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Resumo  

 A prevalência de excesso de peso e obesidade infantil tem vindo a 

aumentar de forma acelerada em todo o mundo, pelo que se torna fundamental a 

prevenção e tratamento desta doença. 

O presente trabalho pretendeu avaliar a eficácia de três abordagens 

distintas no tratamento da obesidade infantil, tendo em conta os valores de índice 

de massa corporal, a evolução de conhecimentos, atitudes e comportamentos 

face à alimentação e prática de exercício físico. 

Os participantes deste estudo foram divididos por três grupos de 

intervenção: 

Grupo 1 - 15 crianças dos 7 aos 9 anos de idade com excesso de peso ou 

obesidade da consulta de nutrição do Centro de Saúde de Valongo e Ermesinde; 

Grupo 2 - 14 crianças dos 7 aos 9 anos de idade com excesso de peso ou 

obesidade da consulta de nutrição e que frequentam o 3º ano nas escolas que 

têm sessões de educação alimentar; 

Grupo 3 - 8 crianças dos 7 aos 9 anos de idade com excesso de peso ou 

obesidade da consulta de nutrição, que frequentam o 3º ano nas escolas 

mencionadas anteriormente e cujas mães frequentam os grupos terapêuticos. 

 Durante a intervenção de seis meses, todas as crianças tiveram 

mensalmente consulta de nutrição, e as crianças dos grupos 2 e 3 assistiram a 

dez sessões de educação alimentar realizadas na escola. As mães das crianças 

do grupo 3 participaram em sete sessões terapêuticas. 

 No final da intervenção, verificou-se uma diminuição significativa no índice 

de massa corporal de todas as crianças (Grupo 1: de 24,8 ± 2,92 kg/m2 para 24,2 

± 2,97 kg/m2, grupo 2: de 22,6 ± 3,00 kg/m2 para 22,3 ± 3,15 kg/m2 e grupo 3 de 
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24,6 ± 4,08 kg/m2 para 23,8 ± 3,81 kg/m2). Os conhecimentos sobre a Nova Roda 

dos Alimentos e Alimentação Saudável aumentaram durante a intervenção em 

todos os grupos de crianças. No que diz respeito à prática de exercício físico, no 

início 21 crianças praticavam exercício passando no final esse número para 32.   

Os resultados deste estudo indicam que as três abordagens utilizadas 

foram eficazes, uma vez permitiram a redução do índice de massa corporal, a 

melhoria de conhecimentos e o aumento do exercício físico, em todas as 

crianças. 

Palavras-Chave: criança, obesidade, tratamento, família, escola. 

 

Abstract 

 The prevalence of childhood overweight and obesity is increasing too fast 

all over the world, because of that it becomes crucial the prevention and treatment 

of this disease. 

 The aim of this study was to evaluate the efficacy of three different 

approaches in childhood obesity treatment. The values of body mass index, the 

food and nutrition knowledge, attitudes and behaviours, and the practice of 

physical activity were evaluated. 

   The participants from this study were distributed in three intervention 

groups: 

Group 1 – 15 children aged 7 to 9 overweight or obese which are attending to 

nutrition counselling in Centro de Saúde de Valongo e Ermesinde;  

Group 2 – 14 children aged 7 to 9 overweight or obese which are attending to 

nutrition counselling and having food and nutrition education sessions in their 

schools; 
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Group 3 – 8 children aged 7 to 9 overweight or obese which are attending to 

nutrition counselling, having food and nutrition education sessions in their schools, 

and their mothers, who are attending group therapy. 

 During the intervention, that last six months, all children had nutrition 

counselling once a month and children from group 2 and 3 had ten food and 

nutrition education sessions at school. The mothers from the third group had 

seven therapeutic sessions. 

 In the end of the intervention, a significant decreasing of body mass index in 

all children was observed (group 1: from 24,8 ± 2,92 kg/m2 to 24,2 ± 2,97 kg/m2, 

group 2: from 22,6 ± 3,00 kg/m2 to 22,3 ± 3,15 kg/m2 and group 3 from 24,6 ± 4,08 

kg/m2 to 23,8 ± 3,81 kg/m2). The knowledge about the New Portuguese Food 

Guide and healthy eating habits had increased during the interventions in all 

groups. At the beginning 21 children reported that they were physically active, 

while at the end this number changed to 32 children. 

 The results from this study indicate that the three approaches were 

effective. All of them showed a reduction of Body Mass Index, the improvement of 

food and nutrition knowledge and the increase of physical activities. 

Key words: Child, obesity, treatment, family, school. 
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1. Introdução 

Durante as duas últimas décadas, a prevalência de excesso de peso (ExP) 

e Obesidade (Ob) infantil aumentou rapidamente em todo o mundo, atingindo 

proporções epidémicas. (1) Segundo dados da Internacional Obesity Task Force 

(IOTF), pelo menos 155 milhões de crianças (cerca de 10%) de todo o mundo, em 

idade escolar (5-17anos), têm ExP (incluindo Ob).(2) Esta epidemia atinge grandes 

dimensões na Europa, mas em proporções diferentes consoante a área 

geográfica. Assim, nos países do norte da Europa a prevalência de ExP e Ob, em 

crianças dos 7 aos 10 anos de idade, varia entre 10 e 20%, enquanto nos países 

do sul, essa prevalência é mais elevada atingindo os 20 a 35%. (2, 3) Portugal, 

sendo um país do sul da Europa, segue essa tendência. Um estudo realizado em 

Portugal por Padez e seus colaboradores, em crianças dos 7 aos 9 anos de 

idade, encontrou uma prevalência de ExP e Ob de 31,5% (11,3% das crianças 

tinham Ob).(4) Outros estudos, efectuados em crianças da Madeira e de várias 

regiões de Portugal Continental, encontraram prevalências semelhantes. 

(5)Segundo Jackson-Leach et al em 2010, mais de 26 milhões de crianças na 

Europa terão ExP ou Ob, verificando-se um aumento anual de 1,3 milhões de 

crianças. (6) 

Apesar da definição de ExP e Ob se ter alterado ao longo do tempo, pode 

ser definida como o excesso de gordura corporal. (7) A definição de Ob infantil 

continua problemática, contudo praticamente todas as definições usam alguma 

variante do Índice de Massa Corporal (IMC). Nas crianças e nos adolescentes, os 

valores de IMC variam com a idade e o sexo, o que torna a definição de Ob mais 

complexa do que nos adultos, onde se usam pontos de corte que não se alteram 

com essas variáveis. (8) O IMC tem sido indicado como o método mais 
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conveniente para medir a adiposidade relativa em crianças e adolescentes. (2, 9, 10) 

Foram criados diversos valores de referência de IMC para crianças e 

adolescentes. Com o intuito de permitir comparações internacionais, Cole et al 

desenvolveu um conjunto de valores de referência, para os quais usou dados 

representativos de seis populações, que incluíam Grã-Bretanha, Brasil, Holanda, 

Hong Kong, Singapura e Estados Unidos. Desenvolveram-se curvas de percentil 

que passavam nos valores de IMC de 25 kg/m2 e 30 kg/m2 na idade de 18 anos. 

Os pontos de corte que foram criados, para definir ExP e Ob, são específicos para 

a idade e o sexo, e correspondem aos pontos de corte para ExP e Ob no adulto. 

(2, 11)  

Apesar dos mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento da Ob não 

estarem completamente esclarecidos, sabe-se que a Ob ocorre quando existe 

ingestão energética excessiva e/ou insuficiente gasto energético, conduzindo a 

um balanço energético positivo. (7, 12) Existem muitos factores que contribuem para 

este balanço energético positivo, não se podendo atribuir a prevalência da Ob a 

uma única etiologia. Assim, a Ob resulta da interacção de vários factores tais 

como genéticos, biológicos, metabólicos, comportamentais e ambientais. (7, 12, 13) 

Apesar da influência que os factores genéticos possam ter na Ob infantil, o 

aumento da prevalência desta doença durante as últimas duas décadas não é 

justificada por factores genéticos, uma vez que duas décadas não é tempo 

suficiente para se registar uma mudança no pooll génico da humanidade, assim a 

explicação possível consiste na ocorrência de modificações profundas do 

ambiente, nomeadamente de comportamentos, muito particularmente do 

comportamento alimentar e de actividade física. (14, 15) 
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O padrão de alimentação tem mudado entre as crianças e os adultos, o 

tradicional padrão de comer em casa e em família está em mudança, são cada 

vez mais as refeições que se fazem fora de casa. (15-17) Ao comer fora de casa, 

especialmente fast-food, a criança está a ingerir mais gordura, açúcar, alimentos 

de maior densidade energética e menos fibras (18-20), o que pode estar associado 

com o aumento de gordura corporal. (21) 

O aumento do consumo de bebidas açucaradas está positivamente 

associado com o aumento da ingestão energética, podendo contribuir para o 

aparecimento da Ob infantil. (7, 15, 16, 21) O aumento do consumo destas bebidas 

parece substituir o consumo de outras bebidas como o leite e sumos de fruta. (7, 16, 

17, 19) 

Quando se come fora de casa, normalmente consome-se uma quantidade 

maior de alimentos e/ou escolhem-se alimentos com maior densidade energética. 

(15, 16, 19) O aumento no tamanho das porções parece estar associado com o 

aumento de gordura corporal em crianças. (21) 

Alguns estudos têm encontrado uma associação positiva entre a ausência 

de Pequeno-almoço e a ocorrência de Ob infantil. (2, 18, 21) 

Um maior número (nº) de refeições em família está associado a maior 

ingestão de frutas, legumes, leite e menor ingestão de fritos e bebidas 

açucaradas. (16, 17, 19, 21, 22) Encontra-se também associado a um aporte maior de 

nutrientes como cálcio, ferro, vitaminas e fibras e menor ingestão de gordura 

saturada e trans. (16, 21) 

Segundo Franko et al, parece existir uma associação inversa entre a 

frequência de refeições e o peso corporal em crianças. (23) 
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A frequência do consumo de snacks tem aumentado em detrimento de 

algumas refeições, sendo estes de maior densidade energética. (2, 21) 

A diminuição da actividade física e o aumento de actividades sedentárias, 

estão associados à ocorrência de Ob na infância. Vários estudos, têm 

demonstrado que actividades sedentárias como ver televisão e jogar jogos 

electrónicos está associado com a Ob em crianças. (2, 7, 18, 24-28) Um estudo 

realizado em Portugal, com crianças dos 7 aos 9 anos de idade, evidenciou que a 

Ob era mais frequente nas crianças que passavam mais tempo a jogar jogos 

electrónicos. (29) Ver televisão para além de estar associado a uma menor 

actividade física, relaciona-se com alterações do comportamento alimentar, por 

encorajar o consumo de snacks, ou por modular os hábitos alimentares através 

da exposição a publicidade sobre alimentos ricos em açúcar e/ou gordura. (2, 18, 25, 

28, 30) As crianças estão expostas a cerca de 10000 anúncios de alimentos por 

ano, dos quais 95% são sobre fast-food, doces, cereais açucarados e bebidas 

açucaradas. (30) 

Outros factores de risco associados ao desenvolvimento da Ob infantil são: 

a Ob dos pais, (2, 10, 24, 31, 32) especialmente a Ob da mãe, (33, 34) o elevado aumento 

de peso durante a gravidez (31, 35, 36) e a ocorrência de diabetes gestacional. (2, 10, 

36) O baixo peso ao nascer para a idade gestacional está associado a maior risco 

de deposição central de gordura, o que confere aumento de risco cardiovascular, 

(2, 8) também o elevado peso ao nascer confere maior risco de Ob infantil. (8, 31, 32) 

O aleitamento materno para além de trazer inúmeros benefícios para a criança e 

sua mãe, parece ter um efeito protector contra a Ob na infância. (2, 8, 18, 37, 38) Uma 

maior duração do aleitamento materno também parece estar associada a menor 

risco de desenvolver Ob. (39) Um rápido aumento de peso durante a infância e um 
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“ressalto adipocitário” precoce têm sido identificados com factores de risco da Ob 

infantil, (2, 8) assim como o nº reduzido de horas de sono. (40, 41) 

As características dos pais, como nível de educação, ocupação e padrão 

alimentar podem também influenciar a ocorrência de Ob na criança. (24) Encontra-

se descrito que a prevalência da Ob infantil é maior em famílias de baixo nível 

socioeconómico e educacional, com menor nº de filhos e com procedência 

urbana. (32, 42) 

A Ob na infância pode levar ao aparecimento de graves consequências 

físicas e psicológicas. As consequências a curto-prazo da Ob incluem 

complicações ortopédicas, distúrbios do metabolismo, Diabetes Mellitus tipo 2, 

perturbações de sono, diminuição da função imune, problemas de pele e aumento 

da pressão arterial. (2, 18, 43-45) A Ob tem um impacto imediato na imagem corporal 

da criança, o que adicionalmente pode resultar em consequências psicossociais, 

como baixa auto-estima, isolamento e rejeição social, falta de confiança, 

discriminação, e depressão. (2, 8, 43, 44) As crianças com Ob são desde cedo alvo de 

discriminação sistemática pelos pares, membros da família e professores. (30, 44) A 

consequência mais grave e prevalente a longo prazo da Ob infantil poderá ser a 

Ob e consequentes morbilidades na idade adulta. (10, 15, 43, 44, 46) A Ob nos adultos 

tem frequentemente origem durante a infância. (44) Adultos que foram crianças 

obesas têm um risco aumentado de morbilidades e mortalidade independente do 

seu peso em adulto. (43, 47) Nas crianças obesas verifica-se um aumento dos 

factores de risco para doença cardiovascular, como hipertensão, dislipidemias e 

aterosclerose precoce. (10, 44, 48) A Ob infantil, principalmente quando severa, pode 

levar a maturação precoce, assim as crianças têm uma idade óssea avançada, 

maior densidade e área óssea e aumento dos níveis de hormonas sexuais. (44) 
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Uma puberdade precoce encontra-se associada a insulino-resistência, alterações 

a longo prazo na composição óssea, a uma resposta adrenal exagerada e ao 

síndrome do ovário poliquístico. (15, 18, 44) Nas raparigas, a puberdade precoce 

aumenta o tempo de exposição aos estrogénios, o que poderá elevar o risco de 

cancro da mama e ovário. (44)  

Outras consequências físicas da Ob infantil incluem: problemas de sono 

(apneia obstrutiva do sono, síndrome da hipoventilação), problemas respiratórios 

(asma), problemas gastrointestinais (esteatose hepática não alcoólica, colelitíase) 

e alterações no sistema da coagulação. (15, 49) 

Tendo em conta a crescente prevalência da Ob infantil e as suas 

consequências a curto e longo prazo, torna-se fundamental actuar rapidamente 

no sentido de contrariar essa tendência. Assim, o objectivo principal do tratamento 

da Ob infantil é promover e melhorar a saúde física da criança, através da 

implementação de estilos de vida saudáveis. (15) Deve-se promover um estado 

nutricional que reduza as comorbilidades sem comprometer o normal crescimento 

da criança. (50) Segundo a American Dietetic Association o tratamento da Ob 

infantil requer a combinação de programas com multi-componentes que incluem a 

escola e a família. (44) 

A escola é um excelente local para tratar e prevenir a Ob, uma vez que 

mais nenhuma instituição tem um contacto tão contínuo e intenso com as crianças 

durante os primeiros anos de vida. (2, 51, 52) Programas desenvolvidos na escola 

facilmente abrangem grande nº de crianças e de vários estratos económicos, 

incluindo crianças de baixo nível sócio-económico, que caso contrário, não tinham 

acesso a nenhum tratamento. (2, 52) Na sala de aula podem-se desenvolver 

programas de educação alimentar, com o objectivo de ajudar a criança a adoptar 
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comportamentos alimentares saudáveis e a praticar actividade física 

regularmente. (2, 21, 43, 51, 53, 54) A criança realiza cerca de uma a duas refeições por 

dia na escola, pelo que a cantina e o bar escolar podem proporcionar um 

ambiente natural onde a criança está exposta e aprende padrões de alimentação 

saudáveis. (2, 44, 52) Através do espaço e infra-estruturas disponíveis, a prática 

segura de actividade física encontra-se mais acessível na escola. (43, 44, 54) A 

escola pode facilmente atingir a família e a comunidade permitindo assim o 

desenvolvimento de programas mais abrangentes. (2, 43) 

Os pais, sendo os principais cuidadores e educadores das crianças, estão 

numa posição única para auxiliar no tratamento da Ob infantil, (55) são eles que 

influenciam o desenvolvimento da criança através dos genes e do ambiente 

familiar. (17, 18) São os pais que controlam o ambiente familiar, podendo promover 

comportamentos saudáveis, como por exemplo, a diminuição do consumo de 

alimentos densamente energéticos e o incentivo à prática regular de actividade 

física. (18, 55) Os pais podem usar estratégias para encorajar os esforços da criança 

na mudança de comportamentos. Programas em que os pais são treinados para 

usar uma abordagem positiva e motivar a criança na mudança de 

comportamentos estão associados a uma perda de peso superior, em 

comparação com programas que não usam esse tipo de abordagem. (21, 55-57) As 

intervenções baseadas na família ensinam aos pais técnicas de motivação, 

controle de estímulos e reestruturação do ambiente familiar, para criar um 

ambiente que facilite a aquisição e manutenção de uma alimentação saudável e 

actividade física regular por parte das crianças com Ob. (56) A possibilidade de 

outros membros da família beneficiarem com a intervenção é outro ponto positivo 

dos programas de tratamento da Ob infantil baseados na família. (30, 58) 
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2. Objectivos 

O presente trabalho teve como objectivo avaliar a eficácia de três 

abordagens distintas no tratamento da Ob infantil, tendo em conta os valores de 

IMC, a evolução de conhecimentos, atitudes e comportamentos face à 

alimentação e prática de exercício físico (EF). 

