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Resumo em Português 

Introdução 

 Uma alimentação equilibrada é essencial para o correcto crescimento e 

desenvolvimento das crianças, em que os pais e a família exercem uma enorme 

influência na adaptação de hábitos alimentares. Hoje, sabe-se que os hábitos 

alimentares saudáveis adquiridos na infância reflectem-se na idade adulta. Neste 

sentido, a mãe, através das suas atitudes e escolhas alimentares interfere nos 

hábitos e comportamentos das crianças. 

O objectivo principal deste trabalho foi avaliar a influência do controlo parental na 

alimentação dos seus filhos. 

Métodos 

Participaram neste estudo 102 crianças entre os 7 e os 12 anos de idade que 

frequentavam três escolas do EB1/JI do Porto. Desta amostra, 53,9% eram 

raparigas. As crianças foram medidas e pesadas, tendo sido calculado 

posteriormente o z-scores do. IMC Os valores do peso e estatura da mãe foram 

fornecidos pela própria, calculando-se posteriormente o IMC da mãe. A mãe 

respondeu a dois questionários: o CFQ e outro que avaliava características sócio 

demográficas do agregado familiar, bem como particularidades das refeições da 

criança. As crianças responderam a dois questionários: um questionário semi-

quantitativo de frequência alimentar para avaliar a frequência do consumo de 

alguns alimentos e outro que pretendia avaliar as preferências alimentares das 

crianças. 
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Resultados/conclusão 

Constatou-se uma relação negativa estatisticamente significativa, entre as 

habilitações literárias da mãe e z-scores do IMC das crianças do género 

masculino. 

Verificou-se uma relação entre o IMC da mãe e o peso das crianças (z-scores do 

IMC), tendo sido esta relação mais acentuada no género masculino. 

As atitudes parentais de controlo, como a percepção na responsabilidade da 

alimentação, a percepção do excesso de peso da mãe, a percepção do excesso 

de peso da criança, as preocupações com o excesso de peso da criança, a 

restrição, a pressão para comer exercida pela mãe e a monitorização podem ter 

alguma influência nos hábitos alimentares e no peso das crianças.  

Abstract 

Introduction 

A balanced diet is essential for children’s proper growth and development, in 

which the parents and family have a big influence in the child’s eating habits, and it 

is known that the habits acquired in childhood will reflect in the child’s adulthood.  

In this sense the mother, through her attitudes and food choices of nourishment, 

interferes in the child’s eating habits and food behaviour of her children.  

The main objective of this study was to evaluate the parent’s attitudes regarding 

the control over their children’s nourishment.  

Methods  

Three primary schools in Porto took part in this study and 102 children aged 

between 7 and 12 in which 53.9% were girls. The children were weighed and 

measured with their body mass index (BMI) (z-scores of BMI) calculated 

beforehand, and also the BMI of the mother through the weight and height values 
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given. Two questionnaires were answered by the mother, the Child Feeding 

Questionnaire (CFQ) and an inquiry based on her socio-economic status and her 

child-feeding habits. Afterwards two questionnaires were answered by the 

children, the first being a semiquantitative food frequency questionnaire and the 

other regarding the children’s food preferences. 

Results/conclusions  

There is a significant negative statistical relation between the mother’s academic 

qualifications and the z-scores of BMI of children of the male sex. There is a 

significant statistical relation between the mother’s BMI and the weight (z-scores of 

BMI) of her children’s in which this relation is more expressive in children of the 

male sex.  

Attitudes of parental feeding control such as feeding responsibility, perception of 

mother weight, and their perception of infant’s overweight, the worries with 

overweight of their children, the restriction, the mother’s pressure over children to 

eat, monitoring eating were observed and may have influence on the children 

weight and eating habits.   

 

Palavras-Chave em Português   

Comportamento Alimentar           Controlo Parental                 Crianças 

Keywords 

Food Behaviour                        Parental control                Children’s
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Introdução 

 

É um dado adquirido que os comportamentos e os hábitos do indivíduo são 

determinantes na promoção e defesa da própria saúde. Nesse sentido, uma 

alimentação inadequada está hoje associada às doenças que maior morbilidade e 

mortalidade apresentam, especialmente no Mundo desenvolvido (1, 2). 

Durante a infância, uma alimentação equilibrada, tendo em conta as 

recomendações para a idade, é especialmente importante para o crescimento 

somático, incluindo o desenvolvimento neurológico e funcionamento dos 

diferentes sistemas do organismo (1). Hoje sabe-se, que os hábitos alimentares 

adquiridos na infância, tendem a persistir na idade adulta. Assim, há que ter em 

conta que, os hábitos disfuncionais instituídos na infância mais dificilmente serão 

alterados quando as crianças se tornarem adultos, pelo que é aconselhável que o 

processo de aprendizagem e de modelação de comportamentos saudáveis se 

inicie nos primeiros anos de vida (2).  

Uma das possíveis consequências de uma alimentação desequilibrada nos mais 

jovens é a obesidade infantil, que torna as crianças mais predispostas a tornarem-

se adultos obesos (3-5), com todas as co-morbilidades associadas (6), 

nomeadamente pressão arterial elevada, hiperinsilunemia, doenças 

cardiovasculares, dislipidemia, esteatose hepática e problemas ortopédicos, 

assim como dificuldades de ordem psicossocial (ex: baixa auto estima e  

depressão) (7). Para além disso, quando os pais são obesos, a predisposição para 

que os filhos se tornem igualmente obesos é muito maior.  

Esta transmissão intergeneracional da obesidade, é realçada pelos factores 

genéticos (8)  mas também por factores e modelos comportamentais, 
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característicos do ambiente familiar, para o desenvolvimento da patologia (9). 

Como ambiente familiar entende-se o contexto sociocultural e afectivo da família, 

(9, 10) onde as práticas alimentares dos pais são tidas como modelo no que 

respeita ao desenvolvimento das preferências e selecções alimentares (8,9), na 

regulação da ingestão energética (9)  e nos níveis de actividade física das crianças 

(11), pelo que o ambiente familiar exerce uma influência incontornável no 

comportamento alimentar (8,9) com reflexo no estatuto de peso das crianças (12).   

A mãe, mais do que o pai, exerce influência no comportamento alimentar da 

criança. Através das suas próprias escolhas ajuda a determinar as preferências 

alimentares (13), o comportamento alimentar (14), a qualidade da dieta (15) , a 

ingestão energética (16) e o estatuto de peso da criança (17), sendo esta influência 

provavelmente maior nas filhas (15, 18). A influência da mãe pode ser explicada pelo 

facto de passar mais tempo com a criança do que o pai, nomeadamente na hora 

da refeição. É ela que, na maior parte dos casos, toma a decisão em relação à 

alimentação. De algum modo, estes aspectos poderão explicar a maior influência 

da mãe no comportamento alimentar das crianças (9). Por outro lado a acção mãe, 

pode condicionar consumo de determinados alimentos nos filhos, o seu maior 

nível educacional foi relacionado positivamente com o consumo de fruta, vegetais 

(19) e alimentos pré-confeccionados nas crianças, enquanto as crianças de mães 

com menor formação consumiam snacks (20) e bebidas açucaradas (21). O controlo 

parental da mãe mais restritivo foi relacionado com uma menor ingestão de doces 

da criança, controlando deste modo a ingestão destes alimentos (22).  

No entanto, existem outros factores socioeconómicos que contribuem para a 

modelação de comportamentos alimentares na infância, como por exemplo, os 

meios de comunicação social, a disponibilidade de alimentos (23) e a 
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acessibilidade de alimentos saudáveis (24) , conhecimento de hábitos alimentares 

saudáveis (25), as condições sócio-demográficas, a educação (26) e a cultura (27).  

Por exemplo, pais com maior nível de informação tendem a apresentar melhores 

práticas alimentares, a envolver-se em comportamentos protectores de saúde e, 

normalmente, fazem mais opções promotoras de saúde para os seus filhos (25).       

A rede social da criança, pode de algum modo influenciar os seus 

comportamentos alimentares (18, 28), através da pressão dos colegas, se estes 

tiverem comportamentos alimentares saudáveis, a criança terá tendência de 

seguir os mesmos comportamentos. Para além deste factor, o género e a idade 

da criança são factores que determinam o seu consumo alimentar e 

consequentemente condicionam o seu comportamento alimentar (29, 30).   

As preferências alimentares das crianças são determinadas por vários factores, 

entre os quais, os psicológicos e sociais (14) , o inato, o ambiental, o prazer e por 

fim o sabor (aprendido) associado aos alimentos (9). Nas crianças, existe uma 

predisposição genética para determinados sabores, tais como a doce e a salgado 

(31), assim como uma preferência para alimentos de elevada densidade 

energética, e pelo contrário, aversão pelo sabor amargo ou azedo (31). Um estudo 

Inglês realizado em crianças e adolescentes entre os quatro e os dezasseis anos, 

realça algumas da preferências alimentares referidas, ou seja, verificou-se que os 

alimentos gordos e açucarados foram os mais preferidos, enquanto o consumo de 

vegetais foi reduzido, observando-se poucas diferenças entre o género e a idade 

(32). 

