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Resumo  

Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o World Cancer Research 

Fund (WCRF) recomendam um consumo diário de fruta e hortícolas de pelo 

menos 400g, sendo este fundamental para que se reduza a crescente 

disseminação de algumas doenças crónicas. Este estudo teve como objectivos: 

quantificar o consumo de hortofrutícolas em crianças, identificar os factores socio-

demográficos associados a este consumo e avaliar a associação entre o estado 

ponderal e o consumo de hortofrutícolas na amostra estudada. 

Participantes e métodos: Foram convidadas a integrarem este estudo 

transversal, 389 crianças de quatro escolas do 1ºciclo do ensino básico da 

freguesia de Canelas. Aceitaram 299 crianças, tendo devolvido o questionário 

246. A amostra incluiu 144 raparigas e 155 rapazes dos 5 aos 12 de idade. Os 

encarregados de educação dos participantes preencheram um questionário que 

incluiu dados socio-demográficos. Foi avaliado o peso e a altura das crianças, 

calculou-se o IMC, tendo sido usados, para a classificação ponderal, os pontos de 

corte definidos pelo Centres for Disease Control and Prevention (CDC). A 

ingestão alimentar foi avaliada por recordação das 24 horas anteriores. 

Resultados: Verificou-se uma mediana mais baixa de consumo de fruta nas 

raparigas com excesso de peso (114g vs. 174g nas raparigas com peso normal; 

p=0,034) e nas que tomaram a merenda da tarde em casa (59g vs. 174g na 

escola e outros locais; p=0,002), nos rapazes que frequentavam os 2º e 3ºanos 

de escolaridade (119g e 100g, respectivamente vs. 257g nos que frequentavam o 

1ºano e 128g nos que frequentavam o 4ºano; p=0,029) e nos alunos que 

almoçaram em casa (5g vs. 174g na escola e 139g nos outros locais; p=0,003 nas 
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raparigas; 50g vs. 174g na escola e 150g nos outros locais; p=0,037 nos 

rapazes). O consumo de hortícolas foi nulo nas raparigas que jantaram em casa e 

nos rapazes que almoçaram em casa. O consumo de sopa foi mais baixo nas 

raparigas que frequentavam a escola A e B (363g vs. 541g na escola C e 726g na 

escola D; p=0,032), nos rapazes que frequentam a escola A e D (363g vs. 513g 

na escola B e 541g na escola C; p=0,002), nas raparigas que frequentavam os 3º 

e 4ºanos de escolaridade (363g vs. 726g e 541g nos que frequentavam os 1º e 2º 

anos de escolaridade, respectivamente; p<0,001), nas raparigas mais velhas 

(363g vs. 541g nas mais novas; p=0,002) e nas que tomaram a merenda da tarde 

em casa (363g vs. 541g na escola e outros locais; p=0,034) e nos rapazes que 

almoçaram em casa e em outro local (363g vs. 541g na escola; p=0,047).  

Conclusão: Nesta amostra, o consumo médio de hortofrutícolas situou-se dentro 

dos valores recomendados pela OMS. Contudo, alguns sub-grupos (crianças que 

almoçaram em casa, raparigas mais velhas e aquelas com excesso de peso), 

revelaram um consumo mais baixo, merecendo por isso uma especial atenção 

aquando do planeamento de programas de intervenção no âmbito da alimentação 

saudável. 
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Abstract 

Introduction: The World Health Organization (WHO) and the World Cancer 

Research Fund (WCRF) recommend a daily intake of vegetables and fruit of at 

least 400g, as it is crucial in reducing the increasing dissemination of the non-

communicable diseases.  

The objectives of this study were: to quantify the fruit and vegetables consumption 

among children; to identify the social-demographical factors associated with this 

consumption and to evaluate the association between weight status and vegetable 

and fruit consumption in the study population. 

Participants and methods: 389 children from four primary schools from Canelas, 

were invited to participate in this cross-sectional study. 299 children have 

accepted, although only 246 have returned the questionnaire. The study 

population included 144 girls and 155 boys, 5- to 12- years-old. A 24h recall 

questionnaire was used to assess food intake and a questionnaire on socio-

demographical characteristics was filled out by parents. Children weight and 

height were measured and BMI was than computed. Anthropometric measures 

(weight and height) were obtained, Body Mass Index (BMI) computed and 

overweight/obesity classified according to Centres for Disease Control and 

Prevention (CDC) cut-off points.  

Results: We observed a lower mean of fruit consumption in: overweight girls 

(114g vs. 174g in girls with normal weight, p=0,034); in girls who had snacked at 

home during the afternoon (59g vs. 174g in school and other places, p=0,002); in 

2nd and 3rd grade boys (119g and 100g, respectively vs. 257g in 1st grade and 

128g in the 4th, p=0,029); and in students  who had lunch at home (5g vs. 174g in 
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school and 139g in other places, p=0,003 in girls; 50g vs. 174g in school e 150g in 

other places, p=0,037 in boys). The consumption of vegetables was null in girls 

who had dinner at home and in the boys who had lunch at home.  

The consumption of soup was also lower in: girls who attended A and B schools 

(363g vs. 541g in school C and 726g in school D, p=0,032); boys who attended A 

and D schools (363g vs. 513g in school B and 541g in school C, p=0,002); girls 

who attended 3rd and 4th grades (363g vs. 726g and 541g in the 1st e 2nd grades, 

respectively; p<0,001); in older girls (363g vs. 541g in youngest, p=0,002); in 

children who have snacked at school in the afternoon (363g vs. 541g in other 

places, p=0,034); and in boys who had lunch at home and in other places (363g 

vs. 541g in school, p=0,047). 

Conclusion: In this sample, the mean vegetable and fruit consumption has 

reached the WHO recommendations. However, some subgroups (children who 

lunched at home, older and overweight girls), presented a lower fruit and 

vegetables consumption, deserving special attention when designing nutritional 

education programmes.  

 

Palavras-Chave 

 

Fruta, hortícolas, crianças, estado ponderal, aspectos socio-demográficos 

 

Key Words 

Fruit, vegetables, children, weight status, socio-demographical aspects
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Introdução 

A natureza da alimentação disponível durante as fases do ciclo de vida nas 

quais se processa o crescimento e a maturação biológica, assume grande 

importância para a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes e para os 

futuros adultos que estes virão a ser (1). Desta forma, é hoje unanimemente aceite 

pela comunidade científica que os hábitos alimentares adoptados na infância e na 

adolescência podem potencialmente influenciar o desenvolvimento físico, 

intelectual e emocional dos indivíduos, assumindo-se que alguns dos hábitos 

alimentares pouco salutares instalados precocemente, têm efeitos negativos na 

saúde durante a vida adulta (2,3). 

