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RESUMO 

Introdução: Há muitos factores que influenciam o aparecimento da obesidade 

infantil, que se manifesta por mudanças notáveis na demografia da população, 

estilo de vida, comportamentos e ambientes em casa, na comunidade e nas 

escolas. Várias forças contribuem para o desequilíbrio entre a ingestão e o gasto 

energético influenciando o ganho de peso. A importância de estabelecer praticas 

alimentares são normalmente moldadas durante a primeira infância. 

É durante a infância e a adolescência que os bons exemplos de pais e de outros 

familiares, ligados a educação alimentar atenta, são fundamentais para criar 

hábitos alimentares correctos.  

Objectivo: Avaliar os hábitos alimentares das crianças entre os 3 e os 7 anos de 

idade do Externato Lisbonense. 

Métodos: Este estudo descritivo transversal, foi desenvolvido com base numa 

amostra de 149 crianças de ambos os sexos do Externato Lisbonense com idades 

compreendidas entre os 3 e os 7 anos de idade. Os inquéritos foram entregues 

aos encarregados de educação das crianças sendo devolvidos 119. Na avaliação 

antropométrica mediu-se e registou-se o peso e a estatura e calculou-se o índice 

de massa corporal e os respectivos percentis. A análise estatística foi feita 

recorrendo ao programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

versão 12.0. 

Resultados: O excesso de peso e a obesidade representam um importante 

problema de saúde pública pois atingem 44,3% (20,8% de excesso de peso e 

23,5% de obesidade). As crianças revelaram um consumo de leite e iogurtes de 

acordo com o recomendável. O consumo de carnes vermelhas e brancas é feito 

normalmente com a mesma frequência semanal excedendo o valor aceitável. O 
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peixe magro é o preferido entre as crianças sendo consumido de acordo com o 

recomendado assim como os ovos.  

Hortícolas e frutas são os que mais se destacam com níveis de ingestão inferiores 

ao recomendado. Demonstraram um consumo inadequado de cereais e derivados 

sendo os produtos refinados os eleitos pelas crianças. 

O consumo de bebidas açucaradas é moderado, no entanto, produtos açucarados 

e de pastelaria são consumidos acima do aceitável. 

Discussão/conclusão: A educação alimentar deve ser encarada num processo 

interactivo entre a família a criança e o ambiente escolar. Gostar de alimentos 

naturais, criar o paladar para comer com pouco sal, preterir açúcar e alimentos 

doces, não dar preferência a produtos industriais e refinados, constituem 

objectivos nos quais os familiares se devem empenhar. Deve começar em casa o 

interesse em melhorar o comportamento alimentar e a família deve ser o 

interveniente pioneiro na divulgação da informação, na compreensão e 

interiorização da informação e na motivação pela capacidade individual de 

escolhas alimentares correctas e para isso é necessário que a própria família se 

interesse em fazer parte de todo o processo. 
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ABSTRACT 

Introduction: There are many reasons for childhood obesity, as manifested by 

remarkable changes in population demographics, lifestyle behaviors and the home 

environments, communities and schools. Several factors contribute to the 

imbalance between food intake and energy expenditure consequently influencing 

weight gain. Eating habits are created during early childhood, during which good 

examples set by parents and other adults, are fundamental at creating good eating 

habits.  

Objective: Assess the dietary habits of children between 3 and 7 years old of age 

Externato Lisbonense. 

Methods: This descriptive transversal study was developed based on samples of 

149 female and male children at the Lisbonense Externato aged between 3 and 7 

years old. The surveys were given to childrens´guardians and of which 119 were 

returned. Anthropometric evaluation was measured and registered weight and 

height and the body mass index and percentiles were calculated. The Statistical 

analysis was performed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

version12.0.  

Results: Overweight and obesity represents a major public health problem 

because it reaches 44.3% (20.8% overweight and 23.5% for obesity). The children 

showed a consumption of milk and yogurt under the recommended quantities. The 

consumption of red meat and white was usually done with the same weekly 

frequency, exceeding the acceptable amount. Lean fish and eggs is a favorite 

among children, being consumed according to what has been recommended.  