Para além da predisposição genética, as crianças gostam do que é familiar e 

comem preferencialmente alimentos de que mais gostam, neste sentido, o 

desenvolvimento das preferências começa, na infância, através da experiência 
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com os alimentos habitualmente utilizados no lar (33-35). Está demonstrado, e é 

dado como adquirido, que as preferências por um alimento aumentam com o 

número de exposições repetidas ao mesmo, e em função do seu consumo num 

contexto emocional positivo (23, 36, 37). 

Para além da influência do modelo dos pais e dos irmãos, as atitudes parentais de 

controlo da ingestão alimentar da criança (38) e a realização da refeição em grupo 

com os colegas de escola (39, 40), influenciam as preferências e os hábitos 

alimentares das crianças, por outro lado, verificaram que quando a refeição é 

realizada em família, o consumo de alimentos saudáveis (fruta e vegetais) é 

superior, estando o consumo alimentar das crianças relacionado positivamente 

com a ingestão alimentar dos pais (25, 41).  

Uma das formas de os pais influenciarem de modo determinante o estilo e o 

comportamento alimentar das crianças, é através das atitudes de controlo da 

ingestão alimentar dos filhos, particularmente a pressão para comer alimentos 

"saudáveis", a restrição ou exclusão de produtos considerados prejudiciais para a 

saúde e a monitorização (descrita como vigilância ou controlo subtil e discreto) da 

alimentação da criança (42). 

Um estudo transversal realizado concluiu, que a percentagem de massa gorda 

dos respectivos filhos, relaciona-se positivamente com a “pressão para comer” 

exercida pela mãe (43). Por sua vez um estudo longitudinal, verificou ainda uma 

associação positiva entre a “pressão para comer” exercida pela mãe com a 

elevada ingestão de gordura e o IMC das filhas (44). Contudo, a relação entre esta 

atitude e o estatuto de peso não é consensual (44, 45). De qualquer modo, não 

parecem restar dúvidas que a mãe desempenha um papel importante na 
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habilidade de regular a ingestão alimentar, de acordo com a sinalização interna da 

fome e da saciedade (39). 

O controlo restritivo na alimentação das crianças por parte dos pais (mais elevado 

no género feminino) (46), tem sido apontado como um factor preponderante no 

aumento de peso, dado que esta atitude pode perturbar a capacidade de 

aprendizagem do mecanismo de regulação do apetite, pois nestas circunstâncias 

a criança deixa de reagir aos índices internos de fome ou de saciedade, o que 

condiciona a sua resposta à saciedade, sendo por isso o controlo restritivo 

apontado como uma das prováveis causas comportamentais da obesidade (44, 45).  

Um outro factor que influencia o comportamento alimentar das crianças é a 

ingestão alimentar emocional (ex. stress, ansiedade e depressão) (47), esta 

ingestão irá constituir um modelo alimentar que os filhos irão imitar dos pais. A 

ingestão emocional como está associada à perda de controlo da ingestão e do 

apetite, traduz-se em ingestão excessiva, e, por conseguinte em excesso de peso 

e desordem alimentar na criança (47).  

A prevalência de excesso de peso e obesidade aumentaram globalmente, entre 

crianças, adolescentes e adultos (48), tendo a obesidade infantil registado 

igualmente um aumento dramático (49). Em Portugal, de acordo com um estudo 

realizado em 2007, 30% das crianças entre os 6 e os 10 anos de idade têm 

excesso de peso e/ou obesidade (50). 

Perante estas evidências, torna-se profundamente necessário conhecer os 

factores de influência do controlo parental e os seus mecanismos que contribuem 

para o excesso de peso ou obesidade infantil. Este conhecimento contribuirá para 

o planeamento de programas multidisciplinares de intervenção ao nível da 

educação para a saúde, com o objectivo de promover hábitos alimentares 
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saudáveis e de actividade física. A intervenção deverá focalizar-se na família 

(pais, avós, etc.), na comunidade e na escola, para que seja possível prevenir de 

forma eficaz a já denominada "epidemia do século XXI" (51). 

Objectivos 

 

Esta investigação teve como objectivo geral: 

Avaliar a influência do controlo parental na alimentação dos filhos. 

Foram objectivos específicos: 

1. Avaliar a relação entre o IMC e as habilitações literárias da mãe e o z -

scores do IMC das crianças; 

2. Avaliar a relação entre as frequências de consumo de alimentos e as 

preferências alimentares das crianças;  

3. Classificar as atitudes das mães relativamente à alimentação dos filhos; 

4. Determinar a relação entre atitudes da mãe e o consumo de determinados 

alimentos pelos filhos.  

Métodos 

 

1- Participantes 

Foram convidados a integrar o estudo os alunos a frequentar os 3º e 4º anos de 

três escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Porto (EB1/JI das Flores, EB1/JI da 

Lomba e EB1/JI do Covelo) (n=249), após obtenção da aprovação dos 

respectivos Agrupamentos de Escolas. Posteriormente, obteve-se autorização 

das referidas escolas. As mães foram convidadas a participar mediante a entrega, 

por intermédio das crianças, de um pedido escrito de autorização (anexo A), 
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tendo este sido acompanhado por dois questionários destinados a serem 

preenchidos pelas mesmas. Obtiveram-se 124 (49,8%) autorizações escritas, 

para que as crianças fossem medidas e pesadas, e posteriormente, elas 

responderam a um questionário alimentar. Contudo, a amostra final era 

constituída por 102 (40,9%) crianças, dado que 22 delas, no dia da avaliação 

antropométrica, faltaram ou já se encontravam de férias.   

2- Avaliação antropométrica  

O peso e a estatura das crianças foram avaliados com os participantes descalços 

e em roupa interior, tendo este procedimento sido efectuado com base em 

técnicas e metodologias internacionalmente aceites (52). 

Determinou-se a estatura com recurso a um estadiómetro “Seca” (sensibilidade 

de 0,5 cm) e a avaliação do peso foi realizada utilizando a balança “Shoenhle” 

(sensibilidade de 100g). Posteriormente, o IMC (IMC = Kg/m2) e as crianças foram 

classificadas de acordo com o valor de distribuição em percentis, para o género e 

idade, de acordo com as recomendações do CDC. Tendo em conta os percentis 

do CDC, as crianças foram distribuídas em quatro categorias: baixo peso (< 

percentil 5), peso normal (≥ 5 até ao percentil ≤ 85 ), excesso de peso ( >85 até ≤ 

percentil 95) e obesidade (> percentil 95)(53).  

3- Inquéritos 

3.1- Mães 

A informação, a preencher pelas mães, foi obtida através de dois questionários, o 

CFQ (anexo B) e outro que avaliava características sócio-demográficas do 

agregado familiar, bem como dados relativos à alimentação da criança (anexo C). 

O CFQ (54, 55), composto inicialmente por 31 questões, pretendia avaliar sete 

dimensões do comportamento alimentar (a questão número 13 foi retirada, uma 

vez que não se adequava à idade das crianças em estudo). 
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A primeira dimensão, “percepção na responsabilidade da alimentação da criança” 

consistia em três questões, avaliava a noção da mãe na responsabilidade da 

alimentação; a segunda dimensão, “percepção do excesso de peso da mãe”, 

consistia em quatro questões, pretendia uma avaliação do seu historial de peso; a 

terceira dimensão “percepção do excesso de peso da criança” consistia em seis 

questões e avaliava a percepção da mãe relativamente ao historial de peso da 

sua criança, a quarta dimensão “preocupação da mãe relativamente ao excesso 

de peso da criança” composta por três questões, avaliava a preocupação da mãe 

quanto ao risco de a criança vir a ter excesso de peso. As outras três dimensões 

pretendiam avaliavar as atitudes e práticas das mães quanto ao controlo da 

alimentação dos seus filhos, das quais faziam parte a quinta dimensão 

“monitorização” constituído  por três questões, avaliava a supervisão da mãe em 

relação à alimentação da criança (ex: ”Eu preciso de ter a certeza de que a minha 

criança não come demasiados alimentos com elevado teor de gordura”); a sexta 

dimensão “restrição” consistia em oito questões, avaliava o poder de restrição 

alimentar da mãe relativamente à criança (ex: “Eu mantenho propositadamente 

alguns alimentos fora do alcance da minha criança”.); e a sétima dimensão 

“pressão para comer”, consistia em quatro questões e avaliava a pressão 

maternal exercida para com a criança (ex: “A minha criança deverá comer sempre 

toda a comida que tem no prato”). Todas as questões utilizaram uma escala de 

pontuação de um a cinco, cada um destes pontos foi avaliado por uma palavra ou 

expressão adequado à dimensão do questionário. No entanto, convém referir que 

não existe uma escala de medição para este questionário. 