 

3. Material e Métodos 

3.1 Origem do estudo 

Este estudo surge no seguimento do Projecto de Intervenção para a 

Redução de Obesidade Infantil - Nem Bucha Nem Estica, elaborado pela equipa 

de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Valongo e Ermesinde (CSVE). O 

referido projecto teve início em 2005 e tem uma duração prevista até 2009. A 

amostra é formada por 116 crianças que frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico 

(EB), da freguesia de Ermesinde. A intervenção directa do projecto, tem vindo a 

ser realizada através de sessões de educação alimentar, adaptadas aos 

conhecimentos das crianças e plano curricular das escolas. Após avaliação 

nutricional, as crianças com ExP e Ob são encaminhadas para a consulta de 

nutrição do CSVE efectuando-se o seu seguimento. Actualmente, no 3º ano do 

projecto, surgiu a necessidade/oportunidade de envolver um pouco mais a família, 

para além da comunidade escolar. Deste modo, pretendeu-se criar grupos 

terapêuticos com as mães, em que inicialmente era fornecida informação sobre 

temas na área, e posteriormente, através da partilha de experiências e ideias das 

mesmas, se criasse um ambiente favorável ao debate construtivo, com o objectivo 

de implementar hábitos saudáveis nas suas famílias. 
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3.2 Selecção da amostra 

Das 116 crianças do Projecto Nem Bucha Nem Estica, 29 após avaliação 

antropométrica realizada no final do 2º ano deste projecto, foram classificadas 

como tendo ExP ou Ob, de acordo com os critérios definidos por Cole et al. (11) 

Essas 29 crianças foram convidadas a participar neste estudo, através da 

distribuição de uma declaração de consentimento aos pais (de acordo com a 

“Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial). Também foi entregue 

uma declaração de consentimento às mães para pertencerem aos grupos 

terapêuticos. Depois de assinadas e entregues as declarações, 22 crianças 

entraram para o presente estudo assim como 19 mães. Após algumas tentativas, 

das 19 mães apenas 8 aderiram às sessões terapêuticas, as restantes 

simplesmente acompanhavam as crianças à consulta. Contudo, devido à 

incompatibilidade de horários das mesmas foi necessária a criação de dois 

subgrupos, tendo quatro elementos cada. 

Os critérios de inclusão das crianças, da consulta de nutrição do CSVE, 

para pertencerem a este estudo foram terem ExP ou Ob, idade compreendida 

entre 7 e 9 anos e não terem comparecido a mais do que duas consultas de 

nutrição. Depois de analisados os dados relativos às crianças da consulta, e 

respeitando os critérios anteriormente referidos, foram convidadas a participar 15 

crianças e suas mães as quais responderam favoravelmente. De referir que 

apenas 3 crianças receberam anteriormente consulta de nutrição, as restantes 12 

tinham a primeira consulta marcada para o mês de Novembro, altura de aplicação 

dos inquéritos. 
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Figura 1. Algoritmo da selecção da amostra. 

 

3.3 Grupos de intervenção 

Neste estudo foram avaliadas três abordagens distintas no tratamento da Ob 

infantil, pelo que os participantes foram divididos por três grupos: 

Grupo 1 - Crianças dos 7 aos 9 anos de idade com ExP ou Ob da consulta de 

nutrição do CSVE; 

Grupo 2 – Crianças dos 7 aos 9 anos de idade com ExP ou Ob da consulta de 

nutrição e que frequentam o 3º ano nas escolas que têm sessões de educação 

alimentar; 

Grupo 3 - Crianças dos 7 aos 9 anos de idade com ExP ou Ob da consulta de 

nutrição, que frequentam o 3º ano nas escolas mencionadas anteriormente e 

cujas mães frequentam os grupos terapêuticos.  

Excesso de peso/obesidade 

7 a 9 anos de idade 

2 ou menos consultas 

43 Crianças/Adolescentes da 
Consulta de Nutrição do CSVE 

*3 crianças com consulta 

 de seguimento 

15 Crianças* + 15 Mães 

Grupo 1 

*1 criança com 
consulta de 
seguimento

*2 crianças com 
consulta de 
seguimento 

*3 Crianças 
acompanhadas à 
consulta por outro 
cuidador 

Crianças e Mães convidadas  
(distribuição de declarações de 
consentimento) 

116 Crianças do 
Projecto Nem Bucha Nem Estica 

29 Excesso de peso/Obesidade 

Mães convidadas para formarem 
o grupo terapêutico 

8 Crianças* 
+ 8 Mães aceitaram  

14 Crianças*  
+ 11 Mães não aceitaram  

Grupo 3 Grupo 2 

22 Crianças + 19 Mães* aceitaram 
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3.4 Recolha de dados 

Os dados iniciais foram recolhidos entre 30 de Outubro de 2007 e 29 de 

Novembro de 2007 mediante a aplicação de um inquérito elaborado previamente 

para este fim. Esse inquérito foi adaptado do inquérito elaborado na disciplina de 

Nutrição e Saúde Pública, no ano lectivo 2005/06, intitulado “Estilos de Vida, 

Composição Corporal e Opinião sobre o Serviço de Alimentação de uma 

População Estudantil”. O inquérito desenvolvido e designado de protocolo de 

avaliação nutricional, conhecimentos, preferências e estilo de vida incluía vários 

parâmetros como: dados pessoais, dados antropométricos incluindo composição 

corporal, avaliação da ingestão alimentar, avaliação de conhecimentos sobre 

alimentação, dados relativos ao estilo de vida como prática de EF, nº de horas 

passadas a ver televisão, a jogar computador ou jogos electrónicos assim como, 

nº de horas de sono. Os inquéritos foram aplicados na consulta e eram de 

administração indirecta (anexo 1). 

Foi também aplicado às mães, um protocolo de avaliação nutricional, 

conhecimentos, preferências e estilo de vida que incluía vários parâmetros: dados 

pessoais, dados relativos ao estado geral de saúde, dados antropométricos 

incluindo composição corporal, avaliação da ingestão alimentar, avaliação de 

conhecimentos sobre alimentação, dados relativos à prática de EF, hábitos 

tabágicos e alcoólicos, comportamento alimentar, imagem corporal e confecção 

saudável. A primeira parte do inquérito era de administração indirecta, e a 

segunda parte relativa a conhecimentos, preferências e estilos de vida era de 

administração directa (anexo 2). 

No final da intervenção, entre 6 e 31 de Março de 2008, foram novamente 

aplicados os inquéritos às crianças e às suas mães. 
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3.5 Avaliações efectuadas 

Avaliação Antropométrica 

As avaliações efectuadas foram estatura, peso, perímetro da cintura (PC) e 

composição corporal.  

A estatura foi obtida com o auxílio de um estadiómetro, com marcação de 

0,1cm e fixo à parede plana e sem rodapé. Para a medição da estatura a criança 

tinha de se manter na posição vertical com as pernas direitas, os ombros 

relaxados, os braços estendidos ao longo do corpo e os pés descalços com os 

calcanhares próximos. Deveria estar a olhar para a frente com a cabeça 

posicionada no plano de Frankfort. (59, 60) 

O PC foi obtido com o auxílio de uma fita métrica flexível e inextensível, 

com sensibilidade de 0,1cm. A criança era orientada para permanecer na posição 

vertical, com o abdómen relaxado, braços pendentes ao longo do corpo, pés 

unidos e o peso do corpo igualmente distribuído pelos dois pés. Depois de 

localizar e marcar a última costela e a crista ilíaca na linha média axilar, aplicava-

se a fita métrica horizontalmente, no ponto médio entre esses dois pontos. O valor 

utilizado foi o resultante da média de três medições consecutivas. (59) 

A avaliação do peso e da composição corporal - massa gorda (MG), massa 

magra (MM) e água - foi feita com recurso à Tanita® Modelo TFB – 300, com 

sensibilidade de 0,1 kg e de 0,1% para a percentagem de gordura corporal. Cada 

criança foi avaliada com roupa leve e sem calçado. 

 

Características sócio-demográficas 

 Com a aplicação dos inquéritos foram recolhidos dados relativos ao 

agregado familiar, composição (pais separados, existência de irmãos), idade, 

escolaridade, profissão (classes adaptadas da escala de Graffar). 
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Avaliação da ingestão alimentar 

A informação relativa à ingestão alimentar foi obtida através da recordação 

das 24 horas anteriores, com questionário de aplicação indirecta. O questionário 

das 24 horas anteriores foi aplicado no início e fim do estudo. Cada criança foi 

convidada, através de uma série sistemática de questões a recordar e a 

descrever todos os alimentos e bebidas que consumiu nas últimas 24 horas. Para 

facilitar a recordação, faziam-se associações às rotinas diárias da criança como 

hora de levantar e deitar e a hora de entrada e saída da escola. Todos os 

inquéritos aplicados diziam respeito a um dia alimentar habitual. Foi utilizado o 

Manual de Quantificação de Alimentos (61), para estimar quantidades de alimentos 

ou bebidas ingeridos. O cálculo da ingestão alimentar diária foi obtido através do 

programa informático Food Processor versão 8.0 (ESHA, Research, USA). Os 

conteúdos em macronutrientes de certos alimentos foram calculados utilizando 

dados da Tabela da Composição de Alimentos (62) e informações dos rótulos dos 

produtos comerciais. 

 

Avaliação dos conhecimentos sobre alimentação 

Quanto à avaliação dos conhecimentos, as crianças foram questionadas 

acerca do que sabiam sobre a Nova Roda dos Alimentos (NRA), sobre 

Alimentação Saudável, e quais os alimentos que escolheriam para fazerem parte 

de um Pequeno-almoço saudável. 

 

3.6 Intervenção 

 Este estudo decorreu durante seis meses, compreendidos entre Outubro 

de 2007 e Março de 2008. Antes de iniciar a intervenção, organizaram-se 

algumas reuniões para apresentar o estudo aos diferentes intervenientes, assim 
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as reuniões destinaram-se aos professores das crianças envolvidas no projecto e 

às mães dessas crianças. Na reunião dirigida às mães, para além de apresentar o 

projecto, foi feito um pedido de colaboração nos grupos terapêuticos. Nessa 

última reunião, foi também abordado o tema da Ob infantil, de modo a sensibilizar 

as mães para a gravidade dessa doença e a necessidade de as envolver em 

conjunto com a escola no seu tratamento.  

 

Consulta de Nutrição 

 Numa primeira consulta era aplicado o protocolo de avaliação nutricional e 

recolhiam-se informações sobre os dados pessoais da criança (idade, 

escolaridade), história clínica (peso e comprimento ao nascer, duração da 

amamentação, evolução ponderal, antecedentes pessoais e familiares, distúrbios 

gastrointestinais), avaliação da ingestão alimentar (recordação das 24 horas 

anteriores, ingestão de água, alimentos preferidos e preteridos) e actividade 

física. Posteriormente procedia-se à avaliação antropométrica: estatura, peso, PC 

e composição corporal (MG, MM e água). Após análise dos dados recolhidos era 

calculado o IMC, avaliando as crianças segundo os critérios de IMC estabelecidos 

por Cole et al. (11) Para explicar à criança o valor de IMC obtido era-lhe mostrado 

um gráfico colorido. O cálculo de necessidades energéticas efectuou-se através 

das fórmulas do Food and Nutrition Board. (63) De seguida, calculava-se um plano 

alimentar, adequado às necessidades energéticas da criança e adaptado à sua 

rotina, o qual era explicado detalhadamente de modo a facilitar o seu 

cumprimento. As crianças recebiam aconselhamento sobre ingestão de água e 

EF. 

Nas consultas mensais de seguimento era avaliada a adesão ao plano 

alimentar, procedia-se a nova avaliação antropométrica, debatia-se sobre dúvidas 
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e dificuldades sentidas e sempre que necessário reformulava-se o plano 

alimentar. As consultas de nutrição decorriam no CSVE, numa fase inicial três 

tardes por semana para aplicação de inquéritos, passando depois para duas 

tardes, uma dessas tardes era a de segunda-feira para verificar a variação 

alimentar que ocorria durante o fim-de-semana. As consultas decorreram de 30 

de Outubro de 2007 a 31 de Março de 2008.  

 

Sessões de Educação Alimentar 

 As sessões decorriam na sala de aula, e tinham uma componente teórica, 

na qual era feita uma apresentação oral, com projecção de slides, e uma 

componente prática, em que se realizavam actividades com as crianças como 

jogos, trabalhos de grupo, desenhos e pinturas. Cada sessão durava entre 1hora 

a 1hora30minutos. As datas das sessões eram antecipadamente marcadas com 

cada professor do projecto. Foi realizado um total de 10 sessões onde se 

abordaram os seguintes temas: Vitaminas e Minerais; Frutas e Hortícolas (Dia 

Mundial da alimentação); Proteínas; Hidratos de Carbono (HC); Digestão; Lípidos; 

EF; Ob Infantil; Rotulagem e Escolhas Saudáveis (anexo3). As sessões decorreram 

desde o dia 10 de Outubro de 2007 a 12 de Março de 2008. 

 

Sessões Terapêuticas  

À semelhança das sessões para as crianças também as sessões para as 

mães tinham uma componente teórica, na qual era feita uma apresentação oral, 

com projecção de slides, e uma componente prática de debate e partilha de 

experiências. Durante as sessões, as mães eram motivadas a implementar um 

ambiente saudável em suas casas, que se baseava na oferta de alimentos e 

bebidas saudáveis e no incentivo da prática regular de EF. 
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A duração de cada sessão era de 1hora a 1hora30minutos. As sessões 

decorriam quinzenalmente, à segunda e quinta-feira ao final da tarde, na 

biblioteca do CSVE. Foram efectuadas 7 sessões, onde se abordaram os 

seguintes temas: Dinâmicas de Grupo; NRA; Importância do Pequeno-almoço; 

Comportamento Alimentar; EF; Escolhas Saudáveis e Confecção Saudável 

(anexo4). As sessões decorreram desde o dia 3 de Dezembro de 2007 a 10 de 

Março de 2008. 

