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 RESUMO 

A alimentação tem desempenhado um papel crucial na sociedade. A 

ligação entre alimentação e saúde encontra-se amplamente fundamentada. Os 

primeiros anos de vida são cruciais na aprendizagem de bons hábitos alimentares 

e a implementação de medidas adequadas na conduta alimentar serão decisivas 

a médio e longo prazo. Objectivo: Caracterizar o padrão alimentar das crianças 

do 1º ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas de Vila Verde, distrito de 

Braga. Métodos: Este estudo descritivo, transversal teve como amostra 98 

crianças do sexo feminino e 115 do sexo masculino. Foi administrado 

indirectamente a cada um dos pais das crianças, um questionário, contendo 

perguntas de caracterização sócio-demográfica e um Questionário de Frequência 

Alimentar. A análise estatística dos dados foi feita recorrendo ao programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 14.0. Resultados: A 

média de idades da amostra foi de 7,6 ± 1,3 anos. As crianças revelaram ter uma 

alimentação à base de leite e produtos derivados, carne e derivados, gorduras 

(como azeite), cereais, batatas, pão, bolachas, sopa de legumes e sumos. 

Alimentos como refrigerantes, “fast-food”, gorduras (manteiga), doces, chocolates, 

são alimentos consumidos em quantidades acima do aceitável. Hortícolas, fruta, e 

peixe, são os que mais se destacam com níveis de ingestão inferiores ao 

recomendado. Conclusão: As mudanças nos hábitos alimentares devem ser 

graduais, sendo necessário criar estratégias nacionais para prevenir a morbilidade 

a longo prazo. Os planos nacionais devem estabelecer metas alcançáveis a curto 

– médio prazo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: padrão alimentar, crianças, ensino básico, alimentação. 
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ABSTRACT 

Eating has played a crucial role in society. The link between eating and health is 

widely established. The first years of childhood are crucial  

in the learning of good eating habits and the implementations of adjusted 

measures in the eating behaviour that will be decisive in the quality of life. 

Objective: Characterize the food pattern of children from elementary school of at 

Vila Verde schools, district of Braga. Methods: This descriptive, transversal study 

had a sample of 98 female children and 115 male. A questionnaire was indirectly 

applied to parents. This contains questions of social-demographic characterization 

and a food frequency questionnaire. The statistics analysis of data was made 

using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version 14.0. Results: 

Children’s average ages, was of 7,6 ± 1,3 years. The food pattern was 

characterized by consumption of milk and dairy products, meat and derivatives, 

fats (as oil), vegetables, cereals, potatoes, bread, big cookies, vegetable soup and 

juices. Soft drinks “fast-food”, fats (butter), sweets, chocolates, are consumed in 

quantities above the acceptable level. Vegetables, fruits and fish were consumed 

bellow the minimum acceptable levels. Conclusion: The changes in food habits 

must be gradual, it is necessary to create national strategies to prevent the 

morbidity. The national programs must establish goals to be reached in a medium 

- short period.  

 

KEYWORDS: food patterns, children, elementary education, eating habits. 
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INTRODUÇÃO 

A alimentação tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento do 

ser humano na sociedade. A ligação entre alimentação e saúde encontra-se 

amplamente fundamentada pela investigação científica, sendo aceite pela maioria 

dos investigadores e consumidores (1). 

Como consequência do aumento da população no início do século XX, os 

alimentos inicialmente produzidos à escala doméstica, passaram a ser produzidos 

industrialmente (2). 

Nos países desenvolvidos, o consumidor do século XXI está a braços com 

uma infinidade de opções alimentares, muitas das quais não fizeram parte do 

imaginário dos seus pais e avós (2), sendo grande parte destes alimentos de 

elevado valor energético e considerados “pouco saudáveis” para o consumo 

regular por parte das crianças. 

O excesso de peso e a obesidade infantil têm vindo a apresentar valores 

crescentes e preocupantes em todo o mundo (3,4,5,6). Desde a década de 70, a 

prevalência da obesidade triplicou nas crianças em idade escolar (7). De acordo 

com Viana et al as crianças portuguesas apresentam uma prevalência de excesso 

de peso e obesidade de 31,6% (8). O paradigma da saúde mudou: a sobrenutrição 

passou a ser alvo de uma atenção tão grande quanto a subnutrição (3). 

A obesidade infantil é considerada um problema multifactorial, e embora se 

reconheça a importância dos factores hereditários na obesidade infantil, não há 

dúvida que é o padrão alimentar, associado a outros aspectos do estilo de vida da 

criança e particularmente a prática de actividade física, o principal responsável 

pelo peso em excesso (5,9,10,11). O Reino Unido tem vindo ainda a debater a 
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controvérsia acerca da contribuição da publicidade aos alimentos direccionada às 

crianças e a epidemia da obesidade infantil (12). 

É fundamental conhecer os padrões alimentares das populações, 

principalmente das crianças (13), uma vez, que existe uma grande probabilidade 

(perto de 80%) de uma criança obesa se converter num adulto obeso (8,14). O 

hábito é a disposição duradoura adquirido pela repetição frequente de um acto, 

uso ou costume. Portanto ao relacionar-se com a alimentação, os hábitos 

alimentares são o que as pessoas costumam comer mais frequentemente (15). 

Os primeiros anos de vida são cruciais na aprendizagem de bons hábitos 

alimentares e a implementação de medidas adequadas na conduta alimentar 

serão decisivas a médio e longo prazo (13, 16).  

Assim, é importante garantir que o padrão alimentar que se vai aprendendo 

seja saudável, devendo aproximar-se o mais possível do ideal, o que poderá em 

grande parte garantir, no futuro, uma saúde óptima, um desenvolvimento 

harmónico e intelectual adequado e sobretudo um maior bem-estar e qualidade 

de vida dos indivíduos (4,17,18). 

O padrão alimentar é influenciado sobretudo por factores sócio-culturais; 

estilo de vida; custo e disponibilidade dos alimentos; publicidade alimentar; 

factores fisiológicos, como a fome que varia de indivíduo para indivíduo; factores 

sensoriais que interferem com o apetite; factores psicológicos relacionados com 

valores, crenças, hábitos, atitudes que dependem da família e do seu estilo de 

vida (13). O simples acto de comer sozinho pode levar a padrões alimentares 

diferentes daqueles que teria se comesse acompanhado (19). 

 Nas primeiras etapas de vida da criança, são os pais que estabelecem e 

controlam o que a criança deve comer, na adolescência são os amigos, a 
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publicidade e o ambiente que mais influenciam a sua alimentação, ainda que, 

passada esta fase, as preferências e os hábitos pré-estabelecidos se mantenham 

ou sejam retomados com pequenas alterações (17). 

A alimentação das crianças pode ser um dos aspectos mais complicados 

do seu crescimento e desenvolvimento (17). Os pais têm grandes expectativas e 

objectivos para a alimentação dos filhos, mas desde cedo se apercebem de que 

eles podem desenvolver apetência por alimentos que não são os mais saudáveis 

(17). Os alimentos preferidos pelas crianças são os de sabor doce e com elevado 

valor energético. Essa preferência deve-se à apetência natural pelo sabor doce, 

não necessitando de aprendizagem como os demais sabores (18). 

As crianças desenvolvem vários estados de fácil aceitação ou rejeição de 

diferentes alimentos, mas alguns apresentam-se mais relutantes do que outros 

para experimentarem alimentos novos (20). A queixa da inaptência, na grande 

maioria dos casos é levada ao profissional de saúde porque a criança aceita 

apenas alimentos lácteos após o primeiro ano de vida. A excessiva dependência 

de leite, que algumas crianças apresentam, pode estar ligada ao conforto de 

ingerir um alimento já conhecido. Ou ainda, pelo medo dos pais em oferecer 

alimentos sólidos no primeiro ano de vida da criança, perpetuando esse 

comportamento até fases mais avançadas da infância. A ingestão láctea 

excessiva reduz o apetite para os alimentos salgados e frequentemente a fome é 

confundida com sede (18). 

 A não aceitação de legumes, hortaliças e frutas também é queixa frequente 

dos pais. Normalmente essas crianças não aprenderam a conhecer o sabor 

desses alimentos e, consequentemente, a aceitá-los (18). 
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 A recusa alimentar pode também ser resultado de estratégias alimentares 

inadequadas, tais como ameaças, punições, súplicas, subornos, insistências em 

determinados comportamentos à mesa, entre outros (18). 

 Quando as crianças evidenciam selectividade por alguns alimentos deve-se 

apresentar outros alimentos gradualmente. Os gostos e a preferência pelos 

alimentos são determinados em grande parte pela exposição repetidas de novos 

alimentos (20). Estudos de aceitação de alimentos pelas crianças revelam que a 

repetição de oportunidades para provar alimentos novos resultam num acréscimo 

do gosto e consumo, o que comprova que uma exposição precoce e sistemática a 

determinado alimento pode muito bem ser a chave para uma subsequente 

aceitação antes de surgir a neofobia (20,21).  

 Uma criança em idade escolar (6 aos 12 anos), geralmente já tem um 

padrão alimentar bem definido, assim como definidas as suas preferências 

alimentares (23). A idade escolar é um período de crescimento estável e 

continuado, que acontece devido à recuperação do apetite e em consequência da 

ingestão aumentada de alimentos relativamente à etapa pré-escolar (22).  

Nesta fase, tendem a diminuir as apetências caprichosas e os conflitos com 

os alimentos podendo persistir as preferências ou aversões definidas por     

alguns (22). Muitas crianças passam a fazer o almoço na escola, e têm que 

aprender a comer juntamente com outras crianças em condições diferentes das 

de casa (22). 

A alimentação das crianças em idade escolar deve ter como principais 

objectivos: fornecer energia adequada para promover crescimento e 

desenvolvimento óptimos, sem contribuir para o ganho excessivo de peso; 

aumentar a capacidade de resposta imune para reduzir a susceptibilidade a 



5 

doenças infecciosas e outras; beneficiar a capacidade mental, favorecer a 

atenção e contribuir para melhorar as aptidões escolares; impedir o arranque de 

doenças metabólicas e degenerativas, nomeadamente as mais directamente 

ligadas com o estado nutricional resultante de excessos: obesidade, diabetes tipo 

2, dislipidemias, hiperuricemia, hipertensão, aterosclerose, carcinomas, 

obstipação, alergias e doença dentária; educar para uma alimentação saudável 

ao longo da vida (13,23).  

 Assim, deve tentar-se limitar a ingestão energética proveniente das 

gorduras, substituir as gorduras saturadas por gorduras insaturadas e garantir a 

eliminação dos ácidos gordos trans (24). Aumentar o consumo de frutas e 

hortaliças, assim como de legumes, cereais integrais e frutos secos; limitar a 

ingestão de açúcares simples e limitar a ingestão de sal (1,24). Deve-se ainda optar 

pelos lacticínios com baixo teor de gordura, leguminosas e carne magra, peixes e 

aves (23). As crianças não devem consumir estimulantes, como café, colas e chá 

(13). A investigação nutricional realça ainda a importância da ingestão de doses 

adequadas de energia, proteínas e micronutrimentos para um desenvolvimento e 

saúde harmoniosos da criança (20). 

A adesão a estas directrizes nutricionais gerais é benéfica para as 

crianças, uma vez que a ingestão de gordura total é reduzida e a ingestão de fibra 

da dieta e betacaroteno e outros fitoquímicos aumenta, resultando numa dieta 

mais rica em nutrientes (23). 

