


i

Índice

Lista de Abreviaturas ................................ ................................ ........................... ii

Resumo e Palavras-Chave................................ ................................ ................. iii

Abstract and key-words ................................ ................................ ...................... iv

Introdução ................................ ................................ ................................ .......... 1

Objectivos................................ ................................ ................................ ........... 5

Participantes e Métodos ................................ ................................ ..................... 6

Resultados ................................ ................................ ................................ ....... 12

Discussão................................ ................................ ................................ ......... 17

Conclusões................................ ................................ ................................ ....... 25

Referências Bibliográficas ................................ ................................ ................ 26



ii

Lista de Abreviaturas

IC – Intervalo de Confiança

IMC – Índice de Massa Corporal

IOTF – International Obesity Task Force

OMS – Organização Mundial de Saúde

OR – Odds Ratio

QFA – Questionário de Frequência Alimentar



iii

Resumo

A obesidade infantil está a ating ir dimensões epidémicas. De forma geral,

admite-se que o aumento das taxas de excesso de peso possa depender da

ingestão energética sob a forma líquida, e da acção moduladora dos fluidos nos

mecanismos de saciedade e saciação. Objectivo: Avaliar a associação entre a

ingestão de alimentos fluidos e  o estado ponderal em crianças. População:

Foram convidadas a participar no estudo  5867 crianças (35 escolas); 3391

aceitaram, e 2515 devolveram o inquérito. A amostra final do estudo inclui 1675

crianças dos 5 aos 10 de idade, após eliminar os questionários incorrectamente

preenchidos ou com valores implausíveis de ingestão energética. Métodos: Após

recebermos as declarações de consentime nto informado preenchidas e

assinadas, avaliámos o peso e a altura de acordo com os procedimentos

internacionalmente recomendados, e calculámos o índice de massa corporal;

definiu-se excesso de peso segundo os critérios da International Obesity Task

Force. Os pais/encarregados de educação das crianças preencheram um

inquérito com dados relativos à família, actividade física e ingestão alimentar

(questionário de frequência de consumo alimentar que incluía a avaliação da

ingestão de leite, sopa de hortícolas,  “colas”, “ice-tea” e outros

refrigerantes/sumos/nectáres) da criança. Para cada sexo, f oram utilizados

modelos de regressão logística, de forma a estimar a magnitude da associação do

consumo de fluidos com o estado ponderal das crianças, com ajuste para

confundidores Resultados: Destacam-se como principais resultados a elevada

prevalência de excesso de peso e obesidade (38,7%, para raparigas, e 40,3%

para rapazes) e a associação negativa entre consumo de sopa e o excesso de
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peso em raparigas, mesmo após ajuste para confundidores (OR ajustado, de 0,65

IC 95% 0,46 - 0,92, p = 0,014) Conclusão: O consumo de sopa associou-se

negativamente com o excesso de peso nas raparigas. Não se encontraram

associações significativas entre a ingestão de bebidas açucaradas e leite com o

excesso de peso, nas crianças de ambos os sexos.

Palavras-chave: Alimentos fluidos, bebidas açucaradas, leite, sopa, excesso de

peso, obesidade, crianças

Abstract

Childhood obesity is dangerously increasing. We could assume that this high

prevalence of overweight is frequently related with high intakes of liquid calories,

and their intrinsic satiation / satiety mechanisms. Objectives: Evaluate the

association between fluid intake and overweight in Portuguese schoolchildren

Population: We invited to participate in the study 5867 ch ildren (35 schools);

3391 had accepted, and 2515 had returned the questionnaire . The final sample of

the study includes 1675 children schools between 5 and 10 years old , after

excluding dietary misreporting and questi onnaires with incomplete information .

Methods: After parental written consent, children’s height and weight were

measured according to international standards, and body mass index (BMI) was

calculated. The definition of overweight was based on average cent iles according

to the International Obesity Task Force cutoffs . We administered a questionnaire

to parents that included information about physical activity , dietary intake (food

frequency questionnaire that included information on milk, vegetable soup, co la,
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ice-tea and other sugar-sweetened beverages) and socio-demographic

information. Adjusted odds ratios were computed using logistic regression.

Results: We found a high prevalence of overweight (including obesity) being

38,7% for girls, and 40,3% for boys. In girls the odds favouring overweight

increased significantly for those having low consumption of soup (equal or lower

than the median) compared to those with high consumption (higher than the

median), even after adjusting for confounders (OR = 0.65, 95% CI 0.46-0.92, p =

0.014). Conclusion: In girls, high soup consumption significantly decreased the

odds of being overweight. We didn’t found any significant association between

sugar sweetened beverages and milk intake with overweight in both genders.

Key-words: Fluid, sugar sweetened beverages, milk, vegetable soup, children,

overweight, obesity
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Introdução

A obesidade infantil está a ating ir dimensões epidémicas, de acordo com

dados recentes da International Obesity TaskForce ( IOTF) pelo menos 155

milhões (cerca de 10%) de crianças de todo em mundo, em idade escolar, têm

excesso de peso Esta epidemia está a atingir em grande proporção os países

do sul da Europa (2) e, segundo um relatório da Organização Mundial de Saúde

(OMS) (3), Portugal é referenciado com valores de prevalência de excesso de

peso em idades pediátricas de 32%, dos 7 aos 9 anos (4), seguindo-se a Espanha

com valores de 31%, dos 2 aos 9 anos de idade, e Itália com valores de 27%, em

crianças dos 6 aos 11 anos (3). Segundo um estudo das tendências mundiais

desta epidemia, estima-se que em 2010, 38,2% das crianças na Europa vão ter

excesso de peso (5).