Por sua vez, o segundo questionário, pretendia recolher informações do pai e da 

mãe, nomeadamente, data de nascimento, peso, altura, situação face ao 
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emprego, estado civil e habilitações literárias, e, informações da criança, tal como 

a data de nascimento, género, peso, altura, composição do agregado familiar, 

frequência semanal de almoço na cantina, entre outras. No entanto, a informação 

recolhida do pai e questões relativas à alimentação dos filhos não foram 

consideradas na análise. 

Na análise deste estudo, avaliou-se o IMC e as habilitações literárias da mãe, 

enquanto na criança, considerou-se a idade, o género, o IMC e o z-scores do 

IMC. 

No presente estudo, apenas se considerou o IMC da mãe, tendo sido definidas 

duas categorias definidas do IMC: IMC < 25,0 (baixo peso e peso normal) e IMC ≥ 

25 Kg/m2 (excesso de peso e obesidade), de acordo com Organização Mundial de 

Saúde (56).  

Com base na informação recolhida, as habilitações literárias das mães das 

crianças foram classificadas em 4 categorias: 1º ao 6º ano, 7º ao 9º ano, 10º ao 

12º ano e habilitações superiores ao 12ºano de escolaridade. 

  3.2- Crianças 

Dois questionários foram preenchidos pelas crianças na escola, um deles 

consistia num questionário semi-quantitativo de frequência alimentar (anexo D), 

constituído por 23 itens alimentares e sete categorias de frequência de consumo 

(nunca ou menos de uma vez por mês, 1 a 3 vezes por mês, 1 a 2 vezes por 

semana, 3 a 4 vezes por semana, 1 vez por dia e 2 ou mais vezes por dia). O 

outro (anexo D) tinha como objectivo avaliar as preferências alimentares e era 

composto pelos mesmos itens alimentares e dividido em cinco categorias de 

preferências alimentares (não gosto, gosto pouco, gosto, gosto muito e adoro) (57, 

58).  
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4- Análise Estatística 

Na análise estatística foi utilizado o programa SPSS versão 16.0. Foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Spearman (r), para avaliar o grau de relação entre 

pares de variáveis ordinais e entre variáveis ordinais e cardinais (frequências e 

preferências alimentares; dimensões do CFQ e o IMC da mãe e os z-scores do 

IMC da criança e as sete dimensões do CFQ e as frequências e preferências 

alimentares). Para o estabelecimento de correlações entre pares de variáveis 

cardinais com distribuição normal (IMC da mãe (habilitações literárias mãe) e os 

z-scores do IMC das crianças), foi utilizado o coeficiente de correlação de 

Pearson (r).  

Na análise, designou-se correlação fraca quando (r) pertencia ao intervalo 

[0,25;0,5[ e correlação moderada (59) quando (r) correspondia ao intervalo  

[0,5;0,75[. Posteriormente foram escolhidos os valores de p<0,05, para cada 

alimento estatisticamente significativo nas frequências, preferências e 

frequências/preferências alimentares. Para além destes intervalos, existem outros 

intervalos para o valor de (r), que não foram considerados neste estudo, 

correspondendo uma correlação muito fraca ao intervalo [0,0;0,25[ , uma 

correlação forte ao intervalo [0,75;0,9[ e uma correlação muito forte ao intervalo 

[0,9;1[ . 

Realizou-se uma regressão linear para prever o valor de uma variável a partir de 

outras, sendo apresentados os valores de correlação parcial (β). 

Rejeitou-se a hipótese nula, quando o nível de significância crítico para a sua 

rejeição foi inferior a 0,05, tendo sido aplicável a todos os testes.  
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Resultados 

 

As principais características das crianças estão representadas na tabela 1, sendo 

de realçar a maior representatividade do género feminino, bem como uma 

prevalência de 32,3% de excesso de peso ou obesidade na amostra total de 

crianças (40,4% no género masculino (n=19) e 25,4% no género feminino (n=14)  

Duas mães (1,9%) não forneceram informação relativa à data de nascimento da 

criança, pelo que não foi possível a sua classificação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

A média de idade das crianças era de 9,5 anos (mínimo 7 e máximo 12 anos). 

No que diz respeito às características das mães (tabela 2), 22 (21,6%) tinham 

habilitações literárias entre 10º e o 12º ano, 45 (44,1%) destas apresentavam 

excesso de peso ou obesidade e 68 (66,7%) eram casadas. A média de idade das 

mães era de 38,0 anos. 

Participantes      

(n=102) 
Atributo 

n (%) 
Idade (anos) 
7                                                      
8                        
9 
10 
11 
12                              
Sem informação 
Ano de escolaridade 
  3º ano                                                                                                        
  4º ano                            
Género 
  Feminino 
  Masculino 
Classificação do IMC    
  Baixo peso 
  Peso normal  
  Excesso de peso  
  Obesidade    
  Sem informação                                            

 
1 (0,9) 
7 (6,9) 

45 (44,2) 
44 (43,2) 
2 (1,9) 
1 (0,9) 
 2 (1,9) 

 
                55 (53,9) 
                 47 (46,1) 
 
                55 (53,9) 
                47(46,1) 
Masculino     Feminino 

  0 (0,0)        2  (3,6)   
        28 (59,6)    37 (67,3) 
          8 (17,0)      7 (12,7)   
        11  (23,4)     7 (12,7) 
           0 (0,0)       2 (3,6) 

   
 

 

         Tabela 1: Características das crianças participantes 
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                         Tabela 2: Características das mães das crianças 

 

Por outro lado, a maioria das crianças vivia com os pais, irmãos ou avós, sendo o 

agregado familiar constituído em média, por quatro pessoas.  

1- Resultados das correlações  

Quando realizada uma correlação entre as categorias de peso das crianças (z-

scores do IMC) e as habilitações literárias da mãe, observou-se uma relação 

negativa estatisticamente significativa (p=0,03) nos rapazes (tabela 3).  

Através da observação da tabela 3 e da figura 1, verificou-se uma relação positiva 

estatisticamente significativa entre o IMC das mães e o z scores do IMC das 

crianças, ou seja, quando maior o IMC das mães, maior será o peso (z-scores do 

IMC) nas crianças do género masculino (p=0,019) e feminino (p=0,040), sendo 

esta relação mais forte nos rapazes.  

                              

 

 

 

 

            

Tabela 3: Resultado das correlações entre o IMC da mãe e as habilitações literárias da mãe com 

o z-scores de ambos os géneros 

Habilitações Literárias das mães Mãe  n (%) 

1º ao 6º ano 31 (30,4) 

7º ao 9º ano 24 (23,5) 

10º ao 12º ano 22 (21,6) 

>12º ano 17 (16,7) 

Sem informação 8 (7,8) 

Classificação do IMC (Kg/m2)  

< 25 53 (52,0) 

≥ 25 45 (44,1) 

Sem informação 4  (3,9) 

IMC Mãe 
Habilitações literárias da mãe 

(anos de escolaridade) 
Variável 

r p r                      P 

 Género masculino (z-scores do IMC) 0,354 0,019 - 0,329      0,031 

Género feminino (z-scores do IMC) 0,290 0,040 - 0,024 0,869 
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Figura 1:Representação do IMC da mãe e o z-scores do IMC das crianças  

 

2- Hábitos alimentares das crianças  

A caracterização dos hábitos alimentares das crianças, foi analisada com base 

nas respostas obtidas nos questionários de frequência de consumo e preferências 

alimentares (anexo D). Na tabela 4 estão definidas as correlações fracas e 

moderadas de frequência de consumo alimentar que se destacaram, de acordo 

com os critérios considerados. Das várias possibilidades de observação de 

resultados desta tabela, constatou-se que as crianças que comem 

frequentemente gelados, ingerem também com frequência refrigerantes, 

salgadinhos e junk-food, sendo de destacar a correlação positiva moderada dos 

rebuçados com os gelados.  

O grupo de alimentos (açúcar, compota, geleia, mel, marmelada, etc) para o qual 

não se registou uma correlação estatisticamente significativa com nenhum grupo 
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alimentar, foi retirado da tabela 4 de correlação de frequências alimentares de 

consumo. 

Alimentos Correlação Fraca Correlação Moderada 
1-Gelados, chocolate, bolos, 
pastéis, etc. Refrigerantes, salgadinhos, e junk-food. Rebuçados. 

2-Rebuçados, pastilhas, gomas Refrigerantes, salgadinhos, junk-food, 
leite e manteiga. Gelados 

4-Refrigerantes (ice-tea, coca-cola, 
sumol, etc.) Gelados, rebuçados e salgadinhos.  

5-Néctares de fruta embalados 
(compal, etc.) Feijão.  

6-Salgadinhos (batatas fritas, 
aperitivos, doritos, cheetos, etc.) 

Gelados, rebuçados, refrigerantes, 
cereais de pequeno-almoço e manteiga. 