 Todavia, não é suficiente tentar incutir bons hábitos alimentares nas 

crianças se os pais e irmãos mais velhos, que são quem exercem a maior 

influência face à ingestão alimentar e às preferências, não praticam o que tentam 

ensinar. As condutas, práticas culturais e preferências alimentares dos pais 
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afectam os gostos e as aversões infantis. Desta forma, é essencial que os pais 

funcionem como modelos positivos para os seus filhos, porque não podem deixar 

de o ser, ao demonstrar condutas alimentares saudáveis (26). É unânime que os 

pais bem consciencializados e com bons hábitos alimentares, geralmente fazem 

escolhas mais saudáveis para a alimentação dos seus filhos (27), sendo vários os 

estudos que apontam para a influência dos pais no consumo alimentar e na 

aceitação dos alimentos por parte das crianças (19,20). 

Desde cedo, os pais devem estabelecer horários para cada uma das 

refeições; defendendo a prática de 5-6 refeições diárias; evitar que as crianças 

comam fora das refeições; promover um ambiente calmo para as refeições, em 

família e sentados à mesa.  

Variar os alimentos é outro factor importante, para contribuir para o prazer 

e gosto pela alimentação, contribuindo consequentemente para uma variedade 

nutricional adequada (28). Estudos têm demonstrado, uma relação positiva entre a 

variedade de alimentos oferecidos e a quantidade de alimentos ingerida (28). Os 

pais geralmente utilizam comida de elevada densidade energética como prémio 

de consolação para as crianças por terem comido um alimento que não apreciem. 

Esta estratégia é desaconselhada porque as crianças vão associar esses 

alimentos a momentos agradáveis o que afectará negativamente os seus hábitos 

alimentares presentes e futuros (29). O mesmo acontece quando por conveniência 

ou falta de tempo lhes disponibilizam dinheiro em vez de enviarem o lanche de 

casa, permitindo que eles decidam o que vão comer (29). 

A avaliação do consumo de alimentos através de inquéritos alimentares a 

crianças tem sido um dos desafios em estudos epidemiológicos; apesar de terem 

alcançado importantes avanços nesta área, uma das principais dificuldades reside 
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na existência de instrumentos que permitam uma medição precisa do consumo 

alimentar (30). O método de avaliação do consumo alimentar neste estudo foi a 

aplicação de um questionário de frequência alimentar, que parece ser o mais 

utilizado em estudos epidemiológicos de avaliação do consumo alimentar. A 

selecção deste tipo de questionário semi-quantitativo como método de recolha de 

informação, deveu-se essencialmente à natureza do estudo.  

O recurso a um QFA acarreta algumas limitações, particularmente 

resultantes das restrições impostas por uma lista fixa de alimentos, do recurso à 

memória, da percepção das porções médias e da interpretação das 

questões.Com o objectivo de minimizar estes potenciais erros a administração do 

questionário baseou-se numa entrevista pessoal, e sempre com a mesma 

entrevistadora, o que permitiu uma melhor assistência ao participante, o 

esclarecimento de dúvidas no momento, e a detecção de algumas contradições 

de resposta.  

 

OBJECTIVO 

Caracterizar o padrão alimentar das crianças do 1º ciclo do Ensino Básico 

(EB1) do Agrupamento de Escolas de Vila Verde, distrito de Braga. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

População em estudo  

Para este estudo descritivo transversal, foram convidados, todos os alunos 

do ensino primário (1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade) de ambos os sexos, 

matriculados no ano lectivo de 2008/2009 nas escolas EB1`s (num total de 9) 

pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Vila Verde, correspondendo a um 

universo de 713 alunos. A recolha dos dados decorreu durante os meses de 

Novembro e Dezembro de 2008. 

Numa deslocação efectuada a cada uma das escolas, foi entregue uma 

carta a cada um dos alunos destinada aos encarregados de educação, com 

informação sobre o estudo e a respectiva declaração de consentimento para 

integrar o estudo (anexo 1). 

 Sendo o questionário dirigido aos pais, foi pedido na folha de autorização o 

contacto telefónico, com o objectivo de telefonar a cada um dos encarregados de 

educação. Neste estudo aceitaram participar 402 (56,4%) alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Justificação do número da amostra participante 
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Recolha de informação 

O questionário foi agendado de acordo com a disponibilidade dos 

encarregados de educação. A administração do questionário foi feita de forma 

indirecta e sempre efectuada pela mesma entrevistadora. 

Após uma breve explicação sobre a finalidade do estudo e de todos os seus 

procedimentos, procedeu-se à aplicação do inquérito. Este era dividido em duas 

partes, a primeira de caracterização da criança (idade, ano de escolaridade, 

escola que frequenta, etc.) e nível socioeconómico (habilitações literárias e 

profissões dos pais, nível de escalão, etc.) e a segunda consistia numa avaliação 

qualitativa e quantitativa da ingestão de alimentos e bebidas através do 

Questionário Semi-Quantitativo de Frequência Alimentar (31).  

O QFA incluía uma lista de 86 itens de alimentos ou grupo de alimentos, 

associados segundo afinidades de composição nutricional. A chave utilizada 

considera nove possibilidades de frequência de ingestão, variando entre nunca ou 

menos de uma vez por mês e seis ou mais vezes por dia; e por uma secção com 

porções médias padrão predeterminadas. O questionário inclui ainda uma secção 

aberta para o registo de outros alimentos não referenciados e consumidos com 

uma frequência de pelo menos uma vez por semana. 

A aplicação dos questionários foi precedida da aplicação de questionários 

piloto em alunos pertencentes ao mesmo universo, os quais não foram incluídos 

no estudo, por terem sido introduzidas algumas alterações no questionário inicial. 

 

Análise estatística  

A análise estatística dos dados foi feita recorrendo ao programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 14.0. Procedeu-se a uma análise 
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descritiva das diversas variáveis. Para as variáveis ordinais e nominais fez-se o 

cálculo das frequências. 

 

Ética 

 Foi cumprida e garantida a protecção e confidencialidade das informações 

pessoais. 

 Os dados foram obtidos após consentimento informado escrito. A 

informação passível de identificar os participantes foi informatizada numa base de 

dados à qual só a investigadora responsável tinha acesso. As restantes 

informações foram tratadas separadamente dos dados pessoais, identificadas 

através de um número interno consecutivamente atribuído a cada um dos 

participantes. 
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RESULTADOS 

    Descrição da amostra 

Dos 713 alunos convidados a participar no estudo, obteve-se a participação 

de 213, o que se traduz numa taxa de 29,9%.  

A amostra é constituída por 213 crianças, sendo 98 (46%) do sexo feminino 

e 115 (54%) do sexo masculino. As crianças apresentam idades compreendidas 

entre os 5 e os 12 anos, sendo a média de idades de 7,6 ± 1,3 anos (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 - Distribuição dos alunos por faixa etária 

 

Relativamente à distribuição dos participantes por ano escolar (tabela 1), 

verifica-se que o maior número de crianças pertence ao 2º ano de escolaridade 

(33,8%).Ano de 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Distribuição dos alunos por ano de escolaridade e por sexo. 

Ano de 
Escolaridade 

Sexo Número 
de 

alunos 
1º Feminino 19 

Masculino 27 
2º Feminino 30 

Masculino 42 
3º Feminino 20 

Masculino 16 
4º Feminino 29 

Masculino 30 
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Características Sócio - Demográficas 

 No anexo 2, a tabela 2 apresenta as habilitações literárias e profissões dos 

pais das crianças estudadas. Verifica-se que a maioria tem entre o 5º e o 9º ano 

de escolaridade. Em relação às mães, 21,1% destas encontram-se em situação 

de desemprego, taxa bastante inferior verifica-se nos pais (4,2%). A maioria dos 

pais são operários, artificies e trabalhadores similares (42,2%), enquanto grande 

parte das mães são trabalhadoras não qualificadas (23,9%). 

Das crianças estudadas, 66 (31%) praticam desporto extracurricular, sendo 

as modalidades mais praticadas, o futebol e a natação.  

Relativamente às horas diárias a ver televisão, computador e jogar jogos 

electrónicos, 173 crianças (81%) gastam uma hora ou menos por dia nos dias de 

semana com estas actividades, número que os pais referem estar bastante 

aumentado ao fim-de-semana.  

 

Consumo alimentar 

Verifica-se que apenas 7 crianças fazem menos de 5 refeições diárias e 

70,4% destas almoçam na cantina da escola.  

O consumo de alimentos é descrito em frequência e em quantidade diárias 

e por sexo. 

 As nove categorias de frequência consideradas originalmente no 

questionário foram reagrupadas em cinco classes. 

 No anexo 3, nas tabelas 3 a 11 encontram-se descritas, por sexo, as 

frequências de consumo de cada um dos alimentos ou grupo de alimentos que 

constituem a lista do QFA e alguns alimentos indicados pelos inquiridos como 
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consumidos com uma frequência igual ou superior a uma vez por semana foram 

adicionados. 

 A descrição foi feita separadamente por grupos de alimentos, definidos 

mediante semelhanças de composição nutricional. 

 

Produtos Lácteos 

 No grupo dos produtos lácteos  (anexo 3) (tabela 3), o leite meio-gordo é o 

alimento consumido com maior frequência, por ambos os sexos, sendo 

consumido duas a três vezes por dia por 73,5% das raparigas e 78,3% dos 

rapazes. Em relação ao leite gordo e magro, apenas 8,2% das raparigas e 8,7% 

dos rapazes consome estes produtos. 

 O iogurte é consumido pelo menos uma vez por dia por 78,6% das 

raparigas e por 69,6% dos rapazes, enquanto o queijo é mais frequentemente 

consumido pelas crianças de ambos os sexos, entre duas a seis vezes por 

semana (34,7% das raparigas e 41,7% dos rapazes). 

 A maioria das raparigas (53,1%) nunca consome ou consome com uma 

frequência inferior a uma vez por mês sobremesas lácteas, enquanto a maioria 

dos rapazes (45,2%) consome estes alimentos uma a quatro vezes por mês.  

Os gelados são consumidos por quase todas as crianças, apenas 6,1% de 

raparigas e 3,5% dos rapazes refere não consumir. Estes produtos são sobretudo 

consumidos sazonalmente, duas a seis vezes por semana por ambos os sexos 

(42,9% das raparigas e 40,9% dos rapazes). 

 

Ovos, carnes e pescado 

 Os ovos são consumidos pela maioria das crianças entre uma a quatro 
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vezes por mês (62,2% das raparigas e 64,3% dos rapazes). Verifica-se que 

apenas 1,7% dos rapazes não consome frango, sendo o seu consumo de duas a 

seis vezes por semana realizado por 70,4% das raparigas e por 64,3% dos 

rapazes. A carne de peru e coelho são consumidas uma a quatro vezes por mês 

por 65,3% das raparigas e por 72,2% dos rapazes. A carne de vaca, porco e 

cabrito é consumida entre duas a seis vezes por semana por 69,2% das raparigas 

e 72,2% dos rapazes  (anexo 3) (tabela 4). 

 A maioria das crianças nunca consome ou consomem menos do que uma 

vêz por mês fígado, língua, mão de vaca, tripas, chispe, e outras vísceras. 

 A frequência de consumo de fiambre, chouriço, salpicão, presunto e outros 

enchidos de duas a seis vezes por semana foi mencionado por 52% das raparigas 

e 42,6% dos rapazes. 

 Uma grande proporção de crianças consome salsichas de uma a quatro 

vezes por mês (71,4% das raparigas e 70,4% dos rapazes). 

 Relativamente ao consumo de peixe, cerca de 56,8% das crianças 

consome peixes gordos uma a quatro vezes por mês (51% das raparigas e 61,7 

dos rapazes), sendo o valor para os peixes magros próximo dos 62,9% (58,2% 

das raparigas e 67% dos rapazes). Aproximadamente 31% das crianças consome 

semanalmente (entre duas a seis vezes por semana) peixes gordos (37,8% das 

raparigas e 25,2% dos rapazes), comparativamente com valores na ordem dos 

26,8% para os peixes magros. O consumo de bacalhau é efectuado mensalmente 

(entre uma a quatro vezes por mês) por 64,3% das raparigas e 66,1% dos 

rapazes, bem como peixes em conserva, como o atum e as sardinhas (61,2% das 

raparigas e 57,4% dos rapazes).  
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 O consumo de lulas e polvo é descrito como sendo mais frequente nas 

raparigas (60,2%), entre uma a quatro vezes por mês, sendo que 49,6% dos 

rapazes nunca consome ou fá-lo menos de uma vêz por mês. O camarão, 

amêijoas, mexilhão e outros crustáceos, são consumidos menos de uma vez por 

mês ou nunca pela maioria das crianças de ambos os sexos (71,4% das raparigas 

e 62,6% dos rapazes). 