Na primeira sessão, aplicou-se um novo inquérito às mães recolhendo-se 

informações sobre os temas que gostariam de abordar nas sessões terapêuticas, 

bem como a periodicidade e local de realização das mesmas (anexo 5).  

No final de cada sessão as mães preenchiam um questionário para avaliar 

a sessão e saber se gostariam de ver mais algum tema abordado (anexo6). 

   

3.7 Análise Estatística 

Para a construção da base de dados e consequente tratamento estatístico 

foi utilizado o programa SPSS ® (Statistical Package for the Social Sciences) 

versão 14.0 para o Microsoft Windows ®. 

A estatística descritiva consistiu no cálculo da média e desvio padrão (dp) 

para as variáveis cardinais e na apresentação de frequências para as variáveis 

nominais. Verificou-se se as variáveis tinham distribuição normal através do teste 

de Kolmogorv-Smirnov. Para comparar a semelhança inicial dos três grupos de 

intervenção aplicou-se o teste da Análise de Variância (ANOVA). O teste t-

Student foi utilizado para comparar médias independentes e emparelhadas. 

Quando as distribuições não seguiam uma distribuição normal recorria-se ao teste 

de Wilcoxon, para amostras emparelhadas.  
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4. Resultados 

 4.1 Caracterização da amostra 

A amostra inicial era constituída por 37 crianças e 34 mães, estando 

divididas por três grupos. O grupo 1 era constituído por 15 crianças e 15 mães, o 

grupo 2 era composto por 14 crianças e 11 mães (este grupo tem menos mães 

porque as crianças eram acompanhadas à consulta por outro cuidador) e no 

grupo 3 tínhamos 8 crianças e 8 mães. 

As características dos participantes, no momento da avaliação inicial, 

podem ser observadas nas tabelas que se seguem. 

 
Grupo 1 

n=15 
(média±dp) 

Grupo 2 
n=14 

(média±dp) 

Grupo 3 
n=8 

(média±dp) 
p 

Género (Feminino/Masculino) 9/6 9/5 4/4 0,810 

Escolaridade (anos) 3,1 ± 0,80 3,0 ± 0,00 3,0 ± 0,00 0,902 

Idade (anos) 8,2 ± 0,94 8,2 ± 0,51 8,1 ± 0,35 0,915 

Peso (kg) 44,8 ± 8,67 44,2 ± 8,79 42,1 ± 5,83 0,760 

Estatura (cm) 133,8 ± 7,39 139,1 ± 6,67 131,3 ± 7,79 0,042 

Perímetro da cintura (cm) 80,9 ± 9,78 79,0 ± 7,93 80,1 ± 8,97 0,860 

Índice de Massa Corporal (kg/m2) 24,8 ± 2,92 22,6 ± 3,00 24,6 ± 4,08 0,178 

Ingestão Energética (Kcal/dia) 1996,6 ± 287,11 2184,8 ± 447,57 2002,5 ± 248,34 0,307 

Ingestão Proteica (g/dia) 91,1 ± 17,74 99,7 ± 28,58 95,0 ± 16,07 0,588 

Ingestão de H. C. (g/dia) 250,7 ± 42,90 294,9 ± 70,30 260,6 ± 35,58 0,091 

Ingestão Lipídica (g/dia) 72,5 ± 22,13 69,5 ± 24,82 66,1 ± 19,05 0,808 

Tabela 1. Caracterização dos diferentes grupos de crianças antes da intervenção. 

Neste estudo a proporção de raparigas (59,5%) é superior à dos rapazes 

(40,5%). Em relação às características iniciais das crianças podemos verificar que 

não existem diferenças estatisticamente significativas em praticamente todos os 

parâmetros avaliados, à excepção da estatura (p = 0,042).  

Segundo os dados obtidos na tabela 2, não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos das mães. A análise do valor médio 

inicial e variância do IMC dos diferentes grupos indica-nos que existe um elevado 

nº de mães com ExP em cada grupo, uma vez que os valores médios se 
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encontram na faixa do ExP e as variâncias são valores pequenos o que nos indica 

que a amostra não é dispersa logo encontra-se essencialmente nessa mesma 

faixa. 

 Grupo 1 
n=15 

(média±dp) 

Grupo 2 
n=11 

(média±dp) 

Grupo 3 
n=8 

(média±dp) 
P 

Escolaridade (anos) 
7,1 ± 2,90 8,4 ± 3,43 6,5 ± 3,12 0,373 

Idade (anos) 
34,2 ± 4,78 36,8 ± 6,05 35,5 ± 6,48 0,615 

Peso (kg) 
75,3 ± 11,37 68,9 ± 15,62 70,5 ± 18,08 0,512 

Estatura (cm) 
159,4 ± 5,46 159,2 ± 7,79 156,9 ± 4,39 0,619 

Perímetro da cintura (cm) 
94,8 ± 11,54 88,0 ± 11,68 93,3 ± 16,31 0,408 

Índice de Massa Corporal (kg/m2) 
29,7 ± 4,89 26,8 ± 4,38 28,7 ± 7,15 0,411 

Ingestão Energética (Kcal/dia) 
1676,7 ± 308,73 1636,9 ± 358,96 1730,4 ± 284,16 0,822 

Ingestão Proteica (g/dia) 
73,0 ± 23,70 83,4 ± 28,31 83,5 ± 24,37 0,502 

Ingestão de H. C. (g/dia) 
210,8 ± 37,36 189,2 ± 69,13 213,4 ± 22,70 0,445 

Ingestão Lipídica (g/dia) 
59,7 ± 19,84 62,2 ± 25,76 60,4 ± 17,51 0,957 

Tabela 2. Caracterização dos diferentes grupos de mães antes da intervenção. 

Quanto à caracterização familiar da amostra (tabela a1, no anexo 7), verificou-

se que tanto as mães (36,8 ± 6,05) como os pais (38,6 ± 5,91) do grupo 2 eram 

ligeiramente mais velhos do que os pais dos outros grupos (Grupo 1 - 34,2 ± 4,78 

35,7 ± 4,27, Grupo 3 - 35,5 ± 6,48 - 37,6 ± 6,19 mãe e pai respectivamente). Em 

relação à escolaridade das mães, no grupo 1 e 3 apenas cerca de 40% atingiram 

o 3º Ciclo do EB, ao passo que no grupo 2 foram cerca de 60%. No que se refere 

à escolaridade dos pais, no grupo 1 apenas 20% atingiram o 3º Ciclo do EB, no 

grupo 2 foram 50% e finalmente no grupo 3 foram 25%. Assim, constatou-se que 

tanto as mães como os pais do grupo 2 apresentavam maior grau de 

escolaridade. 

Relativamente à classificação das profissões, adaptando a escala de 

Graffar observou-se que em todos os grupos, os pais se situavam principalmente 

no nível 4. Quanto às mães a distribuição não era assim tão uniforme, no grupo 1 
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e 2 as mães estavam maioritariamente no nível 4 e 5, e no grupo 3 encontravam-

se distribuídas quase equitativamente pelos níveis 3, 4 e 5. 

  

Distribuição da amostra pelo IMC antes da intervenção 

Pelos critérios preconizados por Cole et al (11) tínhamos 9 (24,3%) crianças 

com ExP e 28 (75,7%) com Ob.  

Relativamente à divisão pelos diferentes grupos, conforme os dados da 

tabela seguinte, encontramos 2 (13,3%) crianças com ExP e 13 (86,7) com Ob no 

grupo 1, 5 (35,7%) crianças com ExP e 9 (64,3%) com Ob no grupo 2 e no grupo 

3 existiam 2 (25,0) crianças com ExP e 6 (75,0%) com Ob.  

 
Grupo 1 

n (%) 
Grupo 2 

n (%) 
Grupo3 

n (%) 
Excesso de Peso 2 (13,3) 5 (35,7) 2 (25,0) 
Obesidade 13 (86,7) 9 (64,3) 6 (75,0) 

Tabela 3. Classificação das crianças tendo em conta o IMC, segundo os critérios de Cole et al. 

Durante a análise estatística não se dividiram os grupos tendo em conta a 

variável género, devido à reduzida dimensão da amostra, assim para efeito do 

tratamento estatístico consideraram-se apenas os três grupos. 

No que se referia às mães, tendo em conta a classificação do IMC 

preconizada pela Organização Mundial de Saúde, (64) verificou-se que 11 eram 

normoponderais, 8 tinham ExP, 10 Ob grau 1 e 5 Ob grau 2. Na tabela que se 

segue, podemos visualizar a distribuição das mães de acordo com a classificação 

do IMC, pelos diferentes grupos. 

 Grupo 1 
     n (%) 

Grupo 2  
n (%) 

Grupo 3  
n (%) 

Normoponderal 3 (20,0) 5 (45,4) 3 (37,5) 
Excesso de Peso 5 (33,3) 2 (18,2) 1 (12,5) 
Obesidade Grau 1 4 (26,7) 4 (36,4) 2 (25,0) 
Obesidade Grau 2 3 (20,0) 0 2 (25,0) 

Tabela 4. Distribuição das mães de acordo com o IMC, nos diferentes grupos. 

Analisando a tabela verifica-se que as mães com IMC mais elevado (Ob 

grau 2) encontravam-se no grupo 1 e 3.  
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4.2 Efeitos da intervenção 

Efeitos a nível antropométrico 

No que se refere às alterações antropométricas, verificou-se que em todos 

os grupos de crianças ocorreram alterações estatisticamente significativas em 

todos os parâmetros analisados à excepção do peso.  

 Grupo 1 
(média±dp) 

 Grupo 2 
(média±dp) 

 Grupo 3 
(média±dp) 

 

 Início 

(n=15) 

Fim 

(n=15) 
p 

Início 

(n=14) 

Fim 

(n=12) 
p 

Início 

(n=8) 

Fim 

(n=8) 
p 

Peso (kg) 44,8 ± 8,67 45,1 ± 8,89 0,326 44,2 ± 8,79 45,0 ± 8,98 0,844 42,1 ± 5,83 42,3 ± 6,22 0,738 

Estatura (cm) 133,8 ± 7,39 135,9 ± 7,58 <0,001 139,1 ± 6,67 141,5 ± 6,32 <0,001 131,3 ± 7,79 133,5 ± 7,95 <0,001 

PC (cm) 80,9 ± 9,78 78,2 ± 9,25 0,012 79,0 ± 7,93 76,6 ± 8,01 0,008 80,1 ± 8,97 76,6 ± 8,01 0,022 

IMC (kg/m2) 24,8 ± 2,92 24,2 ± 2,97 0,002 22,6 ± 3,00 22,3 ± 3,15 0,002 24,6 ± 4,08 23,8 ± 3,81 0,037 

MG (kg) 15,7 ± 5,39 14,8 ± 5,31 0,010 14,8 ± 5,32 14,2 ± 5,24 0,009 16,4 ± 5,97 15,0 ± 5,03 0,028 

MM (kg) 29,1 ± 4,08 30,2 ± 4,39 <0,001 29,4 ± 4,09 30,8 ± 4,66 0,010 25,7 ± 3,68 27,3 ± 3,48 0,036 

Água (kg) 21,3 ± 2,98 22,1 ± 3,20 <0,001 21,5 ± 3,00 22,5 ± 3,38 0,012 18,8 ± 2,72 20,0 ± 2,41 0,048 

Tabela 5. Alterações antropométricas nas crianças dos diferentes grupos  

Na tabela que se segue podemos observar a distribuição das crianças, 

pelos diferentes grupos em estudo, antes e depois da intervenção, tendo em 

conta a variável IMC, segundo os critérios estabelecidos por Cole et al. 

 
Grupo 1 

n (%) 
Grupo 2 

n (%) 
Grupo3 

n (%) 
Normoponderal 0 1 (6,7) 0 3 (25,0) 0 0 
Excesso de peso 2 (13,3) 3 (20,0) 5 (35,7) 4 (33,3) 2 (25,0) 4 (50,0) 
Obesidade 13 (86,7) 11 (73,3) 9 (64,3) 5 (41,7) 6 (75,0) 4 (50,0) 
Tabela 6. Classificação das crianças tendo em conta o IMC, segundo os critérios de Cole et al, antes e 
depois da intervenção 
 
 

Da análise da tabela verifica-se que o nº de criança com Ob diminuiu em 

todos os grupos. No grupo 1 e 2 no final da intervenção, aparecem crianças 

normoponderais devido à redução do IMC. 

Relativamente aos dados antropométricos das mães, não se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas, excepto no grupo 1 e 3 em relação ao 

PC, de acordo com os dados da tabela seguinte. 
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 Grupo 1 
(média±dp) 

 Grupo 2 
(média±dp) 

 Grupo 3 
(média±dp) 

 

 Início 

(n=15) 

Fim 

(n=15) 

p Início 

(n=11) 

Fim 

(n=11) 

p Início 

(n=8) 

Fim 

(n=8) 

p 

Peso (kg) 75,3 ± 11,37 75,3 ± 12,8 0,942 68,9 ± 15,62 69,5 ± 16,00 0,187 70,5 ± 18,08 70,7 ± 17,98 0,811 

PC (cm) 94,8 ± 11 54 92,3 ± 11,15 0,019 88,0 ± 11,68 88,0 ± 11,18 0,979 93,3 ± 16,31 89,1 ± 13,52 0,042 

IMC (kg/m2) 29,7 ± 4,89 29,7 ± 5,16 0,928 26,8 ± 4,38 27,1 ± 4,32 0,290 28,7 ± 7,15 28,6 ± 7,06 0,860 
MG (kg) 27,8 ± 9,06 28,4 ± 9,52 0,463 23,7 ± 10,71 24,2 ± 10,43 0,214 25,0 ± 13,26 22,9 ± 11,59 0,142 
MM (kg) 47,4 ± 3,39 47,0 ± 3,67  0,163 45,2 ± 5,94 45,4 ± 6,35 0,534 45,6 ± 5,64 47,8 ± 8,96 0,151 
Água (kg) 34,7 ± 2,48 34,4 ± 2,68 0,183 33,1 ± 4,35 33,2 ± 4,63 0,543 33,3 ± 4,13 35,0 ± 6,57 0,146 

Tabela 7. Dados antropométricos relativos às mães, antes e depois da intervenção. 

 

Efeitos na Ingestão Alimentar 

Do protocolo de avaliação fez parte o questionário das 24 horas anteriores. 

Esse questionário foi realizado no inicio e no fim do estudo, e a tabela que se 

segue resume os dados recolhidos. 

 Ingestão Energética 
(kcal) 

Ingestão Proteica 
(g) 

Ingestão de H.C. 
(g) 

Ingestão Lipídica 
(g) 

Grupo 1 
(média ± dp) 

Início 1996,6 ± 287,11 91,1 ± 17,74 250,7 ± 42,90 72,5 ± 22,13 
Fim 1724,4 ± 183,68 85,5 ± 12,07 227,8 ± 33,94 54,5 ± 15,64 
p <0,001 0,280 0,096 0,029 

Grupo 2 
(média ± dp) 

Início 2184,8 ± 447,57 99,7 ± 28,58 294,9 ± 70,30 69,5 ± 24,82 
Fim 1876,7 ± 282,00 82,8 ± 18,51 243,7 ± 47,96 65,9 ± 15,62 
p 0,002 0,048 0,007 0,715 

Grupo 3 
(média ± dp) 

Início 2002,5 ± 248,34 95,0 ± 16,07 260,6 ± 35,58 66,1 ± 19,05 
Fim 1719,9 ± 90,31 90,6 ± 16,23 234,4 ± 14,17 49,5 ± 9,43 
p 0,002 0,524 0,038 0,013 

Tabela 8. Ingestão alimentar das crianças, antes e depois da intervenção. 