A obesidade na infância pode ter graves consequências a curto e a longo

prazo. Uma das consequências mais graves a longo prazo, descrita por outros

investigadores (6, 7), é a persistência da obesidade até à idade adulta. Como co-

morbilidades associadas à obesidade na infância, destacam -se problemas

psicossociais, dislipidemia, hipertensão arterial, resistência à insulina,

complicações gástricas e hepáticas e problemas ortopédicos (8).

Apesar dos mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento da obesidade

não se encontrarem completamente esclarecidos, sabe -se que a obesidade

ocorre quando há ingestão energética excessiva e/ou u m insuficiente gasto

energético (9, 10). Existem muitos factores que podem levar a este balanço

energético positivo (9), pelo que a etiologia da obesidade pode ser considerada

multifactorial (10), reconhecendo-se também o papel dos factores genéticos (11).
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A OMS categoriza vários factores de acordo com a sua capacidade de

promoção, ou protecção, no ganho de peso/obesidade. Com grau de evidência

convincente na protecção face ao ganho de peso/obesidade, salientam-se a

prática regular de exercício físico aliada a uma correcta alimentação, assim como

uma elevada ingestão de fibras alimentares. O ambiente es colar e a

amamentação, são factores com evidência provável na protecç ão contra o ganho

de peso/obesidade. Ainda no seu relatório de 2003, a OMS (12) salienta o efeito

de outros factores na promoção de ga nho de peso/obesidade: com evidê ncia

convincente salienta-se o consumo de alimentos de elevada densidade energética

e, com evidência provável, o consumo de bebidas açucaradas. Relativamente a

estas últimas, existem estudos que  sugerem que os efeitos fisiológicos da

ingestão de energia na forma líquida são diferentes dos da energia na forma

sólida, afectando os mecanismos de saciedade e saciação de maneiras distintas

(12), mas este tema gera ainda elevada controvérsia (13, 14); curiosamente, esta

hipótese já tem mais de um quarto de século de existência (15).

De uma forma geral, admite-se que o aumento das taxas de excesso de

peso se possa associar positivamente com a  proporção da energia que é

consumida na forma líquida (16), e mais especificamente ao consumo de bebidas

açucaradas (13) .

  Alguns estudos sugerem que os líquidos , como as bebidas, são menos

saciantes do que os alimentos sólidos (17), e os líquidos como a sopa, mais

saciantes do que os alimentos sólidos (18) .

A ideia actual é a de que diferentes tipos de fluidos (por exemplo, sopa ou

refrigerantes) possam ter efeitos diferentes na ingestão a limentar e no peso, ainda
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que seja necessária muita mais investigação que esclareça essa possibilidade e

os efeitos associados a cada categoria de fluidos (15).

As bebidas açucaradas têm sido alvo de muitos estudos (19-22) para avaliar

a sua associação com a obesidade, especialmente na infância, mas os resultados

estão longe de ser consensuais; alguns estudos comprovam uma associação

positiva entre o consumo de bebidas açucaradas e o estado ponderal (23-27), ao

invés de outros (28-34) que não encontram esta associação. Para explicar a

influência das bebidas açucaradas no balanço energético positivo (22), incluem-se

as seguintes possibilidades: os indivíduos que aumentam o consumo de bebidas

açucaradas não diminuem sim ultaneamente o consumo de outros alimentos

sólidos energéticos (19); a energia, na forma liquida, não afectar os mecanismos

fisiológicos de saciedade, da mesma maneira que os alimentos sólidos (17),

provocando uma maior ingestão energética ; as bebidas açucaradas pelo elevado

índice glicémico, levarem a um estado crónico de hiperglicemia e

hiperinsulinemia, e ao aumento de peso ou gordura corporal (22) e a ingestão de

bebidas açucaradas estar a substituir o consumo de leite (22, 35) (por sua vez o

leite é apontado, como alimento benéfico no controlo do peso (36)

Diferentes mecanismos têm sido propostos para tentar explicar o potencial

efeito do leite na modulação do peso, admitindo -se também a importância do

cálcio no alimento (37). Este nutrimento, favorece a inibição da adiposidade pela

supressão das concentrações da forma activa da vitamina D (37)  e da actividade

lipogéncia no adipócito; por outro lado, o cálcio pode também actuar na redução

da absorção de gordura, aumentando a sua excreção fecal (38). Mais

recentemente, foi proposto que a presença de substâncias bioactivas como
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aminoácidos e proteínas lácteas possam actuar independentemente, ou

sinergicamente com o cálcio , na modulação da composição corporal (39).

De forma semelhante a outros fluidos, a importância do leite na regulação da

massa corporal é ainda controversa. Alguns estudos comprovam a existência de

uma associação inversa entre o consumo de leite ou cálcio e o estado ponderal

em crianças (36, 40, 41), mas nem todos os autores conseguiram encon trar essa

associação (25, 34, 42, 43) .

O consumo de sopa de hortícolas constitui mais um exemplo de alimento

fluido (15) benéfico no controlo do peso corporal (44), podendo apresentar

elevado poder saciante (15, 45) , reduzir a sensação de fome e aumenta r a

sensação de “plenitude”, relativamente a alimentos sólidos (45). Os atributos da

sopa que podem levar a este e feito continuam por esclarecer, no entanto, tem

sido proposto que temperatura (14, 44, 45), volume (44, 45), conteúdo de gordura

(14), densidade energética (14, 44, 45), viscosidade (14) e conteúdo em fibras

(45) poderão contribuir para o efeito benéfico. Faltam ainda estudos que

esclareçam as especificidades e ev entuais diferenças entre mecanismos de fome

e sede. A sopa, apesar de ser um fluido, poderá não ser percebida como uma

bebida para satisfazer a sede, mas sim como um alimento para satisfazer a fome

(45) estando os seus efeitos dependentes da própria expectativa que os

indivíduos apresentam.
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Objectivos