 

Óleos e gorduras 

 A informação sobre o consumo de óleos e gorduras (anexo 3) (tabela 5)  

refere-se apenas à adicionada a saladas, no prato, no pão ou em outros 

alimentos, e não aos utilizados na confecção dos alimentos. 

 O consumo de azeite nas raparigas é realizado tanto mensalmente (entre 

uma a quatro vezes por mês) (43,9%) como semanalmente (entre duas a seis 

vezes por semana) (42,9%), enquanto nos rapazes, o consumo deste alimento é 

maioritariamente feito mensalmente (54,8%). O recurso aos óleos vegetais é 

efectuado menos do que uma vez por mês ou nunca por 98% das raparigas e 

99,1% dos rapazes. O mesmo sucede relativamente à utilização da margarina 

(57,1% das raparigas e 60% dos rapazes) e de manteiga (46,9% das raparigas e 

51,3% dos rapazes). As raparigas usam mais frequentemente margarina 

diariamente (pelo menos uma vez por dia) do que manteiga, enquanto nos 

rapazes não se verifica diferença entre o consumo diário de margarina e 

manteiga.  

 

Cereais, derivados e tubérculos 

O  consumo  de  pão branco  e  tostas  (anexo 3)   (tabela 6)  encontra-se 
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dividido entre as classes de frequência, não se verificando uma predominância 

numa só classe. Contudo, a frequência de consumo é de pelo menos uma vez por 

dia em 24,5% das raparigas e 22,6% dos rapazes. A frequência de consumo de 

pão e tostas integrais, pão de centeio e de mistura é de pelo menos uma vez por 

dia em 87,8% das raparigas e 93,9% dos rapazes, verificando-se que 59,2% das 

raparigas e 65,2% dos rapazes consomem entre 2 a 3 porções diárias destes 

alimentos. A broa é consumida mensalmente por grande parte das crianças (entre 

uma a quatro vezes por mês) (44,9% das raparigas e 46,1% dos rapazes).  

 Os flocos de cereais são consumidos pelas crianças duas a seis vezes por 

semana por 29,6% das raparigas e 28,7% dos rapazes, o consumo diário foi 

referido por 26,5% das raparigas e 22,6% dos rapazes. 

 Aproximadamente 79,3% das crianças consome arroz duas a seis vezes 

por semana (79,6% das raparigas e 79,1% dos rapazes), situação que também se 

verifica para as massas (74,5% das raparigas e 76,5% dos rapazes).  

 As batatas fritas, quer caseiras quer de pacote são frequentemente 

consumidas uma a quatro vezes por mês, por 58% e 56% das raparigas e por 

67% e 72% dos rapazes respectivamente. O maior consumo das batatas 

confeccionadas por métodos que não a fritura, verifica-se duas a seis vezes por 

semana por 74,5% das raparigas e por 71,3% dos rapazes. 

 Relativamente às bolachas tipo Maria, água e sal e integrais verificou-se 

que 43,9% das raparigas e 43,5% dos rapazes consomem estes alimentos de 

duas a seis vezes por semana.  

 

Alimentos doces, pastéis e açúcar 

O  consumo  de  outras  bolachas  e  biscoitos  (anexo 3)  (tabela 7),  que 
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não as referidas anteriormente, assim como o de croissants, pastéis e outros 

bolos, têm uma frequência de consumo maioritariamente entre uma a quatro 

vezes por mês. O consumo de bolos é significativamente superior no sexo 

masculino. Chocolates, snacks de chocolate, marmelada, compota, geleia e mel 

são consumidos geralmente uma a quatro vezes por mês. 

 O consumo de açúcar (de adição) é realizado pelo menos uma vez por dia 

por 29,6% das raparigas e 35,7% dos rapazes. 

 Apesar de as guloseimas (rebuçados, gomas, chicletes, chupa-chupas) não 

fazerem parte da listagem de alimentos pré-definidos, estas foram referidas por 

setenta e dois pais como “outros alimentos consumidos” pelas crianças, sendo 

que 20,4% das raparigas e 23,5% dos rapazes consomem estes alimentos de 

uma a quatro vezes por mês. 

 

Produtos hortícolas, leguminosas e sopa 

 A informação sobre o consumo de produtos hortícolas é referente apenas 

aos consumidos no prato (cozidos ou crus) e não aos utilizados para a confecção 

da sopa. 

 Os produtos hortícolas mais consumidos pela maioria dos indivíduos de 

ambos os sexos, são, a alface e agrião, a cenoura e o tomate (anexo 3) (tabela 

8). Produtos hortícolas como a couve branca e lombarda, a couve penca e 

tronchuda, a couve-galega, os brócolos, a couve-flor, a couve Bruxelas, os grelos, 

nabiças e espinafres, o nabo e o pimento são os hortícolas consumidos em menor 

quantidade, geralmente com uma frequência de consumo de uma a quatro vezes 

por mês. A sopa de legumes é consumida diariamente por 70,4% as raparigas e 

por 57,4% dos rapazes. Salienta-se que todos os produtos hortícolas, 
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exceptuando-se o nabo, assim como a sopa de legumes, apresentam um 

consumo superior nas crianças do sexo feminino em relação às do sexo 

masculino. 

 

Frutos  

Para a maioria das crianças observam-se frequências de consumo de duas a   

seis vezes por semana de maçã e pêra (56,1% das raparigas e 40% dos rapazes) 

(anexo 3) (tabela 9). Laranjas e tangerinas são mais frequentemente consumidas 

pelas raparigas. Frutas como os morangos, cerejas, pêssego e ameixa, melão e 

melancia, dióspiro, figos, nêsperas e damascos são consumidas essencialmente 

de forma sazonal, sendo as frequências de consumo mais significativas, durante a 

época dessa fruta, de uma a quatro vezes por mês ou de duas a seis vezes por 

semana para algumas frutas. A fruta tropical não fazia parte da lista dos 

alimentos, esta foi referida por doze pessoas como “outros alimentos 

consumidos”.  

 As amêndoas, avelãs, nozes e amendoins, assim como as azeitonas são 

consumidas menos de uma vez por mês ou mesmo nunca por 58,7% e por 59,4% 

das crianças respectivamente.  

 

Bebidas 

 As crianças inquiridas não consomem qualquer tipo de bebida alcoólica 

(anexo 3) (tabela 10). O refrigerante mais consumido é o Ice-tea (76,5%), 15,3% 

das raparigas e 17,4% dos rapazes consome-o pelo menos uma vez por dia. 

 Os sumos de fruta natural também não faziam parte da listagem pré-

definida, no entanto foram referidos por 14 pais (6,6%) como “outros alimentos 
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consumidos”. Café, chá e cevada são bebidas que são consumidas pelas maioria 

das crianças menos do que uma vez por mês ou mesmo nunca.  

 

Alimentos de cafetaria e “fast-food” 

Aproximadamente 68,5% dos inquiridos referem consumir croquetes, 

rissóis,               

bolinhos de bacalhau e outros similares, uma a quatro vezes por mês (72,4% das 

raparigas e 65,2% dos rapazes) (anexo 3) (tabela 11). A utilização de maionese e 

ketchup é realizada com uma frequência inferior a uma vez por mês ou mesmo 

nunca pela maioria das crianças. Relativamente à pizza, o seu consumo por parte 

das crianças é feito uma a quatro vezes por mês por 70,4% das raparigas e dos 

rapazes. O consumo de hambúrgueres é menor no sexo feminino, no entanto 

43,9% das raparigas e 47% dos rapazes consomem este alimento uma a quatro 

vezes por mês. 

 

Porções consumidas 

 O grupo do leite e derivados é consumido pela maioria das crianças na 

quantidade média pré-estabelecida (tabela 12) (anexo 4). O mesmo se verifica 

para os ovos e para carnes, exceptuando-se a quantidade consumida de 

vísceras, fiambre, chouriço e toucinho que é inferior à porção média padrão.  

 A maioria das crianças consome a porção média pré-estabelecida de peixe 

e gorduras, exceptuando-se os peixes em conserva e marisco.  

 O pão, flocos de cereais, arroz, massa e batata são consumidos nas 

quantidades médias padrão.  

 As bolachas Maria, água e sal e integrais, bem como as restantes 

bolachas, são consumidas na quantidade média padrão ou em quantidade 
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superior à mesma. Verifica-se ainda, que os rapazes têm um consumo destes 

alimentos superior ao das raparigas no que diz respeito à quantidade.  

 Os chocolates, snacks de chocolate, compota, marmelada, geleia, mel e 

açúcar são consumidos maioritariamente nas quantidades padrão pré-indicadas. 

Os rapazes consomem também maior quantidade de chocolate do que as 

raparigas. De uma forma geral as guloseimas são consumidas em quantidade 

superior à esperada. 

 Os produtos hortícolas, leguminosas e sopas são consumidos geralmente 

em quantidades iguais às porções médias padrão indicadas, exceptuando-se a 

cebola, a cenoura, o nabo, o pimento e as leguminosas que são consumidos em 

quantidade inferior à média padrão. Salienta-se ainda, o facto de as raparigas 

consumirem significativamente uma maior quantidade de alguns destes produtos 

alimentares em relação aos rapazes.  

 A fruta é consumida na quantidade média padrão, excepto as uvas, frutas 

tropicais, amêndoas e amendoins, que são geralmente consumidos em 

quantidades inferiores à porção média padrão. 

 Os refrigerantes e outros sumos são também consumidos geralmente na 

quantidade média padrão, evidenciando-se o facto, de os rapazes consumirem 

estes produtos em quantidades significativamente superior às raparigas.  

 Os produtos de cafetaria e “fast-food” (croquetes, rissóis, ketchup, 

maionese, pizza, hambúrguer) são consumidos em quantidades iguais às porções 

médias padrão, exceptuando-se a pizza que é consumida maioritariamente pelas 

crianças em quantidade inferior à pré-definida. Nestes alimentos verifica-se 

igualmente um consumo superior por parte dos rapazes.  
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DISCUSSÃO 

A população estudada (n=213) tem uma média de idades de 7,6 ± 1,3 

anos, e frequentam os quatro anos do primeiro ciclo do ensino básico, sendo o 

segundo ano, aquele que engloba um maior número de alunos.  

O nível de escolaridade dos pais é baixo, sendo que apenas 18,3% das 

mães e 11,3% dos pais apresentam um nível de escolaridade superior ao décimo 

segundo ano, verificando-se que as mães apresentam um nível de escolaridade 

superior em relação ao dos pais. As profissões dos pais foram classificadas 

segundo a Classificação Nacional de Profissões (32), de acordo com a qual quanto 

maior o nível (1 a 9) menos qualificada é a profissão. Neste estudo verifica-se que 

uma parte considerável das mães (23,9%) se encontram no nível mais baixo das 

profissões (trabalhadores não qualificados) e 42,3% dos pais se enquadram nos 

“Operários, Artificies e Trabalhadores Similares”, verificando-se ainda que a taxa 

de desemprego nas mães é elevada (21,1%). 

Apesar destas crianças não despenderem um número elevado de horas 

diárias a ver televisão, no computador e a jogar jogos electrónicos nos dias de 

semana, apresentam uma actividade física extracurricular reduzida. Cerca de 2/3 

(69%) das crianças não praticam qualquer tipo de actividade física extracurricular. 