Da análise da tabela, constata-se que ocorreram diferenças 

estatisticamente significativas em todos os grupos no que diz respeito à ingestão 

energética. No grupo 2 também se verificaram diferenças significativas na 

ingestão proteica e de HC, no grupo 1 e 3 ocorreram diferenças no que respeita à 

ingestão lipídica e no último grupo também na ingestão de HC. Relativamente à 

distribuição percentual média dos macronutrientes, conforme dados da tabela a2 

no anexo 8, verifica-se que no grupo 1 e 3 ocorreu uma alteração na composição 

dos macronutrientes, em que a ingestão lipídica diminuiu 4 pontos percentuais em 

benefício da ingestão proteica e da ingestão de hidratos de carbono. No grupo 2, 
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sucedeu-se o inverso, uma vez que a ingestão de hidratos de carbono perdeu 1 

ponto percentual a favor da ingestão lipídica. 

Recolheram-se também informações sobre a ingestão alimentar das mães, 

e quando analisados esses dados, não se verificaram praticamente diferenças do 

início para o fim do estudo, excepto no que se refere à ingestão proteica do grupo 

1 que aumentou no final do estudo de forma significativa (p <0,001). 

 Ingestão Energética 
(kcal) 

Ingestão Proteica 
(g) 

Ingestão de H.C 
(g) 

Ingestão Lipídica 
(g) 

Grupo 1 
(média ± dp) 

Início 1676,7 ± 308,73  73,0 ± 23,70 210,8 ± 37,36  59,7 ± 19,84 
Fim 1734,7 ± 250,93   91,9 ± 20,74  217,3 ± 43,75  55,8 ± 18,23  
p 0,374 <0,001 0,505 0,513 

Grupo 2 
(média ± dp) 

Início 1636,9 ± 358,96 83,4 ± 28,31  189,2 ± 69,13  62,2 ± 25,76 
Fim 1642,4 ± 334,29   80,7 ± 21,15   177,8 ± 46,59   67,1 ± 22,12  
p 0,951 0,799 0,513 0,282 

Grupo 3 
(média ± dp) 

Início 1730,4 ± 284,16 83,5 ± 24,37  213,4 ± 22,70  60,4 ± 17,51  
Fim  1664,9 ± 186,69   89,0 ± 18,52   219,0 ± 34,92   49,7 ± 11,88  
p 0,342 0,581 0,665 0,115 

Tabela 9. Ingestão alimentar das mães, antes e depois da intervenção. 

 

Efeitos nos Conhecimentos sobre Alimentação 

 Nova Roda dos Alimentos 

As crianças foram questionadas sobre o que sabiam acerca da NRA. Uma 

das questões dizia respeito ao nº de grupos de alimentos que compõem a NRA. 

Podemos observar na tabela que se segue as respostas dadas pelas crianças. 

 Grupo 1 
n/N 

Grupo 2 
n/N 

Grupo 3  
n/N 

 Início Fim p Início Fim p Início Fim P 
Acertar 13/15 15/15 

0,157 
5/14 10/12 

0,014 
5/8 7/8 

0,157 
Falhar 2/15 0/15 9/14 2/12 3/8 1/8 

Tabela 10. Número de crianças que sabem quantos grupos de alimentos tem a NRA, antes e depois da 
intervenção. 

Todos os grupos do início para o fim da intervenção aumentaram o nº de 

respostas correctas relativas ao nº de grupos que compõem a NRA, sendo esse 

aumento estatisticamente significativo no grupo 2. Apesar de no final, todas as 

crianças do grupo 1 acertarem nessa questão, a melhoria que ocorreu não foi 

estatisticamente significativa. 
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Do inquérito fez parte um conjunto de 4 afirmações sobre a NRA, em que 

as crianças tinham de assinalar se as afirmações eram verdadeiras ou falsas. 

 
Grupo 1 

n/N 
Grupo 2 

n/N 
Grupo 3 

n/N 
Nº respostas 

correctas Início Fim Início Fim Início Fim 

0 0/15 0/15 1/14 0/14 0/8 0/8 
1 1/15 0/15 0/14 1/14 0/8 0/8 
2 3/15 0/15 2/14 1/14 1/8 0/8 
3 7/15 4/15 5/14 2/14 3/8 1/8 
4 4/15 11/15 6/14 8/14 4/8 7/8 

Tabela 11. Número de respostas correctas relativas à NRA, nos diferentes grupos de crianças, antes e 
depois da intervenção. 
 

 Em relação ao nº de respostas correctas sobre a NRA, constatou-se um 

aumento estatisticamente significativo no grupo 1 (p=0,012) e 3 (p=0,046), no final 

estes grupos acertaram entre 3 a 4 respostas. 

As mesmas questões sobre a NRA foram aplicadas às mães. 

No início do estudo, a maioria das mães referiu já ter ouvido falar na NRA e 

respondeu acertadamente quando questionadas acerca do nº de grupos que 

constituem a NRA. No final da intervenção, todos os grupos melhoraram a 

resposta a esta questão, sendo essa melhoria estatisticamente significativa no 

grupo 1 (tabela a10, no anexo 9). Os três grupos de mães no final aumentaram o nº 

de respostas correctas sobre a NRA, ocorrendo uma melhoria estatisticamente 

significativa no grupo 1 (tabela a11, no anexo 9). 

 

 Alimentação Saudável 

Os conhecimentos que as crianças e as mães tinham sobre alimentação 

saudável, foram testados através de um conjunto de 9 afirmações, às quais 

podiam responder se concordavam, discordavam ou se não sabiam a resposta. 

Em relação aos conhecimentos que as crianças tinham sobre alimentação 

saudável, verificou-se que esses conhecimentos aumentaram de forma 

significativa nos três grupos do início para o fim do estudo (grupo 1 - p=0,018, 
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grupo 2 - p=0,035, grupo 3 - p=0,031) ocorrendo assim um acréscimo no nº de 

respostas correctas, o que pode ser visualizado na tabela 12. 

 Grupo 1 
n/N 

Grupo 2 
 n/N 

Grupo 3 
 n/N 

Nº respostas 
correctas Início Fim Início Fim Início Fim 

1 0/15 0/15 0/14 0/12 0/8 0/8 
2 0/15 0/15 0/14 0/12 0/8 0/8 
3 0/15 0/15 1/14 0/12 1/8 0/8 
4 0/15 0/15 0/14 0/12 1/8 1/8 
5 2/15 2/15 2/14 1/12 2/8 0/8 
6 2/15 1/15 4/14 1/12 0/8 1/8 
7 6/15 2/15 4/14 1/12 1/8 3/8 
8 4/15 2/15 1/14 2/12 3/8 0/8 
9 1/15 8/15 2/14 7/12 0/8 3/8 

Tabela 12. Número de respostas correctas sobre alimentação saudável, nos três grupos de crianças, antes e 
depois da intervenção. 
 

No que diz respeito às mães, no início os grupos 1 e 2 acertavam entre 6 a 

9 respostas, e o grupo 3 entre 4 a 9 respostas. Depois da intervenção passaram a 

responder correctamente no grupo 1 e 3 entre 7 a 9 questões e, no grupo 2 

manteve-se a proporção inicial. De referir que a melhoria que ocorreu no grupo 3 

é estatisticamente significativa (p=0,026) (tabela a12, no anexo 9). 

 

 Construção do Pequeno-almoço 

Do inquérito fez parte uma questão em que a criança tinha de escolher de 

uma lista de 16 alimentos aqueles que mais gostava para fazerem parte do seu 

Pequeno-almoço. A mesma lista de alimentos estava presente em outra questão, 

mas desta vez a criança tinha de escolher os alimentos que poderiam compor um 

Pequeno-almoço saudável. 

Todos os grupos no início diversificaram muito as suas escolhas em 

relação aos alimentos que mais gostavam para fazerem parte do seu Pequeno-

almoço. Inicialmente os alimentos mais escolhidos foram o pão e o leite simples, 

embora a manteiga, as bolachas e os cereais do tipo Cornflakes também o 

tenham sido mas não em todos os grupos. No final, verificou-se que os alimentos 

mais escolhidos se mantiveram mas a variedade nas escolhas foi menor. De 
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salientar, a enorme redução nos cereais do tipo Chocapic® e as reduções no leite 

com chocolate, refrigerantes, queques, Panikes® e croissants (tabela a3, no anexo 8). 

Em relação aos alimentos que as crianças consideravam como sendo mais 

saudáveis para o Pequeno-almoço, constatou-se que as escolhas iniciais, em 

todos os grupos, recaiam sobre o leite simples, o pão, os cereais do tipo 

Cornflakes e a fruta, o que se manteve no final da intervenção. De notar, que 

desde o início os refrigerantes e os Panikes® não foram escolhidos, e que o leite 

com chocolate, os cereais do tipo Chocapic®, os queques, os croissants e as 

compotas foram escolhidos pontualmente no início não tendo qualquer escolha no 

final (tabela a4, no anexo 8).    

 Quando se pediu às mães para escolherem os alimentos para fazerem 

parte de um Pequeno-almoço saudável, tanto no início como no fim do estudo, os 

alimentos escolhidos foram principalmente o leite simples e o pão, mas o iogurte, 

o sumo natural de fruta, a fruta e os cereais do tipo Cornflakes também foram 

escolhidos. De salientar que o leite com chocolate, os refrigerantes, os cereais do 

tipo Chocapic®, os queques, os croissants e os Panikes® ou não foram 

escolhidos ou foram residualmente (tabela a13, no anexo 9). 

 

Alterações no estilo de vida – Crianças 

As crianças foram inquiridas sobre o seu estilo de vida, no que se referia à 

prática de EF, andar a pé, nº de horas passadas a ver televisão ou a jogar 

computador/jogos electrónicos e nº de horas de sono.  

No início do estudo, 21 crianças praticavam EF, ao longo da intervenção 

esse nº evoluiu para 32. O grupo 2 destacou-se porque passou de 5 para 10 

crianças a praticar EF. De referir que no final, apenas 3 crianças não praticavam 

EF, o que pode ser observado na tabela que se segue. 
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Grupo 1 

n (%)  Grupo 2 
n (%)  Grupo 3 

n (%)  

 Início 
n = 15 

Fim 
n = 15 P Início 

n = 14 
Fim 

n = 12 P Início 
n = 8 

Fim 
n = 8 p 

Pratica 11 (73,3) 14 (93,3) 
0,083 

5 (35,7) 10 (83,3) 
0,014 

5 (62,5) 8 (100) 
0,083 

Não Pratica 4 (26,7) 1 (6,7) 9 (64,3) 2 (16,7) 3 (37,5) 0 
Tabela 13. Número de crianças que pratica exercício físico, antes e depois da intervenção. 

 

Os exercícios mais praticados eram inicialmente a natação e a ginástica, o 

que também se verificou no final, mas invertendo as suas posições (tabela a5, no 

anexo 8). Relativamente ao tempo utilizado, pelas crianças, na prática semanal de 

EF, observou-se um aumento de 16 para 23 crianças a praticar mais do que 90 

minutos de EF por semana (tabela a6, no anexo 8). 

Inicialmente 12 crianças referiam não andar diariamente a pé e com o 

decorrer da intervenção esse nº passou para apenas 2 crianças. De destacar que 

no grupo 3, só 1/3 das crianças é que andava diariamente a pé, passando a 100% 

no final. Também o grupo 1, no fim do estudo, atingiu a totalidade de crianças a 

andar todos os dias a pé.     

 
Grupo 1 

n (%)  Grupo 2 
n (%)  Grupo 3 

n (%)  

 Início Fim p Início Fim p Início Fim p 
Anda 11 (73,3) 15(100) 

0,046 
11 (78,6) 10 (83,3) 

1,000 
3 (37,5) 8(100) 

0,025 
Não Anda 4 (26,7) 0 3 (21,4) 2 (16,7) 5 (62,5) 0 

Tabela 14. Número de crianças que anda a pé diariamente, antes e depois da intervenção. 

 

Relativamente ao tempo dispensado para andar diariamente a pé, 

verificou-se que de 12 crianças que andavam mais de 30 minutos por dia, passou-

se para um total de 19 no final deste estudo (tabela a7, no anexo 8).  

Inicialmente, existiam 11 crianças que passavam mais do que 2 horas por 

dia a ver televisão, no final do estudo esse nº passou para 4. Essas 4 crianças 

pertenciam ao grupo 2, conseguindo-se assim que no grupo 1 e 3 nenhuma 

criança passa-se mais do que 2 horas a ver televisão, conforme os dados da 

tabela seguinte. 
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 Grupo 1 
n/N 

Grupo 2 
n/N 

Grupo 3  
n/N 

 Início Fim Início Fim Início Fim 
30 min 4/15 7/15 3/14 2/12 4/8 1/7* 
1 h 7/15 8/15 6/14 6/12 2/8 6/7 
2 h 3/15 0/15 3/14 3/12 1/8 0/7 
3 h 1/15 0/15 2/14 1/12 0/8 0/7 
4h ou + 0/15 0/15 0/14 0/12 1/8 0/7 

* uma criança referiu não ver diariamente televisão. 
Tabela 15. Tempo passado pelas crianças a ver televisão diariamente, antes e depois da 
intervenção. 
 

No que diz respeito ao nº de crianças que diariamente jogam 

computador/jogos electrónicos, observa-se na tabela seguinte que no início 10 

crianças não jogavam diariamente e no final esse nº aumentou para 21. Esse 

aumento teve particular destaque no grupo 3. 

 
Grupo 1 

n (%)  Grupo 2 
n (%)  Grupo 3 

n (%)  

 Início Fim p  Início Fim p Início Fim p 
Joga 11 (73,3) 5 (33,3) 

0,058 
8 (57,1) 6 (50) 

0,564 
8 (100) 3 (37,5) 

0,025 
Não Joga 4 (26,7) 10 (66,7) 6 (42,9) 6 (50) 0 5 (62,5) 
Tabela 16. Número de crianças que jogam computador ou jogos electrónicos, antes e depois da 
intervenção. 

O tempo dispendido nessas actividades variou no final, entre 30 minutos e 

as 2 horas diárias no grupo 1 e entre 30 minutos e 1hora diária no grupo 2 e 3 

(tabela a8, no anexo 8).  

No que diz respeito ao nº de horas de sono, observou-se que no início a 

maioria das crianças de todos os grupos, dormia mais do que 9 horas, não 

ocorrendo praticamente diferenças ao longo da intervenção (tabela a9, no anexo 8). 

 

Alterações no estilo de vida – Mães 

Relativamente às mães constatou-se que inicialmente a maioria não 

praticava qualquer tipo de EF (tabela a14, no anexo 9) e a pequena percentagem das 

que praticava optava por exercícios como a aeróbica, a hidroginástica e a 

natação. Com o decorrer da intervenção, não se sucederam modificações 

referentes à prática, tipo e duração do EF (tabelas a14, a15, a16, no anexo9). 

As mães já tinham o hábito de andar diariamente a pé, contudo com o 

decorrer da intervenção esse nº ainda aumentou. De referir que esse aumento foi 
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superior no grupo 3 (tabela a17, no anexo 9). Em relação ao tempo dispendido, pelas 

mães, para andar diariamente a pé, ocorreu um aumento de 16 para 21 mães que 

andavam mais do que 30 minutos por dia (tabela a18, no anexo 9).  

Nos três grupos de mães, observou-se uma diminuição no nº de horas 

passadas diariamente a ver televisão, e no grupo 1 essa diminuição foi mais 

acentuada (tabela a 19, no anexo 9). 

Em relação ao nº de horas de sono, as mães do grupo 1 e 3 dormiam 

principalmente entre 7 a 9 horas, e as do grupo 2 dividiam-se entre as que 

dormiam menos de 7 horas e as que dormiam de 7 a 9 horas, e isso verificou-se 

no início e fim da intervenção (tabela a20, no anexo 9). 

As mães também foram avaliadas relativamente a procedimentos de 

confecção saudável. Os métodos de confecção mais usados pelas mães antes da 

intervenção eram os cozidos e os grelhados, verificando-se o mesmo no final. 