Durante a infância as necessidades nutricionais são variáveis, dependendo 

do ritmo de crescimento, do grau de maturação de cada organismo, do sexo, da 

actividade física e também da capacidade para utilizar os nutrientes provenientes 

da ingestão (4). Considera-se a infância uma etapa muito sensível a qualquer 

carência ou desequilíbrio, uma vez que padrões alimentares desadequados nesta 

fase de vida, podem contribuir e acelerar doenças como a osteoporose, cancro e 

patologias cardiovasculares (5-7). 

A adopção precoce de hábitos alimentares saudáveis, nomeadamente o 

consumo de hortofrutícolas, é fundamental para que se reduza a crescente 

disseminação das doenças crónicas não transmissíveis, como são exemplos as 

doenças cardiovasculares, a obesidade, o cancro e a diabetes mellitus (8-13). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o World Cancer Research Fund 

(WCRF) recomendam um consumo diário de fruta e hortícolas de pelo menos 

400g (8,14,15), recomendações que, na prática, se traduzem no consumo de cinco 

ou mais porções de hortícolas e fruta por dia (8,16,17). Vários estudos 
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demonstraram que, no entanto, uma grande parte da população europeia, 

incluindo crianças e adolescentes, apresenta um baixo consumo destes alimentos 

quando comparado com as recomendações (17-22). 

Embora o número de publicações existentes sobre o consumo de fruta e 

hortícolas em crianças portuguesas seja limitado, há trabalhos que mostram que 

em Portugal, os números não se revelam tão preocupantes quanto noutros países 

da Europa. Por exemplo, os resultados do estudo Pro Children, no qual 

participaram 9 países europeus, entre os quais Portugal, mostraram que as 

crianças portuguesas apresentam uma das maiores ingestões de fruta e 

hortícolas. Neste trabalho, a ingestão média de fruta e hortícolas foi de, 

respectivamente, 141g e 86g para a amostra total do Pro Children, comparada 

com 153g e 111g nas crianças portuguesas (23), ingestões estas que se 

encontram aquém das preconizadas pela OMS e pelo WCRF.  

Os dados de outro trabalho sobre o mesmo tema, o Health Behaviour in 

School-Aged Children (HBSC) (24), conduzido durante 2001/2002 numa amostra 

de crianças em idade escolar de 35 países e regiões da Europa e América, 

também mostraram que Portugal apresenta a maior prevalência de crianças de 11 

anos consumidoras diárias de fruta e que o seu consumo de hortícolas, se situa 

na média da amostra total de países. O mesmo estudo mostrou que a proporção 

de crianças portuguesas que consome fruta e hortícolas todos os dias diminui 

com a idade, dos 11 para os 13 anos, apresentando as raparigas uma maior 

ingestão de hortofrutícolas, quando comparadas aos rapazes. 

A infância e a adolescência são períodos cruciais para o desenvolvimento de 

um estilo de vida saudável, do qual a alimentação é parte integrante. É nestas 



3 

Tese de licenciatura – Gonçalina Góis 
Porto, 2008 

idades que se criam e se estabelecem hábitos que perduram até à vida adulta (25), 

sendo por isso primordial a promoção de estilos de vida saudáveis desde cedo. 

Um recente artigo de revisão sobre a ingestão de hortofrutícolas, mostrou 

que as crianças mais novas e particularmente as raparigas, tendem a ter uma 

maior e mais frequente ingestão de hortofrutícolas, comparativamente às crianças 

mais velhas e aos rapazes (26). Entre os factores positivamente associados a uma 

maior ingestão de hortofrutícolas, estes autores identificaram um elevado nível 

sócio-económico, a ingestão de hortofrutícolas pelos pais, a 

disponibilidade/acessibilidade destes alimentos em casa e as próprias 

preferências alimentares das crianças por estes alimentos (26).  

Tendo em conta que as crianças portuguesas, se poderão encontrar aquém 

das recomendações no que respeita ao consumo de hortofrutícolas e sabendo da 

importância que estes alimentos assumem como meio promotor da saúde, gerar 

conhecimento sobre os potenciais determinantes do seu consumo parece-nos 

fundamental na orientação da planificação de intervenções de melhoria neste 

âmbito (17).  
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Objectivos 

- Quantificar o consumo de hortofrutícolas em crianças que frequentam as 

escolas do 1º ciclo do ensino básico da freguesia de Canelas e compará-lo com 

os valores recomendados; 

- Identificar os factores socio-demográficos associados ao consumo de 

hortofrutícolas, na amostra em estudo; 

- Avaliar a associação entre o estado ponderal e o consumo de 

hortofrutícolas na amostra estudada. 
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Participantes e Métodos 

I. Desenho do estudo e amostra 

Foram convidados a participar neste estudo transversal, 389 alunos que 

frequentavam as quatro escolas do 1º ciclo do ensino básico da freguesia de 

Canelas - Vila Nova de Gaia, das quais 299 (com idades compreendidas entre os 

5 e os 12 anos), aceitaram participar. 

O protocolo do estudo foi aprovado por um representante do Conselho 

Executivo do Agrupamento Vertical de Canelas, responsável pelas escolas 

públicas do 1ºciclo. O estudo decorreu entre Outubro de 2007 e Janeiro de 2008. 

Na primeira visita às escolas participantes, foi entregue a cada aluno um 

documento destinado aos encarregados de educação, com informação sobre o 

estudo e a respectiva declaração de consentimento (considerando a “Declaração 

de Helsínquia” da Associação Médica Mundial), sendo que só participariam no 

estudo aqueles alunos cujos pais autorizassem.  

Numa segunda visita, procedeu-se à avaliação antropométrica dos alunos 

com consentimento escrito, sendo entregue aos mesmos, outro envelope 

destinado aos encarregados de educação, que continha um questionário de 

caracterização socio-demográfica. 