Junk- food. 

7-Junk-food (hambúrguer, pizza, 
croquetes, rissóis, bolinhos de 
bacalhau, chamuças, etc.) 

Gelados e rebuçados. Salgadinhos. 

8-Carne 
Peixe, ovo, iogurte, leite, queijo, pão, 

batata, arroz, massa, manteiga, hortícolas 
e fruta. 

 

9-Peixe 
Carne, ovo, iogurte, leite, queijo, pão, 
batata, arroz, massa, feijão, sopa e 

hortícolas. 
 

10-Ovo Carne, peixe, batata, arroz, massa e 
manteiga. 

 

11-Leite Carne, rebuçados, iogurte, queijo, pão, 
arroz, manteiga, sopa, hortícolas e fruta.  

12-Iogurte Carne, peixe, leite, queijo, pão, arroz, 
feijão, sopa e hortícolas. 

Fruta. 

13-Queijo Carne, peixe, iogurte, leite, pão, arroz, 
manteiga e feijão. 

 

14-Cereais de pequeno-almoço (ex: 
chocapic, cheerios, estrelitas, 
nestum, nesquick, etc.) 

Salgadinhos e hortícolas.  

15-Pão Carne, iogurte, leite, queijo, batata, arroz 
e hortícolas. 

Massa e fruta. 

16-Batata Carne, ovo, pão, massa e manteiga. Arroz. 

17-Arroz Pão, queijo, leite, iogurte, ovo, peixe, 
manteiga, sopa, hortícolas, fruta e carne. Massa e batata. 

18-Massa Carne, peixe, ovo, leite, batata, manteiga, 
hortícolas e fruta. 

Pão e arroz. 

19-Manteiga ou margarina Rebuçados, salgadinhos, carne, ovo, 
leite, queijo, pão, batata, arroz e massa. 

 

20-Feijão, grão, ervilhas ou favas Néctares, peixe, iogurte, queijo e 
hortícolas.  

21-Sopa Peixe, iogurte, leite, pão, arroz e 
hortícolas. 

Fruta. 

22-Produtos hortícolas ou saladas 
Carne, peixe, iogurte, leite, cereais de 
pequeno-almoço, pão, arroz, massa, 

sopa, feijão e fruta. 
 

23-Fruta Carne, leite, arroz, massa e hortícolas. Iogurte, pão e sopa. 

Tabela 4: Correlação das frequências alimentares de consumo 

 

Na tabela 5, estão presentes as principais correlações das preferências 

alimentares de consumo. 
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Alimentos Correlação Fraca Correlação Moderada 
1-Gelados, chocolate, bolos, 
pastéis, etc. Rebuçados, refrigerantes, salgadinhos e junk-food.  

2-Rebuçados, pastilhas, 
gomas 

Gelados, açúcar, refrigerantes e junk-food.  
(sopa*) 

Salgadinhos.  

3-Açúcar, compota, geleia, 
mel, marmelada, etc. Néctares.  

4-Refrigerantes (ice-tea, 
coca-cola, sumol, etc.) Gelados e rebuçados. Salgadinhos e junk-

food. 
5-Néctares de fruta 
embalados (compal, etc.) Açúcar, ovo, iogurte, leite, pão, arroz e massa.  

6-Salgadinhos (batatas fritas, 
aperitivos, doritos, cheetos, 
etc.) 

Gelados.  
(sopa*) 

Rebuçados, 
refrigerantes e junk-

food.  
7-Junk-food (hambúrguer, 
pizza, croquetes, rissóis, 
bolinhos de bacalhau, 
chamuças, etc.) 

Gelados e rebuçados. Refrigerantes e 
salgadinhos. 

8-Carne Peixe, ovo, iogurte, batata, pão, batata, arroz, 
massa, manteiga e sopa. 

 

9-Peixe Carne, ovo, iogurte, queijo, pão, arroz, massa, 
feijão, sopa e hortícolas.  

10-Ovo Néctares, carne, peixe, cereais de pequeno-almoço, 
leite, pão, batata, arroz, massa e fruta.  

11-Leite Néctares, ovo, iogurte, pão, arroz, massa, sopa, 
hortícolas e fruta. 

 

12-Iogurte Néctares, carne, peixe, leite, cereais de pequeno-
almoço, pão, arroz, massa, sopa e fruta. 

 

13-Queijo Peixe, arroz e feijão.  
14-Cereais de pequeno-
almoço (ex: chocapic, 
cheerios, estrelitas, nestum, 
nesquick, etc.) 

Ovo, iogurte, pão, batata, arroz, massa e fruta.  

15-Pão Néctares, carne, peixe, ovo, iogurte, leite, cereais de 
pequeno-almoço, batata, arroz, massa, sopa e fruta.  

16-Batata Carne, ovo, cereais de pequeno-almoço, pão, arroz 
e massa. 

 

17-Arroz 
Néctares, carne, peixe, ovo, iogurte, leite, queijo, 

cerais de pequeno-almoço, pão, batata, manteiga, 
sopa, hortícolas e fruta. 

Massa. 

18-Massa 
Néctares, carne, peixe, ovo, iogurte, leite, cereais de 

pequeno-almoço, pão, batata, feijão, hortícolas e 
fruta. 

Arroz. 

19-Manteiga ou margarina Carne e arroz.  
20-Feijão, grão, ervilhas ou 
favas Peixe, queijo, massa, sopa, hortícolas e fruta.  

21-Sopa 
Carne, peixe, iogurte, leite, pão, arroz, feijão e 

hortícolas.  
(rebuçados e salgadinhos*) 

Fruta. 

22-Produtos hortícolas ou 
saladas Peixe, leite, arroz, massa, feijão, sopa e fruta.  

23-Fruta Ovo, iogurte, leite, cereais de pequeno-almoço, pão, 
arroz, massa e hortícolas. 

Sopa. 

 Legenda: * Correlação negativa 

Tabela 5: Correlação das preferências alimentares de consumo 
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Da tabela 5, relativa às preferências alimentares, destacam-se várias correlações 

positivas moderadas e correlações negativas fracas. Verificou-se que, quem gosta 

do grupo dos rebuçados preferiu gelados, açúcar, refrigerantes e junk-food. Por 

outro lado, constatou-se que, quem prefere consumir alimento do grupo dos 

rebuçados e dos salgadinhos, não gosta de consumir sopa. 

Na tabela 6, estão presentes as correlações entre as frequências e as 

preferências alimentares de consumo, ou seja, verificou-se que, quem ingere 

frequentemente gelados prefere refrigerantes, gelados e não gosta de leite.  

Alimentos Correlação Fraca Correlação Moderada 

1-Gelados, chocolate, bolos, 
pastéis, etc. 

Refrigerantes e gelados.  
(Leite*) 

 

2-Rebuçados, pastilhas, gomas Refrigerantes, gelados, 
rebuçados e junk-food. 

 

3-Açúcar, compota, geleia, mel, 
marmelada, etc. Açúcar.  

4-Refrigerantes (ice-tea, coca-cola, 
sumol, etc.) 

Refrigerantes, gelados, 
salgadinhos e junk-food.  

5-Néctares de fruta embalados 
(compal, etc.) Néctares.  

6-Salgadinhos (batatas fritas, 
aperitivos, doritos, cheetos, etc.) 

Gelados, refrigerantes, 
salgadinhos e junk-food. 

 

7-Junk-food (hambúrguer, pizza, 
croquetes, rissóis, bolinhos de 
bacalhau, chamuças, etc.) 

Junk-food.  

8-Carne Batata.  
9-Peixe Peixe, pão e feijão.  
10-Ovo Batata e ovo.  
11-Leite Néctares e leite.  
12-Iogurte Fruta, sopa, iogurte e pão.  
13-Queijo  Queijo. 
14-Cereais de pequeno-almoço (ex: 
chocapic, cheerios, estrelitas, 
nestum, nesquick, etc.) 

Cereais de pequeno-almoço.  

15-Pão Fruta, arroz e pão.  
16-Batata Pão e batata.  
17-Arroz Arroz.  
18-Massa Pão.  
19-Manteiga ou margarina Manteiga.  
20-Feijão, grão, ervilhas ou favas  Feijão. 
21-Sopa Iogurte, sopa e fruta.  
22-Produtos hortícolas ou saladas Hortícolas.  
23-Fruta Fruta, sopa, pão e iogurte.  

Legenda: * Correlação negativa 

Tabela 6: Correlação entre frequências e preferências alimentares de consumo 
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3- Questionário alimentar para crianças (CFQ) 

Este questionário foi dividido em sete dimensões (subescalas) referidas 

anteriormente. Na tabela 7, estão representados os resultados médios e os 

respectivos desvios padrão relativos a cada dimensão.  