Este trabalho tem como principal objectivo avaliar a associação entre a

ingestão de alimentos fluidos e o estado ponderal em crianças .
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Participantes e Métodos

Participantes e desenho do estudo UpKi ds

Foram seleccionadas aleatoriamente e convidadas a integrarem o estudo

UpKids, 38 das 59 escolas públicas e duas escolas privadas, de ensino básico do

Porto. Aceitaram participar 35 escolas (33 públicas e 2 privadas), das quais todos

os alunos (n=5867), por intermédio dos seus encarregados de educação, foram

convidados a participar. Na primeira visita às escolas participantes, foi entregue a

cada aluno um envelope destinado a os encarregados de educação, com

informação sobre o estudo e a respectiva declaração de consentimento (de

acordo com a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial ). A

proporção de alunos que trouxe a declaração de consentimento assinada foi de

57,8%, sendo portanto a amostra final constituída por 3391 alunos. Numa

segunda visita procedeu-se à avaliação antropométrica dos alunos com

consentimento escrito e foi entregue a esses alunos outro envelope destinado aos

encarregados de educação, contendo  o questionário, o qual foi recolhido pela

equipa de investigadores responsável pelo trabalho de campo, numa terceira

visita às escolas. A taxa de res posta aos inquéritos foi de 74%, tendo sido

devolvidos 2512 inquéritos.

Foram excluídas 3 crianças com mal formações congénitas, 242 crianças

por incorrecto preenchimento do questionário e 241 crianças após eliminação dos

valores extremos de ingestão energética, de acordo com o método proposto por

Willet (46).
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Foram incluídas neste estudo todas as crianças com idades

compreendidas entre os 5 e 10 anos, sendo excluídas 50 c rianças que não se

encontravam nesta faixa etária.

A amostra final inclui 1675 crianças com os ajustes para as variáveis em

estudo.

Este estudo foi aprovado pelo Ministério da Educação – Direcção Regional

de Educação do Norte.

Características sócio-demográficas e familiares

O questionário continha informação sobre a data de nascimento da criança

e data de resposta ao inquérito, tendo sido posteriormente calculada a idade das

crianças.

Relativamente à informação sobre os pais, foi recolhida a escolaridade , em

número de anos que estudaram ou tiveram formação profissional (0, 0 -4, 5-9, 10-

12 e> 12), sendo posteriormente recodificadas para análise em: ≤ 9 anos, 10-12

anos e > 12 anos.

Actividade física

Sobre a actividade física da criança, o questionário incluía o tempo a ver

televisão/vídeo (menos de uma hora; 1 a 2 horas; 2 a 4 horas; 4 a 6 horas; mais

de 6 horas), estando a resposta subdividida em d ias úteis, sábados e domingos;

tempo a utilizar o computador/jogos electrónicos (menos de uma hora; 1 a 2

horas; 2 a 4 horas; 4 a 6 horas; mais de 6 horas),  prática de actividades

desportivas extra-escola (nunca, menos de 1 vez por semana; 1 vez por semana,

entre 2 a 3 vezes por semana e quase todos os dias). As variáveis categóricas
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relativas à actividade física ( televisão/vídeo, tempo de utilização de

computador/jogos electrónicos) foram posteriormente recodificadas para a análise

em: <1 hora e ≥ 1 hora. A prática de actividades desportivas extra -escola foi

recodificada em Sim (≥ 1 dia) e Não (<1 dia ).

Ingestão alimentar

A ingestão de alimentos e bebidas foi avaliada por Q uestionário de

Frequência Alimentar (QFA), igualmente preenchido pelos encarregados de

educação. O QFA utilizado, de administração indirecta, foi desenvolvido por

Lopes (47) do Serviço de Higiene e Epidemiologia da Faculdade de Medicina do

Porto, em colaboração com o Departamento de Saúde Pública de Alicante, t endo

por base o modelo proposto por Willett (46). A selecção dos 82 itens de alimentos

ou grupos de alimentos que integram o QFA, baseou -se em resultados de um

trabalho anterior daqueles autores (48); a associação dos alimentos em grupo

contemplou as afinidades de composição nutricional. Para estimar a porção média

padrão de cada alimento a considerar no QFA, estes autores basearam -se em

inquéritos semi-quantitativos semelhantes administrados a grupos portugueses e

de outras nacionalidades (48-50), e adaptaram as porções médias aos consumos

presumidos para a população portuguesa.

Para a conversão dos alimentos em nutrimentos, foi utilizado pelos autores

o programa informático Food Processor Plus®, versão 5.0  (ESHA Research,

USA), que utiliza a tabela de composição de alimentos do Departamento  de

Agricultura dos EUA (United States Departamento d Agriculture ), e inclui

alimentos crus e/ou processados. Para além disso, foram acrescentados a esta
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base de dados os conteúdos nutricionais de alimentos ou pratos culinários

tipicamente portugueses, de acordo com informações nacionais (51)

Relativamente aos fluidos, foram analisados 5 grupos de alimentos que

constavam da lista do QFA: “coca-cola, Pepsi-cola ou outras”; ”Ice tea”; “outros

refrigerantes, sumos de fruta ou néctares embalados”; “leite”; e “sopa de

legumes”, ao longo do texto estes grupos passaram a ser denominados de

“colas”, “Ice tea”, “outros refrigerantes”, “leite” e “sopa”, respectivamente.

O termo “bebidas açucaradas”, utilizado ao longo do trabalho, inclui  o grupo

de “colas”, “ice-tea” e “outros refrigerantes”.

Para a análise estatística, de acordo com os valores encont rados de

ingestão, o consumo de fluidos foi dividido em baixo ( igual ou inferior à mediana)

e elevado (superior à mediana).

