

avaliados os dados gerais; a parte B, onde foram questionadas as variáveis sócio-
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demográficas; a parte C, onde foram assinalados os dados antropométricos

gerais e a parte D, onde foi questionado o PA do próprio dia. (Anexo 3)

2.3 – Recolha de informação

A recolha de informação foi feita durante os meses de Outubro, Novembro

e Dezembro de 2008.

A avaliação foi efectuada através da aplicação de um questionário por

intermédio de entrevista individual, com a duração aproximada de 10 minutos por

criança.

2.4 – Avaliação antropométrica

A avaliação antropométrica de todos os alunos foi feita pelas enfermeiras

que integram o projecto “Obesidade 0%”, uma vez que foram estas profissionais

que fizeram a primeira avaliação no ano de 2007 e serão elas a fazer as

avaliações até à fase final do projecto.

Na medição do peso foi usada a balança “Philips HF351/00 Accuresse

última”, para medir a estatura um estadiómetro “SECA V91” e para medir o

perímetro da cintura uma fita métrica.

Estas avaliações foram executadas da seguinte forma:

� Peso: Calibrar a balança; retirar os sapatos e usar roupa leve; subir

devagar para a plataforma; manter posição vertical sem movimento;

registar a medição até 0.1 kg.

� Estatura: Colocar a criança em posição frontal com a cabeça no

plano de Frankfurt; posicionar a criança de forma que a cabeça,

costas, nádegas e pernas (se possível) toquem na craveira; manter
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as pernas direitas, ombros relaxados e os braços estendidos ao

longo do corpo. Os pés devem estar descalços e com os

calcanhares próximos; baixar a craveira do estadiómetro lentamente,

comprimindo o cabelo, fazendo contacto com o topo da cabeça; os

olhos do medidor devem estar ao nível do local de medição; registar

a medição até ao 0.1 cm.

� Perímetro da cintura: Posicionar o corpo da criança na vertical,

com o abdómen relaxado, braços pendentes, pés distanciados em

30 cm, com o peso do corpo igualmente distribuído pelos dois pés;

localizar e marcar a última costela; localizar e marcar a crista ilíaca

na linha média axilar; aplicar a fita métrica horizontalmente, no ponto

médio entre estes dois pontos; pedir à criança para expirar no

momento da medição; registar a medição até ao 0.1cm.

A partir do peso e da estatura, foi calculado o Índice de Massa Corporal

(IMC)(21). Para a classificação em percentis do peso, estatura e IMC, para a idade

e por sexo, usaram-se as tabelas de Cole et al(22).

2.5 – Avaliação dos dados sócio-económicos e outros dados

Para a avaliação dos dados sócio-económicos foi usada a base de dados

do Serviço de Saúde da RAM, E.P.E. através do CSM procurando pelo processo

de família a informação relativa à actividade profissional e ao grau de

escolaridade dos pais. A classificação usada para agrupar as profissões, está

descrita na “Classificação Nacional das Profissões”, versão de 1994 do Instituto

do Emprego e Formação Profissional do Ministério do Emprego e da Segurança

Social(23).
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A dimensão do agregado familiar foi questionada directamente à criança.

2.6 – Ensaio piloto

O ensaio piloto do questionário foi feito no início do mês de Outubro de

2008 na Escola EB1/PE dos Maroços. De forma aleatória, foram escolhidas pela

Directora da escola 31 crianças (64,5% do sexo feminino e 35,5% do sexo

masculino) de todos os anos do 1º ciclo, para que a amostra escolhida para o

ensaio piloto fosse idêntica à população a estudar no trabalho de investigação.

2.7 – Análise estatística

Foi criada uma base de dados, no programa informático Statistical Package

for Social Sciences (SPSS) para Windows (versão 14.0), na qual se inseriram os

dados recolhidos nos questionários. A análise descritiva das variáveis efectuou-se

a partir da determinação de medidas de tendência central (média e mediana),

medidas de dispersão (desvio padrão), dos extremos (mínimo e máximo) e das

frequências categóricas ou nominais, e na aplicação dos testes: t de Student para

amostras independentes (na comparação de dois grupos), Anova (na comparação

de vários grupos) e os coeficientes de correlação de Pearson e de Spearman.