Vegetables, fruits and fats are the ones that were highlighted with consumption 

below the recommended amounts. Illustrating inadequate consumption of cereals 
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of cereals, and refined products being mostly preferred by children. The 

consumption of sugary drinks is modest, however, pastries are consumed above 

the accepeted level. 

Discussion / conclusion: Education on Food should be viewed as an interactive 

process between family, child and school.  Enjoy natural foods , use very little salt 

to create a bit or flavor, omit sugar and foods, do not give preference to refined 

and fast food are all goals to wich familie should focus. Should begin at home 

interest in improving the eating and the family should be the player pioneer in 

information dissemination, understanding and internalizing the information and 

motivation for the individual capacity of proper food choices and this requires that 

the family itself is interested to be part of whole process. 
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INTRODUÇÃO 

A infância e a adolescência são períodos cruciais para a saúde, em que a 

alimentação é extraordinariamente importante, dadas as necessidades 

nutricionais específicas destes grupos etários(1). A alimentação nesta fase tem 

recebido, nos últimos anos, uma considerável atenção devido ao rápido aumento 

da prevalência do excesso de peso e da obesidade(2). A educação alimentar 

precoce contribui para reverter a prevalência de doenças crónicas nomeadamente 

a obesidade infantil, e garante a preferência por comportamentos alimentares que 

perduram na vida adulta(1). 

A família e a escola são os factores que mais influências exercem no 

padrão alimentar das crianças, exigindo intervenção prioritária(3). No contexto 

familiar, avós, pais e crianças devem ser estimulados a melhorar o seu 

comportamento alimentar conjuntamente(1). 

Os hábitos alimentares são formados durante a infância. Para prevenir a 

obesidade na infância e por conseguinte na idade adulta é necessário que sejam 

adquiridos por via alimentar hábitos saudáveis na infância, surgindo a enorme 

necessidade de avaliar a ingestão das crianças de modo a possibilitar a correcção 

dos hábitos menos saudáveis(3-4).  

A obesidade infantil é uma doença multifactorial. Resulta da interacção de 

vários factores tais como: genéticos, ambientais, metabólicos, comportamentais e 

ambientais(5). Embora se possa admitir a interacção destes factores, a expressão 

clínica de obesidade depende fundamentalmente de factores comportamentais(5-

7).  
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A obesidade, definida pela OMS como epidemia do século XXI, resulta de um 

desequilíbrio entre o consumo e o gasto energético total, sendo a doença crónica 

mais difícil de tratar(2, 6, 8).  

Nas últimas duas décadas, um aumento na prevalência de obesidade 

infantil tem ocorrido em todo o mundo tornando-o num dos mais exigentes 

problemas de saúde pública do nosso tempo(9). Estudos indicam que entre 1980 e 

2004 a prevalência de obesidade duplicou nos adultos de 15% para 33% e 

triplicou nas crianças de um valor de 5% para 17%. Projectos recentes baseados 

no National Health and Nutrition Examination Surveys (NHNES) prevêem que, se 

as tendências actuais continuarem, a prevalência de excesso de peso e 

obesidade nas crianças é provável que atinja o dobro em 2030(8). 

  A obesidade infantil apresenta carácter epidémico e prevalência crescente 

nos países desenvolvidos, mas também nas sociedades menos desenvolvidas 

nas quais a desnutrição costumava ser prevalente. O excesso de peso é a 

doença infantil mais comum na Europa, com prevalência acentuada em Portugal, 

uma em cada três crianças já sofre de obesidade(10). 

Na população da Região Autónoma da Madeira também se verificaram 

profundas transformações socioeconómicas que se traduziram numa melhoria 

generalizada do nível de vida e condicionaram mudanças no estilo de vida dos 

madeirenses, entre as quais destacam-se os hábitos alimentares e a actividade 

física. Os reflexos no estado nutricional das crianças são bem visíveis. 

Actualmente as crianças são mais altas e mais pesadas e são também raros os 

casos de magreza(11). 