Para a determinação da prevalência de inadequação do contributo

percentual energético de macronutrimentos foram usadas as recomendaç ões da

OMS (12).

Avaliação antropométrica

A medição do peso e da altura seguiu  os procedimentos internacionais

recomendados (52) utilizando-se para o efeito uma balança de coluna com

estadiómetro incorporado (Seca, Modelo 780, Alemanha)  com um erro de ± 100g.

Os participantes foram avaliados com roupa leve e sem calçado.

Posteriormente calculou-se o Índice de Massa Corporal (IMC), tendo -se

utilizado os critérios de classificação do IOTF (53), de forma a classificar as

crianças de acordo com o estado ponderal. No presente trabalho fundimos as

categorias de excesso de peso e obesidade, numa só categoria à qual chamamos
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excesso de peso. Ao longo do texto, se não for dito o contrário, o excesso de

peso inclui a obesidade.

Analise estatística

Aplicou-se os coeficientes de achatamento e simetria para determinar a

normalidade da distribuição das diferentes variáveis. A estatística descritiva

consistiu no cálculo da média, desvio padrão.

Para avaliar a existência de diferenças com significado estatístico utilizou -

se o teste de Mann-Whitney, em variáveis com distribuição não normal. Nas

variáveis categóricas, utilizou-se o teste Qui-quadrado para determinar se

existiam diferenças significativas. Sempre que a distribuição dos parâmetros

estudados era normal, utilizou -se o teste de t de student para comparar médias.

Modelos separados de regressão logística foram utilizados para rapaz es e

raparigas, de forma estimar a magnitude da associação do consumo de alimentos

e o estado ponderal em criança, ajustando para confundidores.

Foram incluídas no modelo de regressão final as seguintes variáveis  nas

raparigas: idade, valor energético total, fluidos, escolaridade da mãe e consumo

de televisão aos dias úteis; nos rapazes: idade, valor energético total, restantes

fluidos, escolaridade do pai, consumo de televisão aos dias úteis e de computador

ao sábado, contributo para o valor energético total dos hidratos de carbo no totais,

açucares e ácidos gordos monoinsaturados. As variáveis confundidoras incluídas

no modelo de regressão final foram as que na análise univariada preliminar, se

associaram com a ocorrência de excesso de peso, e outras foram incluídas pela

plausibilidade biológica inerente.
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A análise estatística foi efectuada através do programa SPSS, v14.0, Chi cago,

IL, 2005, tendo-se considerado um nível de significância de 95%.
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Resultados

Avaliaram-se 1675 crianças (49,7% rapazes ). As crianças avaliadas tinham

idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos, sendo a média de idades de 7,5 ±

1,2.

Verificou-se que a prevalência de excesso de peso e obesidade foi de

38,7% (27,6% de excesso de peso e 11,1% de obesidade), para raparigas, e

40,3% (25,7% de excesso de peso e 14,6% de obesidade), para rapazes.

Relativamente à escolaridade parental; igual ou inferior a 9 anos, os

valores variaram entre 26,1 e 27,8%, nas mães, e 29,5 e 30,9% nos pais; as

restantes categorias de escolaridade encontram -se descritas na tabela 1.

Tabela 1. Caracterização da amostra

Raparigas Rapazes
n (%) n  (%) p

Excesso de Peso
Não 501 61,3 483 59,7
Sim 316 38,7 326 40,3 0,504
Idade (anos)
5 13 1,5 14 1,7
6 192 22,8 208 25,0
7 234 27,8 218 26,2
8 174 20,7 178 21,4
9 197 23,4 180 21,6
10 32 3,8 35 4,2 0,829
Escolaridade da mãe
≤9 anos 229 27,8 213 26,1
10-12 anos 191 23,2 175 21,4
>12 anos 404 49,0 429 52,5 0,368
Escolaridade do pai
≤ 9 anos 236 29,5 245 30,9
10-12 anos 206 25,7 174 21,9
>12 anos 359 44,8 374 47,2 0,209
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Na Tabela 2 encontram-se descritas as diferenças entre sexos, para

ingestão energética, consumo de alimentos fluidos e macronutrimentos.

Encontraram-se valores médios de consumo de ingestão de “ colas” (p =

0,005), “sopa” (p = 0,013) e “leite” (p = 0,03), significativamente superi ores nos

rapazes.

Tabela 2. Ingestão nutricional e de fluidos por sexo

Rapariga
(n=842)

Rapaz
(n=833) p

Energia (kcal) 2230 ± 563 2357 ± 616 < 0,001
Fluidos (g)
"Colas" 33,1 ± 63,5 37,5 ± 57,8 0,005
"Ice tea" 68,9 ± 126,1 70,1 ± 103,3 0,094
“Outros refrigerantes” 68,8 ± 82,6 82,01 ± 110,0 0,105
“Sopa” 342,9 ± 190,6 366,7 ± 202,1 0,013
“Leite” 451,1 ± 238,9 476,7 ± 245,4 0,030
Nutrientes (g)
Proteínas 101,8 ± 28,0 106,8 ± 30,0 < 0,001
Hidratos de carbono totais 285,0 ± 80,5 305,0 ± 88,3 < 0,001
   Complexos 89,5 ± 29,3 96,1 ± 32,2 < 0,001
   Açucares * 128,3 ± 45,3 136,8 ± 48,1 < 0,001
Lípidos totais 80 ± 24,1 83,3 ± 25,2 0,006
   Saturados 26,5 ± 8,4 27,7 ± 8,7 0,004
   Monoinsaturados 34,0 ± 11,3 35,3 ± 11,5 0,055
   Polinsaturados 12,9 ± 4,3 13,4 ± 4,7 0,043
Fibra 24,6 ± 9,5 26,0 ± 10,5 0,013
Nutrientes (% do valor
energético total)
Proteínas 18,3 ± 2,6 18,2 ± 2,5 0,329
Hidratos de carbono totais 51,2 ± 6,0 51,7 ± 5,5 0,055
   Complexos 16,1 ± 3,4 16,3 ± 3,3 0,063
   Açucares 23,1 ± 5,7 23,8 ± 5,3 0,521
Lípidos totais 32,2 ± 4,7 31,8 ± 4,2 0,054
   Saturados 10,7 ± 1,9 10,6 ± 1,7 0,289
   Monoinsaturados 13,7 ± 2,7 13,5 ± 2,4 0,133
   Polinsaturados 5,2 ± 1,1 5,1 ± 1,0 0,014

* Por Açucares referem-se todos os mono e dissacarideos adicionados aos alimentos e ainda o açúcar
naturalmente presente no mel e sumos de fruta.