 

II. Características socio-demográficas 

O questionário, preenchido pelos encarregados de educação, continha 

informação sobre a data de nascimento da criança, tendo sido, a partir desta e da 

data em que ocorreu a avaliação, calculada a idade das crianças. Posteriormente, 
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para a análise estatística, a variável idade da criança, foi categorizada em 2 

classes, de acordo com a mediana encontrada (≤8 anos e >8 anos). 

Sobre os pais, foi recolhida a idade com resposta aberta, categorizada para 

a análise estatística, segundo o mesmo critério (no caso da mãe: ≤ 36 anos e >36 

anos e no caso do pai: ≤ 38 anos e >38 anos). A escolaridade dos pais foi 

recolhida sob a forma de resposta fechada, com as seguintes possibilidades de 

escolha: nenhuma, 1º ciclo do ensino básico, 2º ciclo do ensino básico, 3º ciclo do 

ensino básico, ensino secundário, ensino médio e ensino superior. Para análise, 

fundiram-se as categorias com menor número de indivíduos, apresentando a 

variável final, 3 classes (<7anos/7 a 12 anos/≥13anos). 

 

III. Ingestão alimentar 

Como método de avaliação da ingestão alimentar, utilizou-se a recordação 

das 24 horas anteriores com auxílio do “Manual de Quantificação de Alimentos” 

(27) para a quantificação das porções consumidas de fruta, sopa e hortícolas 

(excluindo os hortícolas da sopa).  

Recolheu-se ainda o nome de cada refeição e o local onde foi realizada. 

Para a análise estatística recodificou-se a variável local onde foi tomada a 

refeição em: casa/ escola/ outro local. “Outro local” incluía casa de familiar/amigo, 

ATL, shopping, café e restaurante. 

Para a análise do consumo dos grupos de alimentos em estudo (fruta e 

hortícolas), somaram-se as porções consumidas ao longo do dia de cada um dos 

alimentos incluídos nos grupos (quantidade total de fruta = soma da fruta no dia; 

quantidade total de hortícolas = soma dos hortícolas no dia, incluindo crus e 



7 

Tese de licenciatura – Gonçalina Góis 
Porto, 2008 

cozinhados) e a quantidade total de sopa = soma da sopa no dia). Para a análise, 

as leguminosas foram também incluídas no grupo dos hortícolas.  

Para a quantificação do consumo total de hortofrutícolas no dia, somou-se a 

quantidade total de fruta e a quantidade total de hortícolas, tendo-se considerado 

como peso médio de uma porção de sopa, 250g, contendo esta dose 125g de 

hortícolas. 

 

VI. Avaliação antropométrica 

A medição do peso (com balança de chão) e da altura (através de 

estadiómetro portátil de fixação na parede), seguiu os procedimentos 

internacionais recomendados (28), tendo os participantes sido avaliados com roupa 

leve e sem calçado. 

Posteriormente foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC), utilizando-se 

como valores de referência para a classificação do estado ponderal, os propostos 

pelo CDC (29). Foram, portanto, consideradas como tendo excesso de peso as 

crianças com IMC para a idade situado entre os percentis 85 e 95 e com 

obesidade, aquelas com o IMC para a idade maior ou igual ao percentil 95. 

Posteriormente, para a análise estatística, o IMC foi categorizado em 2 

classes: a primeira incluía as crianças normoponderais e com baixo peso (aquelas 

cujo percentil de IMC se encontrava abaixo do percentil 85) e a segunda, as 

crianças com excesso de peso/obesidade (aquelas cujo percentil de IMC se 

encontrava acima do percentil 85). 
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V. Análise estatística 

Os dados foram inseridos e analisados no programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) versão 14.0® para Windows, tendo-se considerado 

um resultado significativo, quando p <0,05.  

Para a comparação do consumo de cada um dos grupos de hortofrutícolas, 

de acordo com as variáveis de interesse, utilizaram-se os testes de Mann-Whitney 

e Kruskal-Wallis. As proporções foram comparadas pelo teste de Qui-quadrado. 
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Resultados 

 I. Caracterização da amostra 

Das 299 crianças avaliadas, 155 (52%) pertenciam ao sexo masculino, com 

média (± DP) de idade de 7,6 ± 1,3 anos, e 144 (48%) eram do sexo feminino, 

com média (± DP) de idade de 7,8 ± 1,2 anos.  

A média (± DP) de idade dos pais é 38,2 ± 5,3 anos e as mães apresentam 

uma média de idade de 35,8 ± 5,4 anos. 

Verificou-se que 42% dos pais e 40% das mães possuía uma baixa 

escolaridade, equivalente ao 1º ou 2º ciclo do ensino básico. 5% dos pais e 10% 

das mães revelou ter obtido ensino superior. 

 

II. Consumo de hortofrutícolas, de acordo com as características socio-

demográficas 

Nas tabelas 1 e 2 apresenta-se a prevalência de alunos que, nas 24 horas 

anteriores, consumiu fruta, hortícolas e sopa, de acordo com os factores socio-

demográficos. 

Quando se comparou a prevalência de consumo de sopa por idade e ano de 

escolaridade, verificou-se que esta foi superior nas raparigas mais novas (92% vs. 

72%; p=0,009), e naquelas que frequentavam o 1ºano (97% vs. 94% no 2º ano, 

87% no 3ºano e 76%, no 4ºano; p=0.038). Já nos rapazes, a prevalência de 

consumo de sopa foi superior nos do 1º e 3ºanos de escolaridade (100% em 

ambos vs. 83% no 2ºano e 95% no 4ºano; p=0.004). Não se encontraram 

diferenças na prevalência do consumo de hortícolas e fruta, por idade e ano de 

escolaridade da criança, em ambos os sexos. 
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   Fruta  Hortícolas  Sopa 
  N n %  N %  n % 
Aluno 
           
Idade (anos) 
≤ 8 99 75 76%  42 42%  91 92% 
> 8 41 28 68%  22 54%  31 76% 
 p   0,362   0,225   0,009 
Escolaridade (anos) 
1º  29 24 83%  16 55%  28 97% 
2º  34 25 74%  13 38%  32 94% 
3º  39 28 72%  15 39%  34 87% 
4º  42 29 69%  24 57%  32 76% 
 p   0,622   0,195   0,038 
Escola 
A  51 36 71%  28 55%  40 78% 
B  29 18 62%  17 59%  26 90% 
C  50 39 78%  17 34%  46 92% 
D  14 13 93%  6 43%  14 100% 
 p   0,145   0,096   0,076 
Mãe                   
         