A American Dietetic Association refere que a actividade física tem vindo a 

diminuir nas crianças ao longo das últimas décadas, contribuindo assim para um 

aumento da obesidade pediátrica. Acrescenta ainda que a participação nos 

programas de actividade física nas escolas tem vindo a decrescer e que 

geralmente decresce com o aumento da idade (23).  

Na caracterização dos padrões alimentares não só é importante avaliar a 

qualidade dos alimentos ingeridos mas também a quantidade, factores que estão 
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relacionados com o desenvolvimento cognitivo e comportamental, importantes 

para a saúde infantil e para o bem-estar da criança (33). 

Estudos sobre o consumo alimentar das crianças têm descrito 

comportamentos alimentares anormais durante a infância e têm permitido aos 

investigadores estabelecer as diferenças entre vários padrões de distúrbios 

alimentares (34). 

Em concordância com o estudo realizado por Vadiveloo et al, 2009 (7), as 

crianças participantes neste estudo revelam um consumo elevado de leite e 

produtos lácteos, contradizendo o estudo de Biró et al, o qual constata que 

dificilmente as crianças consumiam leite e produtos derivados diariamente (10). 

Neste estudo apenas 3 crianças (1,4%) não consomem leite e 12 (5,6%) não 

consomem iogurte (anexo 3) (tabela 3), aproximando-se o consumo destes 

alimentos, do recomendado pela Roda dos Alimentos (3 porções de lacticínios por 

dia) (35) para grande parte das crianças, valores que podem ser constatados 

através da frequência e da porção de alimento ingerida. Apesar das crianças 

terem um consumo próximo do recomendado de leite e derivados, dado a 

importância que estes alimentos têm na alimentação das crianças, não deixa de 

ser importante promover o consumo destes alimentos nesta comunidade (7). Em 

contrapartida o consumo de gelados pode estar acima do aceitável tendo em 

conta a quantidade de açúcares presentes em alguns destes produtos. Embora o 

consumo de gelados seja essencialmente sazonal, 30,6% das raparigas e 23,5% 

dos rapazes, consomem-nos diariamente, o que poderá aumentar em muito a 

energia ingerida ao longo do dia, excedendo as necessidades. 

 Os ovos e a carne são consumidos mais frequentemente que o peixe 

(anexo 3) (tabela 4), facto que está em concordância com os dados da última 
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Balança Alimentar Portuguesa (BAP) (36). Embora se verifique um consumo 

elevado de carnes brancas, sobretudo de frango, considerado satisfatório, existe 

simultaneamente um consumo elevado de carnes vermelhas, duas a seis vezes 

por semana por 69,4% das raparigas e por 72,2% dos rapazes. Os últimos 

resultados da BAP evidenciaram que a disponibilidade de carnes brancas tem 

vindo a aumentar e a disponibilidade de carnes vermelhas a diminuir na 

população portuguesa (36).  

Um estudo realizado em crianças alemãs refere que o consumo de carne e 

derivados, como as salsichas são consumidas poucas vezes pelas crianças (37), 

dados que contradizem o presente estudo, que revela um consumo elevado por 

71,4% das raparigas e 70,4% dos rapazes com uma frequência de uma a quatro 

vezes por mês. O fiambre e outros produtos de charcutaria, apresentam uma 

frequência de consumo de duas a seis vezes por semana por 52% das raparigas 

e 42,6% dos rapazes. As recomendações da Roda dos Alimentos (35) portuguesa 

para esta faixa etária são de três porções diárias (aproximadamente 90g) deste 

grupo de alimentos (carne, pescado e ovos), quantidade que é ultrapassada pela 

maioria das crianças estudadas. Não se observaram diferenças significativas no 

consumo destes alimentos entre os sexos. 

De acordo com a Direcção Geral de Saúde a gordura de eleição deverá ser 

o azeite (38). Neste estudo verifica-se que a gordura mais consumida entre as 

crianças é efectivamente o azeite e o consumo de manteiga é superior ao de 

margarina (anexo 3) (tabela 5). A promoção do consumo de margarina de origem 

vegetal poderá ser conseguida através de programas de promoção e educação, 

considerando o valor nutricional da margarina, nomeadamente em ácidos gordos 

insaturados e ausência de colesterol. Tendo em conta que uma grande proporção 
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das crianças consome gorduras regularmente, estes valores poderão estar de 

acordo com os disponíveis pela BAP (36) mas em contradição com o estudo 

realizado por Vadiveloo et al (17), que sugere que as crianças estão a consumir 

menos gorduras. O consumo de gorduras na faixa etária em questão, segundo as 

recomendações da Roda dos Alimentos deve ser de duas porções por dia 

(aproximadamente 20-25g), neste estudo estas doses são ultrapassadas 

sobretudo devido à frequência e quantidade de manteiga e margarina ingeridas. 

O consumo de pão tem um peso considerável na alimentação portuguesa. 

A maioria das crianças estudadas consome pelo menos um pão por dia, sendo 

que 59,2% das raparigas e 65,2% dos rapazes consomem 2 a 3 pães por dia 

(anexo 3) (tabela 6). Verifica-se uma frequência de consumo superior nos 

rapazes. O consumo de pão é elevado entre as crianças o que contradiz o estudo 

de Stahl et al, realizado com crianças alemãs, em que foi encontrado um baixo 

consumo (37). Razões culturais são certamente a justificação desta discrepância, 

pelo facto do pão ser um produto alimentar muito apreciado e tradicionalmente 

consumido no dia-a-dia dos portugueses. 

Os flocos de cereais são um alimento consumido por 76,5% das raparigas 

e por 79,1% dos rapazes, sendo que 26,5 % e 22,6% respectivamente, faz um 

consumo diário. O consumo destes alimentos é importante devido ao teor de fibra, 

no entanto grande parte dos cereais de pequeno-almoço destinados às crianças, 

ou aqueles que elas preferem, são excessivamente ricos em açúcares simples.  

Em relação às fontes de hidratos de carbono no prato, o alimento mais 

frequentemente consumido pelas crianças é o arroz, com consumos diários de 

15,3% nas raparigas e de 17,4% nos rapazes. Verifica-se um consumo 

significativamente superior destes alimentos pelos rapazes. As batatas fritas 
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(caseiras ou de pacote) apresentam uma frequência de consumo de uma a seis 

vezes por mês, embora existam crianças a consumi-las duas a quatro vezes por 

semana. 

As bolachas Maria, integrais e de água e sal são consumidas com 

frequência pelas crianças, 43,9% das raparigas e 43,5% dos rapazes consomem-

nas com uma frequência semanal (duas a seis vezes por semana) e 25,5% das 

raparigas e 27% dos rapazes, consomem-nas pelo menos uma vez por dia. 

O consumo moderado destes alimentos está de acordo com os dados da 

última BAP (36), os quais sugerem uma disponibilidade moderada/elevada de 

cereais assim como de batata. A Roda dos Alimentos sugere que as crianças 

consumam ente 7 a 8 porções destes alimentos, quantidades que estão próximas 

com as obtidas no presente estudo, podendo estar em alguns casos aumentadas, 

devido à quantidade de pães que as crianças consomem diariamente, 

destacando-se este grupo, como um dos grupos alimentares em que se verificou 

um maior consumo alimentar entre as crianças.  

O consumo de doces, pastéis e açúcar é relativamente elevado, sobretudo 

de bolachas e biscoitos, croissants, pastéis e outros bolos, chocolates e açúcar 

(anexo 3) (tabela 7). As crianças consomem estes alimentos com alguma 

frequência. Verifica-se o consumo de pelo menos uma vez por dia de chocolate 

por 15,3% das raparigas e 24,3% dos rapazes (este chocolate é consumido sob a 

forma de pó, tablete e/ ou barrar). No caso do açúcar verificamos um consumo 

também diário (pelo menos uma vez por dia) por 29,6% das raparigas e 35,8% 

dos rapazes. A frequência de consumo é preocupante bem como a quantidade 

ingerida (anexo 4) (tabela 12). As quantidades consumidas são iguais à porção 
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média padrão, mas no caso das outras bolachas/biscoitos e guloseimas, as 

quantidades consumidas são superiores à porção média pré-estabelecida. 

Apesar das guloseimas não fazerem parte da listagem de alimentos do 

QFA utilizado, estas foram referenciadas por noventa pais como sendo “outros 

alimentos consumidos”, número que poderá estar subestimado, pelo facto de não 

estarem presentes no questionário. Muitos pais podem nem se ter lembrado, ou 

nem terem considerado o consumo destes alimentos pelas crianças. Um estudo 

realizado por Kranse et al, apurou que o consumo destes alimentos, bolos, 

doçaria, guloseimas e açúcar tem sofrido um aumento constante por parte das 

populações, com especial relevo nas faixas etárias mais jovens (39).  

É aconselhável limitar o consumo de produtos de pastelaria e doces, ricos 

em açúcares refinados e gorduras, que são substitutos frequentes de outros 

alimentos com maior interesse nutricional na alimentação das crianças em idade 

escolar (40,22). 

O consumo de hortícolas e leguminosas revela-se baixo. Apesar dos 

valores de consumo de todos os hortícolas e leguminosas serem inadequados, 

existem alguns com taxas de consumo muito baixas, nos quais se destaca o 

nabo, apenas 2% das raparigas e 5,2% dos rapazes o consome, o pimento e a 

couve-galega. Como mais consumidos, destaca-se a alface, sendo de todos o 

hortícola consumido com mais frequência, a cenoura, e o tomate. 

As leguminosas são consumidas por 68,4% das raparigas e 64,3% dos 

rapazes. A sopa de legumes é consumida por 98% das raparigas e por 95,7% dos 

rapazes, verificando-se ainda satisfatoriamente que elevada percentagem das 

crianças consome este alimento pelo menos duas vezes por dia, apesar do baixo 

consumo de hortícolas verificado (anexo 4) (tabela 8). No que respeita às doses 
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recomendadas pela Roda dos Alimentos (4 doses = ± 500g diárias), podemos 

concluir que o consumo de hortícolas destas crianças é inferior ao recomendado, 

tendo em conta a frequência e a quantidade consumida, a qual em muitos casos é 

inferior à porção média padrão pré-indicada. Estes dados estão de acordo com os 

dados da última BAP (36), em que se verifica que a disponibilidade de hortícolas 

tem vindo a diminuir, apesar do aumento da diversidade de produtos à disposição 

do consumidor. 

 Verifica-se ainda, que exceptuando-se o caso do nabo, todos os outros 

hortícolas, as leguminosas e a sopa de legumes são consumidos com maior 

frequência e em maior quantidade pelo sexo feminino. 

 De acordo com a OMS, o baixo consumo destes alimentos provoca 2,7 

milhões de mortes por ano e esta é uma das principais causas de morte a nível 

internacional (41). 

 O consumo de frutas assim como o de hortícolas também não se revela 

muito satisfatório. Podemos verificar que apenas a maçã, a pêra, o melão e a 

melancia são consumidas por mais de 90% das crianças (anexo 3) (tabela 9). 

Exceptuando-se os frutos tropicais (manga, abacaxi), que não constam da lista de 

alimentos do QFA, foram referidos por alguns pais como “outros alimentos 

consumidos”, frutas como o kiwi, o dióspiro, os figos, nêsperas e damascos para 

além de serem frutas consumidas maioritariamente de forma sazonal são frutas 

consumidas por menos de 50% das raparigas e de 60% dos rapazes. Além da 

maçã, da pêra, do melão e da melancia, as frutas mais frequentemente 

consumidas pelas crianças são também a banana, e as uvas frescas, resultados 

concordantes com o estudo realizado pelo Departamento da Agricultura dos 
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Estados Unidos, que refere que as frutas preferidas pelas crianças são a maçã e 

a banana (40). 