Nos rapazes quanto a macronutrimentos verificaram -se consumos médios

brutos significativamente superiores de pr oteínas (p <0,001), hidratos de carbono

totais (p <0,001), hidratos de carbono complexos (p <0,001), açucares (p <0,001),
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lípidos totais (p <0,001), ácidos gordos saturados (p = 0,006), ácidos gordos

monoinsaturados (p = 0,004), ácidos gordos polinsaturado s (p = 0,043) e fibra (p =

0,013). Quanto ao contributo dos macronutrimentos para o valor energético total,

foi apenas encontrada diferença estatisticamente significativa no valor dos ácidos

gordos polinsaturados (p = 0,014), sendo inferior nos rapazes.

Tabela 3. Ingestão nutricional e de fluidos de acordo com o sexo e excesso de peso

Raparigas (n=842) Rapazes (n=833)
Excesso de Peso Excesso de Peso

Não Sim p Não Sim p
Energia (kcal) 2228 ± 559 2224 ± 575 0,915 2367 ± 578 2354 ± 680 0,777

Fluidos (g)
"Colas" 30,7 ± 58,7 35,6 ± 70,6 0,235 36,5 ± 56,3 39,7 ± 61,51 0,432
"Ice tea" 65,8 ± 114,9 70,1 ± 122,0 0,145 63,9 ± 95,1 80,7 ± 116,0 0,038
“Outros refrigerantes” 71,4 ± 87,6 65,6 ± 74,8 0,544 84,4 ± 117,1 80,8  ± 101,6 0,825
“Sopa” 357,1 ± 197,2 322,7 ± 179,6 0,010 376,1 ± 202,2 358,5 ± 202,6 0,226
“Leite” 462,7 ± 240,0 435,0 ± 236,4 0,105 483,9 ± 240,8 465,1 ± 252,9 0,290

Nutrientes (g)
Hidratos de carbono
totais 285,5 ± 80,54 283,8 ± 81,1 0,765 304,0 ± 83,7 308,3 ± 96,4 0,509
   Açucares 127,3 ± 44,0 129,3 ± 46,9 0,539 135,0 ± 46,4 140,3 ± 51,0 0,146
   Complexos 90,7 ± 30,6 87,6 ± 27,6 0,132 96,7 ± 30,9 96,0 ± 34,7 0,774
Lípidos totais 79,6 ± 23,67 79,9 ± 24,5 0,905 84,2 ± 24,3 82,4 ± 26,7 0,333
   Saturados 26,4 ± 8,3 26,5 ± 8,5 0,978 27,9 ± 8,4 27,6 ± 9,1 0,583
   Monoinsaturados 33,8 ± 10,9 33,9 ± 11,6 0,934 35,8 ± 11,2 34,7 ± 11,9 0,197
   Polinsaturados 12,9 ± 4,3 12,9 ± 4,3 0,876 13,5 ± 4,4 13,3 ± 5,1 0,181
Proteínas 101,9 ± 28,2 101,6 ± 28,0 0,899 108,0 ± 29,4 105,4 ± 31,3 0,221
Fibra 24,9 ± 10,1 24,1 ± 8,5 0,254 25,7 ± 10,6 26,4 ± 10,6 0,238
Nutrientes (% do
valor energético
total)
Hidratos de carbono
totais 51,3 ± 6,1 51,1 ± 5,8 0,688 51,3 ± 5,7 52,3 ± 5,2 0,014
   Açucares 23,0 ± 5,7 23,3 ± 5,5 0,433 22,9 ± 5,3 23,9 ± 5,4 0,008
   Complexos 16,3 ± 3,5 15,9 ± 3,3 0,189 16,4 ± 3,3 16,3 ± 3,3 0,830
Lípidos totais 32,1 ± 4,7 32,2 ± 4,6 0,778 32,0 ± 4,4 31,5 ± 4,1 0,086
   Saturados 10,7 ± 1,9 10,7 ±1,8 0,967 10,6 ± 1,7 10,5 ± 1,8 0,599
   Monoinsaturados 13,6 ± 2,6 13,6 ± 2,7 0,707 13,6 ± 2,5 13,3 ± 2,3 0,035
   Polinsaturados 5,2 ± 1,1 5,2 ± 1,0 0,552 5,1 ± 1,0 5,1 ± 1,1 0,170
Proteínas 18,3 ± 2,5 18,4 ± 2,6 0,889 18,3 ± 2,6 18,0 ± 2,5 0,102

A ingestão energética, o consumo de alimentos fluidos, macronutrimentos

(em valor absoluto e em contributo para o valor energético total) por estado
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ponderal e sexo encontram-se descritos na tabela 3. Destacam -se, nas raparigas,

os valores de consumo de sopa (p = 0,010) significativamente menores no grupo

com excesso de peso. No grupo de rapazes com excesso de peso foi

significativamente superior o contributo energético percentual dos açúcares (p

=0,008) e hidratos de carbono totais (p = 0,014), relativamente ao grupo sem

excesso de peso, sucedendo o inverso para os ácidos gordos monoinsaturados (p

= 0,035).