Idade (anos) 
≤ 36 56 43 77%  27 48%  48 86% 
>36 60 44 73%  26 43%  53 88% 
 p   0,668   0,598   0,674 
Escolaridade (anos) 
<7 54 37 69%  24 44%  46 85% 
7-12 45 38 84%  19 42%  39 87% 
≥13 15 10 67%  9 60%  14 93% 
 p   0,146   0,475   0,710 
Pai 
         
Idade (anos) 
≤38 55 46 84%  26 47%  50 91% 
>38 59 40 68%  26 44%  49 83% 
 p   0,050   0,731   0,215 
Escolaridade (anos) 
<7 62 46 74%  32 52%  51 82% 
7-12 44 33 75%  16 36%  40 91% 
≥13 6 4 67%  3 50%  6 100% 
  p   0,885   0,292   0,267 
N = número total de crianças nas respectivas categorias 
n = número total de crianças que consumiu fruta/hortícolas/sopa nas respectivas categorias 

Tabela 1. Prevalência de raparigas consumidoras de hortofrutícolas (fruta, hortícolas e sopa), de 
acordo com os factores socio-demográficos. 
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    Fruta  Hortícolas  Sopa 
    N   n %  n %  n % 
Aluno 
            
Idade (anos) 
≤ 8  115  82 71%  42 37%  106 92% 
> 8  37  30 81%  13 35%  36 97% 
 p    0,240   0,879   0,274 
Escolaridade (anos) 
1º  38  33 87%  13 34%  38 100% 
2º  52  36 69%  17 33%  43 83% 
3º  25  14 56%  11 44%  25 100% 
4º  40  30 75%  15 38%  38 95% 
 p    0,050   0,794   0,004 
Escola 
A  46  31 67%  17 37%  39 85% 
B  32  22 69%  16 50%  32 100% 
C  56  46 82%  17 30%  55 98% 
D  21  14 67%  6 29%  18 86% 
  p      0,282   0,260   0,011 
Mãe 
            
Idade (anos) 
≤ 36  75  57 76%  33 44%  70 93% 
>36  50  34 68%  17 34%  46 92% 
 p    0,325   0,264   0,778 
Escolaridade (anos) 
<7  66  45 68%  27 41%  61 92% 
7-12  45  36 80%  18 40%  42 93% 
≥13  15  11 73%  6 40%  14 93% 
 p    0,387   0,995   0,981 
Pai 
            
Idade (anos) 
≤38  71  52 73%  30 42%  66 93% 
>38  51  37 73%  18 35%  47 92% 
 p    0,933   0,438   0,867 
Escolaridade (anos) 
<7  63  47 75%  27 43%  58 92% 
7-12  50  37 74%  19 38%  46 92% 
≥13  8  5 63%  2 25%  8 100% 
 p    0,762   0,593   0,709 

N = número total de crianças nas respectivas categorias 
n = número total de crianças que consumiu fruta/hortícolas/sopa nas respectivas categorias 

Tabela 2. Prevalência de rapazes consumidores de hortofrutícolas (fruta, hortícolas e sopa), de 
acordo com os factores socio-demográficos. 
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    Fruta  Hortícolas  Sopa 
  N   n %  n %  n % 

Sexo                     
Raparigas  144  106 74%  68 47%  126 88% 
Rapazes  155  113 73%  56 36%  144 93% 
 p    0,890   0,052   0,115 

 
Tabela 3. Prevalência de crianças consumidoras de hortofrutícolas (fruta, hortícolas e sopa), por 
sexo. 

 

Apenas se encontraram diferenças significativas na prevalência dos 

alimentos em análise, pelas 4 escolas da freguesia de Canelas, no que respeita 

ao consumo de sopa nos rapazes, que foi mais elevado nas escolas B e C (100% 

e 98%, respectivamente vs. 85% na escola A e 86% na escola D; p=0.011). 

Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas na prevalência 

de consumo de hortofrutícolas (fruta, hortícolas e sopa), entre as categorias de 

idade e escolaridade dos pais, em ambos os sexos. Também, não foram 

encontradas diferenças na prevalência de consumo de hortofrutícolas entre 

rapazes e raparigas (Tabela 3). 

 

Quando se comparou o consumo quantitativo de fruta, hortícolas e sopa 

entre rapazes e raparigas, verificou-se que também não se encontraram 

diferenças com significado estatístico (tabela 4). 

Fruta Hortícolas Sopa 
 Mediana (P 25/P 75) (g) n 

Sexo 
Feminino  166 (0/274) 0 (0/47) 484 (363/726) 144 
Masculino   151 (0/275) 0 (0/50) 484 (363/726) 155 

p 0,715 0,182 0,572 
 

Tabela 4. Consumo de fruta, hortícolas e sopa, por sexo. 
(P25 – Percentil 25; P75 – Percentil 75) 

 

Relativamente à idade dos alunos, verificou-se uma vez mais que são as 

raparigas mais velhas as que apresentaram menor mediana de consumo de sopa 
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(363g vs 541g; p=0,002), não se observando diferenças significativas nas 

medianas de consumo de sopa por idade, nos rapazes, nem nas medianas de 

consumo de fruta e hortícolas, por idade, em ambos os sexos (tabelas 5 e 6) 

 

  Fruta Hortícolas Sopa  
  Mediana (P 25/P 75) (g) n 
Idade do aluno (anos) 
≤ 8  168 (60/296) 0 (0/47) 541 (363/726) 99 
> 8   100 (0/220) 10 (0/44) 363 (61/634) 41 

 p 0,078 0,330 0,002  
Idade do pai (anos) 
≤38  174 (87/296) 0 (0/50) 541 (363/726) 55 
>38   136 (0/275) 0 (0/36) 363 (191/726) 71 
  p 0,138 0,607 0,308  
Idade da mãe (anos) 
≤ 36  174 (19/274) 0 (0/47) 541 (363/726) 56 
>36   168 (0/302) 0 (0/39) 541 (363/726) 75 
 p 0,998 0,608 0,539  
Escolaridade do pai (anos) 
<7 157 (0/234) 10 (0/48) 363 (191/726) 62 
7-12 155 (1/302) 0 (0/35) 541 (363/726) 44 
≥13 302 (196/411) 12 (0/34) 726 (551/726) 6 
 p 0,108 0,452 0,105  
Escolaridade da mãe (anos) 
<7 166 (0/263) 0 (0/46) 424 (363/726) 54 
7-12 174 (94/302) 0 (0/39) 541 (303/726) 45 
≥13 150 (0/361) 0 (0/56) 554 (303/726) 15 
  p 0,253 0,623 0,641   