A obesidade na infância, principalmente depois dos cinco anos, é um factor 

preditivo de obesidade na idade adulta (2, 4), com todas as consequências que daí 
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advém, que se prendem sobretudo com o aumento de risco de doenças 

cardiovasculares, problemas ortopédicos, diabetes mellitus, dislipidemia, 

hipertensão arterial, apneia do sono, gota, inúmeros tipos de doenças 

oncológicas, mas também com problemas psíquicos, nomeadamente diminuição 

da auto-estima, depressão e problemas sociais(2, 6-8).  

A criança passa por diferentes fases de crescimento e desenvolvimento. 

No primeiro ano de vida o crescimento é rápido e acentuado, o peso da criança 

chega a triplicar. Durante os 5 anos seguintes o ritmo de crescimento é mais 

lento, o que explica a diminuição do apetite da criança na idade pré-escolar(12). 

Neste período, as variações de crescimento e consequentemente do apetite são 

também influenciadas pela fase da negação e pelo medo do que é novo 

(neofobia), mas esta rejeição é facilmente ultrapassada através da repetição da 

oportunidade de os ingerir(12-15).  

O desenvolvimento dos hábitos alimentares é um processo que envolve 

vários factores. Em geral, a criança apresenta uma predisposição inata para 

preferir os sabores doces e salgados e aversão aos sabores ácidos e amargos(12-

16) 

Os gostos e preferências pelos alimentos são determinados em grande parte 

pelas exposições repetidas de novos alimentos(13).  

A associação com o contexto em que o alimento é ingerido também influencia no 

desenvolvimento das preferências alimentares. Os pais influenciam o 

desenvolvimento dos hábitos alimentares da criança através das suas 

preferências e atitudes perante a alimentação, interferindo na disponibilidade dos 

alimentos(3, 8, 14, 17).  
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O comportamento alimentar tem por base uma forte relação entre a criança 

e o adulto que a alimenta. Esta relação deteriora-se quando é gerida de forma 

desequilibrada (recompensa, chantagem, obrigação, etc.) e pode fomentar o 

aparecimento de problemas alimentares na criança(12). 

O padrão alimentar é influenciado por factores socioculturais: 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 e crenças(18-19). 

As mudanças sociais (famílias monoparentais, entre outros) levaram a uma 

modificação na constituição da família. No entanto, qualquer que seja a estrutura 

familiar, a sua função básica mantém-se: atender às necessidades fisiológicas e 

psicológicas dos seus membros, especialmente as crianças. À medida que a 

criança cresce, contudo, ela pode começar a usar as escolhas alimentares como 

um processo de individualização. Este processo envolve a rejeição dos valores 

familiares e é acompanhado pelo incremento da influência dos pares e da 

participação na vida social fora da família(7, 17-18) . 

O padrão alimentar tem mudado entre as crianças e os adultos, o 

tradicional padrão de realizar as refeições em casa e em família está em 

mudança. O fast-food parece estar a instalar-se, quer com o consumo de 

alimentos pré-preparados, enlatados e congelados, quer com o consumo fora de 

casa(6, 10, 18). 

 O baixo custo da alimentação fast-food também tornou-se uma opção mais 

atraente não só para as famílias de baixo nível socioeconómico mas também para 

as famílias dos vários estratos sociais. São cada vez mais reduzidas o número de 

vezes em que as famílias confeccionam a comida em casa e quando o fazem não 
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são consumidas em família. Também os horários da família, por vezes 

desencontrados, não permitem que as refeições se façam em conjunto e, 

contribuem igualmente para a alteração das práticas alimentares, especialmente 

em crianças e jovens. Todas estas alterações que foram encontradas parecem 

estar associadas a uma perda de controlo na ingestão alimentar perdendo-se 

também o significado do evento social agradável que representa a refeição(6-7, 18). 

Ao comer fora de casa, especialmente fast-food, a criança consome uma 

maior quantidade de alimentos com elevada densidade energética ricos em 

gordura, açúcar, acompanhado por uma ingestão reduzida de fibras e vitaminas (6-

7, 10, 18). O aumento no tamanho das porções parece estar associado com o 

aumento da gordura corporal em crianças(6, 20). 