Encontram-se descritos na tabela 4 as características parentais e actividade

física das crianças. Relativamente à educação parental, observou -se que nas

raparigas com excesso de peso é mais frequente a mãe ter um nível de educação

até 9 anos e, menos frequente, ter um ní vel superior a 12 anos,

comparativamente as raparigas que não apresentam excesso de peso (p =

0,001). Nos rapazes com excesso de peso, observou -se que é mais frequente o

pai ter um nível de educação inferior a 9 anos e menos frequente ter um nível

superior a 12 anos, quando comparado com os rapazes que não apresenta m

excesso de peso (p = 0,023). No que diz respeito à actividade fisica , constatou-se

nas raparigas (p = 0,042) e nos rapazes (p = 0,036) que é superior a frequência

de indivíduos com excesso de p eso a ver televisão nos dias úteis (1 hora ou mais)

relativamente a indivíduos sem excesso de peso. Nos rapazes verificou -se

também que a prevalência de indivíduos com excesso de peso (p = 0,031) que

passam ao sábado, ao computador era significativamente m aior do que nos

indivíduos sem excesso de peso.
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Tabela 4. Características parentais e actividade física das crianças

Raparigas
(n=842)

Rapazes
(n=833)

Excesso de
Peso
(%)

Excesso de
Peso
(%)

Não Sim p Não Sim p

Escolaridade da mãe
≤ 9 anos 27,2 28,9 27,1 26,3

  10-12 anos 19,0 29,3 21,4 20,0
  >12 anos 53,8 41,8 0,001 51,6 53,8 0,825

Escolaridade do pai
≤ 9 anos 28,9 30,5 30,7 31,9

  10-12 anos 24,3 28,1 18,9 26,2
  >12 anos 46,8 41,4 0,303 50,4 41,9 0,023

Prática de desporto
  Sim 56,9 53,5 69,3 64,1
  Não 43,1 46,5 0,350 30,7 35,9 0,126

Tempo dispendido:
  Computador/jogos
electrónicos

Dias úteis
< 1hora 90,3 92 81,1 75,0
≥1 hora 9,7 8,0 0,483 18,9 25,0 0,055

Sábado
< 1hora 67,7 69,6 39,7 32,0
≥1 hora 32,3 30,4 0,599 60,3 68,0 0,031

Domingo
< 1hora 68,2 71,3 38,6 32,8
≥1 hora 31,8 28,7 0,390 61,4 67,2 0,103

  Televisão/vídeo
Dias úteis

< 1hora 43,5 36,2 48,9 41,4
≥1 hora 56,5 63,8 0,042 51,1 58,6 0,036

Sábado
< 1hora 9,2 6,4 9,3 8,8
≥1 hora 90,8 93,6 0,167 90,7 91,3 0,805

Domingo
< 1hora 10,0 9,3 9,1 8,1
≥1 hora 90,0 90,7 0,739 90,9 91,9 0,627

Relativamente à associação entre o consumo de fluidos e o excesso de peso

em crianças (tabela 5), encontrou -se apenas uma associação negativa entre a
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ingestão de sopa e estado ponderal, exclusivamente nas raparigas, sendo o OR

(bruto) de 0,64 IC 95%, 0,47 – 0,88 para as que consomem mais sopa

relativamente às que ingerem menos. Após ajuste para confundidores (idade,

valor energético total, nível de es colaridade da mãe, televisão aos dias úteis e

para restantes fluidos) os resultados permaneceram estatisticamente significativos

(OR= 0,65 IC 95%,0,46 - 0,92).

Tabela 5. Odds ratio (OR) para excesso de peso de acord o com a ingestão de fluidos por sexo

Abreviaturas: ref – categoria de referência

a. Ajustado para idade, valor energético total, restantes fluidos, escolaridade da mãe e consumo
de televisão aos dias úteis;
b. Ajustado para idade, valor energético total, restantes fluidos, escolaridade do pai, consumo de
televisão aos dias úteis e de computador ao sábado, contributo percentual energético dos hidratos
de carbono totais, açucares e ácidos gordos monoinsaturados.

Raparigas (n=842) Rapazes (n=833)
Bruto Ajustado a Bruto Ajustado b

n OR IC 95 % p OR IC 95 % p n OR IC 95 % P OR IC 95 % p
Fluido

"Ice tea"
  Baixo 471 ref ref 427 ref ref
  Elevado 371 1,38 1,00-1,90 0,005    1,32 0,94-1,84 0,111 406 1,19 0,87-1,62 0,279 1,28 0,91-1,81 0,151
"Colas"
  Baixo 609 ref ref 549 ref ref
  Elevado 233 0,84 0,59-1,18 0,309 0,84 0,58-1,10 0,334 284 0,88 0,64-1,22 0,448 0,87 0,61-1,24 0,443
“Outros
refrigerantes”
  Baixo 549 ref ref 514 ref ref
  Elevado 293 0,81 0,60-1,11 0,193 0,82 0,59-1,14 0,231 319 1,08 0,80-1,45 0,631 0,97 0,68-1,35 0,858
“Leite”
  Baixo 766 ref ref 748 ref ref
  Elevado 76 1,00 0,61-1,64 0,985 1,07 0,63-1,81 0,805 85 0,89 0,55-1,42 0,613 0,85 0,50-1,45 0,551
“Sopa”
  Baixo 571 ref ref 518 ref ref
  Elevado 271 0,64 0,47-0,88 0,005 0,65 0,46-0,92 0,014 315 0,81 0,61-1,09 0,164 0,82 0,58-1,16 0,260
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Discussão