 

Tabela 5. Consumo de fruta, hortícolas e sopa nas raparigas, de acordo com a idade do aluno e a 
idade e escolaridade dos pais. 
(P25 – Percentil 25; P75 – Percentil 75) 
 

Não se encontraram diferenças com significado estatístico nas medianas de 

consumo de hortofrutícolas (fruta, hortícolas e sopa), entre as categorias de idade 

e escolaridade dos pais (tabelas 5 e 6). 
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  Fruta Hortícolas Sopa  
  Mediana (P 25/P 75) (g) n 
Idade do aluno (anos) 
≤ 8  150 (0/300) 0 (0/50) 484 (363/726) 115 
> 8   168 (87/275) 0 (0/30) 484 (363/726) 37 

 p 0,745 0,652 0,682  
Idade do pai (anos) 
≤38  168 (0/302) 0 (0/56) 484 (363/726) 59 
>38   174 (0/274) 0 (0/50) 484 (363/726) 51 
  p 0,704 0,446 0,765  
Idade da mãe (anos)  
≤ 36  174 (87/302) 0 (0/56) 484 (363/726) 60 
>36   128 (0/256) 0 (0/43) 363 (363/726) 50 
 p 0,160 0,241 0,738  
Escolaridade do pai (anos) 
<7 150 (0/274) 0 (0/56) 363 (363/726) 63 
7-12 174 (0/300) 0 (0/56) 484 (363/726) 50 
≥13 134 (0/390) 0 (0/8) 640 (408/726) 8 
 p 0,895 0,575 0,451  
Escolaridade da mãe (anos) 
<7 100 (0/274) 0 (0/46) 363 (363/726) 66 
7-12 174 (94/313) 0 (0/56) 541 (363/726) 45 
≥13 168 (0/256) 0 (0/56) 541 (363/726) 15 
  p 0,170 0,992 0,421   

 

Tabela 6. Consumo de fruta, hortícolas e sopa nos rapazes, de acordo com a idade do aluno e a 
idade e escolaridade dos pais. 
(P25 – Percentil 25; P75 – Percentil 75) 

 

Foram as raparigas das escolas A e B as que reportaram consumir menor 

quantidade de sopa (sendo a mediana 363g nas duas escolas, comparada com 

as medianas de 541g e 726g nas escolas C e D respectivamente; p=0,032). Por 

sua vez, nas escolas A e D os rapazes reportaram uma menor mediana de 

consumo de sopa (363g nas duas escolas comparado com 513g e 541g, nas 

escolas B e C, respectivamente; p=0,002). 

Nas raparigas que frequentavam os 2 últimos anos de escolaridade (3º e 4º 

anos), o consumo de sopa foi inferior ao reportado pelas que frequentavam os 

primeiros 2 anos (363g nos 3º e 4ºanos vs. 726g no 1ºano e 541g no 2ºano; 

p<0,001), não se observando diferenças nas medianas de hortícolas e fruta, por 

ano de escolaridade. 
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Nos rapazes, as diferenças entre as medianas de consumo de sopa e 

hortícolas reportadas entre os vários anos de escolaridade não apresentaram 

significado estatístico, o mesmo não sucedendo no que respeita ao consumo de 

fruta. Neste item, os rapazes que frequentavam o 1ºano reportaram um consumo 

superior relativamente aos que frequentavam os 2º, 3º e 4ºanos (257g em 

comparação com 119g, 100g e 128g, respectivamente para os 2º, 3º e 4º anos; 

p=0,029). 

 

Tabela 7. Consumo de fruta, hortícolas e sopa, de acordo com a escola e o ano escolar que 

os alunos frequentam. 

(P25 – Percentil 25; P75 – Percentil 75) 
 

   Fruta Hortícolas Sopa  

R
ap

ar
ig

as
 

  Mediana (P 25/P 75) (g) n 
Escola 
A  128 (0/250) 10 (0/47) 363 (121/726) 51 
B  150 (0/275) 30 (0/56) 363 (303/726) 29 
C  174 (72/275) 0 (0/27) 541 (363/726) 50 
D   171 (125/308) 0 (0/71) 726 (454/726) 14 
 p 0,313 0,103 0,032   
Escolaridade (anos) 
1º  174 (88/302) 10 (0/32) 726 (513/726) 29 
2º  171 (0/270) 0 (0/56) 541 (363/726) 34 
3º  168 (0/302) 0 (0/27) 363 (363/662) 39 
4º   100 (0/217) 10 (0/55) 363 (0/726) 42 
  p 0,266 0,423 0,001   

R
ap

az
es

 

Escola 
A  100 (0/281) 0 (0/20) 363 (301/597) 46 
B  262 (0/388) 14 (0/80) 513 (363/726) 32 
C  174 (87/247) 0 (0/24) 541 (363/726) 56 
D   136 (0/242) 0 (0/38) 363 (332/726) 21 
 p 0,342 0,234 0,002   
Escolaridade (anos) 
1º  257 (121/348) 0 (0/26) 640 (363/726) 38 
2º  119 (0/255) 0 (0/44) 363 (363/632) 52 
3º  100 (0/256) 0 (0/57) 484 (363/726) 25 
4º   128 (0/237) 0 (0/40) 484 (363/726) 40 
  p 0,029 0,724 0,060   
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Quando se comparou o consumo de hortofrutícolas nesta amostra com as 

recomendações preconizadas pela OMS (de pelo menos 400 g por dia), verificou-

se que uma proporção elevada de alunos não cumpria estas recomendações 

(49% das raparigas e 43% dos rapazes).  

 

Sexo Hortofrutícolas (g) n % 

Feminino 
< 400 70 49 
≥ 400 74 51 

Total 144 100 

Masculino 
< 400 66 43 
≥ 400 89 57 

Total 155 100 
 
Tabela 8. Prevalência de crianças que cumpria as recomendações para o consumo de 
hortofrutícolas preconizado pela OMS.  
 