O aumento de consumo de bebidas açucaradas está também associado 

com o aumento da ingestão energética, podendo contribuir para a obesidade 

infantil e parece substituir o consumo de outras bebidas como leite e sumos de 

fruta(7, 20-24).  

Um maior número de refeições em família está associado a maior ingestão 

de frutas, legumes, leite e menor ingestão de fritos e bebidas açucaradas(20-22, 25-

26). Encontra-se também associado a um aporte maior de nutrientes como cálcio, 

ferro, vitaminas e fibras e menor ingestão de gordura saturada e trans(22, 25). 

A diminuição da actividade física e o aumento das actividades sedentárias 

como ver televisão e jogar jogos electrónicos são factores determinantes ao 

aparecimento de obesidade em crianças(10, 14, 25, 27-28). Ver televisão para além de 

estar associado a uma menor actividade física, relaciona-se com alterações do 

comportamento alimentar pois a associação entre ver televisão e a obesidade 
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infantil não se deve apenas à inactividade física, relacionando-se também com o 

aumento da ingestão energética (28) . 

As dietas hipercalóricas e o estilo de vida sedentário que, por um lado estão a 

levar ao aumento da prevalência da obesidade nas crianças e adolescentes a 

nível mundial, poderão conduzir por outro lado, a uma crescente preocupação 

com a imagem corporal(18). A baixa auto-estima, a falta de motivação, assim como 

a indiferença familiar são considerados aspectos que dificultam a aquisição de 

hábitos alimentares saudáveis e aumento de actividade física(3). 

Os hábitos alimentares têm de ser considerados num contexto social, dado 

que as escolhas alimentares estão também ligadas ao status económico. Verifica-

se que os grupos socioeconómicos mais baixos comem mais snacks e doces, não 

tomam pequeno-almoço e comem menos frutas e vegetais do que os grupos 

socioeconómicos mais elevados, no entanto, estas influências sociais precisam 

de estudos mais aprofundados(18). 

A alimentação das crianças em idade escolar deve ter como objectivos 

principais: fornecer energia adequada de forma a promover o crescimento e 

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

aumentar a capacidade de resposta imune para reduzir a susceptibilidade a 

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

contribuir para melhorar as aptidões escolares; e educar para uma alimentação 

saudável ao longo da vida(19). 

Nesta fase os alimentos que dão resistência e saúde, fazem crescer, 

constroem um bom esqueleto, e estimulam a atenção e vivacidade são o leite e 

seus derivados, hortícolas, frutas e cereais(19). Assim, deve tentar-se limitar a 

ingestão energética proveniente das gorduras saturadas por gorduras insaturadas 
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e garantir a eliminação dos ácidos gordos trans. Aumentar o consumo de frutas, 

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

açúcares simples e de sal; optar por produtos lácteos com baixo teor em gordura, 

leguminosas, carne magra, peixes e aves(29). Os produtos hortícolas devem estar 

presentes em todas as refeições como acompanhamento e também em sopas. O 

consumo de fruta deve ser de pelo menos 300 gramas por dia, dos mais ricos em 

vitamina C e a dose de carne ou peixe deve ser de 50 a 100g limpos a cada 

refeição principal. A ingestão de água e sumos naturais de fruta a criança deve 

beber quantos queira ao longo do dia(19). 

Especialmente nas famílias em que existe obesidade ou preocupações com a 

alimentação, o comportamento alimentar dos filhos é influenciado pelo estilo 

alimentar dos pais(14, 17). 

Perante esta situação as atitudes e comportamentos dos pais são fundamentais 

para o desenvolvimento dos hábitos alimentares das crianças. Eles constituem os 

principais modelos para as crianças por isso é necessário dar a conhecer aos pais 

algumas estratégias sobre comportamento alimentar(17).  

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; promover um ambiente saudável e calmo para as refeições, em 

família, e sentados à mesa; fornecer uma ampla variedade de alimentos ricos em 

nutrientes como frutas e legumes; limitar o consumo de produtos açucarados, 

refrigerantes e alimentos fritos; respeitar e servir o tamanho das porções ao 

tamanho e idade da criança; limitar a ingestão de snacks e bebidas açucaradas 

face a comportamentos sedentários; limitar a utilização de televisão, videojogos e 



8 

Nádia Santos – FCNAUP0 

computadores a menos de 1 a 2 horas diárias; incentivar a pratica de actividade 

física pelo menos 60 minutos diariamente(29-31). 