(tabela a21, no anexo 9) No que diz respeito ao uso de sal na confecção dos 

alimentos, ocorreu uma redução significativa no grupo 3 (p=0,014), as mães deste 

grupo procuraram reduzir as quantidades de sal adicionado na confecção dos 

alimentos (tabela a22, no anexo 9). O tipo de gordura mais utilizado pelas mães para 

confeccionar os alimentos era o azeite, tanto no início como no fim do estudo 

(tabela a23, no anexo 9). Quando questionadas sobre a utilização de refogados para 

confeccionar os alimentos, a maioria das mães dos grupos 2 e 3, inicialmente 

afirmaram recorrer aos refogados. Contudo no final, em todos os grupos de mães, 

ocorreu um aumento no nº das que colocavam os alimentos em cru em vez de 

usarem refogados, sendo esse aumento estatisticamente significativo no grupo 3 

(p=0,025) (tabela a24, no anexo 9). 
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5. Discussão 

Segundo vários estudos, programas de tratamento da Ob infantil requerem 

abordagens multidisciplinares que devem incluir alterações alimentares, educação 

nutricional, alterações nos padrões de actividade física, modificações 

comportamentais e envolvimento da família. (15, 44, 47, 50, 51) Com este estudo 

pretendeu-se avaliar a eficácia de três abordagens distintas no tratamento da Ob 

infantil. 

Na fase inicial de avaliação não se observaram diferenças significativas 

entre os três grupos no que respeita à idade, escolaridade, ingestão alimentar e 

avaliação antropométrica (à excepção da estatura p <0,042) (tabela1). 

Depois da intervenção, em todos os grupos de crianças, ocorreram 

alterações estatisticamente significativas no que diz respeito à avaliação 

antropométrica (tabela 5 e 6). Para essa avaliação foi considerado o IMC, que tem 

sido extremamente recomendado para determinar o ExP e Ob em crianças e 

adolescentes. (2, 10, 65) É considerado o método mais conveniente de avaliar a 

adiposidade relativa em crianças e adolescentes, tendo sido validado usando 

medidas de densidade corporal. (2, 9) O uso do IMC permite mais facilmente 

comparações internacionais, uma vez que a maioria dos estudos utiliza valores de 

referência de IMC.(10) Os valores de referência para ExP e Ob infantil, publicados 

por Cole et al e adaptados pela IOTF têm como vantagem ser menos arbitrários 

do que os valores do Centers for Disease Control and Prevention, porque se 

baseiam nos valores para adultos e são mais internacionais, uma vez que utilizam 

dados de vários países. (4, 11)  

Os principais objectivos do tratamento nutricional na Ob infantil são: 

diminuir a MG, evitar a perda de MM e assegurar o aporte de vitaminas e 
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minerais, tudo isto sem alterar o normal crescimento da criança. (42) Neste estudo, 

foi possível verificar que em todos os grupos de intervenção ocorreu uma 

diminuição significativa da MG, enquanto a MM aumentou de forma significativa 

(tabela 5). 

A acumulação de gordura corporal ocorre quando se regista, por um 

período de tempo mais ou menos longo, um balanço energético positivo. Para 

esse balanço é importante a ingestão energética e o gasto energético. Uma 

estimativa da ingestão alimentar é difícil em qualquer faixa etária, contudo em 

crianças, torna-se ainda mais complicado uma vez que frequentemente não se 

recordam do que comeram no dia anterior, têm dificuldade em estimar a porção 

ingerida e ainda omitem a ingestão de determinados alimentos que sabem que 

lhes são prejudiciais, nomeadamente alimentos ricos em gordura e/ou açúcar. 

Alguns investigadores pensam que a participação de crianças num estudo 

relacionado com alimentação, leva a que a criança subestime inconscientemente 

a sua ingestão alimentar. (47) No presente trabalho, para estimar a ingestão 

alimentar utilizou-se o questionário de recordação das 24 horas anteriores. 

Apesar de todas as limitações anteriormente descritas, este é dos métodos mais 

usados para estimar a ingestão alimentar em crianças, é de fácil administração e 

pode ser efectuado em estudos de larga escala. (4, 18) 

Nos três grupos estudados, verificamos uma diminuição significativa na 

ingestão energética total, entre a avaliação inicial e final (tabela 8). Esta diminuição 

foi acompanhada nos diferentes grupos pela diminuição da ingestão de 

macronutrientes. No grupo 1 observou-se também uma diminuição significativa na 

ingestão lipídica, no grupo 2 a diminuição da ingestão energética foi 

acompanhada por uma diminuição significativa da ingestão proteica e de HC, ao 

passo que no grupo 3 verificou-se uma diminuição significativa na ingestão de HC 
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e lipídica (tabela 8). Nos grupos 1 e 3, o facto de ter ocorrido uma diminuição da 

ingestão lipídica é um resultado positivo, visto estar descrito que a densidade em 

minerais e vitaminas dos alimentos da dieta aumenta com a diminuição da 

gordura. (17) No grupo 3 a diminuição lipídica foi acompanhada pela diminuição da 

ingestão de HC, o que nos pode levar a supor que estas diminuições em conjunto 

serão o reflexo do decréscimo na ingestão de alimentos ricos em gordura e 

açúcar, como doces, bolos e chocolates, conforme o trabalhado durante o estudo. 

Na avaliação final e no que respeita à distribuição percentual média dos 

macronutrientes, no grupo 1 a contribuição das proteínas foi de 20%, dos H.C 

52% e dos lípidos 28%, no grupo 2 a contribuição foi de 18% das proteínas, 51% 

dos HC e 31% dos lípidos, e no grupo 3 a contribuição foi de 21%, 54%, 25% 

respectivamente. De acordo com as recomendações actuais para esta faixa 

etária, a contribuição das proteínas deverá situar-se entre 10 e 30%, a dos H.C 

entre 45 e 60% e a dos lípidos entre 25 e 35%. (17, 63)Tendo em conta os valores 

recomendamos, constatou-se que apesar das variações, os três grupos 

respeitavam esses valores. 

A avaliação dos conhecimentos adquiridos representa uma parte 

significativa na avaliação da eficácia das diferentes abordagens utilizadas. A 

avaliação dos conhecimentos tem sido extensamente utilizada para avaliar 

estudos com crianças em idade escolar. (66, 67) Powers et al, num estudo com 

crianças do 2º e 3º ano de escolaridade, demonstrou que através de um programa 

de educação alimentar é possível melhorar os conhecimentos sobre alimentação. 

(67) No presente estudo, avaliamos os conhecimentos das crianças sobre a NRA, 

Alimentação Saudável e alimentos escolhidos para fazerem parte de um 

Pequeno-almoço saudável. De um modo geral, os conhecimentos melhoraram em 



32 

�� �   Liliana Carola 2007/2008  

todos os grupos, verificando-se uma melhoria significativa no nº de respostas 

correctas sobre Alimentação Saudável (tabela 12). Nos grupos 1 e 3 observou-se 

também um aumento estatisticamente significativo no nº de respostas correctas 

sobre a NRA (tabela 11), ao passo que no grupo 2 ocorreu um aumento significativo 

no nº de crianças a acertar no nº de grupos que constituem a NRA (tabela 10).  

Alterações alimentares por si só não têm grande efeito se não forem 

acompanhadas de alterações no estilo de vida que perdurem a longo prazo, ou 

seja, alterações que incluam o aumento do EF e diminuição de actividades 

sedentárias. (2) Ao longo deste estudo, todas as crianças foram incentivadas a 

praticar algum tipo de EF, assim como a andar diariamente a pé. No final da 

intervenção, verificou-se em todos os grupos, um aumento no nº de crianças que 

praticavam EF, sendo mesmo esse aumento significativo no grupo 2 (tabela13). 

Considerou-se como EF, as aulas de Educação Física assim como as actividades 

desportivas extra-curriculares. De referir que nem todas as crianças deste estudo 

tinham aulas de Educação Física na escola. 

As crianças foram encorajadas, principalmente as que não praticavam 

qualquer tipo de EF, a andar diariamente a pé. Uma das sugestões era que 

sempre que possível fossem para a escola a pé, em vez de automóvel ou 

transportes públicos. Nos grupos 1 e 3 observou-se no final do estudo um 

aumento significativo no nº de crianças que andava diariamente a pé (tabela 14). 

Num estudo realizado em Portugal, com crianças dos 7 aos 9 anos de 

idade, verificou-se que a Ob era mais frequente entre as crianças que passavam 

mais tempo a jogar jogos electrónicos. Crianças obesas tendem a participar 

menos em actividades físicas. (29) Reduzir o tempo a ver televisão e a jogar jogos 

electrónicos pode ser uma forma de reduzir a Ob infantil. (27-29) 
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Robinson et al, num estudo desenvolvido com crianças do 3º e 4º ano de 

escolaridade, com o objectivo de reduzir comportamentos sedentários, 

demonstrou que no final da intervenção foi possível reduzir o tempo passado a 

ver televisão e a jogar jogos electrónicos assim como o IMC. (43, 51) 

No presente estudo, foi trabalhado com as crianças o tempo que passavam 

em actividades sedentárias tais como ver televisão e/ou jogar computador/jogos 

electrónicos. Em relação ao tempo passado diariamente pelas crianças a ver 

televisão, tendo em conta que esse tempo deverá ser limitado no máximo a 2 

horas (15, 25), observou-se no final que tanto no grupo 1 como no 3, não existiam 

crianças a ver mais do que 2 horas de televisão por dia (tabela 15). Quanto ao nº de 

crianças que jogavam diariamente jogos electrónicos, verificou-se no final da 

intervenção, uma diminuição significativa no grupo 3 (tabela 16).  

Neste estudo também procuramos envolver as mães em grupos 

terapêuticos, com o objectivo de transmitir informações sobre alimentação que se 

reflectissem em conhecimentos adquiridos e consequentemente em mudanças de 

atitudes e comportamentos.  

Mudanças nos pais podem actuar como modelo para mudanças nas 

crianças. Segundo vários estudos, se incluirmos os pais juntamente com as 

crianças, como participantes activos na mudança de estilos de vida, é possível 

manter por mais tempo o controlo do peso. (21, 55-57, 68) 

Assim, analisando os resultados obtidos no grupo 3, cujas mães 

frequentaram as sessões, verificamos que em termos de antropometria, ingestão 

alimentar, prática de EF e andar a pé não ocorreram praticamente alterações 

durante o estudo, à semelhança do que ocorreu nos outros grupos de mães. 

Contudo, quando analisamos em termos de conhecimentos observamos que 
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ocorreram mudanças. Em todos os grupos ocorreu um aumento no nº de mães 

que acertaram no nº de grupos que constituem a NRA, bem como nas questões 

relativas à NRA, sendo esse aumento significativo no grupo 1 (tabela a9 e a10, no 

anexo 9). Quanto às questões sobre Alimentação Saudável, observou-se uma 

melhoria no nº de respostas correctas do início para o fim do estudo, em todos os 

grupos, sendo essa melhoria significativa no grupo 3 (tabela a11, no anexo 9). As 

mães também foram avaliadas relativamente a alguns procedimentos de 

confecção saudável. Durante a intervenção apenas ocorreram mudanças 

significativas no grupo 3, no que diz respeito à quantidade de sal usada para 

confeccionar bem como à utilização de refogados (tabela a21 e a23, no anexo 9). 

Depois de analisar todos os dados relativos às mães, concluímos que as 

do grupo 3 melhoraram os seus conhecimentos sobre alimentação, e foram as 

únicas onde se observaram mudanças significativas de atitudes face à confecção 

saudável dos alimentos. Analisando a ingestão lipídica do grupo 3, constatou-se 

que tanto nas crianças como nas mães essa ingestão diminuiu, o que poderá 

estar relacionado com a redução no uso de refogados para preparar os alimentos, 

talvez as mães tenham passado a controlar a gordura de adição.   

Se a intervenção tivesse tido uma maior duração e um maior nº de 

participantes possivelmente poderiam ter surgido mais mudanças. Podemos até 

supor que as mudanças das mães começariam a reflectir-se em mudanças nas 

crianças, potenciando assim melhores resultados. Epstein et al verificou melhores 

resultados, quando as crianças eram tratadas em conjunto com os seus pais, no 

que diz respeito a alterações de peso e redução da prevalência de Ob. Nesse 

mesmo estudo, observou também alterações de estilo de vida que se mantiveram 

a longo prazo. (69) 
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6. Conclusões 

A revisão bibliográfica evidencia que a prevalência de Ob e suas 

comorbilidades, em idades pediátricas, estão a aumentar rapidamente, atingindo 

proporções epidémicas. 

A necessidade de impedir o crescente aumento da prevalência da Ob em 

crianças é já considerada uma prioridade de Saúde Pública. Actualmente, sugere-

se que o tratamento da Ob infantil deverá basear-se em programas de 

intervenção com multi-componentes, tendo sempre por base a escola e a família. 

Do presente estudo conclui-se que os três tipos de abordagens utilizados 

foram eficazes, uma vez que permitiram a redução do IMC, a melhoria de 

conhecimentos e o aumento no EF, em todas as crianças. 

Futuros estudos com estes tipos de abordagens, mas de maior duração e 

com maior nº de participantes, deveriam ser feitos para demonstrar as potenciais 

vantagens de intervenções com multi-componentes no tratamento da Ob infantil.  
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Anexo 2 

Protocolo de Avaliação Nutricional, Conhecimentos, Preferências e Estilo de Vida 

– Mãe 
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Anexo 3 

Planos das Sessões de Educação Alimentar 
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Plano de Sessão 

 

Título: “Queres saber mais sobre… Vitaminas e Minerais?” 

Tema: Vitaminas e Minerais 

Público-alvo: Alunos do 3º ano das seguintes Escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico: Carvalhal, Costa, Gandra, Montes da Costa e Saibreiras. 

Duração: 1/1h30mins. 

Objectivos: 

� Introduzir o conceito de vitamina e mineral; 

� Distinguir vitaminas hidrossolúveis de lipossolúveis; 

� Explicar quais as funções no organismo das vitaminas e dos minerais; 

� Identificar as principais fontes alimentares destes nutrientes; 

� Dar a conhecer quais as consequências para a saúde decorrentes da 

sua carência; 

� Salientar a importância do consumo de alimentos ricos em vitaminas e 

minerais no contexto de uma alimentação saudável. 

 

Actividades a realizar: 

 A sessão consiste numa apresentação inicial sobre as Vitaminas e os 

Minerais, na qual serão abordados os seguintes aspectos: 

� Constituição dos alimentos em nutrientes, distinguindo micro de 

macronutrientes; 

� Descrição das várias Vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, tendo em 

conta as suas funções, principais fontes alimentares e consequências 

para a saúde resultantes do seu consumo inadequado; 

� Salientar as funções, as principais fontes alimentares e os sinais de 

carência decorrentes do consumo inadequado de cálcio, ferro e flúor. 

 

Depois da apresentação e como forma de avaliar a sessão, serão 

distribuídos pelos alunos jogos didácticos (sopa de letras e palavras cruzadas), 

para verificação de conhecimentos adquiridos na apresentação oral. No final, 

cada aluno receberá um desenho para colorido em casa com os pais. 
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Registo da sessão: 

A sessão foi apresentada em todas as escolas, sendo focados todos os 

aspectos anteriormente referidos. Ao longo da exposição oral, foi sempre 

reforçada a importância do consumo de alimentos ricos em vitaminas e minerais 

no contexto de uma alimentação saudável. 

No final, realizaram-se as actividades em que os alunos participaram e 

responderam correctamente aos exercícios propostos. Como trabalho para casa, 

os alunos levaram desenhos para colorir em conjunto com os pais, para lhes 

apresentar um pouco das actividades realizadas na escola. 

 
 

Plano de Sessão – Dia Mundial da Alimentação 

 

Título: “Bons ou Maus?” 

Tema: Frutos e Hortícolas 

Público-alvo: Alunos do 3º ano das seguintes Escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico: Carvalhal, Costa, Gandra, Montes da Costa e Saibreiras. 