III. Consumo de hortofrutícolas, de acordo com os locais de realização das 

refeições 

Na tabela 9 pretende-se apresentar a prevalência de alunos que consumiu 

fruta, hortícolas e sopa, de acordo com o local de realização das refeições.  

Verificou-se que na escola todas as crianças ingeriram sopa (100% em 

ambos os sexos) e a maioria também ingeriu fruta (78% das raparigas e 82% dos 

rapazes), ao almoço. Quando se comparou a prevalência de ingestão de 

hortofrutícolas entre os locais de realização das refeições, observou-se que a 

prevalência de consumo de fruta ao almoço foi superior quando as crianças 

realizaram esta refeição na escola (raparigas: 78% vs. 47% em casa e 64% 

noutros locais; p=0,003; rapazes: 82% vs. 39% em casa e 69% noutros locais; 

p<0,001). O mesmo sucedeu em relação à sopa cuja prevalência de ingestão foi 

também superior na escola comparativamente a casa e outros locais (raparigas: 

100% vs. 69% em casa e 71% noutros locais; p<0,001; rapazes: 100% vs. 54% 

em casa e 86% noutros locais; p<0,001). Observou-se a mesma tendência no que 

respeita à prevalência de ingestão de hortícolas apenas nos rapazes, tendo esta 
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sido inferior quando a refeição decorria em casa (11%, vs. 34% na escola e 29% 

noutro local; p=0,019).   

     Fruta  Hortícolas  Sopa 
   N  N %  n %  n % 

R
ap

ar
ig

as
 

Local de realização da refeição 
Merenda da manhã          
Casa  11  1 9%   -   -    -   -  
Escola  97  4 4%   -   -    -   -  
Outro local 2  0 0%   -   -    -   -  

 p    0,719       
Almoço          
Casa  45  21 47%  14 31%  31 69% 
Escola  71  55 78%  27 38%  71 100% 
Outro local 28  18 64%  15 54%  20 71% 
 p    0,003   0,157   < 0,001 
Merenda da tarde          
Casa  40  0 0%   -   -    -   -  
Escola  85  3 4%   -   -    -   -  
Outro local 13  1 8%   -   -    -   -  

 p    0,305       
Jantar          
Casa  130  51 39%  21 16%  68 52% 
Outro local 7  2 29%  5 71%  3 43% 
  p    0,573   < 0,001   0,626 

R
ap

az
es

 

Local de realização da refeição           
Merenda da manhã          
Casa  11  0 0%  - -  - - 
Escola  97  4 4%  - -  - - 
Outro local 2  2 100%  - -  - - 
 p    0,007     
Almoço            
Casa  46  18 39%  5 11%  25 54% 
Escola  74  61 82%  25 34%  74 100% 
Outro local 35  24 69%  10 29%  30 86% 
 p    < 0,001   0,019   < 0,001 
Merenda da tarde          
Casa  31  0 0%  - -  - - 
Escola  99  4 4%  - -  - - 
Outro local 16  0 0%  - -  - - 
 p    0,377       
Jantar            
Casa  144  53 37%  31 22%  77 54% 
Outro local 6  1 17%  1 17%  2 33% 
  p      0,314   0,776   0,333 

N = número total de crianças nas respectivas categorias 
n = número total de crianças que consumiu fruta/hortícolas/sopa nas respectivas categorias 

Tabela 9. Prevalência de crianças consumidoras de hortofrutícolas, de acordo com o local de 
realização da refeição. 
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Em relação aos locais de realização das merendas da manhã e da tarde, é 

de destacar a baixa prevalência de ingestão de fruta nestas refeições, não sendo, 

no entanto, adequado proceder-se à comparação da prevalência de ingestão 

pelos diferentes locais de realização das refeições, pelo reduzido número de 

indivíduos nalgumas categorias (tabela 9). 

 

 

Fruta Hortícolas Sopa  

Mediana (P 25/P 75) (g) N 

Local de realização da refeição 
Merenda da manhã    
Casa  5 (0/210) 0 (0/119) 554 (0/726) 11 
Escola  174 (87/296) 0 (0/43) 541 (363/726) 97 
Outro local  174 (174/174) 185 (0/370) 121 (0/242) 2 
 p 0,259 0,770 0,128  
Almoço     
Casa  5 (0/205) 0 (0/53) 363 (0/726) 45 
Escola  174 (100/300) 0 (0/56) 541 (363/726) 71 
Outro local  139 (0/256) 12,5 (0/33) 424 (363/726) 28 
 p 0,003 0,872 0,127  
Merenda da tarde    
Casa  59 (0/174) 0 (0/55) 363 (0/726) 40 
Escola  174 (100/290) 0 (0/47) 541 (363/726) 85 
Outro local  174 (82/325) 0 (0/18) 541 (363/726) 13 
 p 0,002 0,326 0,034  
Jantar      
Casa  168 (58/277) 0 (0/46) 541 (363/726) 130 
Outro local  160 (76/274) 27 (10/87) 363 (191/726) 7 
 p 0,829 0,049 0,185  

Nota: outro local – inclui ATL, casa de familiar/amigo, shopping, café/restaurante 

Tabela 10. Consumo de fruta, hortícolas e sopa nas raparigas, de acordo com o local de 
realização da refeição. 
(P25 – Percentil 25; P75 – Percentil 75) 
 

 

Passando agora à comparação da quantidade absoluta de hortofrutícolas 

ingerida nas 24 horas anteriores, de acordo com os locais de realização de 

refeições (tabelas 10 e 11), e à semelhança do observado na análise apresentada 

anteriormente, observou-se que os alunos que almoçaram em casa, 

apresentaram uma menor mediana de ingestão de fruta, em ambos os sexos 
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(raparigas: 5g vs 174g na escola e 139g noutros locais, p=0,003; rapazes: 50g vs 

174g na escola e 150g noutros locais, p=0,037). Resultados semelhantes foram 

observados no que se refere à ingestão de sopa, apenas nos rapazes, cuja 

mediana de ingestão foi superior nos que almoçaram na escola (541g vs. 363g 

em casa e noutros locais; p=0,047).  