Outros factores associados ao desenvolvimento de obesidade infantil são: 

o elevado aumento de peso durante a gravidez(32-34), a ocorrência de diabetes 

gestacional(32-36), o elevado peso à nascença (superior a quatro quilos) (32-36) e o 

número reduzido de horas de sono (inferior a 10 horas) (8, 37-38). 

O aleitamento materno para além de trazer inúmeros benefícios para a 

criança e sua mãe, parece ter efeito um efeito protector contra a obesidade na 

infância. Uma maior duração do aleitamento materno também parece estar 

associada a menor risco de desenvolver de obesidade infantil. Evidências indicam 

que a amamentação exclusiva durante seis meses é protectora do risco de 

obesidade(8, 31, 39-40), contudo se possível a amamentação deve prosseguir até ao 

12 meses de idade com a adição de um complemento alimentar. Quando possível 

a amamentação deve ser encorajada até ao 2 primeiros anos de vida(8, 39).  

Sabe-se ainda que a alimentação da mãe afecta o sabor do leite materno e que 

os diferentes sabores interferem na ingestão do lactente. Há evidências de que a 

experiência com diversos sabores durante a amamentação facilitará, no futuro, a 

aceitação da criança de novos e variados alimentos(41). 

OBJECTIVOS 

Avaliar os hábitos alimentares das crianças entre os 3 e os 7 anos de idade do 

Externato Lisbonense. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

População em estudo 

Este trabalho é um estudo epidemiológico descritivo de desenho 

transversal e foi elaborado com base num inquérito respondido pelos familiares de 

crianças entre os 3 e os 7 anos de idade de ambos os sexos que procurou 

analisar a frequência alimentar e os hábitos saudáveis das crianças nesta faixa 

etária. Foram entregues aos encarregados de educação 149 inquéritos, no 

entanto apenas 119 (79,87%) foram preenchidos (30 inquéritos (20,13%) ficaram 

por responder).     

Na semana de 15 a 19 de Março foi feita a avaliação antropométrica: peso 

(balança GERATHERM – Body Fitness B 5010) e estatura (estadiómetro Seca 

Modelo 214). 

Recolha de informação 

A recolha dos hábitos das crianças foi feita através do inquérito (disponível 

no site da plataforma contra a obesidade infantil) que continha 45 questões(42), no 

entanto, neste estudo foram apenas avaliadas as questões que se encontram no 

inquérito em anexo (anexo1). Este era dividido em três partes, a primeira de 

caracterização dos dados socioeconómicos, a segunda acerca dos dados da  

criança e a terceira parte, o questionário de frequência alimentar. As crianças 

foram pesadas com roupa leve e sem calçado e a estatura medida em posição 

erecta, voltadas de costas para o estadiómetro, com os pés e os joelhos juntos e 

o osso occipital no plano de Frankfurt, de acordo com o Manual de Procedimentos 

da Consulta de Nutrição baseado nas técnicas de Jellife e Frisancho(43). Após a 

avaliação antropométrica o índice de massa corporal (IMC) foi calculado através 

da fórmula de Quelet: IMC=Kg/m2 (Garrow & Webster, 1985). As crianças foram 
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classificadas em quatro grupos de distribuição de IMC: “baixo peso” os que 

apresentavam valores inferiores ao percentil 5, “peso normal”, aqueles com 

valores entre os percentis 5 e 85. O “excesso de peso” é definido como IMC igual 

ou acima do percentil 85 e inferior ao percentil 95. A “obesidade” é definida com o 

IMC igual ao percentil 95 a 97 para crianças da mesma idade e sexo de acordo 

com as tabelas de classificação(44).  

Análise estatística  

A análise estatística dos dados foi feita recorrendo ao programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 12.0. Foram feitos alguns testes 

nomeadamente  testes de correlações e de independência com o objectivo de 

enriquecer o trabalho através da obtenção de algumas conclusões. 