O presente trabalho teve como objectivo e xplorar a possível associação

entre o consumo de alimentos fluidos e o estado ponderal em crianças. Na

comparação da ingestão de fluidos em indivíduos com e sem excesso de peso,

apenas para a sopa, e no sexo feminino, se observaram diferenças significativa s

sendo o consumo médio diário de sopa mais baixo, nas raparigas que

apresentam excesso de peso. Em modelos de regressão logística, n o que diz

respeito à associação entre o consumo de alimentos fluidos e o estado ponderal,

constatou-se também que apenas a sopa registou efeitos estatisticamente

significativos, existindo uma protecção da ocorrência de excesso de peso nas

raparigas que apresentaram elevado consumo de sopa, mesmo após ajuste para

confundidores Estes resultados parecem apoiar a hipótese de que a sopa seja

benéfica no controlo do peso corporal (44, 45, 54, 55), ainda que este efeito só se

tenha encontrado nas raparigas. De acordo com o nosso melhor conhecimento,  o

presente estudo, é o primeiro trabalho em que tal associação é descrita em

crianças. Em adultos, outros trabalhos (44, 55) mostram também efeitos benéficos

do consumo de sopa no excesso de peso, verificando -se que a sua ingestão pode

reduzir, em 20%, a energia ingerida na refeição comparativamente  aos que não a

consomem.(14)

No Projecto Pro Children (56), em crianças de 11 anos de idade, Portugal

foi dos países da Europa com maior ingestão de produ tos hortícolas. Naquele

estudo foi também avaliada a forma (salada, crus, sopa ou cozinhados) como

eram ingeridos os hortícolas, e foi em Portugal que a sopa se apresentou como o

veículo mais importante para o consumo daqueles alimentos . Para a escassez de
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estudos sobre o efeito da sopa no excesso de peso, poderão contribuir o facto

desta unidade alimentar poder apre sentar preparações diversas quanto a

ingredientes de constituição, e não ser consumida entre todos os países

ocidentais. O facto do consumo de sopa, ter maior expressão na cultura

portuguesa (57), pode também conferir-nos alguma vantagem quanto  ao estudo

dos seus potenciais efeitos no controlo do peso.

 Como foi destacado anteriormente, a possível acção da sopa no controlo

do peso corporal pode relacionar -se com o seu elevado poder saciante (14, 15,

54), mas pouco se sabe sobre o efeito independente dos factores que podem

levar a este efeito (14, 44, 45, 54). De qualquer forma, apesar de não ser

objectivo do presente estudo avaliar as características da sopa que podem levar

ao seu eventual efeito benéfico no controlo de peso , constatou-se que a

associação negativa entre elevado consumo de sopa e excesso de peso é

independente do conteúdo de fibras da alimentação (após considerarmos, no

modelo de regressão logística, o consumo de fibras, como covariável - resultados

não apresentados). O consumo de sopa apresenta ainda outras vantagens na

alimentação infantil: boa digestibilidade dos ingredientes, elevada densidade

nutricional e baixa densidade energética (57, 58),

As características de ingestão nutricional no presente estudo são idênticas

às descritas por outros autores (59) em crianças portuguesas.  No nosso trabalho,

constatou-se que o contributo percentua l energético médio era elevado para

proteínas (cerca de 18%) e lípidos totais (cerca de 32%), e deficitário em hidratos

de carbono totais (cerca, 52%), relativamente ao preconizado pela OMS (12).

Nos rapazes, o contributo dos açúcares para o valor energético total foi

significativamente superior nas crianças com excesso de peso relativamente ao
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grupo oposto, sucedendo o inverso para o aprovisionamento percentual

energético dos ácidos gordos monoinsaturados. Mesmo considerando estas

diferenças nutricionais no modelo de regressão logística que relacionava o

consumo de sopa e o excesso de peso em rapazes, não encontrámos qualquer

associação significativa, e esta diferença relativamente às raparigas permanece

por explicar. Contudo, pode admitir -se que a existência de diferentes

características de actividade física e de ingestão em cada um dos sexos, possa

levar a interacções distintas na modulação e influência destes factores sobre o

estado ponderal.

No que diz respeito à inactividade física, constatou -se que os rapazes com

excesso de peso passam mais tempo no computador ao sábado relativamente

aos restantes, tal com descrito por outros autores (60). Verificou-se também,

como em outros estudos (26, 60), que em ambos os sexos, as crianças com

excesso de peso passam mais tempo a ver televisão aos dias úteis

comparativamente com os restantes.

O presente trabalho apresenta como limitação, ser um estudo transversal,

não se podendo inferir do binómio baixo consumo de sopa – excesso de peso,

uma relação de causalidade. A inexistência de instrumento validado para

avaliação da actividade física das crianças e o recurso aos pais/encarregados de

educação para relatar esses e outros dados sobre os filhos/educandos podem

também constituir l imitações.

Realça-se que o registo da alimentação das crianças pelos

pais/encarregados de educação teve por base um  QFA auto-administrável. O

QFA é o método de avaliação do consumo alimentar mais utilizado em estudos

epidemiológicos de larga escala, apres entando como vantagens ser um método
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simples, de baixo custo, relativamente rápido de administrar (46, 61) e o

questionário utilizado está validado em adultos portugueses (47). Este método

apresenta, no entanto, algumas limitações, como as restrições impostas por uma

lista fixa de alimentos, a percepção do que constitui uma porção média, o recurso

à memória e a interpretação de questões (61). Além disso, a elevada frequência

com que as crianças fazem refeições fora do domicílio, particularmente na escola,

e consomem alimentos na ausência dos pais/encarregados de educação pode

acarretar maior dificuldade dos mesmos para estimar a ingestão alimentar da

criança. Aliás, é possível encontrar diferenças significativas entre os relatos de

ingestão feitos pelos pais e pelas crianças (62).