As mães, revelaram na percepção na “responsabilidade da alimentação da 

criança” (4,26 ± 0,73) a média mais elevada das sete dimensões, a segunda 

média mais elevada foi a “monitorização” (3,97 ± 0,97), enquanto a terceira média 

mais elevada foi a “pressão para comer” (3,55 ± 1,11).  

Relativamente à restrição (3,33 ± 0,77), as mães apresentaram a quarta 

dimensão mais elevada, por outro lado, as mães revelaram não ser demasiadas 

preocupadas com a “preocupação com o excesso de peso da criança” (3,23 ± 

1,37), isto comparativamente com as outras dimensões, apresentando esta 

dimensão a quinta média mais elevada. 

As duas médias mais baixas das sete dimensões do CFQ foram respectivamente, 

“percepção de excesso de peso da mãe” (3,04, ± 0,35 ) e “percepção de excesso 

de peso da criança” (2,96 ± 0,28). 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela 7: Resultados da média e desvio padrão das 7 dimensões do CFQ 

 

Nas tabelas 8 e 9, estão representados os resultados da relação entre as sete 

dimensões e o consumo alimentar (frequências de consumo e preferências 

Dimensões do CFQ Média Desvio padrão 

1-Percepção na responsabilidade da alimentação 
4,26 0,73 

2-Percepção do excesso de peso da mãe 
3,04 0,35 

3-Percepção do excesso de peso da criança 
2,96 0,28 

4-Preocupação da mãe relativamente ao excesso de peso da criança 
3,23 1,37 

5-Restrição 
3,33 0,77 

6-Pressão para comer 
3,55 1,11 

7-Monitorização 
3,97 0,97 
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alimentares), relativamente às correlações estatisticamente significativas. Os 

seis itens de alimentos utilizados nesta correlação foram: os gelados, 

rebuçados, açúcar, refrigerantes, salgadinhos e junk-food, dado que eram os 

que estavam presentes no CFQ. Na tabela 8, foram excluídas quatro 

dimensões (“monitorização”, “pressão para comer”, “percepção na 

responsabilidade da alimentação” e “percepção do excesso peso da mãe”), 

enquanto na tabela 9, apenas se considerou uma dimensão, a monitorização. 

De acordo com os resultados obtidos, constatou-se que as mães das crianças 

tinham uma atitude mais restritiva, nos (as) filhos/as consumiam 

frequentemente menos açúcar, compota, geleia, mel, marmelada, entre outros 

alimentos.   

Percepção do 

excesso de peso 

da criança 

Preocupação da 

mãe relativamente 

ao excesso de 

peso da criança 

Restrição Alimentos 

p r p r p r 

Açúcar -- -- -- -- 0,004 -0,295 

Refrigerantes 0,044 0,205 0,019 0,237 -- -- 

    Tabela 8: Correlação entre as atitudes da mãe e as frequências alimentares de consumo  

 

Monitorização Alimento 

p r 

Gelados 0,027 -0,225 

    Tabela 9: Correlação entre as atitudes da mãe e as preferências alimentares de consumo  

 

4- Modelo de regressão  

Calculou-se um modelo de regressão linear para prever o z-scores do IMC das 

crianças, por géneros, a partir das sete dimensões do CFQ.  

4.1- Género feminino 

Existiu relação positiva entre as dimensões “percepção do excesso de peso da 

criança” (p<0,001) e “preocupação do excesso de peso” (p=0,010) e o z-scores do 
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IMC da criança (tabela 10). Por outro lado, relativamente à “pressão para comer” 

constatou-se uma relação negativa estatisticamente significativa com o z-scores 

do IMC (p<0,001) (tabela 10). Este modelo explica cerca de 62% da variância do 

z-scores do IMC da criança. 

Variável Β p  

  Percepção do excesso de peso da criança 

  Preocupação com o excesso de peso da criança 

  Pressão para comer 

0,484 

0,282 

-0,401 

<0,001 

0,010 

<0,001 

Tabela 10: Modelo de regressão linear no género feminino, variável dependente z-scores do IMC da criança 

 

4.2- Género masculino 

Na tabela 11, observou-se uma relação positiva estatisticamente significativa 

entre a “percepção do excesso de peso da criança” por parte da mãe (p=0,022) e 

o z-scores do IMC da criança. Por outro lado, observa-se uma relação 

estatisticamente significativa entre a “preocupação com o excesso de peso 

criança” e o z scores do IMC da criança (p<0,001). Este modelo explica cerca de 

35% da variância do z-scores do IMC da criança. 

Variável Β p 

Percepção do excesso de peso da criança 

Preocupação com o excesso de peso da criança 

0,304 

0,531 

0,022 

<0,001 

Tabela 11: Modelo de regressão linear no género masculino, variável dependente z-scores do IMC da criança 

 

Discussão 

 

A prevalência de excesso de peso e obesidade no presente estudo foi de 32,3%, 

resultado que reflecte os valores encontrados numa amostra de crianças 

portuguesas com idades compreendidas entre 7 e os 9 anos de idade (60). 
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1- Relação entre as habilitações literárias da mãe e o z-scores do IMC da criança 

Estudos realizados, revelaram existir uma relação entre o nível sócio cultural da 

família ou da mãe e o estatuto de peso dos filhos (26, 61-63). Geralmente, a relação 

entre as variáveis socioculturais das mães e o z-scores do IMC dos filhos, verifica-

se de modo mais forte entre a mãe e a filha (64, 65). 

No presente estudo, encontrou-se uma relação negativa estatisticamente 

significativa entre as habilitações literárias da mãe (indicador do seu nível sócio 

cultural) (63) e o z-scores do IMC do rapaz. Ou seja, esta relação negativa, revelou 

que quando menor a habilitação literária da mãe, maior será o z-scores do IMC 

dos filhos.  

1.1- Relação entre o IMC da mãe e o z-scores do IMC dos (as) filhos (as) 

No que diz respeito ao IMC da mãe e o IMC (z-scores do IMC) dos filhos 

(traduzido em z-scores de IMC), verificou-se uma relação positiva entre estas 

duas variáveis, o que reproduz largamente o que se encontra descrito na 

bibliografia encontrada (9, 15, 66-68), tendendo esta relação a diminuir com a idade 

(68). No entanto, apesar dos resultados demonstrarem que esta relação é mais 

forte nos filhos, tal como num estudo encontrado (69), realça-se que, em geral, esta 

dependência positiva é mais significativa entre o IMC das mães e o IMC das filhas 

(67, 68).  

2- Correlações entre as frequências de consumo alimentar das crianças 

Quando analisadas as correlações existentes nas frequências de consumo 

alimentar, verificou-se que, quem consume frequentemente gelados também 

ingere rebuçados, as crianças que comem salgadinhos também ingerem junk-

food e as crianças que comem habitualmente iogurte consumem frequentemente 
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fruta. Estas frequências de consumo são um reflexo da predisposição para o 

gosto a doce, salgado, “unami” (monosódio glutamato), para alimentos de elevada 

densidade energética (70)  e para a familiaridade alimentar (33), ou seja, estes 

elementos ajudam a determinar o consumo alimentar. Por outro lado, também se 

observou uma relação de frequência de consumo entre o doce (ex: refrigerantes, 

rebuçados), o salgado (ex: salgadinho) e os alimentos densamente energéticos 

(ex: junk food). Apesar das diferenças culturais, de género e idade, existem 

preferências alimentares comuns (pizzas, chocolates, bolos) nas crianças (71).  

2.1- Correlações entre as preferências alimentares das crianças  

Relativamente às preferências alimentares, constatou-se que, quem prefere 

rebuçados aprecia, gelados, açúcar, refrigerantes, junk-food e salgadinhos. 

Observou-se que, quem gosta de salgadinhos, aprecia gelados, rebuçados, 

refrigerantes e junk-food, as crianças que gostam de junk-food, apreciam gelados, 

rebuçados, refrigerantes e salgadinhos. A preferência alimentar das crianças está 

relacionada com o sabor dos alimentos, o que de alguma forma condiciona a sua 

aceitação (72). 

Por outro lado, constatou-se uma correlação negativa estatisticamente 

significativa entre o gostar de rebuçados, salgadinhos e o não gostar de sopa, (ou 

seja, as crianças que gostam destes dois alimentos, não gostam de sopa) sendo 

esta associação o reflexo de uma tendência das crianças não gostarem de 

vegetais (70). Contudo, a sopa reúne um conjunto de alimentos de baixa densidade 

energética, uma característica que eventualmente pode influenciar a preferência 

alimentar por parte das crianças, porque geralmente estas gostam de alimentos 

de elevada densidade energética. No entanto, esta relação negativa poderá ser 

explicada por falta de exposição ao sabor (textura, cheiro, aparência e cor) destes 



22 

alimentos. Face ao exposto, é fundamental fomentar a introdução de alimentos 

novos em idades precoces, porque desta forma será possível reduzir as hipóteses 

de rejeição, potenciar a aceitação alimentar e promover hábitos alimentares 

saudáveis (33). Um estudo realizado em 564 mães de crianças entre os dois e seis 

anos de idade, conclui que a introdução precoce de alimentos (fruta e vegetais), 

se traduz numa elevada frequência de consumo destes alimentos (33, 73) ou seja, é 

provável que as preferências formadas em idade prematura tendem a persistir na 

idade adulta (74).  