Duração: 1/1h30 mins. 

Objectivos:  

� Comemorar o Dia Mundial da Alimentação; 

� Realçar a importância dos frutos e hortícolas; 

� Incentivar o consumo dos frutos e hortícolas, integrado numa 

alimentação saudável; 

� Desenvolver atitudes positivas face a estes alimentos; 

� Realizar um debate entre os alunos para verificação de conhecimentos 

adquiridos na apresentação. 

 

Actividades a realizar: 

 Antes da realização das actividades comemorativas do Dia Mundial da 

Alimentação, contactaram-se os alunos das escolas referidas, para se perceber 

as suas preferências em relação ao consumo de frutos e hortícolas, com o intuito 

de, no dia da sessão, dividir a turma em dois grupos: os que gostam dos frutos e 

hortícolas e os que não gostam. 
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 A comemoração deste dia consiste numa apresentação inicial sobre frutos 

e hortícolas, na qual serão abordados os seguintes aspectos: 

� Recomendações da roda dos alimentos relativamente ao consumo de 

frutos e hortícolas; 

� Diferenças baseadas na cor dos diferentes frutos e hortícolas 

(amarelo/laranja, vermelho, verde, roxo e castanho); 

� Importância dos frutos e hortícolas; 

� Formas de consumir este grupo de alimentos, apresentando duas 

receitas: batido de morango e salada colorida.  

 

 Depois da apresentação, realizar-se-á um debate entre alunos, que 

consiste numa simulação de um julgamento em tribunal, ficando a cargo dos 

alunos a defesa e a acusação dos frutos e hortícolas. A sessão será iniciada com 

a explicação da situação em que se encontram estes alimentos; sendo simulada 

uma detenção dos mesmos.   

 Os alunos assumindo o papel de advogado de defesa e acusação têm que 

expor os pontos a favor ou contra os réus (frutos e hortícolas) e debater com um 

discurso forte e emocional, para convencer os outros alunos que fazem de 

jurados, de que os réus são culpados ou inocentes. Os restantes alunos serão 

Espectadores/Testemunhas. Os réus serão figurados por dois fantoches, um 

representante dos frutos (ananás – Naná) e outro dos hortícolas (tomate – Tó), 

que terão a oportunidade de se defenderem perante a audiência e a juíza. Cada 

professora assumirá o papel de juíza, moderando o debate; e no final, após a 

contagem dos votos (anteriormente distribuídos), emitirá o veredicto final, que 

consistirá na libertação ou na retenção dos réus.  

 

Registo da sessão: 

 A sessão foi apresentada em todas as escolas, sendo focados todos os 

aspectos anteriormente referidos. No final, realizou-se o debate em que os alunos 

e professoras participaram activa e entusiasticamente. Os resultados dos 

julgamentos em todas as escolas conduziram à libertação dos réus. 
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Plano de Sessão 

 

Título: “As Proteínas nos Alimentos” 

Tema: As Proteínas 

Público-alvo: Crianças do 3º ano das seguintes Escolas do Ensino Básico: 

Carvalhal, Costa, Gandra, Montes da Costa e Saibreiras. 

Duração: 1/1h30 mins. 

Objectivos:� 

� Realçar a importância das proteínas numa alimentação saudável; 

� Mostrar que as proteínas podem ser de origem animal ou vegetal; 

� Introduzir a noção de aminoácidos, esclarecendo a diferença entre 

aminoácidos essenciais e não essenciais; 

� Introduzir a noção de proteínas de alto valor biológico e de baixo valor 

biológico. 

 

Actividades a realizar: 

Esta sessão consiste numa apresentação sobre as proteínas nos alimentos, na 

qual serão abordados os seguintes aspectos: 

� Os diferentes nutrientes, especificando as proteínas; 

� As funções das proteínas; 

� Os alimentos em que estão presentes as proteínas: alimentos de 

origem animal e vegetal; 

� Os aminoácidos, aminoácidos essenciais e não essenciais; 

� Proteínas de alto valor biológico e baixo valor biológico. 

 

 Depois da apresentação, dividir-se-á a turma em 5 grupos e será distribuído a 

cada grupo um puzzle, relativo ao tema da sessão, especificamente em que 

alimentos as proteínas se encontram (alimentos de origem animal e de origem 

vegetal).  

 

Registo da sessão: 

 A sessão foi apresentada em todas as escolas, sendo focados todos os 

aspectos anteriormente referidos.  



a35 

� � Liliana Carola 2007/2008 

 No final da sessão, distribuíram-se os 5 puzzles desmontados pelos 

diferentes grupos de alunos, e estes montaram-nos correctamente, sem 

quaisquer dificuldades. 

 
 

Plano de Sessão 

 

Título: “O que são os Hidratos de Carbono?” 

Tema: Os Hidratos de Carbono 

Público-alvo: Crianças do 3º ano das seguintes Escolas do Ensino Básico: 

Carvalhal, Costa, Gandra, Montes da Costa e Saibreiras. 

Duração: 1/1h30 mins. 

Objectivos:� 

� Explicar quais as funções no organismo dos hidratos de carbono; 

� Dar exemplos de alimentos ricos neste nutriente; 

� Introduzir a noção de hidratos carbono simples e complexos; 

� Identificar a composição de vários tipos de pães. 

 

Actividades a realizar: 

Antes da realização da sessão, foi pedido aos alunos para trazerem 

diferentes tipos de pães, para assim se realizar no dia da sessão um lanche 

saudável. 

 A sessão consiste numa apresentação sobre os hidratos de carbono, na 

qual serão abordados os seguintes aspectos: 

� Os diferentes nutrientes, especificando os hidratos de carbono; 

� As funções dos hidratos de carbono; 

� Os alimentos ricos em hidratos de carbono; 

� Os hidratos de carbono simples e complexo; 

� Diferentes tipos de pães. 

 

Depois da apresentação, os vários tipos de pães serão colocados numa 

mesa e os alunos terão de identificar quais os que serão a melhor escolha. 
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Registo da sessão: 

 A sessão foi apresentada em todas as escolas, sendo focados todos os 

aspectos anteriormente referidos.  

 No final da sessão, os alunos colocaram os vários pães numa mesa e 

foram capazes de fazerem escolhas acertadas. 

 
 

Plano de Sessão 

 

Título: “Digestão dos Alimentos” 

Tema: A Digestão 

Público-alvo: Crianças do 3º ano das seguintes Escolas do Ensino Básico: 

Carvalhal, Costa, Gandra, Montes da Costa e Saibreiras. 

Duração: 1/1h30 mins. 

Objectivos:� 

� Identificar quais os órgãos envolvidos no processo digestivo; 

� Explicar as várias etapas da digestão. 

 

Actividades a realizar: 

 Esta sessão consiste numa apresentação sobre a digestão dos alimentos, 

na qual serão abordados os seguintes aspectos: 

� Órgãos do sistema digestivo; 

� As várias etapas da digestão. 

 

Depois da apresentação, os alunos realizarão duas actividades. 

Inicialmente terão de identificar se cinco afirmações estão correctas ou erradas, 

de seguida ser-lhes-á entregue um pequeno poster para fazerem a legenda dos 

órgãos do sistema digestivo. 
 

Registo da sessão: 

A sessão foi apresentada em todas as escolas, sendo focados todos os 

aspectos anteriormente referidos. No final, os alunos realizaram as duas 

actividades entusiasticamente e responderam correctamente a tudo que foi 

proposto. 
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Plano de Sessão 

 

Título: “As Gorduras” 

Tema: Os Lípidos 

Público-alvo: Crianças do 3º ano das seguintes Escolas do Ensino Básico: 

Carvalhal, Costa, Gandra, Montes da Costa e Saibreiras. 

Duração: 1/1h30 mins. 

Objectivos:� 

� Explicar quais as funções no organismo dos lípidos; 

� Mostrar que os lípidos podem ser de origem animal ou vegetal; 

� Introduzir a noção de ácidos gordos saturados, monoinsaturados e 

polinsaturados; 

� Realçar a importância do azeite; 

 

Actividades a realizar: 

 Esta sessão consiste numa apresentação sobre os lípidos nos alimentos, 

na qual serão abordados os seguintes aspectos: 

� Os diferentes nutrientes, especificando os lípidos; 

� As funções dos lípidos; 

� Os alimentos em que estão presentes os lípidos: alimentos de origem 

animal e vegetal; 

� Os ácidos gordos saturados, monoinsaturados e polinsaturados; 

� O azeite. 

 

Depois da apresentação, os alunos serão divididos em grupos de quatro 

elementos cada, para elaborarem cartazes e panfletos sobre os alimentos em que 

se encontram os lípidos (alimentos de origem vegetal e animal) e sobre a 

importância do azeite. 

 

Registo da sessão: 

 A sessão foi apresentada em todas as escolas, sendo focados todos os 

aspectos anteriormente referidos.  

 No final da sessão, os alunos elaboraram vários cartazes e panfletos que 

foram afixados na sala de aula. 
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Plano de Sessão 

 

Título: “Mexe-te… Fica em Forma!” 

Tema: A importância do exercício físico regular para as crianças. 

Público-alvo: Crianças do 3º ano das seguintes Escolas do Ensino Básico: 

Carvalhal, Costa, Gandra, Montes da Costa e Saibreiras. 

Duração: 1/1h30 mins. 

Objectivos:� 

� Realçar a importância do exercício físico; 

� Incentivar a prática regular de exercício físico, destacando os seus 

benefícios; 

� Combater o sedentarismo, nomeadamente alertar para o excesso de 

horas que as crianças passam em frente à televisão e a jogar 

computador e jogos electrónicos;  

� Realizar uma aula de educação física, adequada a esta faixa etária. 

 

Actividades a realizar: 

 Antes da realização desta sessão, contactou-se o Pelouro do Desporto da 

Câmara Municipal de Valongo, no sentido de disponibilizar um Professor de 

Educação Física que pudesse realizar uma aula específica para estes alunos.  

 Esta sessão consiste numa apresentação inicial sobre a importância do 

exercício físico, na qual serão abordados os seguintes aspectos: 

� Definição de exercício físico; 

� Tipo de exercícios recomendados e locais onde os podem praticar; 

� Alerta para o número máximo de horas por dia recomendado para ver 

televisão e jogar jogos electrónicos; 

� Benefícios do exercício físico. 

 

 Depois da apresentação, os alunos seriam encaminhados para o recreio, 

onde realizariam uma aula dada pelo Professor de Educação Física, com duração 

de cerca 30 minutos.  
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Registo da sessão: 

 O Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Valongo respondeu 

favoravelmente ao nosso pedido e disponibilizou um Professor de Educação 

Física para leccionar as aulas propostas.  

 A sessão foi apresentada de acordo com o programado, sendo focados 

todos os aspectos pretendidos.  

 Após a sessão teórica, os alunos participaram activamente na aula dada 

pelo Professor.  

 
 

Plano de Sessão 

 

Título: “O que é a … Obesidade Infantil?” 

Tema: Noções básicas acerca da Obesidade Infantil. 

Público-alvo: Alunos do 3º ano das seguintes Escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico: Carvalhal, Costa, Gandra, Montes da Costa e Saibreiras. 

Duração: 1/1h30mins. 

Objectivos: 

� Salientar que o corpo humano é constituído por massa magra e massa 

gorda; 

� Esclarecer o que é a obesidade; 

� Explicar como aparece a obesidade e quais as complicações dessa doença 

para a saúde; 

� Sensibilizar que para tratar a obesidade é fundamental ter uma alimentação 

saudável e praticar diariamente exercício físico; 

� Apresentar e explicar o Semáforo da Alimentação. 

 

Actividades a realizar: 

 A sessão consiste numa apresentação inicial sobre Obesidade Infantil, na 

qual serão abordados os seguintes aspectos: 

� Constituição do corpo em massa magra e massa gorda; 

� O que é ser obeso; 

� Porque ficamos obesos; 

� O que provoca a obesidade; 
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� Como tratar a obesidade - Semáforo da Alimentação e Actividade Física. 

 

Depois da apresentação, os alunos farão várias actividades como 

adivinhas, comparação entre diferentes tipos de leite no que diz respeito à 

informação nutricional presente no rótulo, e o jogo da glória (constituído por 20 

questões referentes ao tema desenvolvido). 

 

Registo da sessão: 

A sessão foi apresentada em todas as escolas, sendo focados todos os 

aspectos anteriormente referidos. No final, os alunos realizaram os diferentes 

jogos entusiasticamente e responderam correctamente a tudo que foi proposto. 

 
 

Plano de Sessão  

 

Título: “Vamos aprender a ler os rótulos…” 

Tema: Rotulagem 

Público-alvo: Alunos do 3º ano das seguintes Escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico: Carvalhal, Costa, Gandra, Montes da Costa e Saibreiras. 

Duração: 1/1h30 mins. 

Objectivos:  

� Explicar o que é o rótulo e para que serve o de rótulo; 

� Ensinar quais as menções que podem constar no rótulo; 

� Realçar a importância da leitura da informação nutricional; 

� Salientar os cuidados a ter aquando da compra dos alimentos 

embalados, nomeadamente o prazo de validade e estado das 

embalagens. 

 

Actividades a realizar: 

 A sessão consiste numa apresentação inicial sobre a leitura dos rótulos, na 

qual serão abordados os seguintes aspectos: 

� O que são os rótulos e para que servem; 

� O que pode constar nos rótulos; 

� Informação nutricional; 

� Recomendações para uma escolha mais acertada. 
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 Depois da apresentação, realizar-se-á uma actividade, em que os alunos 

deverão ser capazes de preencher uma ficha sobre os rótulos. 

 

Registo da sessão: 

 A sessão foi apresentada em todas as escolas, sendo focados todos os 

aspectos anteriormente referidos. No final, realizou-se a actividade em que os 

alunos participaram e responderam correctamente ao exercício proposto. 

 
 

Plano de Sessão 

 

Título: “Conselhos para uma vida mais saudável” 

Tema: Escolhas Saudáveis 

Público-alvo: Alunos do 3º ano das seguintes Escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico: Carvalhal, Costa, Gandra, Montes da Costa e Saibreiras. 

Duração: 1/1h30 mins. 

Objectivos:  

� Realçar a importância de se fazer várias refeições ao longo do dia, com 

especial relevo para o pequeno-almoço, nomeadamente a sua 

constituição; 

� Incentivar o consumo de fruta e hortícolas, diariamente; 

� Destacar a importância da água como bebida de eleição;  

� Salientar para a redução do consumo de alimentos ricos em açúcar e 

gordura; 

� Promover a prática regular de actividade física. 

 

Actividades a realizar: 

 A sessão consiste numa apresentação inicial sobre a importância de 

realizar escolhas saudáveis, na qual serão abordados os seguintes aspectos: 

� Nunca esquecer o pequeno-almoço; 

� Consumir diariamente fruta e hortícolas; 

� Reduzir o consumo de doces e alimentos com gordura; 

� Preferir a água como bebida; 

� Praticar exercício físico regularmente. 
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 Depois da apresentação, realizar-se-á um jogo de cartas, em que nas 

mesmas estão vários alimentos (saudáveis e pouco saudáveis) e os alunos 

deverão ser capazes de construir um pequeno-almoço saudável, escolhendo e 

combinando as várias cartas. 

 

Registo da sessão: 

 A sessão foi apresentada em todas as escolas, sendo focados todos os 

aspectos anteriormente referidos. No final, realizou-se o jogo em que os alunos 

participaram e criaram vários exemplos de pequenos-almoços saudáveis.  
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Anexo 4 

Planos das Sessões Terapêuticas 
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Plano da 1ª Sessão 

 

Título: “Dinâmicas de Grupo” 

Tema: Apresentação do Grupo Terapêutico 

Participantes: 8 Mães 

Duração: 1/1h30minutos 

Objectivos: 

� Esclarecer o que se entende por Grupo; 

� Estabelecer regras/normas de funcionamento do grupo; 

� Explicar o porquê da criação do grupo terapêutico e quais os objectivos 

a atingir; 

� Promover a apresentação inicial das participantes e uma maior 

aproximação entre as mesmas.  