Considerou-se um nível de significância para/quando p<0,05.
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CAPÍTULO 3 – RESULTADOS

3.1 – Caracterização da amostra

Das 302 crianças que participaram no estudo, 52% eram do sexo feminino

e 48% eram do sexo masculino (gráfico 1). No gráfico 2 pode-se observar a

distribuição dos alunos por ano de escolaridade que frequentam.

A média de idades foi de 7,27 ± 1,26 anos, variando as idades entre os 5 e

os 12 anos (gráfico 3).

Gráfico 2: Distribuição dos alunos por

ano de escolaridade que frequentam.
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A constituição do agregado familiar é na maioria dos casos de quatro

elementos, no entanto variam entre dois e onze elementos (gráfico 4).

No gráfico 5, podemos verificar que a maioria dos alunos são considerados

normoponderais (58%), no entanto existe uma percentagem elevada de alunos

com obesidade (23,8%) e excesso de peso (18,2%). Através do gráfico 6

podemos verificar que a obesidade é mais frequente no sexo masculino (54,2%),

enquanto o excesso de peso é mais frequente no sexo feminino (52,7%).

Gráfico 6: Classificação por sexos de

acordo com o Percentil de IMC.
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Gráfico 7: Caracterização dos alunos que tomaram o

PA e razões mais apontadas para a sua omissão.

Sim
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3.2 – Caracterização do pequeno-almoço (PA)

Das 302 crianças que participaram no estudo, 97% tomaram o PA e 3%

não tomaram o PA no dia da avaliação (gráfico 7).

No gráfico também estão representadas as razões pelas quais as crianças

não tomaram o PA, sendo a razão mais apontada a falta de tempo. No entanto,

77% dos alunos referiu que não é habitual não ter fome ou não ter tempo para

ingerir o PA.

Relativamente ao local de consumo do PA a maioria das crianças (93,9%)

refere ter feito esta refeição em casa, enquanto 1,4% das crianças refere ter

tomado o PA no café ou confeitaria (gráfico 8).

Quando o PA é tomado em casa quem o prepara na maioria das vezes é a

mãe (64,5%). No entanto existe uma percentagem significativa de crianças

(15,4%) a preparar o seu PA (gráfico 9).

Gráfico 8: Locais de consumo do PA.

Café/Confeitaria
1,4%

Outra
4,7%

Casa
93,9%
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Observando o gráfico 10, pode-se analisar o acompanhamento das

crianças ao PA, verificando-se que 65,2% dos casos são acompanhados por

familiares, no entanto 30,4% das crianças referem comer sozinhas.

Comparando o PA dos outros dias da semana e o do fim-de-semana com o

PA do dia em que foi feito o estudo, verificou-se que não existe variação a nível

das escolhas alimentares. Ao longo da semana verificou-se que 52,5% das

crianças não variam os alimentos que comem ao PA e ao fim de semana 65,2%

das crianças também não varia.

Através do gráfico 11 podemos analisar a frequência com que o PA é

ingerido, verificando deste modo que 93,7% dos alunos ingere o PA todos os dias,

4% dos alunos toma o PA pelo menos 5 vezes por semana, 2% dos alunos ingere

o PA 3 a 4 vezes por semana e que apenas 0,3% dos alunos nunca toma o PA.

O próprio
15,4%

Outra
12,3%Pai

7,8%

Mãe
64,5%

Gráfico 9: Caracterização da pessoa que

prepara o PA.

Gráfico 10: Análise do acompanhamento das crianças ao PA.

Outro
4,1%

Família
65,2%

Sozinho
30,4%

Amigos
0,3%
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3.3 – Caracterização qualitativa do pequeno-almoço (PA)

Para a caracterização qualitativa do pequeno-almoço organizou-se três

grupos de alimentos considerados fundamentais para um pequeno-almoço

completo, organizados da seguinte forma:

• Grupo do pão, cereais de PA, bolachas e tostas;

• Grupo do leite, iogurte e queijo;

• Grupo da fruta.

Definiram-se os seguintes critérios para qualificar o pequeno-almoço:

� Completo: PA no qual foi ingerido um alimento de todos os grupos;

� Razoável: PA no qual foi ingerido um alimento de dois grupos;

� Incompleto: PA no qual apenas foi ingerido um alimento de um dos

grupos.

Após a análise do gráfico 12, verificamos que apenas 2,4% dos alunos

ingerem um PA completo. Dentro do PA completo, o pão e o leite branco foram os

alimentos mais ingeridos (71,4%) (gráfico 13).