 

  Fruta Hortícolas Sopa  

  Mediana (P 25/P 75) (g) n 
Local de realização da refeição 
Merenda da manhã    
Casa  174 (0/224) 0 (0/0) 726 (484/726) 5 
Escola  174 (87/302) 0 (0/52) 541 (363/726) 100 
Outro local  174 (96/326) 56 (0/175) 363 (347/949) 6 
 p 0,701 0,104 0,595  
Almoço     
Casa  50 (0/256) 0 (0/0) 363 (121/726) 46 
Escola  174 (87/302) 0 (0/56) 541 (363/726) 74 
Outro local  150 (64/278) 0 (0/50) 363 (363/726) 35 
 p 0,037 0,014 0,047  
Merenda da tarde    
Casa  150 (0/256) 0 (0/0) 541 (363/726) 31 
Escola  174 (0/302) 0 (0/53) 484 (363/726) 99 
Outro local  114 (70/278) 0 (0/31) 363 (363/726) 16 
 p 0,348 0,316 0,555  
Jantar    
Casa  171 (16/295) 0 (0/50) 484 (363/726) 144 
Outro local  87 (0/209) 0 (0/56) 363 (0/587) 6 
 p 0,305 0,454 0,152  

Nota: outro local – inclui ATL, casa de familiar/amigo, shopping, café/restaurante 

 
Tabela 11. Consumo de fruta, hortícolas e sopa nos rapazes, de acordo com o local de realização 
da refeição. 
(P25 – Percentil 25; P75 – Percentil 75) 
 

O local onde tomaram a merenda da tarde associou-se ao consumo total de 

fruta e sopa no dia, apenas nas raparigas. Observou-se que as que realizaram 

esta refeição em casa, reportaram uma mediana de ingestão inferior de fruta e 

sopa, ao longo do dia (fruta: 59g em casa vs. 174g na escola e noutros locais; 

p=0,002; sopa: 363g em casa, vs. 541g na escola e noutros locais, p=0,034). 
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IV. Consumo de hortofrutícolas, de acordo com o estado ponderal 

As raparigas avaliadas apresentavam um IMC médio de 17,7kg/m² e nos 

rapazes a média de IMC foi de 18,1kg/m² (p=0.372). Relativamente à 

classificação do estado ponderal na nossa amostra, 29 raparigas (21%) e 30 

rapazes (20%) encontravam-se com excesso de peso e 13 raparigas (9%) e 33 

rapazes (22%) foram classificados como obesos, obtendo-se assim uma 

prevalência de excesso de peso (incluindo a obesidade) de 30% nas raparigas e 

42% nos rapazes.  

Na tabela 12 procurou-se descrever a prevalência de alunos que consumiu 

fruta, hortícolas e sopa, de acordo com o estado ponderal.  

A prevalência de consumo de hortícolas foi inferior nos rapazes com excesso 

de peso quando comparada com a dos normoponderais (43% vs. 27%; p=0,047). 

Não se observaram outras diferenças, com significado estatístico, na prevalência 

de consumo de hortofrutícolas de acordo com estado ponderal, em ambos os 

sexos (tabela 12). 

     Fruta  Hortícolas  Sopa 
   N  N %  n %  n % 
 Estado ponderal 

R
ap

ar
ig

as
 

            
<P85  98  75 77%  42 43%  87 89% 
≥P85  42  28 67%  22 52%  35 83% 
  p      0,225   0,300   0,378 

R
ap

az
es

             
<P85  89  67 75%  38 43 %  81 91% 
≥P85  63  45 71%  17 27%  61 97% 
  p      0,595   0,047   0,154 

N = número total de crianças nas respectivas categorias 
n = número total de crianças que consumiu fruta/hortícolas/sopa nas respectivas categorias 

Nota: : P85 – percentil 85 de IMC (<P85 = inclui peso normal e baixo peso; ≥P85 = inclui excesso de peso e 
obesidade 

 
Tabela 12. Prevalência de crianças consumidoras de hortofrutícolas (fruta, hortícolas e sopa), de 
acordo com o estado ponderal. 
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Já quando comparamos as medianas de consumo de hortofrutícolas entre as 

duas categorias de estado ponderal, apenas as raparigas com excesso de peso, 

reportaram uma menor ingestão de fruta, quando comparadas às raparigas 

normoponderais (114g vs, 174g; p=0,034).  

Não se encontrou mais nenhuma associação estatisticamente significativa 

entre o consumo quantitativo de hortofrutícolas e o estado ponderal, em ambos os 

sexos. 

 
   Fruta Hortícolas Sopa   
   Mediana (P 25/P 75) (g) n 

 Estado ponderal 

R
ap

ar
ig

as
 

<P85   174 (46/301) 0 (0/301) 541 (363/726) 98 

≥P85 114 (0/187) 15 (0/56) 363 (333/726) 42 
 p 0,034 0,320 0,103  

R
ap

az
es

 

<P85   174 (44/302) 0 (0/54) 363 (363/726) 89 

≥P85   101 0/274) 0 (0/30) 541 (363/726) 63 

 p 0,205 0,095 0,141  
 

Nota: P85 – percentil 85 de IMC (<P85 = inclui baixo peso e peso normal e; ≥P85 = inclui excesso de peso e  
obesidade 

 
Tabela 13. Consumo de fruta, hortícolas e sopa, de acordo com o estado ponderal. 
(P25 – Percentil 25; P75 – Percentil 75) 
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Discussão e Conclusões 

O consumo absoluto médio de hortofrutícolas reportado por esta amostra de 

crianças (ingestão média de fruta - 163g; ingestão média de hortícolas - 271g), foi 

superior ao descrito no estudo Pro Children (23) que reportou uma ingestão média 

de fruta e hortícolas nas crianças portuguesas de 153 g e 111 g, respectivamente, 

valores que se situaram acima da média dos países europeus incluídos no 

mesmo estudo. Todavia, os nossos resultados poderão estar sobrestimados, uma 

vez que para o cálculo da quantidade total de hortícolas se considerou que numa 

porção de sopa (250g) continha 125g de hortícolas, tal como foi descrito por 

outros autores (30).  

Verificou-se que as raparigas mais velhas e as que frequentavam os 3º e 

4ºanos de escolaridade, reportaram uma menor ingestão de sopa. Relativamente 

a esta questão, um artigo de revisão sobre o tema, publicado em 2006 (26), faz 

referência a dez artigos que reportaram uma diminuição do consumo de 

hortofrutícolas com o aumento da idade.  