É importante salientar que grande parte do consumo de fruta é sazonal, o 

que reduz ainda mais o consumo diário de fruta por parte das crianças. Partindo 

do princípio que a sazonalidade corresponde aos meses de Maio a 

Agosto/Setembro podemos concluir que fora destes meses o consumo de fruta 

nas crianças será muito baixo. Quanto à quantidade média de fruta consumida, 

esta geralmente coincide com a porção média padrão pré-definida. 

As frutas de conserva, que não devem substituir a fruta fresca, devido ao 

elevado teor em açúcar, são consumidas com uma frequência mensal (uma a 

quatro vezes por mês) por 44,9% das raparigas e por 47% dos rapazes durante 

todo o ano.  

Segundo os dados da última BAP, a disponibilidade de frutos tem 

aumentado entre os portugueses, maioritariamente os tropicais, cuja 

disponibilidade aumentou recentemente (36). Assim como, o estudo realizado com 

crianças alemãs, aponta para um aumento no consumo de frutas e  hortícolas (37).  

Em relação ao consumo de azeitonas, 46,9% das raparigas e 37,4% dos 

rapazes consomem este produto mensalmente (entre uma a quatro vezes por 

mês), sendo que a quantidade consumida é igual ou superior à porção média 

padrão pré-definida. 

O consumo de frutos secos, como as amêndoas, amendoins, avelãs e 

nozes é moderado (mensalmente), sendo a quantidade ingerida inferior à 

quantidade pré-definida. De acordo com Salas-Salvadó, adicionar frutos secos a 

uma alimentação rica em frutos e hortícolas adiciona benefícios extra para a 

saúde (42).  
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As recomendações da Roda dos Alimentos apontam para o consumo de 4 

peças de fruta diárias, valores que estão longe dos consumos observados neste 

estudo. 

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos a 

média das doses diárias consumidas de frutos e hortícolas são francamente 

baixas: as crianças consomem metade ou menos da quantidade recomendada.  

A disponibilidade de fruta e produtos hortícolas em casa pode ser 

condicionada pela maior ou menor acessibilidade a estes produtos, 

nomeadamente a proximidade de locais de venda (40).  

O baixo consumo de frutas e hortícolas em crianças de idade escolar pode 

representar um determinante importante no comportamento dos adolescentes, 

uma vez que só um em cada cinco adolescentes come cinco ou mais doses 

diárias destes produtos alimentares. Sem esforços diligentes, o baixo consumo 

destes alimentos em crianças em idade escolar provavelmente persistirá na 

adolescência e na idade adulta (7). 

As crianças preferem e consomem mais frutas do que hortícolas, dados 

que estão de acordo com o estudo realizado por Lakkakula (43).  

Quanto ao consumo de bebidas, não se observou ingestão de bebidas 

alcoólicas (anexo 3) (tabela 10). Os refrigerantes e sumos mais consumidos são o 

Ice-tea e os outros refrigerantes, sumos de fruta ou néctares, que apresentam 

valores de consumo elevados para algumas crianças. Outros refrigerantes, sumos 

de fruta ou néctares são referidos como sendo consumidos por 30,6% das 

raparigas e por 18,3% dos rapazes com uma frequência semanal (entre duas a 

seis vezes por semana) e por 11,2% das raparigas e 21,8% dos rapazes com 

uma frequência diária (pelo menos uma vez por dia). O Ice-tea revela valores de 
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consumo semelhantes aos sumos supracitados, e embora seja consumido por um 

número superior de crianças, apresenta uma frequência de consumo inferior aos 

“outros refrigerantes, sumos de fruta ou néctares”. A ingestão destas bebidas é 

consideravelmente elevada, tendo em conta que estes, devem ser consumidos de 

forma ocasional e não de forma regular. Os sumos de fruta naturais não faziam 

parte da listagem inicial de alimentos presente no QFA, mas no entanto, foram 

referidos por catorze pais como “outros alimentos consumidos”.  

O consumo de café (pingo) e cevada é verificado apenas numa pequena 

percentagem de crianças (16,4%). O consumo de chá é superior, sendo 

consumido por 10,3% das raparigas e por 31,3% dos rapazes. O consumo nas 

raparigas é feito semanalmente ou mensalmente e nos rapazes sobretudo 

mensalmente. Apesar do consumo de cafeína pelas crianças não ser relevante, a 

ingestão de produtos alimentares com este composto deve ser evitada, uma vez 

que a cafeína é um estimulante. Verifica-se que as bebidas são normalmente 

ingeridas com uma maior frequência pelos rapazes. 

De acordo com alguns estudos, o consumo de bebidas nas crianças, 

especialmente a ingestão de sumos não cítricos tem vindo a aumentar, 

verificando-se um aumento nalgumas bebidas de cerca de 280% (7, 44). 

Os alimentos de “cafetaria” e de “fast-food”, são consumidos por grande 

parte das crianças, principalmente os croquetes, rissóis, bolinhos de bacalhau e a 

pizza (anexo 3) (tabela 11). Estes alimentos são consumidos pela maioria, uma a 

quatro vezes por mês, no entanto algumas crianças apresentam uma frequência 

de consumo destes alimentos entre duas a seis vezes por mês, sobretudo de 

croquetes, rissóis, bolinhos de bacalhau e molhos (ketchup e maionese), sendo 

que este consumo é considerado elevado. Estes alimentos têm elevada 
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densidade energética, alguns são fritos, pelo que devem ser consumidos de uma 

forma esporádica. 

O estudo realizado por Ebbeling et al revela que os factores nutricionais 

inerentes ao “fast-food”, tais como: baixos teores de fibra, elevada palatibilidade, 

elevada densidade energética, elevada quantidade de gordura e elevado índice 

glicémico, promovem uma ingestão energética excessiva (45), favorecendo o 

aparecimento ou agravamento da obesidade.  

No presente trabalho, além de terem sido verificados alguns indicadores 

satisfatórios na alimentação das crianças, como é o caso do consumo de leite e 

derivados, o consumo de cereais e derivados (pão, arroz, massa), o consumo de 

sopa, verificaram-se alguns pontos negativos nomeadamente o baixo consumo de 

hortaliças e leguminosas e de frutas, elevado consumo de doces, bolos, 

chocolates e guloseimas, de refrigerantes e sumos não naturais por algumas 

crianças, e ainda o consumo excessivo de alguns alimentos de “cafetaria” e “fast-

food”.  

O padrão alimentar das crianças é multifactorial, no entanto estes podem 

ser modelados, no sentido de melhorar a qualidade da alimentação; por exemplo, 

os estilos de vida podem ser facilmente melhorados, geralmente mudar o estilo de 

vida não é o mais difícil em termos de disponibilidade de meios físicos ou tempo, 

o mais difícil é conseguir a mudança de atitude. A influência dos pais, é um factor 

preponderante no padrão alimentar infantil, é de extrema importância alertar os 

pais para os problemas que advêm de uma alimentação incorrecta. Sessões de 

educação alimentar dirigidas aos pais são fundamentais, porque no fundo são 

eles que decidem a alimentação dos filhos, promovem ou não a criação de 

hábitos alimentares saudáveis desde os primeiros anos de vida que irão 
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condicionar de forma definitiva os da adolescência e da idade adulta. Os pais têm 

de ser os primeiros a querer alterar os hábitos alimentares dos filhos e devem 

começar por serem bons exemplos.  

É essencial conhecer o padrão alimentar das crianças, para que se 

conheça as principais carências e os excessos, de forma a viabilizar uma 

intervenção mais eficaz, com resultados mais promissores (46,47). Este estudo 

permitiu identificar os comportamentos alimentares deste grupo de crianças 

munindo-nos das ferramentas essenciais par o planeamento de intervenções 

futuras tendo em vista a alteração de hábitos alimentares desadequados, para 

prevenir ou diminuir a prevalência da obesidade infantil (34).  

A American Dietetic Association refere que os padrões alimentares estão a 

mudar entre as crianças (48). Estes, incluem o aumento do consumo de alimentos 

fora de casa, assim como as quantidades de alimentos servidas nos restaurantes 

tem aumentado (48).  

Alguns estudos têm provado que é fundamental a educação alimentar das 

crianças em idade escolar assim como para os pais (10,49).  

É essencial criar políticas e estratégias para melhorar os hábitos 

alimentares e promover a prática da actividade física na população infantil, 

políticas que devem ser sustentáveis, integradas nos currículos escolas e serem 

cativantes, com o objectivo de atingirem o maior número de pessoas possível.  

Deve-se também propiciar uma colaboração com as empresas do sector 

alimentar para promover a produção e distribuição de produtos que contribuam 

para uma alimentação mais saudável e equilibrada; sensibilizar os profissionais 

do Sistema Nacional de Saúde para a importância da detecção precoce da 

obesidade e excesso de peso. 
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A educação alimentar não deve ter apenas como público – alvo as 

crianças/ adolescentes, mas também os pais, os educadores/professores, 

manipuladores de alimentos, auxiliares de acção educativa e directores das 

escolas, de forma a abranger toda uma comunidade que de forma directa ou 

indirecta interfiram na alimentação das crianças. 
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CONCLUSÕES 

As preferências alimentares das crianças estão fortemente associadas aos 

padrões de consumo, daí ser importante habituar as crianças, uma vez que o 

gosto se cria com o hábito, desde cedo a comer de tudo, insistindo nos alimentos 

que devem fazer parte da alimentação diária das crianças. 

As crianças deste estudo revelaram ter um padrão alimentar à base de leite 

e produtos derivados, carne e derivados, gorduras (como azeite e manteiga), 

arroz, massa, batatas, pão, bolachas, sopa de legumes e sumos. Alimentos como 

refrigerantes, “fast-food”, gorduras, doces, chocolates, são alimentos consumidos 

em quantidades acima do aceitável. Os alimentos que as crianças consomem em 

quantidades inferiores às recomendadas são sobretudo a fruta e os produtos 

hortícolas, sendo que o peixe também apresenta valores inferiores às 

recomendações. 

Salienta-se ainda a existência de algumas crianças que não consumem 

qualquer tipo de carne, nem peixe, nem ovos, nem produtos hortícolas, pouca ou 

nenhuma fruta, sendo a alimentação diária destas, à base de lacticínios, cereais e 

doces. 

As mudanças nos hábitos alimentares têm de ser graduais. É necessário 

criar estratégias nacionais para prevenir a morbilidade a longo prazo. No entanto, 

os factores de risco e as taxas de prevalência das doenças não transmissíveis 

podem mudar com bastante rapidez se forem levadas a cabo intervenções 

eficazes. Os planos nacionais devem estabelecer metas alcançáveis a curto – 

médio prazo.  
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Anexo 1 

Carta a solicitar a participação no estudo, entregue aos alunos 
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 a3

 

      Vila Verde, 24 de Outubro de 2008 

 

 

Caros Pais/ Encarregados de Educação dos alunos  

do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Vila Verde 

 

 

No âmbito do estágio académico da Licenciatura de Ciências da Nutrição 

da Universidade do Porto, pretende-se caracterizar o padrão alimentar dos vossos 

educandos. 

 Para o efeito, solicito a vossa colaboração respondendo a um inquérito 

alimentar que oportunamente será agendado. 

Certa da vossa melhor atenção para este assunto, apresento os meus 

melhores cumprimentos. 

 

 

 

 

Eu, ________________________________________________________ 

encarregado/a de educação do aluno ___________________________________ 

aceito participar no inquérito alimentar. 