 

Actividades a realizar: 

 A sessão consiste numa apresentação inicial sobre Dinâmicas de Grupo, 

na qual serão abordados os seguintes aspectos: 

� Definição de grupo; 

� Regras de grupo; 

� O porquê do grupo; 

� Objectivos a atingir ao longo das sessões terapêuticas; 

� Temas a abordar, duração e frequência das sessões; 

 

Depois da apresentação será aplicado um inquérito, com o objectivo de definir 

quais os temas a abordar nas sessões, qual a sua duração, frequência e local de 

realização das mesmas. Será também entregue uma declaração de 

consentimento, para participação no projecto. 

No final, realizar-se-á um jogo para promover a apresentação inicial das 

participantes e uma maior aproximação entre as mesmas. Para se proceder ao 

jogo é necessário dividir o grupo em subgrupos de dois elementos cada. Será 

feita uma selecção aleatória, cada elemento do grupo escolhe um cartão, de 

acordo com o número que sair no cartão os grupos formar-se-ão. 
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Registo da sessão: 

 A sessão foi apresentada, sendo focados todos os aspectos anteriormente 

referidos. Após aplicação e análise em conjunto dos inquéritos, ficou estabelecido 

que as próximas sessões realizar-se-ão no Centro de Saúde de Valongo e 

Ermesinde, quinzenalmente à segunda-feira por volta das 18:30 com duração 

prevista de 1hora e 30 minutos. 

 Todas as participantes assinaram a declaração de consentimento. 

 Uma vez que a adesão à sessão não foi significativa, e por vontade das 

participantes, para o jogo de apresentação não se formaram subgrupos. 

 
 

Plano da 2ª Sessão 

 

Título: “A Nova Roda dos Alimentos” 

Tema: Apresentação e explicação da Nova Roda dos Alimentos 

Participantes: 8 Mães 

Duração: 1/1h30minutos 

Objectivos: 

� Dar a conhecer a Nova Roda dos Alimentos, destacando as diferenças 

entre esta e a antiga Roda; 

� Ensinar quais são os grupos da Nova Roda e quais os alimentos que fazem 

parte de cada grupo; 

� Destacar as características nutricionais específicas de cada grupo da Nova 

Roda dos Alimentos; 

� Ensinar as mensagens transmitidas pela Nova Roda. 

 

Actividades a realizar: 

A sessão consiste numa apresentação inicial, onde serão abordados os 

seguintes tópicos sobre a Nova Roda dos Alimentos: 

� O que é; 

� Diferenças entre a Nova Roda e a antiga; 

� Como é constituída; 

� Como se utiliza; 

� Conhecer os Grupos da Roda; 
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� O que ensina. 

 Cada participante no final da apresentação será convidada a responder a 

algumas questões sobre os diferentes grupos da roda, e quais as mensagens que 

a Nova Roda transmitir.  

 

Registo da sessão: 

 A sessão foi apresentada focando todos os aspectos anteriormente 

referidos. No final, as mães foram capazes de responder acertadamente às 

questões colocadas e facilmente recordaram as mensagens que a Nova Roda 

tenta transmitir. A cada participante foi oferecido o panfleto da Nova Roda dos 

Alimentos. 

 
 

Plano da 3ª Sessão 

 

Título: “Pequeno-almoço… a primeira refeição” 

Tema: Importância do Pequeno-almoço 

Participantes: 8 Mães 

Duração: 1/1h30minutos 

Objectivos: 

� Realçar a importância de tomar o Pequeno-almoço; 

� Salientar quais são as consequências para a saúde decorrente da ausência 

do Pequeno-almoço; 

� Dar exemplos de Pequenos-almoços saudáveis. 

 

Actividades a realizar: 

A sessão consiste numa apresentação inicial, onde serão abordados os 

seguintes tópicos sobre o Pequeno-almoço: 

� Importância; 

� Consequências para a Saúde da ausência do Pequeno-almoço; 

� Estratégia a usar com quem não toma o Pequeno-almoço; 

� Constituição do Pequeno-Almoço; 

� Exemplos de Pequenos-almoços saudáveis. 
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 No final da sessão serão apresentadas algumas adivinhas e será feita uma 

comparação da informação nutricional de diferentes rótulos de cereais de 

Pequeno-almoço e iogurtes. 

 

Registo da sessão: 

 A sessão foi apresentada focando todos os aspectos anteriormente 

referidos. No final, as mães responderam a algumas adivinhas e compararam 

diferentes rótulos de cereais e iogurtes, com o objectivo de fazerem escolhas 

mais acertadas para o Pequeno-almoço da sua família. A cada participante foi 

oferecido um panfleto sobre o Pequeno-almoço. 

 
 

Plano da 4ª Sessão 

 

Título: “Comportamento Alimentar” 

Tema: Algumas noções sobre comportamento alimentar 

Participantes: 8 Mães 

Duração: 1/1h30minutos 

Objectivos: 

� Identificar alguns factores que influenciam o comportamento alimentar; 

� Abordar o conceito de imagem corporal; 

� Explicar qual é o papel da família no desenvolvimento da imagem corporal 

da criança; 

� Ensinar algumas dicas no controlo do peso. 

 

Actividades a realizar: 

A sessão consiste numa apresentação inicial, onde serão abordados os 

seguintes tópicos sobre Comportamento Alimentar: 

� Factores que influenciam o Comportamento Alimentar; 

� Imagem corporal; 

� Variáveis que influenciam o peso; 

� Dicas para controlar o peso. 

Registo da sessão: 
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 A sessão foi apresentada focando todos os aspectos anteriormente 

referidos, sendo realçada a importância dos pais no desenvolvimento da imagem 

corporal da criança. 

 
 

Plano da 5ª Sessão 

 

Título: “Mexa-se pela sua Saúde” 

Tema: Exercício Físico 

Participantes: 8 Mães 

Duração: 1/1h30minutos 

Objectivos: 

� Diferenciar actividade física de exercício físico; 

� Salientar os benefícios da prática regular de actividade física; 

� Identificar qual a duração e frequência da actividade física; 

� Ensinar estratégias para ser mais activo; 

� Realçar quais os cuidados a ter antes de iniciar o exercício físico. 

 

Actividades a realizar: 

A sessão consiste numa apresentação inicial, onde serão abordados os 

seguintes tópicos sobre o Exercício Físico: 

� Distinção entre actividade física e exercício físico; 

� Benefícios da prática regular de actividade física; 

� Duração e Frequência; 

� Estratégias para ser mais activo; 

� Cuidados a ter antes de iniciar o exercício físico. 

 

Registo da sessão: 

 A sessão foi apresentada focando todos os aspectos anteriormente 

referidos. As mães participaram activamente, ao longo da sessão, colocando 

dúvidas e fazendo sugestões. 
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Plano da 6ª Sessão 

 

Título: “10 Passos para uma Alimentação mais Saudável”  

Tema: Escolhas Saudáveis 

Participantes: 8 Mães 

Duração: 1/1h30minutos 

Objectivos: 

� Realçar a importância de se fazerem várias refeições ao longo do dia, com 

especial relevo para o pequeno-almoço, nomeadamente a sua constituição; 

� Incentivar o consumo diário de fruta e hortícolas; 

� Privilegiar o consumo de peixe e carnes brancas; 

� Destacar a água como bebida de eleição;  

� Salientar para a redução do consumo de alimentos ricos em sal e gordura; 

� Preferir métodos de confecção simples; 

� Realçar a importância de realizar as refeições em família. 
 

Actividades a realizar: 

 A sessão consiste numa apresentação inicial, onde serão abordados os 

seguintes tópicos sobre escolhas saudáveis: 

� Nunca esquecer o pequeno-almoço; 

� Evitar estar mais de 3h30 sem comer; 

� Iniciar sempre a refeição do almoço e do jantar por um prato de sopa; 

� Privilegiar o consumo de peixe e carnes brancas; 

� Optar por fruta como sobremesa; 

� Reduzir às gorduras; 

� Evitar o sal; 

� Fazer da água a bebida de eleição; 

� Preferir métodos de confecção simples; 

� Mastigar devagar e realizar as refeições em família. 
 

Registo da sessão: 

�  A sessão foi apresentada focando todos os aspectos anteriormente 

referidos. A cada participante foi oferecido um panfleto sobre os 10 passos 

para uma Alimentação mais Saudável. 
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Plano da 7ª Sessão 

 

Título: “Confecção Saudável” 

Tema: Aprofundar conhecimentos sobre Confecção Saudável 

Participantes: 8 Mães 

Duração: 1/1h30minutos 

Objectivos: 

� Identificar quais os objectivos da confecção saudável; 

� Descrever os diferentes métodos de confecção: Cozidos, 

Estufados/Guisados, Caldeiradas e Jardineiras, Fritos, Grelhados, 

Assados; 

� Dar exemplos da utilização culinária de especiarias e ervas aromáticas; 

� Citar algumas regras fundamentais para uma culinária saudável. 

 

Actividades a realizar: 

A sessão consiste numa apresentação inicial, onde serão abordados os 

seguintes tópicos sobre confecção saudável: 

� Objectivos da confecção saudável; 

� Métodos de confecção: Cozidos, Estufados/Guisados, Caldeiradas e 

Jardineiras, Fritos, Grelhados, Assados; 

� Especiarias e Ervas aromáticas, utilização culinária; 

� Regras fundamentais para uma culinária saudável. 

 

Registo da sessão: 

 A sessão foi apresentada focando todos os aspectos anteriormente 

referidos. Todas as participantes mostraram particular interesse por este tema, 

colocando ao longo da sessão diversas questões e fazendo sugestões. No final a 

cada participante foi oferecido um conjunto de receitas saudáveis, desenvolvido 

pela Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição e Alimentação. 
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Anexo 5 

Inquérito Grupos Terapêuticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a54 

�� �   Liliana Carola 2007/2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a55 

� � Liliana Carola 2007/2008 

 

Inquérito 
 

Data: ___/___/____ 
 
 
1. Que temas na área de nutrição e alimentação saudável, gostaria de ver abordados nas 
sessões? 
 

� Obesidade infantil    � 

� Roda dos alimentos     � 
� Como efectuar uma alimentação Saudável � 

� Comportamento alimentar    � 

� Escolhas saudáveis     � 

� Importância do Pequeno-almoço   �  
� Confecção Saudável    � 

� Exercício Físico     � 
� Todos       � 

� Outro(s)      � Qual(ais) ________________ 

 
 
2. Qual o local mais acessível para a realização das sessões? 
 

� Centro de Saúde     � 

� Escola      � 

� Outro(s)     � Qual(ais) ________________ 

 
 
3. Qual o horário que considera melhor para efectuar as sessões? (indique hora e dia da 
semana) ______________________________________________________________ 
 
 
 
 

Centro de Saúde de Valongo e Ermesinde 
Serviço de Nutrição 

 
Obrigada pela sua participação. 
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Anexo 6 

Avaliação das Sessões Terapêuticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a58 

�� �   Liliana Carola 2007/2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a59 

� � Liliana Carola 2007/2008 

 

Avaliação da Sessão 

 

 

Data __/__/______ 

 
1. A sessão correspondeu às suas expectativas? 

 Muito �  Sim �  Pouco � Nada �  

 

2. Considera que a sessão foi útil? 

 Muito �  Sim �  Pouco � Nada �  

 

3. O tema foi exposto de um modo claro? 

Muito �  Sim �  Pouco � Nada �  

 

4. A organizadora mostrou-se disponível para tirar dúvidas? 

Muito �  Sim �  Pouco � Nada �  

 

5. O que considera que teria sido útil ou interessante abordar nesta sessão? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6. Gostaria de ver mais algum tema desenvolvido? 

  Sim �  Não �  

  Se sim qual (ais) ______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Centro de Saúde de Valongo e Ermesinde 
 

Obrigada pela sua colaboração. 
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Anexo 7 

Caracterização Familiar da Amostra 
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 Mãe Pai 

Grupo 1 

(15) 

Grupo 2 

(14) 

Grupo 3 

(8) 

Grupo 1 

(15) 

Grupo 2 

(14) 

Grupo 3 

(8) 

Idade (anos) média 

 ± dp 

34,2  

± 4,78 

36,8 

 ± 6,05 

35,5  

± 6,48 

35,7 

± 4,27 

38,6 

± 5,91 

37,6 

± 6,19 

 

 

Escolaridade 

Sem escolaridade 
ou 1º Ciclo E.B 
incompleto n (%) 

0 0 0 0 2 (14,3) 1 (12,5) 

1º Ciclo E.B n (%) 4 (26,7) 4 (28,6) 4 (50,0) 2 (13,3) 3 (21,4) 2 (25,0) 

2º Ciclo E.B n (%) 5 (33,3) 2 (14,3) 1 (12,5) 10 (66,7) 2 (14,3) 3 (37,5) 

3º Ciclo E.B. n (%) 4 (26,7) 4 (28,6) 2 (25,0) 3 (20,0) 3 (21,4) 1 (12,5) 

Secundário n (%) 1 (6,7) 2 (14,3) 1 (12,5) 0 3 (21,4) 1 (12,5) 

Superior n (%) 1 (6,7) 2 (14,3) 0 0 1 (7,1) 0 

 

 

Profissão 

Nível 1 n (%) 0 0 0 0 0 0 

Nível 2 n (%) 0 1 (7,1) 0 0 1 (7,1) 0 

Nível 3 n (%) 2 (13,3) 2 (14,3) 3 (37,5) 2 (13,3) 2 (14,3) 2 (25,0) 

Nível 4 n (%) 5 (33,3) 5 (35,7) 3 (37,5) 11 (73,3) 10(71,4) 4 (50,0) 

Nível 5 n (%) 6 (40,0) 4 (28,6) 2 (25,0) 2 (13,3) 0 2 (25,0) 

Nível 6 n (%) 2 (13,3) 2 (14,3) 0 0 1 (7,1) 0 

Tabela a1. Caracterização familiar da amostra 

Nota: 
Nível1 - Composto por profissões liberais, professores universitários, directores empresas/ 

fábricas/bancos e executivos e oficiais das forças armadas. 

Nível 2 - Composto por administradores de empresas públicas/privadas, funcionários titulares de 

cargos de elevada responsabilidade e comerciantes. 

Nível 3 - Composto pelos pequenos industriais/comerciantes, encarregados, operários 

qualificados, funcionários públicos/administradores e secretárias 

Nível 4 - Operários semi-qualificados e empregados de comércio. 

Nível 5 - Mão-de-obra não qualificada, serventes de obras, pessoal de limpeza e trabalhadores 

rurais. 