Gráfico 11: Frequência da ingestão do

3 a 4 vezes por
semana

2,0%

5 ou mais vezes
por semana

4,0%

Nunca
0,3%

Diariamente
93,7%
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A maioria dos alunos ingeriu um PA razoável (81,4%), ou seja, ingeriram

pelo menos 2 alimentos dos 3 grupos de alimentos considerados (gráfico 14).

Ao analisar qual o alimento mais ingerido dentro de cada grupo, verificou-

se que o leite branco é o alimento mais ingerido no grupo do leite, iogurte e queijo

(79,3%) e que os cereais de PA são o alimento mais ingerido do grupo do pão,

cereais de PA, bolachas e tostas (38,1%) (gráfico 15).

Gráfico 12: Percentagem de ingestão do PA

completo.

Sim
2,4%

Não
97,6%

Gráfico 13: Caracterização dos alimentos mais consumidos dentro do PA completo.

71,4%

14,3%

14,3%

71,4%

28,6%

14,3%

100,0%
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Iogurte
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natural
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Cereais de PA

Farinhas lácteas

Gráfico 14: Percentagem de ingestão do PA

razoável.

Sim
81,4%
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Através do gráfico 16, podemos verificar que 16,2% dos alunos ingeriram

um PA incompleto. Dentro do PA incompleto os alimentos mais consumidos são o

iogurte (31,1%), o leite branco (17,9%) e o leite com chocolate (17,9%) (gráfico

17).

Gráfico 15: Caracterização dos alimentos mais consumidos dentro do PA razoável.

12,7%

3,8%

9,3%

8,0%

30,0%

3,8%

22,0%

38,1%

6,8%

5,1%

0,8%

76,3%
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Leite com chocolate
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Fruta ou sumo de fruta natural

Pão
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Bolachas

Gráfico 17: Caracterização dos alimentos mais consumidos dentro do

PA incompleto.
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Cereais de PA de chocolate

Gráfico 16: Percentagem de ingestão do PA

incompleto.

Não
83,8%
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Pela análise ao gráfico 18, pomos constatar que 57% das crianças do sexo

feminino consomem um PA razoável, enquanto 55,9% das crianças do sexo

masculino consomem um PA incompleto. Quanto ao PA completo, ele é mais

consumido pelas crianças do sexo masculino (57,1%).

Ao PA, cerca de 8,9% dos alunos estudados ingerem alimentos que não

se encontram na Nova Roda dos Alimentos. Deste grupo os alimentos mais

ingeridos são o açúcar (38,5%) e os produtos de pastelaria (26,9%) (gráfico 19).

Gráfico 18: Comparação entre géneros

na escolha do tipo de PA.

42,9%

57%

41,1%

57,1% 55,9%

43,0%
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PA completo PA razoável PA incompleto
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Gráfico 19: Alimentos ingeridos ao PA que não se encontram na Nova Roda dos Alimentos.
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CAPÍTULO 4 – DISCUSSÃO

É na escola que muitas crianças passam metade do seu dia, é nela que

aprendem hábitos alimentares que ficarão bem enraizados, e é por conhecer o

papel educador que a escola tem, que a Secretaria Regional da Educação (SRE)

criou linhas orientadoras para a alimentação nas escolas da Região Autónoma da

Madeira (RAM), não sendo o pequeno-almoço abrangido por estas linhas

orientadoras.

Como o pequeno-almoço é uma das refeições que não é realizada na

escola, e devido à importância e influência que tem no dia alimentar da criança,

era importante saber não só a frequência com que o ingeriam, mas também a sua

constituição. Assim, através dos resultados encontrados neste estudo conseguiu-

se compreender alguns padrões de consumo do pequeno-almoço destas

crianças.

4.1 – Frequência da ingestão do pequeno-almoço

Em relação à frequência de ingestão do pequeno-almoço, verificou-se um

número reduzido de omissões entre as crianças da amostra, sendo que apenas

3% das crianças inquiridas não tinha ingerido o pequeno-almoço no dia em que

foi realizado o estudo. Alguns estudos realizados em Portugal indicam que a

frequência com que as crianças não fazem esta refeição varia entre 1 e 11%.

Deste modo, os resultados encontrados enquadram-se com os de outros estudos

nacionais.

Comparando com o estudo realizado na RAM no ano de 2000 às crianças

dos 0-9 anos, verificou-se que a frequência com que as crianças ingerem esta
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refeição tem aumentado ao longo do tempo, uma vez que a percentagem de

omissão desta refeição reduziu de 10% para 3%(19).