Foi possível verificar também, relativamente às preferências alimentares que 

existe uma relação entre o gostar de massa e gostar de arroz, preferências estas 

também descritas num estudo realizado em crianças e jovens espanhóis entre os 

dois e os vinte e quatro anos de idade (75) e que quem gosta de sopa, aprecia 

igualmente o consumo de fruta. 

2.2- Correlações entre as frequências de consumo e as preferências alimentares 

das crianças  

Assim, de acordo com os resultados obtidos no estudo, as frequências de 

consumo alimentar associaram-se às preferências alimentares, o que também se 

verificou num estudo realizado em crianças com quatro anos de idade (76). Nas 

crianças, verificou-se uma correlação negativa entre a frequência alimentar do 

grupo dos gelados e não gostar de leite. Esta questão, poderá eventualmente ser 

explicada pelo sabor do leite ser diferente do adocicado sabor dos refrigerantes e 

gelados, influenciando deste modo a sua preferência (31).   

Observa-se neste trabalho, que as preferências alimentares das crianças 

determinam a frequência com que determinados grupos de alimentos são 
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consumidos, tal como em dois estudos realizados (75, 77), influenciando deste modo 

o comportamento alimentar das crianças.  

Constatou-se uma relação entre estas variáveis (frequência de consumo e 

preferência alimentar) e alimentos comuns num grupo da Roda dos Alimentos, 

nomeadamente nos cereais e derivados (ex: pão, massa, arroz e batata).   

3- Atitudes de controlo de parental das mães relativamente à alimentação das 

crianças 

No que se refere às atitudes de controlo das mães, verificou-se que nas mães em 

estudo, são mais fortes as atitudes de “monitorização”, “pressão para comer” e 

“percepção na responsabilidade da alimentação da criança”, dado que 

apresentaram valores médios mais altos. Nesse sentido, de acordo com a 

bibliografia consultada, a “monitorização” e a “pressão para comer” poderão estar 

relacionadas com o estilo autoritário das mães (78, 79), isto porque estas atitudes de 

controlo parental são respectivamente, a segunda e a terceira dimensões com 

valores médios mais altos, comparativamente às sete dimensões do CFQ.     

A importância destas atitudes de controlo parental e as razões que levam à sua 

análise, é porque estas têm impacto nos hábitos alimentares dos filhos, e, 

posteriormente no seu peso, constituindo um dos muitos factores de ordem 

ambiental determinantes na obesidade infantil (80). 

De facto, os determinantes do peso do rapaz e da rapariga parecem ser 

diferentes como comprovam os modelos representados.  

4- Relação entre as três atitudes das mães e o z-scores do IMC dos filhos 

A relação entre as sete atitudes de controlo da mãe foi estudada, para ambos os 

géneros, utilizando como variável dependente o z-scores do IMC das crianças, 
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com o objectivo de observar o papel de controlo materno no estatuto de peso do 

seu (sua) filho (a). 

 4.1- Relação entre o z-scores do IMC das filhas e as três atitudes das mães  

Conclui-se que os determinantes do estatuto de peso das filhas (z-scores do IMC) 

foram pela ordem de significância, “percepção do excesso de peso da criança”, 

“pressão para comer” e “preocupação com o excesso de peso da criança”, sendo 

que a relação encontrada entre o z-scores do IMC da criança e “pressão para 

comer” foi inversamente negativa. Esta última relação reflecte o empenho que a 

mãe tem para que as filhas comam tudo o que está no prato, ou comam alimentos 

saudáveis (ex: sopa, fruta, etc). Apesar desta preocupação activa por parte das 

mães para que a criança coma saudavelmente, o que está descrito é que a 

criança não come com este tipo de atitude (“pressão para comer”). Por exemplo, 

quando as crianças são pressionadas com a seguinte frase: “Tu tens de acabar 

de comer a sopa”, estas emitem mais comentários negativos, ingerem uma menor 

quantidade e diminuem a preferência pela sopa (25). Os resultados traduziram o 

seguinte, as filhas que apresentam estatuto de peso mais baixo, levarão as mães 

a exercer maior “pressão para comer”, estando estes resultados descritos na 

bibliografia (81-83). Implicitamente aquelas crianças com excesso de peso ou 

obesidade terão mães que exercem menor pressão (84, 85).  

De acordo com a teoria (86), esperava-se que as atitudes de restrição da mãe 

(exclusão de alimentos pouco saudáveis e diminuição das quantidades ingeridas) 

se relacionassem com o peso das crianças, o que não se verificou. Esta questão 

poderá ser explicada, pelo facto de as mães não serem muito restritivas, isto 

comparativamente com os valores médios apresentados. 
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Se os resultados sugerem uma influência do que classificamos como variáveis 

independentes, (“percepção do excesso de peso”, “pressão para comer” e 

“preocupação com o excesso de peso da criança”) na relação com o estatuto de 

peso da criança, um estudo realizado demonstrou que conforme o peso da 

criança aumenta, também é maior a preocupação dos pais com o seu próprio 

peso (87), ou seja, o peso das crianças não só é influenciado pelas várias variáveis 

de controlo maternal, mas pode também influenciar o peso da mãe. 

4.2- Relação entre o z-scores do IMC dos filhos e as duas atitudes das mães  

Os determinantes do z-scores do IMC dos filhos foram pela ordem de 

significância, “preocupação com o excesso de peso da criança” e “percepção do 

excesso de peso da criança”, sendo esta relação positiva em ambos os casos, ou 

seja, quando maior o z-scores do IMC dos meninos, maior a “preocupação e a 

percepção da mãe para com o excesso de peso da criança”. Nas mães em 

estudo, a preocupação da mãe quanto ao peso do seu filho, apresentava valores 

médios um pouco superiores à percepção do excesso de peso, o que poderá ser 

explicado pelo facto de amostra em estudo, a prevalência de meninos com 

excesso de peso ou obesidade ser relativamente elevada (40,4%), e daí as 

preocupações serem mais fortes do que as percepções com o excesso de peso. 

Um estudo realizado, verificou que quanto maior a massa gorda da criança, maior 

será a “preocupação materna com o excesso de peso da criança” (44). De acordo 

com a pesquisa realizada, uma maior preocupação com o excesso de peso da 

criança poderá traduzir-se num controlo exercido sobre a alimentação do seu 

filho, criando uma maior dificuldade na regulação da sua ingestão energética (88). 

Por outro lado, convém referir que as atitudes de controlo alimentar parental 

(“preocupação com o excesso de peso”, “percepção do excesso de peso” e 
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“restrição”) estão relacionadas com um estatuto social económico (89, 90), 

afectando deste modo as atitudes da mãe. 

O aumento de peso das crianças é directamente proporcional à preocupação da 

mãe com as questões do peso da criança e, neste sentido, uma vez que os 

meninos apresentam uma elevada prevalência de excesso de peso ou obesidade, 

é de esperar que as mães se preocupem. A relação directamente proporcional 

entre o peso da criança e a preocupação da mãe, foi encontrada em trabalhos 

realizados (91, 92).    

Por outro lado, uma maior “percepção do excesso de peso da criança” pela mãe 

poderá favorecer a restrição alimentar, excluindo o acesso a determinados 

alimentos e diminuindo as quantidades, podendo ter implicações positivas ou 

negativas no estatuto de peso (87, 90) e no comportamento alimentar dos meninos 

(88). Um estudo realizado, suporta o resultado obtido nesta dimensão, ou seja, 

quanto maior o peso da criança, mais alta a percepção do excesso de peso da 

criança (93).   

Constatou-se que a “percepção do excesso de peso da criança”, apresenta a 

média mais baixa de todas as sete dimensões avaliadas, o que de acordo com 

um estudo de revisão realizado, poderá ser atribuído ao facto de mais metade dos 

pais não reconhecem os filhos como tendo excesso de peso (94), negligenciando o 

seu verdadeiro estatuto de peso.   

Convém referir que, de acordo com estudos realizados, um maior peso da mãe 

pode levar a que esta controle menos (89, 95) ou mais a alimentação (84) da criança 

comparativamente ao controlo por parte daquelas que apresentam um peso 

normal, contudo esta ideia não é ainda totalmente consistente.   
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Ambas as atitudes de controlo parental (“preocupação” e “percepção do excesso 

de peso”) estão relacionadas.  

5- Relação entre as três atitudes de controlo parental das mães presentes no 

CFQ e a frequência de consumo alimentar das crianças 

Na relação entre as sete atitudes de controlo parental do CFQ e a frequência de 

consumo alimentar das crianças, observou-se que existe uma correlação 

estatisticamente significativa entre a frequência de consumo de refrigerantes e a 

preocupação da mãe relativamente ao excesso de peso da criança. Esta 

preocupação, poderá ser atribuída à elevada prevalência de excesso de peso e 

obesidade na amostra em estudo.  