Nível 6 - Desempregados 
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Anexo 8 

Resultados relativos às crianças 
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 Ingestão 

Energética (kcal) 
Ingestão Proteica 

(%) 
Ingestão de 

H.C. (%) 
Ingestão 

Lipídica (%) 
Grupo 1 

 
Início 1996,6 18 50  32  
Fim 1724,4 20  52  28  

Grupo 2 
 

Início 2184,4 18  52  30  
Fim 1876,7 18  51  31  

Grupo 3 
 

Início 2002,5 19  52  29  
Fim 1719,9 21  54  25  

Tabela a2 Distribuição percentual média dos macronutrientes, nos três grupos de intervenção, 
antes e depois da intervenção 
 

 

 

 

 
Grupo 1 

n/N 
Grupo 2 

n/N 
Grupo 3 

n/N 
 Início Fim Início Fim Início Fim 

Leite simples 12/15 13/15 9/14 7/12 5/8 7/8 
Leite com chocolate 4/15 2/15 7/14 5/12 3/8 0/8 
Iogurte 5/15 9/15 7/14 7/12 4/8 2/8 
Sumo de fruta natural 4/15 8/15 4/14 3/12 3/8 1/8 
Refrigerantes 1/15 0/15 0/14 0/12 1/8 0/8 
Fruta 6/15 11/15 7/14 6/12 4/8 2/8 
Cereais tipo Cornflakes 7/15 6/15 6/14 5/12 7/8 5/8 
Cereais tipo Chocapic® 
ou Estrelitas® 

7/15 0/15 5/14 1/12 2/8 0/8 

Bolachas 7/15 12/15 9/14 10/12 4/8 3/8 
Queque 1/15 0/15 3/14 0/12 2/8 0/8 
Croissant 4/15 1/15 3/14 1/12 1/8 0/8 
Panikes® 2/15 0/15 0/14 0/12 1/8 0/8 
Pão 9/15 13/15 11/14 11/12 6/8 7/8 
Manteiga 9/15 9/15 8/14 6/12 5/8 5/8 
Queijo 4/15 6/15 4/14 6/12 2/8 2/8 
Compotas 2/15 4/15 0/14 0/12 1/8 1/8 
Tabela a3. Alimentos seleccionados pelas crianças dos vários grupos para fazerem parte do seu 
Pequeno-almoço. 
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 Grupo 1 

n/N 
Grupo 2 

n/N 
Grupo 3 

n/N 
 Início Fim Início Fim Início Fim 
Leite simples 15/15 14/15 11/14 11/12 7/8 8/8 
Leite com chocolate 1/15 0/15 2/14 0/12 1/8 0/8 
Iogurte 8/15 9/15 8/14 8/12 4/8 3/8 
Sumo de fruta natural 6/15 5/15 8/14 7/12 4/8 2/8 
Refrigerantes 0/15 0/15 0/14 0/12 0/8 0/8 
Fruta 12/15 10/15 10/14 7/12 6/8 4/8 
Cereais tipo Cornflakes 11/15 12/15 10/14 7/12 6/8 6/8 
Cereais tipo Chocapic® 
ou Estrelitas® 

1/15 0/15 3/14 0/12 0/8 0/8 

Bolachas 13/15 11/15 8/14 9/12 4/8 4/8 
Queque 0/15 0/15 4/14 0/12 0/8 0/8 
Croissant 0/15 0/15 2/14 0/12 0/8 0/8 
Panikes® 0/15 0/15 0/14 0/12 0/8 0/8 
Pão 14/15 11/15 11/14 10/12 7/8 8/8 
Manteiga 8/15 7/15 7/14 3/12 3/8 3/8 
Queijo 8/15 6/15 4/14 6/12 2/8 3/8 
Compotas 2/15 1/15 3/14 0/12 1/8 0/8 
Tabela a4. Alimentos seleccionados pelas crianças dos vários grupos, para fazerem parte do 
Pequeno-almoço Saudável. 
 

 

 

 Grupo 1 
n/N 

Grupo 2  
n/N 

Grupo 3 
n/N 

 Início Fim Início Fim Início Fim 

Andebol 0/15 0/15 0/14 2/12 0/8 1/8 

Artes Marciais 2/15 3/15 1/14 2/12 2/8 2/8 

Atletismo 0/15 0/15 0/14 2/12 0/8 0/8 

Ballet 0/15 0/15 1/14 1/12 0/8 0/8 

Basquetebol 0/15 1/15 0/14 2/12 0/8 1/8 

Dança 3/15 3/15 2/14 2/12 0/8 0/8 

Futebol 4/15 4/15 1/14 2/12 1/8 1/8 

Ginástica 8/15 12/15 1/14 7/12 1/8 6/8 

Natação 3/15 4/15 5/14 4/12 3/8 4/8 

Voleibol 0/15 0/15 0/14 0/12 0/8 0/8 

Tabela a5. Tipos de exercícios físicos praticados pelas crianças dos diferentes grupos, antes e 
depois da intervenção. 
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 Grupo 1 
n/N 

Grupo 2 
n/N 

Grupo 3 
n/N 

Duração 
(minutos) 

Início Fim Início Fim Início Fim 

0-45 0/11 0/14 0/5 0/10 1/5 0/5 

45-90 1/11 1/14 1/5 4/10 2/5 2/5 

90-135 2/11 3/14 2/5 2/10 0/5 2/5 

135-180 5/11 2/14 2/5 2/10 1/5 3/5 

> 180 3/11 8/14 0/5 2/10 1/5 1/5 

Tabela a6. Tempo em minutos, utilizado pelas crianças para a prática semanal de exercício físico, 
antes e depois da intervenção. 
 

 

 Grupo 1 
n/N 

Grupo 2 
n/N 

Grupo 3 
n/N 

 Início Fim Início Fim Início Fim 

<30 min 6/11 6/15 5/11 5/10 2/3 3/8 

30 min a 1 h 5/11 5/15 4/11 3/10 1/3 4/8 

> 1 h 0/11 4/15 2/11 2/10 0/3 1/8 

Tabela a7. Tempo em minutos utilizado diariamente, pelas crianças para andar a pé, antes e 
depois da intervenção. 
 

 

 Grupo 1 
n/N 

Grupo 2 
n/N 

Grupo 3 
n/N 

 Início Fim Início Fim Início Fim 

30 min. 9/11 3/5 5/8 3/6 6/8 2/3 

1 h 2/11 1/5 1/8 3/6 0/8 1/3 

2 h 0/11 1/5 1/8 0/6 0/8 0/3 

3 h 0/11 0/5 1/8 0/6 1/8 0/3 

4 ou + h 0/11 0/5 0/8 0/6 1/8 0/3 

Tabela a8. Tempo dispendido diariamente pelas crianças, para jogar computador ou jogos 
electrónicos.  
 

 

 Grupo 1 
n/N 

Grupo 2 
n/N 

Grupo 3 
n/N 

 Início Fim Início Fim Início Fim 

< 7h 0/15 0/15 0/14 0/12 0/8 0/8 

7 – 9h 4/15 5/15 5/14 5/12 2/8 3/8 

> 9h 11/15 10/15 9/14 7/12 6/8 5/8 

Tabela a9. Número de horas de sono, nos diferentes grupos de crianças, antes e depois da 
intervenção. 
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Anexo 9 

Resultados relativos às Mães 
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 Grupo 1 
n/N 

Grupo 2 
n/N 

Grupo 3 
n/N 

 Início Fim p Início Fim p Início Fim p 

Acertar 8/14* 14/15 
0,025 

8/10* 9/10* 
0,564 

5/8 8/8 
0,083 

Falhar 6/14 1/15 2/10 1/10 3/8 0/8 

* As restantes mães referiram nunca ter ouvido falar na NRA, não respondendo por isso a esta 

questão. 

Tabela a10. Número de mães que sabem o número de grupos de alimentos que tem a NRA, antes 

e depois da intervenção. 

 

 

 

 

 Grupo 1 
n/N 

Grupo 2 
n/N 

Grupo 3 
n/N 

 Início Fim p Início Fim p Início Fim p 
1 1/14 0/15 

0,023 

3/10 3/10 

0,059 

1/8 0/8 

0,084 
2 3/14 0/15 2/10 1/10 2/8 0/8 
3 5/14 4/15 3/10 0/10 2/8 2/8 
4 5/14 11/15 2/10 6/10 3/8 6/8 

Tabela a11. Número de respostas correctas relativas à NRA, nos três grupos de mães.  

 

 

 

 

 Grupo 1 
n/N  Grupo 2 

n/N   Grupo 3 
n/N 

 Início Fim p Início Fim p Início Fim p 
1 0/15 0/15 

0,470 

0/11 0/11 

0,132 

0/8 0/8 

0,026 

2 0/15 0/15 0/11 0/11 0/8 0/8 
3 0/15 0/15 0/11 0/11 0/8 0/8 
4 0/15 0/15 0/11 0/11 1/8 0/8 
5 0/15 0/15 0/11 0/11 0/8 0/8 
6 2/15 0/15 3/11 1/11 1/8 0/8 
7 2/15 5/15 3/11 3/11 3/8 1/8 
8 5/15 2/15 3/11 4/11 2/8 3/8 
9 6/15 8/15 2/11 3/11 1/8 4/8 

Tabela a12. Número de afirmações correctas sobre alimentação saudável, nos diferentes grupos 

de mães, antes e depois da intervenção. 
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 Grupo 1 
n/N 

Grupo 2  
n/N 

Grupo 3 
n/N 

 Início Fim Início Fim Início Fim 
Leite simples 13/15 15/15 8/11 10/11 5/8 7/8 
Leite com chocolate 0/15 0/15 0/11 0/11 0/8 0/8 
Iogurte 11/15 11/15 8/11 6/11 7/8 7/8 
Sumo de fruta natural 8/15 10/15 8/11 7/11 5/8 5/8 
Refrigerantes 0/15 0/15 0/11 0/11 0/8 0/8 
Fruta 9/15 12/15 9/11 5/11 7/8 6/8 
Cereais tipo Cornflakes 10/15 10/15 5/11 5/11 4/8 6/8 
Cereais tipo Chocapic® 
ou Estrelitas® 

0/15 0/15 0/11 0/11 0/8 0/8 

Bolachas 3/15 4/15 3/11 3/11 3/8 4/8 
Queque 0/15 0/15 0/11 0/11 0/8 0/8 
Croissant 0/15 0/15 1/11 1/11 0/8 0/8 
Panikes® 1/15 0/15 0/11 0/11 0/8 0/8 
Pão 12/15 9/15 9/11 9/11 5/8 6/8 
Manteiga 9/15 7/15 7/11 5/11 3/8 3/8 
Queijo 7/15 5/15 7/11 7/11 4/8 3/8 
Compotas 2/15 1/15 3/11 0/11 0/8 0/8 

Tabela a13. Alimentos seleccionados pelas mães dos vários grupos, para fazerem parte do 

Pequeno-almoço Saudável. 

 

 

 

 Grupo 1 
n (%) 

 Grupo 2 
n (%) 

 Grupo 3 
n (%) 

 

 Início Fim p Início Fim p Início Fim p 

Pratica 3 (20,0) 3 (20,0) 
1,000 

1 (9,1) 1 (9,1) 
1,000 

1 (12,5) 2 (25,0) 
0,317 

Não Pratica 12 (80,0) 12 (80,0) 10 (90,9) 10 (90,9) 7 (87,5) 6 (75,0) 

Tabela a14. Número de mães que pratica exercício físico, antes e depois da intervenção. 

 

 

 

 Grupo 1 
n/N 

Grupo 2  
n/N 

Grupo 3  
n/N 

 Início Fim Início Fim Início Fim 

Aeróbica 1/3 1/3 0/1 0/1 0/1 0/2 

Hidroginástica 2/3 2/3 1/1 1/1 1/1 1/2 

Natação 1/3 1/3 0/1 0/1 1/1 2/2 

Tabela a15. Tipos de exercícios físicos praticados pelas mães, antes e depois da intervenção. 
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 Grupo 
n/N 

Grupo 2 
n/N 

Grupo 3 
n/N 

Duração 
(minutos) 

Início Fim Início Fim Início Fim 

0-45 0/3 0/3 1/1 0/1 0/1 0/2 

45-90 0/3 1/3 0/1 1/1 1/1 ½ 

90-135 2/3 1/3 0/1 0/1 0/1 ½ 

135-180 0/3 0/3 0/1 0/1 0/1 0/2 

> 180 1/3 1/3 0/1 0/1 0/1 0/2 

Tabela a16. Duração em minutos do exercício físico, praticado pelas mães, por semana, antes e 
depois da intervenção. 
 

 

 Grupo 1 
n (%) 

 Grupo 2  
n (%) 

 Grupo 3  
n (%) 

 

 Início Fim p Início Fim p Início Fim p 

Anda 13 (86,7) 14 (93,3) 
0,317 

8 (72,7) 9 (81,8) 
0,317 

5 (62,5) 7 (87,5) 
0,157 

Não Anda 2 (13,3) 1 (6,7) 3 (27,3) 2 (18,2) 3 (37,5) 1 (12,5) 

Tabela a17. Número de mães que anda diariamente a pé, antes e depois da intervenção. 

 

 

 Grupo 1 
n/N 

Grupo 2  
n/N 

Grupo 3 
n/N 

 Início Fim Início Fim Início Fim 

<30 min. 5/13 4/14 3/8 3/9 2/5 2/7 

30 min. a 1 h 6/13 9/14 5/8 4/9 2/5 3/7 

> 1 h 2/13 1/14 0/8 2/9 1/5 2/7 

Tabela a18. Tempo utilizado, diariamente, pelas mães para andar a pé, antes e depois da 
intervenção. 
 

 

 Grupo 1 
n/N 

Grupo 2  
n/N 

Grupo 3  
n/N 

 Início Fim Início Fim Início Fim 

30 min. 3/15 3/15 2/11 1/10* 0/8 1/8 

1 h 4/15 7/15 4/11 6/10 3/8 2/8 

2 h 6/15 5/15 4/11 2/10 5/8 5/8 

3 h 0/15 0/15 1/11 1/10 0/8 0/8 

4 ou + h 2/15 0/15 0/11 0/10 0/8 0/8 

* uma das mães refere não ver diariamente televisão. 

Tabela a19. Número de horas passadas, diariamente, pelas mães a ver televisão, antes e depois 

da intervenção. 
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 Grupo 1 
n/N 

Grupo 2  
n/N 

Grupo 3 
 n/N 

 Início Fim Início Fim Início Fim 

< 7h 4/15 5/15 6/11 6/11 0/8 2/8 
7 – 9h 10/15 9/15 5/11 5/11 8/8 6/8 
0> 9h 1/15 1/15 0/11 0/11 0/8 0/8 

Tabela a20. Número de horas de sono, antes e depois da intervenção, nos três grupos de mães. 
 
 

 Grupo1 
n/N 

Grupo 2 
n/N 

Grupo 3 
n/N 

 Início Fim Início Fim Início Fim 

Cozer 12/15 14/15 11/11 11/11 6/8 6/8 
Fritar 0/15 1/15 3/11 3/11 0/8 0/8 
Grelhar 14/15 12/15 10/11 11/11 8/8 8/8 
Estufar 8/15 11/15 8/11 7/11 5/8 5/8 
Guisar 3/15 1/15 4/11 4/11 2/8 0/8 
Assar 8/15 8/15 4/11 7/11 3/8 4/8 

Tabela a21. Métodos de confecção de alimentos seleccionados pelas mães, antes e depois da 
intervenção. 
 
 

 
Grupo1 

n/N 
 Grupo 2 

n/N 
 Grupo 3 

n/N 
 

 Início Fim p Início Fim p Início Fim p 

Reduz 12/15 13/15 
0,180 

8/11 9/11 
0,317 

6/8 8/8 
0,014 

Não reduz 3/15 2/15 3/11 2/11 2/8 0/8 

Tabela a22. Número de mães que procuram reduzir a quantidade de sal de a adição, para 
confeccionar os alimentos, antes e depois da intervenção. 
 
 

 
Grupo1 

n/N 
Grupo 2 

n/N 
Grupo 3 

n/N 
 Início Fim Início Fim Início Fim 

Óleo 3/15 2/15 3/11 1/11 0/8 0/8 
Azeite 13/15 14/15 9/11 11/11 8/8 8/8 
Manteiga 1/15 1/15 3/11 1/11 2/8 0/8 
Banha 0/15 0/15 0/11 0/11 0/8 0/8 

Tabela a23. Tipos de gordura mais utilizados pelas mães, na confecção de alimentos, antes e 
depois da intervenção. 
 
 

 
Grupo1 

n/N 
Grupo 2 

n/N 
Grupo 3 

n/N 

 Início Fim p Início Fim p Início Fim p  

Em cru 9/15 11/15 
0,317 

4/11 6/11 
0,317 

3/8 8/8 
0,025 

Refogado 6/15 4/15 7/11 5/11 5/8 0/8 

Tabela a24 Adição dos alimentos em cru aquando da sua confecção ou utilização de refogado. 

 