O IMC, ferramenta que utilizamos para classificar o excesso de peso,

apesar de ter algumas limitações na obtenção deste objectivo (1, 63) é o método

internacionalmente aceite (1) para a definir de excesso peso/obesidade em

estudos epidemiológicos. Neste estud o, tal como em outros trabalhos (4, 30),

utilizamos os critérios do IOTF (53) para classificar o excesso de peso.

Relativamente outros fluidos estudados, nomeadamente a s bebidas

açucaradas, e tal como em outros estudos (28-33), não foi encontrada evidência

da associação entre o seu consumo e o excesso de peso. O facto de não se

encontrar esta associação, pode dever-se, para além das limitações já referidas, a

outros factores, entre eles: a falta de poder estatístico para detectar o efeito ,

destacando-se a elevada prevalência de não  consumidores de cada uma das

bebidas (33,4% não consomem “colas”, 22,4% não consomem “ice tea”, e 14,9%

não consomem “outros refrigerantes”); e o consumo de bebidas açucaradas em

níveis que podem não ser suficientemente elevados para terem impacto no

aparecimento de excesso de peso.
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A diversidade de resultados (20, 23, 34) relativos ao consumo de bebidas

açucaradas e excesso de peso pode dever -se também a diferentes características

de desenho dos estudos (21) (destacando-se a escassez de estudos

longitudinais), participantes, definição de variáveis dependentes e independentes,

critérios de excesso de peso e obesidade, e de características das bebidas

açucaradas (20).

Alguns autores (13, 64) assumem posições que aumenta m a controvérsia

sobre o possível efeito das bebidas açucaradas no excesso de peso. Anderson

(64) defende que a associação entre as bebidas açucaradas e a obesidade deve

ser vista como circunstancial, pois a plausibilidade biológica não suporta

conclusões de causa e efeito. Drewnowski (13) defende que a evidência

epidemiológica entre o consumo de bebidas  açucaradas e a obesidade é ainda

fraca, e dado que a maior parte dos estudos foram realizados no Estados Unidos,

seja necessário estender os trabalhos a outros países para haver uma

comparação com diferentes padrões de consumo . Neste sentido, a confrontação

com os nossos resultados é também importante.

Drewnowski (13) acrescenta ainda que a maior parte dos estudos apenas

avaliam a associação do consumo de bebidas açucaradas e o excesso de peso

numa perspectiva fisiológica, tornando-se necessária mais investigação a nível do

comportamento humano e da influência dos factores económicos nas escolhas

alimentares. Por estes motivos, o custo das bebidas também deve ser tido em

conta, pois a relação das bebidas com a obesidade pode não só estar ligada ao

seu teor de açúcares mas também ao seu baixo custo. De qualquer modo pode

recomendar-se que este tipo de alimentos não seja consumido por criança s com

excesso de peso, como medida preventiva de saúde pública (65).
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Admite-se que o consumo de bebidas açucaradas possa estar a substituir o

de bebidas com uma maior densidade nutricional, como o leite (66, 67). O papel

do leite na modulação da composição corporal e no aumento de peso é ainda um

assunto muito controverso. Alguns estudos mostram uma associação negativa

entre o consumo de leite e o excesso de peso (36, 40, 41) enquanto outros

referem uma associação positiva (43) ou não significativa (25, 34, 42). No

presente estudo, à semelhança de outros (25, 34, 42), não foi comprovada a

existência de associação entre o consumo de leite e  o excesso de peso em

crianças.

Os valores encontrados no  presente estudo (excesso de peso de 38,7%,

para raparigas, e 40,3% para rapazes) são superiores à previsão das

prevalências para a Europa em 2010 (5) e maiores do que os encontrados por

Padez et al (4) em crianças portuguesas (33,7% nas raparigas e 29,4 % nos

rapazes), o que na leva a considerá-los alarmantes. Este dado é particularmente

curioso se atendermos ao facto de no presente estudo o nível de escolaridade

parental ser superior ao descrito na amostra de Padez et al(68), e o excesso de

peso tender a ser inferior nos  grupos de maior estrato sócio-económico (12). No

nosso estudo, relativamente à escolaridade parental, observou-se que entre 44,8

a 52,5% dos pais tinham um nível de escolaridade superior a 12 anos. Este nível

de escolaridade poderá ser considerado elevado e ficar a dever -se ao facto de

termos obtido maior frequência de resposta em pais que, à partida , se

interessaram mais pelo estudo, a que poderá não ser alheio o maior nível de

escolaridade. Ainda assim, num universo de 35 instituições envolvidas no estudo ,

apenas duas eram privadas. No entanto, no que diz respeito ao nível de educação

dos pais, verificou-se que um maior nível de educação da m ãe é menos frequente
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nas raparigas com excesso de peso do que nas restantes, e nos rapazes a

educação do pai apresenta a mesma tendência . Estes dados são concordantes

com os obtidos por outros autores (68) em que a maior educação parental foi

encontrada como um factor protector para a ocorrência da obesidade.

Perante este cenário de associações alimentares , e considerando que as

crianças com excesso de peso têm  maior tendência a ser adultos obesos (6, 7),

com todas as co-morbilidades associadas (8) torna-se necessário agir e tentar

inverter esta tendência, nomeadamente através da pro moção do consumo de

sopa, representando a faixa etária estudada, uma das últimas oportunidades para,

em tempo útil, implementar estratégias preventivas.
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Conclusões

De acordo com os resultados que obtivemos, e no contexto alimentar

português, a ingestão de sopa na refeição, pode ser uma importante estratégia

para evitar o balanço energético positivo em crianças, particularmente no sexo

feminino. Relativamente a outros fluidos (bebidas açucaradas e leite), não

encontramos associação significativa entre o seu consumo e o excesso de peso

em crianças.
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