 

Nº de telefone: _________________ Nº de telemóvel _________________ 

 

 

 

  _________________________________________________ 

   (Assinatura do encarregado/a de educação) 

 

 

Joana Russell Sampaio 

(Estagiária de Nutrição ao serviço do Gabinete de Educação,  

Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Vila Verde) 
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Anexo 2 

Habilitações literárias e profissões dos pais. 
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�
����

����

	
��

����

Habilitações Literárias � �

Analfabeta(o) �� ��

1º - 4º ano ��� ���

5º - 9º ano �	� 
�
�

10º - 12º ano ��� ���

12º ano �	� ���

Não sabe/ Não respondeu �� 

�

 � �

Profissão � �

1. Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros 
Superiores de Empresa 

�� ��

2. Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas ��� ��

3. Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio 

� ���

4. Pessoal Administrativo e Similares 
�� ��

5. Pessoal dos Serviços e Vendedores ��� �
�

6. Agricultores e Trabalhadores Qualificados 
da Agricultura e Pescas 

�� ��

7. Operários, Artificies e Trabalhadores Similares ��� 	��

8. Operadores de instalações e Máquinas e Trabalhadores de Montagem �� ���

9. Trabalhadores não qualificados �
� 	�

10. Estudante �� ��

11. Desempregada (o) ��� 	�

12. Aposentado �� ��

 

Tabela 2 - Habilitações literárias e profissões dos pais. 
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Anexo 3 

Tabelas representativas do consumo alimentar das crianças dos diferentes grupos 

de alimentos 
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 F: feminino; M: masculino; * consumo sazonal 

Tabela 3: Frequência do consumo de produtos lácteos, por sexo. 

   

  n (%) 

 Sexo 
Nunca ou 

<1 vez 
por mês 

1-4 vezes por 
mês 

 

2-6 vezes por 
sem 1 vez por dia 2-3  vezes 

por dia 

4 ou 
mais 
vezes  

por dia 

Leite gordo 
F 95 (96,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1) 2 (2) 0 (0,0) 
M 113 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,9) 1 (0,9) 0 (0,0) 

Leite meio-
gordo 

F 11 (11,2) 0 (0,0) 3 (3,1) 11 (11,2) 72 (73,5) 1 (1) 
M 10 (8,7) 0 (0,0) 2 (1,7) 7 (6,1) 90 (78,3) 6 (5,2) 

Leite magro 
F 93 (94,9) 0 (0,0) 1 (1) 0 (0,0) 4 (4,1) 0 (0,0) 
M 107 (93) 0 (0,0) 2 (1,7) 0 (0,0) 6 (5,2) 0 (0,0) 

Iogurte 
F 6 (6,1) 2 (2) 13 (13,3) 53 (54,1) 23 (23,5) 1 (1) 
M 6 (5,2) 5 (4,3) 24 (20,9) 50 (43,5) 29 (25,2) 1 (0,9) 

 
Queijo 

F 18 (18,4) 8 (8,2) 34 (34,7) 27 (27,6) 11 (11,2) 0 (0,0) 
M 30 (26,1) 11 (9,6) 48 (41,7) 19 (16,5) 7 (6,1) 0 (0,0) 

Sobremesas 
Lácteas 

F 52 (53,1) 39 (39,8) 4 (4,1) 2 (2) 1 (1) 0 (0,0) 
M 49 (42,6) 52 (45,2) 10 (8,7) 2 (1,7) 2 (1,7) 0 (0,0) 

Gelados 
F 6 (6,1) 3 (3,1) 

14 (14,3)* 
3 (3,1) 

42 (42,9)* 
2 (2) 

24 (24,5)* 
4 (4,1)* 0 (0,0) 

M 4 (3,5) 6 (5,2) 
31 (27)* 

0 (0,0) 
47 (40,9)* 

0 (0,0) 
27 (23,5)* 

0 (0,0) 0 (0,0) 
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F: feminino; M: masculino; * consumo sazonal 

Tabela 4: Frequência do consumo ovos, carnes e pescado, por sexo. 

 

 
 

  n (%) 

 Sexo 
Nunca ou 
< 1 vez/ 

mês 

1-4 vezes 
por mês 

 

2-6 vezes 
por sem 

1 vez por 
dia 

2-3 vezes 
por dia 

4 ou mais 
vezes  por 

dia 

Azeite 
F 12 (12,2) 43 (43,9) 42 (42,9) 1 (1) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 13 (11,3) 63 (54,8) 38 (33) 1 (0,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Óleos: girassol, milho, 
soja 

F 96 (98) 0 (0,0) 2 (2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 114 0 (0,0) 1 (0,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Margarina 
F 56 (57,1) 3 (3,1) 22 (22,4) 17 (17,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 69 (60) 3 (2,6) 21 (18,3) 17 (14,8) 5 (4,3) 0 (0,0) 

Manteiga 
F 46 (46,9) 5 (5,1) 35 (35,7) 10 (10,2) 2 (2) 0 (0,0) 
M 59 (51,3) 10 (8,7) 26 (22,6) 17 (14,8) 3 (2,6) 0 (0,0) 

F: feminino; M: masculino 

Tabela 5: Frequência do consumo de óleos e gorduras, por sexo. 

 

  n (%) 

 Sexo 
Nunca ou 
< 1 vez/ 

mês 

1-4 vezes 
por mês 

 

2-6 vezes 
por sem 

1 vez por 
dia 

2-3 por 
vezes por 

dia 

4 ou mais 
vezes  por 

dia 

Ovos 
F 4 (4,1) 61 (62,2) 33 (33,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 9 (7,8) 74 (64,3) 32 (27,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Frango 
F 0 (0,0) 29 (29,6) 69 (70,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 2 (1,7) 39 (33,9) 74 (64,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Peru, coelho 
F 5 (5,1) 64 (65,3) 29 (29,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 8 (7) 83 (72,2) 24 (20,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Carnes vaca, porco, 
cabrito 

F 3 (3,1) 27 (27,6) 68 (69,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 4 (3,5) 28 (24,3) 83 (72,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 
Fígado de vaca, porco, 

frango 

F 84 (85,7) 14 (14,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 102 
(88,7) 

13 (11,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Língua, mão de vaca, 
tripas, chispe, coração 

F 89 (90,8) 9 (9,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 93 (80,9) 22 (19,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Fiambre, chouriço, 
salpicão, presunto 

F 4 (4,1) 20 (20,4) 51 (52) 21 (21,4) 2 (2) 0 (0,0) 
M 7 (6,1) 28 (24,3) 49 (42,6) 28 (24,3) 3 (2,6) 0 (0,0) 

Salsichas 
F 13 (13,3) 70 (71,4) 15 (15,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 19 (16,5) 81 (70,4) 15 (13) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Toucinho, bacon 
F 89 (90,8) 7 (7,1) 2 (2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 101 11 (9,6) 3 (2,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Peixe gordo: sardinha, 
cavala, carapau, 

salmão 

F 11 (11,2) 50 (51) 37 (37,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 15 (13) 71 (61,7) 29 (25,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Peixe magro: pescada, 
faneca, dourada 

F 9 (9,2) 57 (58,2) 32 (32,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 13 (11,3) 77 (67) 25 (21,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Bacalhau 
F 21 (21,4) 63 (64,3) 14 (14,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 34 (29,6) 76 (66,1) 5 (4,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Peixes em conserva: 
atum, sardinhas 

F 28 (28,6) 60 (61,2) 
3 (3,1)* 7 (7,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 44 (38,3) 66 (57,4) 5 (4,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
 

Lulas, polvo 
F 32 (32,7) 59 (60,2) 7 (7,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 57 (49,6) 57 (49,6) 1 (0,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Camarão, amêijoas, 
mexilhão 

F 70 (71,4) 24(24,5) 
1(1)* 3 (3,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 72 (62,6) 41 (35,7) 2 (1,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
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  n (%) 

 Sexo 
Nunca ou 
< 1 vez/ 

mês 

1-4 vezes 
por mês 

 

2-6 vezes 
por sem 

1 vez por 
dia 

2-3 vezes 
por dia 

4 ou mais 
vezes  por 

dia 
Pão branco ou 

tostas 
F 23 (23,5) 26 (26,5) 25 (25,5) 12 (12,2) 11 (11,2) 1 (1) 
M 32 (27,8) 28 (24,3) 29 (25,2) 18 (15,7) 8 (7) 0 (0,0) 

Pão (ou tostas) 
integral, centeio, 

mistura 

F 8 (8,2) 2 (2) 2 (2) 20 (20.4) 58 (59,2) 8 (8,2) 

M 4 (3,5) 0 (0,0) 3 (2,6) 23 (20) 75 (65,2) 10 (8,7) 

Broa, broa de 
avintes 

F 38 (38,8) 44 (44,9) 9 (9,2) 6 (6,1) 1 (1) 0 (0,0) 
M 46 (40) 53 (46,1) 10 (8,7) 6 (5,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Flocos de cereais 
F 24 (24,5) 17 (17,3) 29 (29,6) 26 (26,5) 2 (2) 0 (0,0) 
M 24 (20,9) 27 (23,5) 33 (28,7) 26 (22,6) 5 (4,3) 0 (0,0) 

 
Arroz 

F 3 (3,1) 2 (2) 78 (79,6) 15 (15,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 1 (0,9) 3 (2,6) 91 (79,1) 20 (17,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Massas 
F 2 (2) 22 (22,4) 73 (74,5) 0 (0,0) 1 (1) 0 (0,0) 
M 1 (0,9) 24 (20,9) 88 (76.5) 1 (0,9) 1 (0,9) 0 (0,0) 

Batatas fritas 
caseiras 

F 22 (22,4) 58 (50,4) 18 (18,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 19 (16,5) 77 (67) 19 (16,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Batatas fritas de 
pacote 

F 39 (39,8) 56 (57,1) 3 (3,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 39 (33,9) 72 (62,6) 4 (3,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Batatas cozidas, 
assadas, estufadas 

e puré 

F 2 (2) 21 (21,4) 73 (74,5) 2 (2) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 3 (2,6) 29 (25,2) 82 (71,3) 1 (0,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Bolachas tipo 

Maria, água e sal, 
integrais 

F 11 (11,2) 19 (19,4) 43 (43,9) 25 (25,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 13 (11,3) 21 (18,3) 50 (43,5) 30 (26,1) 1 (0,9) 0 (0,0) 
 

F: feminino; M: masculino; * consumo sazonal 

Tabela 6: Frequência do consumo de cereais e derivados, e tubérculos, por sexo. 

 

 

  n (%) 

 Sexo 
Nunca ou 

<1 vez 
por mês 

1-4 vezes 
por mês 

 

2-6 vezes por 
sem 

1 vez por 
dia 

2-3 vezes 
por dia 

4 ou mais 
vezes  

por dia 
Outras bolachas, 

biscoitos 
F 17 (17,3) 48 (49) 27 (27,6) 5 (5,1) 1 (1) 0 (0,0) 
M 24 (20,9) 49 (42,6) 24 (20,9) 18 (15,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Croissants, pastéis, 
bolicao, donut, bolos 

F 23 (23,5) 56 (57,1) 12 (12,2) 6 (6,1) 1 (1) 0 (0,0) 
M 19 (16,5) 69 (60) 20 (17,4) 7 (6,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Chocolates 
F 25 (25,5) 43 (43,9) 15 (15,3) 11 (11,2) 4 (4,1) 0 (0,0) 
M 25 (21,7) 51 (44,3) 11 (9,6) 23 (20) 5 (4,3) 0 (0,0) 

Snacks de chocolate 
F 46 (46,9) 47 (48) 3 (3,1) 0 (0,0) 2 (2) 0 (0,0) 
M 57 (49,6) 47 (40,9) 9 (7,8) 2 (1,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 
Marmelada, compota, 

geleia, mel 

F 45 (45,9) 28 (28,6) 18 (18,4) 
2(2)* 

5 (5,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 56 (48,7) 31 (27) 26 (22,6) 2 (1,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Açúcar 
F 62 (63,3) 1 (1) 6 (6,1) 25 (25,5) 4 (4,1) 0 (0,0) 
M 61 (53) 9 (7,8) 4 (3,5) 31 (27) 10 (8,7) 0 (0,0) 