Neste trabalho, não foi encontrada nenhuma associação entre a 

escolaridade dos pais e o consumo de hortofrutícolas. Pelo contrário, num 

projecto denominado EnKids (31) realizado em Espanha, em 2003, e que tinha 

como objectivo analisar os padrões alimentares nas crianças e jovens espanhóis, 

a sua relação com factores socio-demográficos e de estilo de vida, observou-se 

que as crianças cujas mães apresentavam um nível de escolaridade mais baixo, 

tendiam a consumir uma menor quantidade de hortícolas e uma maior quantidade 

de alimentos energeticamente mais densos. Este resultado vai de encontro ao 

descrito por investigadores portugueses, num estudo em que se avaliou a 
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importância dos factores económicos e educacionais nas escolhas alimentares de 

uma amostra representativa de adultos (32), e no qual se observou que um alto 

nível de escolaridade se traduzia num maior consumo de sopa, hortícolas e fruta, 

em ambos os sexos. A discordância dos nossos resultados em relação aos 

descritos pode dever-se ao facto de, na nossa amostra, existir grande 

discrepância entre a proporção de pais com baixa escolaridade (que ronda os 

40%) e a dos pais com elevada escolaridade (entre 5 e 10%).   

No que diz respeito ao local onde as crianças realizaram as refeições, é 

possível verificar que os alunos que almoçaram na escola apresentaram um maior 

consumo de fruta e sopa. Assim, todos aqueles que almoçaram na cantina da 

escola (164 alunos – 49%), ingeriram sopa. De entre estes, apenas 64 alunos 

(21%), ingeriram sopa ao jantar. Ora, estes resultados sugerem que a escola se 

apresenta como o local de maior disponibilidade e acessibilidade de 

hortofrutícolas (em particular sopa e fruta), comparativamente à casa dos alunos.  

Já no que concerne ao local onde tomaram a merenda da tarde, verificou-se 

uma vez mais que as alunas que tomaram esta refeição na escola apresentaram 

uma maior mediana de ingestão de fruta e sopa, ao longo de todo o dia. Portanto, 

para além de parecer que as crianças na escola comem melhor (ingerindo mais 

sopa e fruta), levanta-se a hipótese das merendas realizadas em casa, 

condicionarem outras escolhas alimentares menos saudáveis durante o dia, 

nomeadamente, uma mais baixa ingestão de hortofrutícolas.  

No presente trabalho, foi encontrada, nas raparigas, uma associação 

negativa entre o excesso de peso e o consumo de fruta, que vai ao encontro do 

resultado descrito por Tohill et al. (33) num artigo de revisão sobre o tema, 

publicado em 2004. O nosso resultado está também de acordo com o reportado 
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por Moreira P. et al (2005), (34) que numa amostra representativa de adultos 

portugueses, constatou que o consumo de fruta se associava a um peso mais 

baixo, nas mulheres. 

Não podemos deixar de referir algumas limitações presentes neste trabalho. 

Deste modo, embora o inquérito de recordação das 24 horas anteriores, seja 

largamente utilizado em estudos epidemiológicos para avaliar a ingestão 

alimentar e nutricional, este apresenta alguns inconvenientes, nomeadamente, o 

facto da validade da informação depender da memória a curto prazo, da 

capacidade, neste caso concreto, das crianças, estimarem porções, da sua 

habilidade de comunicação e do seu grau de cooperação (35). Ora, estes entraves 

originaram dificuldades na estimativa das porções impedindo, consequentemente, 

a quantificação de todos os alimentos, o que dificultou, ainda, a obtenção de 

informação sobre o total energético ingerido. Por sua vez, esta limitação teve 

como consequência a impossibilidade de ajustar a ingestão dos hortofrutícolas em 

análise, para o valor energético total ingerido no dia, o que pode de alguma forma 

ter enviesado as comparações efectuadas, nomeadamente quando se 

compararam ingestões segundo o estado ponderal das crianças. 

Outro obstáculo poderá ser a diferença entre as metodologias utilizadas nos 

diversos estudos pesquisados bibliograficamente, e com os quais comparámos os 

nossos resultados, o que poderá ter contribuído para as diferenças encontradas. 

Não obstante as limitações descritas, acreditamos que este trabalho terá 

contribuído para um melhor conhecimento sobre os determinantes socio-

demográficos do consumo de hortofrutícolas nesta população, que poderá ser útil 

no desenvolvimento de estratégias de intervenção futuras, que tenham como 
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finalidade promover hábitos alimentares saudáveis, junto dos alunos das escolas 

EB1 de Canelas.  

Mediante estes resultados, pensamos que deveriam ser desenvolvidas 

estratégias de intervenção com o objectivo de incentivar os alunos a almoçar na 

cantina e, por outro lado, envolver os pais em programas de educação alimentar 

nas escolas e na comunidade em geral, de modo a que hábitos alimentares 

saudáveis cheguem também às casas das crianças e às suas famílias.  

Em casa, os pais são os responsáveis pela disponibilização e pela 

acessibilidade ao consumo de alimentos saudáveis, podendo assim induzir, nos 

seus filhos a adopção de comportamentos alimentares saudáveis. (28)  

Nesta amostra, uma minoria dos alunos consumiu fruta nas merendas, pelo 

que devemos estar sensíveis para a promoção do consumo destes alimentos 

nestas refeições, incluindo este aspecto particular, nos programas de educação 

alimentar. 

A crescente integração de hortas no ambiente escolar, por exemplo, tem-se 

mostrado benéfica para a ampliação dos conhecimentos dos discentes 

relativamente aos hortofrutícolas e para o aumento do consumo destes alimentos. 

Neste âmbito, a investigação científica demonstra que as crianças que plantam e 

cuidam dos frutos e hortícolas, apresentam maior probabilidade de os vir a 

consumir posteriormente (36). Ora, este seria um projecto interessante a 

implementar, englobando toda a comunidade escolar e a família, com o objectivo 

de promover o consumo de hortofrutícolas.  

Concluímos que nesta amostra, o consumo médio de hortofrutícolas se 

situou dentro dos valores recomendados pela OMS. Contudo, alguns sub-grupos 

revelaram um consumo mais baixo, como as crianças mais velhas, as que 
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almoçaram em casa e as raparigas com excesso de peso, merecendo por isso 

uma especial atenção aquando do planeamento de programas de intervenção no 

âmbito da alimentação saudável. 
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