No entanto, apesar da percentagem de omissão ser baixa, deveríamos

apostar em estratégias que a tornassem nula, uma vez que existem alguns

estudos que apontam que a omissão do pequeno-almoço pode estar na base de

deficiências nutricionais, raramente compensadas por outras refeições do dia

alimentar.

As principais razões apontadas para a omissão do pequeno-almoço entre

as crianças inquiridas foram a falta de tempo e a falta de apetite, sendo que na

literatura estas duas razões também foram as mais apontadas para a omissão do

pequeno-almoço 24. No entanto, 77% dos alunos referiu que não é habitual não

ter fome ou não ter tempo para ingerir o pequeno-almoço.

Relativamente à frequência com que o pequeno-almoço é ingerido, 93,7%

das crianças ingere o pequeno-almoço todos os dias, 4% toma o pequeno-almoço

pelo menos 5 vezes por semana, 2% ingere o pequeno-almoço 3 a 4 vezes por

semana e que apenas 0,3% nunca toma o pequeno-almoço.

Alguns estudos reportam uma diferença significativa na frequência de

consumo do pequeno-almoço entre sexos referindo que são as raparigas

adolescentes, que mais o omitem(7). No entanto, na amostra estudada não foram

encontradas diferenças significativas entre sexos, provavelmente por se tratarem

de crianças mais novas.

Na literatura encontra-se descrito que existe uma relação entre a

frequência do pequeno-almoço e o baixo nível sócio-económico(14,15), no nosso

estudo isso não se verifica, no entanto existe uma relação entre o número de

elementos do agregado familiar e a frequência com que é ingerido o pequeno-
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almoço (p<0,05), ou seja, quanto maior o número de elementos do agregado

familiar menor é a frequência com que as crianças ingeriam o pequeno-almoço

17,23.

Relativamente às crianças que ingeriram o pequeno-almoço no dia em que

foi realizado o estudo (97%), o local de consumo mais apontado foi em casa

(93,9%). Resultados semelhantes foram encontrados noutros estudos realizados

em Portugal (17). Sendo o pequeno-almoço na maioria dos casos realizado em

casa quem o prepara com mais frequência é a mãe (64,5%), no entanto existe

uma percentagem significativa de crianças que prepara o seu próprio pequeno-

almoço (15,4%).

Em relação ao acompanhamento, a maioria dos alunos toma o pequeno-

almoço em família (65,2%) ou então sozinhos (30,4%). Está descrito que o

consumo do pequeno-almoço pelos pais condiciona amplamente o consumo do

pequeno-almoço pelas crianças mas, que é cada vez menos comum a presença

dos pais no acompanhamento do pequeno-almoço(,14,15,17).

Ao comparar a variabilidade do pequeno-almoço dos outros dias da

semana e o do fim-de-semana com o pequeno-almoço do dia em que foi feito o

estudo, verificou-se que não existe variação a nível das escolhas alimentares. Ao

longo da semana 52,5% das crianças não variam os alimentos que comem ao

pequeno-almoço e ao fim de semana 65,2% das crianças também não variam.

4.2 – Alimentos consumidos ao pequeno-almoço

Os alimentos mais consumidos pelas crianças no dia em que foi realizado o

estudo foram o leite branco (65,9%), os cereais de PA (32,7%), o pão (27,6%), os

cereais de chocolate (18,1%), o leite com chocolate (12,9%) e o iogurte (12,6%).
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Na literatura, os alimentos de PA mais consumidos pelas crianças

estudadas são idênticos aos do nosso estudo(3,5,57,16), sendo o leite e os cereais

de PA alimentos comuns em diversos países como os EUA, Espanha, Croácia e

Reino Unido(7).

O pequeno-almoço “típico” foi o pão com manteiga/margarina e/ou fiambre

e/ou queijo e leite branco ou leite com chocolate, ou cereais de PA com leite

branco.

Nas últimas décadas tem se vindo a notar alterações na escolha dos

alimentos a ingerir ao pequeno-almoço, sendo que a substituição do pão pelos

cereais de PA é a alteração mais notada.