Por outro lado, constatou-se que, as mães das crianças tinham um controlo 

parental mais restritivo (“restrição alimentar” foi a quarta média mais elevada das 

sete dimensões do CFQ), os filhos consumiam frequentemente menos açúcar, 

compota, geleia, mel, marmelada, entre outros alimentos, a restrição alimentar 

imposta pela mãe, poderá ser explicada pela preocupação com o eventual 

excesso de peso da criança (96). 

A frequência de consumo de refrigerantes foi directamente proporcional à 

percepção da mãe relativamente ao excesso de peso da criança, ou seja, o 

consumo desta bebida, que é das mais preferidas pelas crianças (97), poderá ter 

impacto no seu estatuto de peso (98, 99) e influenciar deste modo esta atitude 

materna. Nesse sentido, de acordo com um estudo realizado, esta relação (peso 

da criança e a “percepção do excesso de peso da criança” através da mãe) 

poderá provavelmente ser explicada pelo estatuto de peso da criança, ou seja, 

quanto maior o peso, maior será a percepção do peso da criança por parte da 

mãe (100).  



28 

5.1- Relação entre a atitude de controlo parental das mães presentes no CFQ e 

as preferências de consumo alimentar das crianças 

Na relação entre as sete dimensões do CFQ e as preferências de consumo 

alimentar das crianças, verificou-se inversamente a relação da “monitorização” 

com o gosto por gelados. A explicação para esta relação inversa, poderá ser 

atribuída a uma maior apetência natural pelo doce (gelado), o que faz com que 

haja eventualmente uma maior preferência da criança. Nesse sentido, 

conhecendo a mãe esta preferência alimentar, poderá potenciar a “monitorização” 

por parte da mãe (foi o segundo valor médio mais elevado da tabela das sete 

dimensões consideradas), podendo esta atitude de controlo parental diminuir de 

esta preferência alimentar, criando deste modo uma relação inversa entre as 

variáveis. Esta atitude de controlo parental (“monitorização”), poderá reflectir-se 

numa diminuição de peso, bem como numa menor ingestão de alimentos pouco 

saudáveis e por outro lado uma maior ingestão de alimentos saudáveis, por parte 

da criança (90, 101, 102).   

 

Conclusão 

 

Conclui-se que existe uma relação negativa estatisticamente significativa, entre o 

nível de habilitações literárias da mãe e o z-scores do IMC das crianças do 

género masculino.  

Verificou-se uma relação estatisticamente mais significativa, entre o peso da mãe 

(IMC) e o z-scores do IMC das crianças do género masculino. 
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Em relação às frequências de consumo e às preferências alimentares das 

crianças, o gosto por um determinado alimento está associado à sua frequência 

de consumo.  

Das sete dimensões do CFQ, as atitudes de controlo parental das mães que 

determinaram o z-scores do IMC da criança, no género feminino foram 

“percepção do excesso de peso da criança”, “pressão para comer” e 

“preocupação com o excesso de peso da criança”, e no género masculino foram 

“preocupação com o excesso de peso da criança” e “percepção do excesso de 

peso da criança”, ou seja, os rapazes e as raparigas são afectados por modelos 

diferentes. No presente estudo, as três atitudes de controlo parental das mães 

mais fortes, foram a “percepção na responsabilidade da alimentação”, 

“monitorização” e “pressão para comer”, dado que tinham valores médios mais 

altos, o que revela sentido de responsabilidade na alimentação da criança, e 

possivelmente algumas mães com uma atitude autoritária, contudo, são 

necessários mais estudos para apurar com maior certeza a relação entre as 

dimensões do CFQ e o estilo autoritário das mães.   

As atitudes de controlo exercidas pela mãe poderão ter alguma ligação com a 

frequência e a preferência por um determinado alimento. 

 

Limitações do estudo 

 

 As mães indicaram o seu peso e estatura, apesar deste procedimento ser 

frequentemente utilizado, tem implicações porque habitualmente se verifica uma 

subestimativa do peso, especialmente quando as mães têm excesso de peso ou 

obesidade, e uma sobrestimativa do peso quando estas têm baixo peso, por 
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estes factos, é possível que os dados da mãe não traduzam a realidade do 

estatuto de peso (103, 104). A estatura, é também frequentemente sobrestimada, 

não traduzindo a realidade da altura, dado que nestas circunstâncias é comum 

referirem uma altura superior à que têm na realidade (103, 104).     

O questionário de frequência de consumo e preferência alimentar não foi objecto 

de um pré-teste, e, neste sentido, não foi possível aferir se as crianças 

consideravam os hortícolas na sopa. 

O momento em que o estudo foi realizado, não foi o mais adequado (última 

semana de aulas), o que contribuiu para uma menor participação e pode ter 

condicionado os resultados do presente estudo. 

Na análise do questionário de frequência de consumo e preferência alimentar, 

não foram consideradas respectivamente as sete categorias de consumo e as 

cinco categorias de gosto, porque a análise realizada foi de acordo com 

correlações, o que não permitiu apurar, com precisão, a tendência de consumo e 

a preferência alimentar. 

A amostra por conveniência presente neste estudo, dada a sua reduzida 

dimensão, não pode ser extrapolada porque não traduz a realidade da população 

Portuguesa.       
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Anexo A 

 

Carta de autorização para a realização do estudo 
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 3 

Exma. Sra. 

 

O estagiário de Ciências da Nutrição da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade 

do Porto, propõe-se realizar um estudo em crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico com o objectivo de avaliar 

os efeitos das atitudes das mães na alimentação dos seus filhos.  

Este assunto assume hoje uma grande importância, dada a grande prevalência de problemas que decorrem 

das práticas alimentares, entre estes a obesidade.  

Nesse sentido pedimos a colaboração de V. Ex.ª nesta investigação, dado que se procederá à avaliação da 

altura e peso do seu filho e, no caso de ele frequentar o 3º ou 4º ano de escolaridade, ser-lhe-á ainda 

aplicado um inquérito alimentar. As mães responderão a quatro breves inquéritos, sendo solicitado também 

o preenchimento de alguns dados relativos ao pai (inquérito número I). Todos os dados recolhidos neste 

estudo terão a sua confidencialidade assegurada.  

No final do estudo, será realizada uma pequena apresentação, dirigida aos pais, com os principais 

resultados obtidos. 

Em anexo, seguem os inquéritos para as mães, cujo preenchimento não demorará mais do que 15 minutos. 

Depois de preenchidos, pedimos que os introduza no envelope e o entregue ao seu filho(a) para que este o 

devolva na escola juntamente com o destacável que se segue. 

 

Desde já o meu muito obrigado pela sua colaboração, 

                                     

                                                                                            O estagiário de Ciências da Nutrição 

                                                                                                  ________________________ 

                                                                          (António Cordeiro) 

            (Destacar e devolver na escola) 

 

Se concorda participar neste estudo, por favor identifique o seu filho e assine em baixo. 

 

A mãe do aluno ______________________________________, do ____º ano e da turma ____, aceita 

participar na realização do trabalho de investigação designado “Controlo Parental na Alimentação das 

Crianças”. 

 

Assinatura: ____________________________________________________    Data: ___ / ___ / ______ 
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INSTRUÇÕES: 
Usando a escala em baixo, assinale, para cada questão, o número que melhor 
corresponde à sua resposta. Por favor responda apenas acerca do seu filho que está 
no nosso estudo. 

 
 
 
 

 
 

nunca 

 
 

raramente 

 
 

por 
vezes 

 
 

muitas 
vezes 

 
 

sempre 

1. Quando a sua criança está em casa  
    quantas vezes é responsável por   
    alimentá-la? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2. Quantas vezes é responsável por  
    decidir qual o tamanho da porção de  
    comida da sua criança? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3. Quantas vezes é responsável por  
    decidir se a sua criança comeu os  
    alimentos adequados? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
 
 
Usando a escala em baixo indique como classificaria o seu próprio peso em cada um 
de quatro períodos de tempo apresentados em baixo (por favor circule apenas um 
número para cada período). 
 
 
 
 
 
 
 

b
ai

xo
 p

es
o

 
ac

en
tu

ad
o

 

b
ai

xo
 p

es
o

 

n
a 

m
éd

ia
 

ex
ce

ss
o

 d
e 

p
es

o
 

ex
ce

ss
o

 d
e 

p
es

o
 

ac
en

tu
ad

o
 

 
4. A sua infância (dos 5 aos 10 anos)  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
5. A sua adolescência 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6. Os seus 20 anos 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7. Actualmente 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
 
 



 9 

 
 

INSTRUÇÕES: 
Usando a escala em baixo, assinale como classificaria o peso da sua criança em cada 
um dos períodos de tempo apresentados em baixo (por favor circule apenas um 
número para cada período de tempo). 