Guloseimas gomas, 
rebuçados, chupas 

F 67 (68,4) 20 (20,4) 6 (6,1) 4 (4,1) 1 (1) 0 (0,0) 
M 74 (64,3) 27 (23,5) 12 (10,4) 2 (1,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

F: feminino; M: masculino; * consumo sazonal 

Tabela 7: Frequência do consumo de alimentos doces, pastéis e açúcar, por sexo. 
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  n (%) 

 Sexo 
Nunca ou 
< 1 vez/ 

mês 

1-4 vezes 
por mês 

 

2-6 vezes 
por sem 

1 vez por 
dia 

2-3 vezes 
por dia 

4 ou mais 
vezes  por 

dia 
Couve branca, 

lombarda 
F 68 (69,4) 19 (19,4) 8 (8,2) 3 (3,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 81 (70,4) 23 (20) 11 (9,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Couve penca, 
tronchuda 

F 62 (63,3) 23 (23,5) 11 (11,2) 2 (2) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 80 (69,6) 26 (22,6) 9 (7,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Couve galega 
F 76 (77,6) 15 (15,3) 6 (6,1) 1 (1) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 102 11 (9,6) 2 (1,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Brócolos 
F 70 (71,4) 18 (18,4) 8 (8,2) 2 (2) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 88 (76,5) 22 (19,1) 5 (4,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 
Couve-flor, couve-

bruxelas 

F 75 (76,5) 20 (20,4) 3 (3,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 92 (80) 19 (16,5) 4 (3,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Grelos, nabiças, 
espinafres 

F 61(62,2) 22 (22,4) 

4 (4,1)* 
10 (10,2) 

1 (1)* 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 87 (75,7) 22 (19,1) 

2 (1,7)* 
2 (1,7) 

2 (1,7)* 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Feijão verde 

F 59 (60,2) 21 (21,4) 

4 (4 1)* 
8 (8,2) 

4 (4 1)* 0 (0,0) 2 (2) 0 (0,0) 

M 69 (60) 33 (28,7) 

5 (4,3)* 
2 (1,7) 

3 (2,6)* 0 (0,0) 3 (3,6) 0 (0,0) 

Alface, agrião 
F 18 (18,4) 10 (10,2) 50 (51) 

2 (2)* 
12(12,2) 
4 (4,1)* 2 (2) 0 (0,0) 

M 38 (33) 21 (18,3) 31(27) 
5 (4,3)* 

10 (8,7) 
10 (8,7)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

Cebola 
F 62 (63,3) 12 (12,2) 17 (17,3) 

2 (2)* 5 (5,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 80 (69,6) 12 (10,4) 
1 (0,9)* 

10 (8,7) 
3 (2,6)* 9 (7,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Cenoura 
F 32 (32,7) 21 (21,4) 43 (43,9) 2 (2) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 46 (40) 27 (23,5) 36 (31,3) 6 (5,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Nabo 
F 96 (98) 2 (2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 109 5 (4,3) 1 (0.9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Tomate fresco 
F 33 (33,7) 12 (12,2) 41 (41,8) 

2 (2)* 
3(3,1) 
7 (7,1)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 54 (47) 21 (18,3) 
1 (0,9)* 

23 (20) 
6 (5,2)* 

3 (2,6) 
7 (6,1)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

Pimento 
F 75 (76,5) 12 (12,2) 

2 (2)* 
8 (8,2) 
1 (1)* 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 106 7 (6,1) 1 (0,9) 1 (0,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 
Pepino 

F 34 (34,7) 10 (10,2) 
1 (1)* 

33 (38,8) 
8 (8,2)* 

1 (1) 
11 (11,2)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 60 (52,2) 13 (11,3)   
2 (1,7)* 

14 (12,2) 
16 (13,9)* 

5 (4,3) 
5 (4,3)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

Leguminosas 
secas: feijão, grão-

de-bico 

F 31 (31,6) 43 (43,9) 21 (21,4) 
1 (1)* 2 (2) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 41 (35,7) 43 (37,4) 31 (31,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Ervilhas grão, favas 
F 45 (45,9) 26 (26,5) 26 (26,5) 

1 (1)* 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 62 (53,9) 32 (27,8) 
1(0,9)* 20 (17,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Sopa de legumes 
F 2 (2) 6 (6,1) 21 (21,4) 30 (30,6) 39 (39,8) 0 (0,0) 
M 5 (4,3) 3 (2,6) 41 (35,7) 23 (20) 43 (37,4) 0 (0,0) 

 

F: feminino; M: masculino; * consumo sazonal 

Tabela 8: Frequência do consumo de produtos hortícolas, leguminosas e sopa, por sexo. 
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  n (%) 

 Sexo Nunca ou < 
1 vez/ mês 

1-4 vezes por 
mês 

 

2-6 vezes 
por sem 

1 vez 
por dia 

2-3 vezes 
por dia 

4 ou mais 
vezes  por dia 

Maçã, pêra 
F 2 (2) 9 (9,2) 55 (56,1) 29 (25,2) 3 (3,1) 0 (0,0) 
M 5 (4,3) 18 (15,7) 46 (40) 41 (35,7) 5 (4,3) 0 (0,0) 

Laranja, 
tangerina 

F 22 (22,4) 16 (16,3) 
 1 (1)* 

36 (36,7)  
10 (10,2)* 

6 (6,1) 
 7 (7,1)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 22 (19,1) 34 (29,6) 30 (26,1) 
 9 (7,8)* 

7 (6,1) 
11 (9,6)* 2 (1,7) 0 (0,0) 

Banana 
F 11 (11,2) 35 (35,7) 45 (45,9) 7 (7,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 11 (9,6) 
40 (34,8) 
 1 (0,9)* 

54 (47) 
 3 (2,6)* 5 (4,3) 1 (0,9) 0 (0,0) 

Kiwi 
F 55 (56,1) 20 (20,4) 

 4 (4,1)* 
13 (13,3) 

 1 (1)* 5 (5,1)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 61 (53) 29 (25,2) 
 1 (0,9)* 

17 (14,8) 
 5 (4,3)* 

2 (1,7)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

 
Morangos 

F 15 (15,3) 1 (1) 
 28 (28,6)* 

44 (44,9)* 10 (10,2)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 25 (21,7) 3 (2,6) 
 44 (38,3)* 

41 (35,7)* 2 (1,7)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

Cerejas 
F 20 (20,4) 28 (28,6)* 46 (46,9)* 3 (3,1)* 1 (1)* 0 (0,0) 
M 24 (20,9) 48 (41,7)* 42 (36,5)* 1 (0,9)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

Pêssego, ameixa 
F 23 (23,5) 2 (2) 

 29 (29,6)* 
38 (38,8)* 5 (5,1)* 1 (1)* 0 (0,0) 

M 31 (27) 2 (1,7)  
35 (30,4)* 

1 (0,9) 
 37 

9 (7,8)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

Melão, melancia 
F 6 (6,1) 2 (2) 

 20 (20,4)* 
2 (2) 
 54 

*

13 (13,3)* 1 (1)* 0 (0,0) 

M 13 (11,3) 3 (2,6) 
    21 

*

 3 (2,6)  
   55 

*

3 (2,6) 
16 (13,9)* 

1 (0,9)* 0 (0,0) 

Diospiro 
F 70 (71,4) 7 (7,1)* 18 (18,4)* 1 (1)* 2 (2)* 0 (0,0) 
M 79 (68,7) 11 (9,6)* 20 (17,4)* 3 (2,6)* 2 (1,7)* 0 (0,0) 

Figo fresco, 
nêspera, 
damasco 

F 55 (56,1) 2 (2) 
 22 (22,4)* 

15 (15,3)* 3 (3,1)* 1 (1)* 0 (0,0) 

M 71 (61,7) 17 (14,8)* 19 (16,5)* 8 (7)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

Uvas frescas 
F 13 (13,3) 20 (20,4) 

 19 (19,4)* 
16 (16,3) 

 26 
*

4 (4,1)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 15 (13) 37 (32,2)  
23 (20)* 

7 (6,1)  
29 (25,2)* 

4 (3,5)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

Fruta tropical 
F 94 (95,9) 1 (1) 0 (0,0) 3 (3,1)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 107 (93) 2 (1,7)  
2 (1,7)* 4 (3,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Fruta em 
conserva: 

pêssego, ananás 

F 42 (42,9) 44 (44,9) 9 (9,2) 
 3 (3,1)* 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 53 (46,1) 54 (47)  
2 (1,7)* 

3 (2,6)  
1 (0,9)* 2 (1,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 
Amêndoas, 

avelãs, nozes, 
amendoins 

F 55 (56,1) 36 (36,7)  
3 (3,1)* 

2 (2)  
2 (2)* 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 70 (60,9) 34 (29,6)  
5 (4,3)* 

2 (1,7) 
 2 (1,7)* 

2 (1,7)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

Azeitonas 
F 47 (48) 46 (46,9) 5 (5,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 70 (60,9) 43 (37,4) 1 (0,9) 1 (0,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

F: feminino; M: masculino; * consumo sazonal 

Tabela 9: Frequência do consumo de frutos, por sexo. 
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  n (%) 

 Sexo 
Nunca ou 

<1 vez 
por mês 

1-4 vezes 
por mês 

 

2-6 vezes 
por sem 

1 vez por 
dia 

2-3 vezes 
por dia 

4 ou mais 
vezes  por dia 

Vinho 
F 98 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 115 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Cerveja 
F 98 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 115 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Bebidas brancas: 
whisky, aguardente, 

brandy 

F 98 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 115 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Coca-cola, Pepsi-
cola, outras colas 

F 45 (45,9) 44 (44,9) 7 (7,1) 2 (2) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 49 (42,6) 55 (47,8) 9 (7,8) 2 (1,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Ice-tea 
F 27 (27,6) 31 (31,6) 25 (25,5) 14 (14,3) 1 (1) 0 (0,0) 
M 23 (20) 52 (45,2) 20 (17,4) 19 (16,5) 1 (0,9) 0 (0,0) 

Outros 
refrigerantes, 

sumos de fruta, 

F 31 (31,6) 26 (26,5) 30 (30,6) 11 (11,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 36 (31,3) 33 (28,7) 21 (18,3) 21 (18,3) 4 (3,5) 0 (0,0) 

Sumos de fruta 
natural 

F 92 (93,9) 2 (2) 2 (2) 0 (0,0) 2 (2) 0 (0,0) 

M 107 (93) 2 (1,7) 
2 (1,7)* 2 (1,7) 1 (0,9) 

1 (0,9)* 0 (0,0) 0 (0,0) 

Café (incluindo 
pingo) 

F 88 (89,8) 4 (4,1) 3 (3,1) 3 (3,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 108 5 (4,3) 1 (0,9) 1 (0,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Chã 

F 68 (69,4) 13 (13,3) 13 (13,3) 
2 (2)* 

2 (2) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 78 (67,8) 23 (20) 11 (9,6) 
2 (1,7)* 1 (0,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Cevada 
F 98 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 113 0 (0,0) 2 (1,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

F: feminino; M: masculino; * consumo sazonal 

Tabela 10: Frequência do consumo de bebidas, por sexo. 