Existem estudos que referem os cereais de PA como uma mais valia na

alimentação, tanto dos adultos como das crianças, devido à fibra que contêm e ao

impacto positivo na ingestão total de macro e miconutrientes1,4. Por outro lado,

um outro estudo Norte-Americano, analisou a composição nutricional de 161 tipos

de cereais de PA, dos quais 73 eram destinados exclusivamente às crianças e 88

não eram destinados às crianças, no sentido de verificar as diferenças entre estes

dois grupos de cereais. Estes investigadores verificaram que os cereais de PA

destinados às crianças eram mais densos energeticamente, contendo maiores

teores de açúcar e sódio do que os cereais que não eram destinados às crianças.

Este estudo sugere que os cereais de PA mais saudáveis são aqueles que não se

destinam directamente às crianças, sendo por isso importante analisar a sua

composição nutricional no momento de compra destes alimentos(4).

As farinhas lácteas (6,5%) e as tostas (3,7%) também são relatadas pelas

crianças como sendo alimentos consumidos ao pequeno-almoço.
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A fruta é um alimento ingerido por apenas 3,7% das crianças, assim como

também acontece em outros estudos 1,24. Alimentos como bolachas, produtos de

pastelaria e bolos são consumidos por 4,1%, 2,3% e 1,4% respectivamente, o que

comparando com os dados de um estudo realizado em Portugal, onde 57% das

crianças inquiridas consumiam bolachas ao pequeno-almoço e 27% consumiam

bolos, as nossas crianças ingerem estes alimentos com menor frequência(17).

Entre as crianças, 3,4% referiu consumir açúcar ao pequeno-almoço. Um

estudo recente realizado em Portugal, diz não ser necessária a adição de açúcar

aos alimentos, pois o açúcar que eles contêm é suficiente(17). O consumo de

açúcar pelas crianças ao PA parece ser assim baixo, ou está subavaliado por na

maioria dos casos não ser a própria a preparar o pequeno-almoço.

Comparando os alimentos em que as crianças adicionaram açúcar,

verificou-se que no nosso estudo elas adicionam açúcar ao leite branco, leite com

chocolate, leite com café/cevada e ao iogurte (17).

4.3 – Qualidade do pequeno-almoço

Para a avaliação qualitativa do pequeno-almoço criou-se critérios de

qualificação, assim como aconteceu em outros estudos(5,14).

Os alimentos ingeridos ao pequeno-almoço foram colocados em três

grupos considerados fundamentais para um pequeno-almoço completo: grupo do

pão, cereais de PA, bolachas e tostas; grupo do leite, iogurte e queijo; grupo da

fruta.

Os critérios de qualificação do pequeno-almoço foram: Completo: PA no

qual foi ingerido um alimento de todos os grupos; Razoável: PA no qual foi
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ingerido um alimento de dois grupos; Incompleto: PA no qual apenas foi ingerido

um alimento de um dos grupos.

Sendo assim, através da análise dos resultados verificou-se que a maioria

das crianças ingeriu um PA razoável (81,4%), no entanto 16,2% ingeriu um PA

incompleto e apenas 2,4% ingeriu um PA completo.

Analisando cada grupo de alimentos dentro de cada critério de qualificação,

verificou-se que no PA completo o alimento mais ingerido dentro do grupo do

leite, iogurte e queijo foi o leite branco (71,4%) e dentro do grupo do pão, cereais

de PA, bolachas e tostas foi o pão (71,4%).

Fazendo uma análise mais detalhada, verificou-se que das crianças que

ingeriram iogurte, todas escolheram o iogurte sólido. E das crianças que ingeriram

pão, a sua ingestão na maioria dos casos foi feita com manteiga/margarina (60%)

e/ou queijo (10%) ou/e fiambre (20%), as restantes crianças que ingeriram pão

referiram não colocar nada no seu interior.

No PA razoável o alimento mais ingerido dentro do grupo do leite, iogurte e

queijo foi o leite branco (79,3%), dentro do grupo do pão, cereais de PA, bolachas

e tostas foram os cereais de PA (38,1%) e em relação ao grupo da fruta, apenas

0,8% das crianças ingeriu fruta ou sumo de fruta natural ao PA.

Através da análise dos dados com mais detalhe, verificou-se que as

crianças que comiam pão referiram comê-lo com manteiga/margarina (46,5%)

e/ou queijo (26,8%) ou/e fiambre (19,7%). Houve ainda 7% das crianças que

referiu comer pão com ovo ao PA. Em relação ao iogurte, das crianças que o

ingeriram, a maioria optou pelo iogurte líquido.