 

b
ai

xo
 p

es
o

 
ac

en
tu

ad
o

 

   
   

   
b

ai
xo

 p
es

o
 

 
n

a 
m

éd
ia

 

ex
ce

ss
o

 d
e 

p
es

o
 

ex
ce

ss
o

 d
e 

p
es

o
 

ac
en

tu
ad

o
 

 
8. A sua criança durante o primeiro ano de vida 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
9. A sua criança na infância (1aos 3 anos) 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
10. A sua criança no Jardim-de-infância (dos 3 aos  
      4 anos) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
11. A sua criança da pré-escola até ao 2º ano  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
12. A sua criança do 3º até ao 4º ano (se aplicável)  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
Usando a escala em baixo, por favor indique para cada questão o número que melhor 
corresponde à sua resposta. Por favor responda apenas acerca do seu filho(a) que 
está no nosso estudo. 
 
 
 
 
 
 
 

to
ta

lm
en

te
 

d
es

p
re

o
cu

p
ad

a 

lig
ei

ra
m

en
te

 
d

es
p

re
o

cu
p

ad
a 

 
n

eu
tr

o
 

lig
ei

ra
m

en
te

 
p

re
o

cu
p

ad
a 

 
P

re
o

cu
p

ad
a 

14. Até que ponto a preocupa que a sua criança  
     coma demais quando não está perto de si? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

15. Até que ponto a preocupa que a sua criança  
      tenha que fazer dieta para manter um peso  
      desejável? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

16. Até que ponto a preocupa que a sua criança  
      fique com excesso de peso? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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INSTRUÇÕES: 

Usando a escala em baixo, por favor indique para cada questão o número que melhor 
corresponde à sua resposta. Por favor responda apenas acerca do seu filho(a) que 
está no nosso estudo. 

 
 
 
 
 

d
is

co
rd

o
 

d
is

co
rd

o
 

lig
ei

ra
m

en
te

 

n
eu

tr
o

 

co
n

co
rd

o
 

lig
ei

ra
m

en
te

 

C
o

n
co

rd
o

 

17. Eu preciso de ter a certeza de que a minha  
      criança não come demasiados doces  
      (rebuçados, gelados, bolos ou pastéis). 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

18. Eu preciso de ter a certeza de que a minha  
      criança não come demasiados alimentos  
      com elevado teor de gordura. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

19. Eu preciso de ter a certeza de que a minha  
      criança não come demasiados alimentos    
      preferidos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

20. Eu mantenho propositadamente alguns  
      alimentos fora do alcance da minha criança. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

21. Eu ofereço doces (rebuçados, gelados, bolos  
      ou pastéis) à minha criança como recompensa 
      por bom comportamento. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

22. Eu ofereço à minha criança os seus alimentos 
      preferidos em troca de bom comportamento. 
      

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

23. Se eu não guiasse ou regulasse a ingestão da 
      minha criança, ela comeria demasiada "comida 
      de plástico". 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

24. Se eu não guiasse ou regulasse a ingestão da 
      minha criança, ela comeria demasiados  
      alimentos preferidos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

25. A minha criança deverá comer sempre toda a  
      comida que tem no prato. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

26. Tenho que ter cuidado especial para ter a  
      certeza que a minha criança come o suficiente. 
       

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

27. Se a minha criança diz "eu não tenho fome", eu 
      tento que ela coma mesmo assim. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

28. Se eu não guiasse ou regulasse a ingestão da 
      minha criança, ela comeria muito menos do que 
      deveria. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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INSTRUÇÕES: 
Usando a escala em baixo, por favor indique para cada questão o número que melhor 
corresponde à sua resposta. Por favor responda apenas acerca do seu filho(a) que 
está no nosso estudo. 

 
 
 

 
nunca 

 
raramente 

 
por 

vezes 

 
muitas 
vezes 

 
sempre 

29. Quantas vezes está atenta aos  
      doces (rebuçados, gelados, bolos ou     
      pastéis) que a sua criança come? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

30. Quantas vezes está atenta aos    
      salgadinhos (batatas fritas,  
      aperitivos, Doritos, Cheetos, etc.)  
      que a sua criança come? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

31. Quantas vezes está atenta aos     
      alimentos com elevado teor de  
      gordura que a sua criança come? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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                                                             Anexo C 

 

Inquérito de dados sócio demográficos e dados relativos à alimentação da criança  
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Inquérito  
 

Dados relativos à Mãe 
                  
1. Data de nascimento ___ / ___ / _____ 
                                      (dia)  (1)   (ano)  

2. Peso actual   □□□,□ Kg  

3. Altura actual  □,□□  m    

4. Situação actual face ao emprego:  (1) Empregado □    (2) Desempregado □  

    4.1 Se está empregada, indique a sua profissão actual: ______________________________. 

    4.2. Se está desempregada, indique qual a sua última profissão: _______________________.  

5. Estado Civil:  (1) Solteiro □         (2) Casado □        (3) Outro □ Qual? ______________. 
 

6. Número de telefone para contacto: _______________ 
 

7. Habilitações literárias: (assinale o último ano/nível de escolaridade frequentado)  

1º ano □    4º ano □   7º ano □   10º ano □     Bacharelato □ Outro □_____________   

2º ano □    5º ano □   8º ano □   11º ano □      Licenciatura □ 

3º ano □   6º ano □   9º ano □   12º ano □          Mestrado □ 

 
Dados relativos ao Pai 
                  
1. Data de nascimento ___ / ___ / _____ 
                                      (dia)  (1)   (ano)  

2. Peso actual   □□□,□ Kg  

3. Altura actual  □,□□  m    

4. Situação actual face ao emprego:  (1) Empregado □    (2) Desempregado □  

    4.1 Se está empregado, indique a sua profissão actual: ______________________________. 

    4.2 Se está desempregado, indique qual a sua última profissão: _______________________.  
 

5. Habilitações literárias: (assinale o último ano/nível de escolaridade frequentado)  

1º ano □    4º ano □   7º ano □   10º ano □     Bacharelato □ Outro □____________.   

2º ano □    5º ano □   8º ano □   11º ano □   Licenciatura □ 

3º ano □    6º ano □   9º ano □   12º ano □          Mestrado □ 

 

Código □□□□□ 

Mãe 

 

1.__/__/____ 

 

2. __________  

 

3. __________ 

 

 

4. __________ 

 

4.1. ________ 

4.2. ________ 

 

5. __________ 

 

6. __________ 

 

7. __________ 
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Dados relativos à Criança 

1. Género:   (1) Masculino □                  (2) Feminino □                      
 

2. Data de nascimento: ____ / ____ / ______  
                                       (dia)     (1)      (ano)  

3. Sabe a altura do seu filho (a)?         (1)  Sim □                 (2)  Não □   

    3.1 Se respondeu sim, diga quanto mede □, □□ m    

4. Sabe o peso do seu filho (a)?   (1) Sim □               (2) Não □    

    4.1 Se respondeu sim, diga quanto pesa □□□,□ kg 
 

5. Com quem vive?   

    (1) Mãe □               (2) Pai □        (3) Irmão (s) □        (4) Avó (ô) □    

    (5) Outra (s) pessoa (s) □ Quem? ___________________________. 
 
6. Qual é o número de pessoas que compõem o agregado familiar (incluindo a criança)? 
 

    Número: ___________. 
 
 

7. Habitualmente, quantas vezes por semana o seu filho almoça na cantina escolar? 

    1 □               2 □                 3 □                    4 □                    5 □   
 

    7.1 Se o seu filho almoça na cantina, conhece a ementa do almoço do seu filho? 

           (1) Sim □          (2) Não □   
 

8. O seu filho toma habitualmente o pequeno-almoço?     

    (1) Sim □            (2) Não □           (3) Às vezes □       

    8.1 Se respondeu sim, onde toma o pequeno-almoço? (1) Casa □           (2) Escola □             

          (3) Café / Padaria / Pastelaria □          (4) Outro local □ Qual? ___________________. 
 
9. O seu filho costuma ter companhia ao pequeno - almoço?   

      (1) Sim □            (2) Não □           (3) Às vezes □ 
 
10. O seu filho leva para a escola o lanche preparado em casa?   

    (1) Sim □            (2) Não □           (3) Às vezes □ 
 
11. Das refeições realizadas em casa, quem é o principal responsável pela sua confecção? 

      (1) Mãe □          (2) Pai □          (3) Filho (a) □            (4) Avó (ô) □                 

      (5) Outro □ Quem? ______________________. 

Criança 

 

1. __________ 

 

2. __/__/____ 

 

 

3. __________ 

 

3.1 _________ 

 

4. __________ 

 

4.1._________ 

 

5. __________ 

 

 

 

 

 

6. __________ 

 

 

7. __________ 
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Anexo D 

 

Questionário de frequência de consumo e preferência alimentar 
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