 

 

  n (%) 

 Sexo 
Nunca ou 

<1 vez 
por mês 

1-4 vezes por 
mês 

 

2-6 vezes 
por sem 

1 vez 
por dia 

2-3 vezes 
por dia 

4 ou mais 
vezes  

por dia 
Croquetes, rissóis, 

bolinhos de bacalhau 
F 18 (18,4) 71 (72,4) 9 (9,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 30 (26,1) 75 (65,2) 8 (7) 2 (1,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Maionese 
F 58 (59,2) 31 (31,6) 9 (9,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 74 (64,3)    32 (27,8) 
   1 (0,9)* 8 (7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Ketchup, molho de 
tomate 

F 54 (55,1) 32 (32,7) 10 (10,2) 2 (2) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 55 (47,8) 42 (36,5) 
   1 (0,9)* 16 (13,9) 1 (0,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Pizza 
F 29 (29,6) 69 (70,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 33 (28,7) 81 (70,4) 1 (0,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Hambúrguer 
F 53 (54,1) 43 (43,9) 2 (2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
M 57 (47) 54 (47) 4 (3,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

F: feminino; M: masculino; * consumo sazonal 

Tabela 11: Frequência do consumo de alimentos de cafetaria e “fast-food”, por sexo. 
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Anexo 4 

Tabela representativa da quantidade ingerida de cada um dos alimentos 

comparativamente com a média padrão pré-definida 
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  Quantidade consumida em relação à 
porção média padrão (%) 

Item alimentar/ Porção média padrão Sexo Menor Igual Superior 

Leite (gordo, meio-gordo e magro) - 
1 chávena (250 (ml)) 

F 2,1 95,8 2,1 
M 4,3 88,7 7 

Iogurte – 1 unidade (125 g) 
F 0 100 0 
M 0 100 0 

Queijo – 1 fatia (30 g) 
F 2,5 88,8 8,8 
M 0 90,6 9,4 

Sobremesas lácteas – 1 unidade ou 1 prato de 
sobremesa (125 g) 

F 8,7 91,3 0 
M 0 98,4 1,6 

Gelados – 1 unidade ou 2 bolas (80 g) 
F 0 98,9 1,1 
M 0 100 0 

Ovos – 1 unidade (52 g) 
F 4,3 93,6 2,1 
M 3,8 96,2 0 

Carnes de frango, peru, coelho – 1 porção ou 2 peças 
(120 g) 

F 40,8 57,1 2 
M 42,5 54 3,5 

Carnes de vaca, porco, cabrito – 1 porção (120 g) 
F 10,5 89,5 0 
M 7,2 91,9 0,9 

Fígado de vaca, porco, frango – 1 porção (120 g) 
F 14,3 85,7 0 
M 14,3 85,7 0 

Língua, mão de vaca, tripas, chispe, coração – 1 porção 
(100 g) 

F 55,5 44,5 0 
M 54,5 45,5 0 

Fiambre, chouriço, salpicão, presunto – 2 fatias ou 3 
rodelas (20 g) 

F 70,2 28,7 1,1 
M 52,8 43,5 3,7 

Salsichas – 3 médias 
F 43,5 43,5 13 
M 43,8 41,7 14,6 

Toucinho, bacon – 2 fatias (50 g) 
F 77,8 22,2 0 
M 64,3 35,7 0 

Peixes gordos: sardinha, cavala, carapau, salmão – 1 
porção (100 g) 

F 9,2 90,8 0 
M 13 85 2 

Peixes magros: pescada, faneca, dourada – 1 porção 
(100 g) 

F 11,2 88,8 0 
M 11,8 87,3 0 

Bacalhau – 1 porção (120 g) 
F 26 74 0 
M 34,6 65,4 0 

Peixe em conserva: atum, sardinhas – 1 lata (100g) 
F 87,1 12,9 0 
M 85,9 14,1 0 

Lulas, polvo – 1 porção (100 g) 
F 6,1 93,9 0 
M 6,9 87,9 5,2 

Camarão, amêijoas, mexilhão – 1 prato sobremesa 
(400g) 

F 57,1 42,9 0 
M 46,5 44,2 9,3 

Azeite, óleos: girassol, milho, soja – 1 colher de sopa 
(14 g) 

F 37,5  54,5 8 
M 37,2 58,3 4,5 

Margarina – 1 colher chá (5 g) 
F 4,8 85,7 9,6 
M 2,2 93,5 4,3 

Manteiga – 1 colher chá (5 g) 
F 1,9 94,2 3,9 
M 5,4 87,5 7,1 

Pão branco ou tostas – 1 pão ou 2 tostas (40 g) 
F 2,7 92 5,3 
M 3,6 92,8 3,6 

Pão ou tostas integrais, pão de centeio, mistura – 1 pão 
ou 2 tostas (50 g) 

F 1,1 98,9 0 
M 0,9 99,1 0 

Broa, broa de Avintes – 1 fatia (50 g) 
F 40 55 5 
M 15,9 71 13,1 

Flocos de cereais – 1 chávena (40 g) 
F 10,8 74,3 14,9 
M 17,6 61,5 20,9 

Arroz – ½ prato (100 g) 
F 38,9 57,9 3,2 
M 28,1 64 7,9 

Massas: esparguete, macarrão – ½ prato (100 g) 
F 12,5 50 37,5 
M 7,9 50,9 41,2 

Batatas fritas – ½ prato (100 g) para caseiras; 1 pacote 
pequeno (30 g) para embaladas 

F 25,9 68,1 6 
M 21,5 78,8 4,7 
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  Quantidade consumida em relação à 
porção média padrão (%) 

Item alimentar/ Porção média padrão Sexo Menor Igual Superior 

Batatas cozidas, assadas, estufadas, puré – 2 batatas 
médias (160 g) 

F 28,3 67,7 11,5 
M 14,3 67,9 17,8 

Bolachas tipo Maria, água e sal e integrais – 3 bolachas 
(30 g) 

F 2,3 49,4 48,3 
M 3,9 39,2 66,7 

Outras bolachas, biscoitos – 3 bolachas (30 g) 
F 4,9 51,9 43,2 
M 7,7 38,5 53,8 

Croissants, pastéis, bolicao, donut bolos – 1 unidade ou 
1 fatia (70 g) 

F 1,3 94,7 5 
M 1 97,9 1 

Chocolates – 3 quadrados para tabletes; 1 colher de 
sopa para chocolate em pó 

F 28,8 53,4 17,8 
M 20 45,6 34,4 

Snacks de chocolate – 1 unidade (50 g) 
F 5,8 92,3 1,9 
M 1,7 98,3 0 

Marmelada, compota, geleia, mel – 1 colher de 
sobremesa (13 g) 

F 3,8 77,4 18,8 
M 1,7 89,8 8,5 

Açúcar – 1 colher de sobremesa ou 1 pacote (8 g) 
F 30,6 61,1 8,3 
M 40,7 48,1 11,2 

Guloseimas (gomas, rebuçados, chupa-chupas) – 2 
unidades 

F 0 45,2 54,8 
M 4,9 41,5 53,6 

Couve branca, couve lombarda – ½ chávena (74 g) 
F 36,7 63,3 0 
M 32,4 67,6 0 

Couve penca, couve tronchuda ½ chávena (65 g) 
F 33,3 44,4 22,2 
M 29,7 67,6 2,7 

Couve galega – ½ chávena (65 g) 
F 22,7 77,3 0 
M 30,8 69,2 0 

Brócolos – ½ chávena (82 g) 
F 28,6 53,6 17,9 
M 25,9 62,9 11,1 

Couve-flor, couve - bruxelas – ½ chávena (67 g) 
F 13 73,9 13,1 
M 17,4 78,3 4,3 

Grelos, nabiças, espinafres – ½ chávena (72 g) 
F 40,7 67,6 2,7 
M 32,1 60,7 7,2 

Feijão verde – ½ chávena (64 g) 
F 38,5 43,5 18 
M 37 60,9 2,1 

Alface, agrião – ½ chávena (15 g) 
F 20 63,8 16,2 
M 26 65 9 

Cebola – ½ média (60 g) 
F 69,4 30,6 0 
M 62,9 37,1 0 

Cenoura – 1 média (72 g) 
F 63,6 31,8 4,6 
M 63,8 36,2 0 

Nabo – 1 médio (78 g) 
F 100 0 0 
M 33,3 66,7 0 

Tomate fresco – ½ médio (63 g) 
F 24,6 44,6 30,8 
M 24,6 44,2 26,2 

Pimento – ½ médio (68 g) 
F 56,5 43,5 0 
M 100 0 0 

Pepino – ½ médio (52 g) 
F 12,5 59,4 28,1 
M 12,7 65,5 21,8 

Leguminosas secas: feijão, grão de bico – 1 chávena 
(180 g) 

F 58,2 35,8 6 
M 70,3 23 6,8 

Ervilhas e grão, favas – ½ chávena (82 g) 
F 43,4 50,9 5,7 
M 47,2 52,8 0 

Sopa de legumes – 1 prato (295 g) 
F 5,2 94,8 0 
M 4,5 95,5 0 

Maçã, pêra – 1 média (143 g) 
F 11,8 81,6 6,6 
M 4,3 94,6 1,1 

Laranja, tangerina – 1 média, 2 médias (130 g) 
F 11,8 81,6 6,6 
M 4,3 94,6 1,1 

Banana – 1 média (114 g) 
F 4,6 95,4 0 
M 0 100 0 
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  Quantidade consumida em relação à 
porção média padrão (%) 

Item alimentar/ Porção média padrão Sexo Menor Igual Superior 

Kiwi – 1 médio (76 g) 
F 2,3 97,7 0 
M 0 100 0 

Morangos – 1 chávena (144 g) 
F 19,3 79,5 1,2 
M 31,1 64,4 4,5 

Cerejas – 1 chávena (145 g) 
F 14,1 82,1 3,8 
M 2,7 92,7 4,6 

Pêssego, ameixa – 1 médio, 3 médias (88 g) 
F 2,7 96 1,3 
M 2,4 92,9 4,8 

Melão, melancia – 1 fatia média (150 g) 
F 1,9 55,4 42,7 
M 2 57,8 40,2 

Dióspiro – 1 médio (168 g) 
F 3,6 85,7 10,7 
M 2,8 94,4 2,8 

Figo fresco, nêspera, damasco – 3 médios (90 g) 
F 37,2 60,5 2,3 
M 15,9 72,7 11,4 

Uvas frescas – 1 cacho médio (136 g) 
F 69,4 27,1 3,5 
M 63 36 1 

Fruta em conserva – 2 metades ou rodelas (139 g) 
F 19,6 75 5,4 
M 14,5 79 6,5 

Frutas tropicais – 1 médias (100 g) 
F 57,4 42,6 0 
M 54,2 45,8 0 

Amêndoas, avelãs, amendoins – ½ chávenas 
descascados (71 g) 

F 65,1 27,9 7 
M 55,6 31,1 13,3 

Azeitonas – 6 unidades (23 g) 
F 25,5 37,3 37,2 
M 24,4 46,7 28,9 

Coca-cola, outras colas – 
F 56,6 43,4 0 
M 24,2 71,2 4,6 

Ice-tea - 1 garrafa ou 1 lata (330 ml) 
F 45,1 54,9 0 
M 26,1 72,8 1,1 

Outros refrigerantes, sumos de fruta, néctares – 1 
garrafa ou 1 copo (260 ml) 

F 11,9 88,1 0 
M 3,8 94,9 1,3 

Sumos de fruta natural – 1 copo (230 ml) 
F 16,7 83,3 0 
M 0 62,5 37,5 

Café – 1 chávena de café (45 g) 
F 80 20 0 
M 57,1 42,9 0 

Chá – 1 chávena (237 g) 
F 3,3 86,7 10 
M 2,7 97,3 0 

Cevada - 1 chávena (245 g) 
F 0 0 0 
M 0 100 0 

Croquetes, rissóis, bolinhos de bacalhau – 3 unidades 
(120 g) 

F 41,2 43,8 15 
M 34,1 50,6 15,3 

Maionese – 1 colher e sobremesa (9 g) 
F 15 67,5 17,5 
M 4,9 75,6 19,5 

Ketchup, molho de tomate – 1 colher de sopa (15 g) 
F 22,7 72,7 4,5 
M 25 68,3 6,7 

Pizza – ½ pizza normal (240 g) 
F 94,2 5,8 0 
M 68,3 29,3 2,4 

Hambúrguer – 1 médio (105 g) 
F 2,2 97,8 0 
M 1,7 98,3 0 

     
 

Tabela 12: Porções médias padrão, em peso edível, de cada um dos itens alimentares 

consumidos, por sexo. 