Dentro do grupo do pão, cerais de PA, bolachas e tostas foram incluídos os

cereais de PA de chocolate e dentro do grupo do leite, iogurte e queijo foi incluído
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o leite com chocolate e como podemos verificar através dos resultados

encontrados, 22% das crianças ingeriram cereais de chocolate e 12,7% ingeriu

leite com chocolate.

Quanto ao PA incompleto, os alimentos mais consumidos foram o iogurte

(31,1%), o leite branco (17,9%) e o leite com chocolate (17,9%). Entre o iogurte, o

mais consumido pelas crianças foi o iogurte sólido (57,1%).

É de salientar que os cereais de PA (4,4%) e os de chocolate (2,2%) que

são referenciados pelas crianças foram consumidos sob a forma de barras de

cereais.

Das crianças que comeram pão, 40% colocaram manteiga no seu interior,

as restantes comeram o pão sem nada.

Houve 5 crianças que não foram abrangidas por nenhum tipo de PA, uma

vez que só ingeriram um bolo ou produto de pastelaria nesta refeição.

A qualidade do pequeno-almoço está relacionada com o local onde este é

consumido, quem o prepara e o acompanhamento do mesmo. Os pais

desempenham um papel crucial nas escolhas alimentares das crianças, uma vez

que a maioria delas referiu tomar o pequeno-almoço em casa. Desta forma, ao

nível familiar é importante o esclarecimento dos pais e a boa vontade e firmeza

destes para fazer cumprir comportamentos alimentares saudáveis(14,17,24,25).

A promoção de iniciativas em torno do pequeno-almoço saudável é

importante a nível escolar, onde a educação alimentar é indispensável mas, é

igualmente importante envolver os pais nestas iniciativas, pois trará vantagens no

sentido de melhorar a qualidade do pequeno-almoço que estes oferecem às suas

crianças.
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4.4 – Limitações e forças do estudo

O presente estudo apresenta algumas limitações que devem ser

consideradas.

Em relação ao questionário utilizado foi feito um ensaio piloto numa

amostra com características semelhantes àquelas em que iria ser aplicado, de

forma a identificar problemas. Este questionário, não foi no entanto, validado. No

entanto questionários semelhantes foram utilizados para outros estudos em

populações semelhantes ao da população do presente estudo.

A incapacidade das crianças desta idade para reportar a ingestão alimentar

pode ter levado a viés na caracterização do pequeno-almoço, no entanto para

reduzir o erro o pequeno-almoço não foi avaliado quantitativamente. Para fazer

uma análise qualitativa e quantitativa do pequeno-almoço seria interessante incluir

os pais no estudo. As horas a que o pequeno-almoço foi ingerido deveriam ter

sido retiradas do questionário uma vez que a grande maioria das crianças não

sabia responder.

Uma das forças do estudo foi ter sido realizado um ensaio piloto que

permitiu adaptar o questionário à população avaliada. Outra virtude foi que a

participação pelas crianças no estudo foi elevada. E por fim os resultados

encontrados neste estudo estão em concordância com os de outros estudos já

realizados.



27

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO

5.1 – Conclusão do trabalho

O PA é uma refeição ingerida pela maioria das crianças inquiridas.

Na maioria dos casos o PA é tomado em casa, com a família e é a mãe

quem o prepara, no entanto 30% das crianças preparam o seu próprio PA, o que

pode de alguma forma condicionar as suas escolhas alimentares.

O pequeno-almoço típico entre as crianças foi o pão com leite branco ou

cereais de PA com leite branco.

Relativamente à qualidade do pequeno-almoço, a maioria das crianças

ingere um PA razoável, ou seja incluem dois grupos de alimentos no seu PA, no

entanto a percentagem de crianças que ingere leite com chocolate ou cereais de

PA com chocolate é muito elevada.

Apesar da grande maioria das crianças ingerir o pequeno-almoço, é

preocupante o tipo de pequeno-almoço que ingerem, pois o número de crianças

que ingere um PA completo é muito reduzido.

A fruta é o alimento menos incluído no pequeno-almoço, sendo a inclusão

de alimentos como bolos e produtos de pastelaria, superior à da fruta.

A educação alimentar tem um papel fundamental pois, é mais fácil ensinar

às crianças bons hábitos alimentares, do que corrigir erros alimentares quando

adultos pois estes já estão estabelecidos há muitos anos.

Apostar na integração dos pais nos programas de educação alimentar é

fundamental, pois eles são o exemplo das crianças.
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