RESULTADOS 

Dados socioeconómicos e dados das crianças 

        Verificou-se que 11 das 30 pessoas (36,67%) que não responderam 

ao inquérito são familiares de crianças com um percentil de IMC elevado 

(percentil 90-95 e 95-97). Relativamente ao total de crianças em que foi realizado 

uma avaliação antropométrica 66 das 149 crianças têm um percentil de IMC 

elevado: 31 crianças (20,8%) apresentam excesso de peso (percentil 85-90 e 90-

95) e as restantes 35 crianças (23,5%) apresentam obesidade (percentil 95-97) 

como é possível verificar na tabela 1 (anexo 2). 

Conferiu-se na tabela 2 (anexo 2) que 27,7% das crianças do sexo masculino 

apresentam um percentil de IMC entre os 95 e os 97 e por outro lado 18,2% das 

crianças do sexo feminino estão no mesmo percentil. Os dados da tabela indicam 

ainda que 8 das 83 (9,6%) crianças do sexo masculino tem um percentil de IMC 

entre os 85 e os 90 enquanto que para o mesmo percentil existem 3 em 66 (4,5%) 
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das crianças do sexo feminino. De acordo com o teste de independência (tabela 

3) (anexo 2), somos levados a assumir que o sexo da criança e o seu percentil de 

IMC são independentes ou seja não existem razões para achar que uma criança 

terá um percentil mais ou menos elevado mediante o sexo da criança.  

Relativamente à escolaridade dos pais verificou-se que não existe uma relação 

significativa entre a escolaridade dos pais e o percentil de IMC desenvolvido pela 

criança, no entanto verificou-se que as crianças com pais mais instruídos tendem 

a ter um percentil de IMC mais baixo do que aquelas que têm pais com grau de 

escolaridade mais baixa (tabela 4 e 5) (anexo 2). 

Uma outra comparação que foi feita foi entre o comprimento e o peso ao 

nascimento com o intuito de verificar se existia alguma relação entre estas 

variáveis e o percentil de IMC. Após a análise dos dados, assumimos que o 

comprimento à nascença não é significativa para predizer se uma criança irá ter 

um percentil de IMC alto ou baixo, mas pelo contrário, o peso da criança no 

nascimento tem uma relação significativa com o nível de IMC da criança, ou seja, 

uma criança que ao nascimento tenha um peso elevado terá maior propensão de 

vir a desenvolver um percentil de IMC elevado. 

Em relação às crianças que nasceram com um peso superior a 4 kg e observando 

cuidadosamente a tabela 6 (anexo 2) verificou-se que 3 crianças que nasceram 

com peso superior a 4 kg têm actualmente um percentil de IMC elevado. Por outro 

lado existem 4 crianças que também nasceram com um peso superior a 4 kg mas 

que têm actualmente um percentil de IMC dentro do normal. Contudo, os dados 

são insuficientes para poder concluir se um elevado peso ao nascimento é factor 

de risco quanto a percentis de IMC elevados no futuro. 
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Dos familiares das crianças que responderam ao inquérito, 86,2% disseram que 

elas tinham sido amamentadas e 13,8% responderam que não (tabela 7) (anexo 

2).  

Com estes dados averiguou-se se existiria alguma relação entre a amamentação 

e o percentil de IMC da criança e ainda se o percentil de IMC da criança e o facto 

da mesma ser doente estão relacionados (tabela 8,9,10) (anexo 2). As ilações 

que tiramos foram as seguintes, não existe uma correlação significativa entre as 

variáveis ou seja a amamentação após o nascimento ou mesmo o tempo de 

amamentação não explicam os valores de IMC das crianças (mesmo tendo um 

tempo de amamentação inferior a 6 meses) e o mesmo não explica o facto de vir 

a ser uma criança doente ou não. No entanto, as crianças que não foram 

amamentadas têm uma tendência ligeira a ser mais obesas. 

Em relação ao peso aumentado durante a gravidez os dados mostram que, o 

facto de a mãe aumentar de peso durante a gravidez, mesmo acima dos 16 kg, 

não contribui significativamente para um percentil elevado da criança (tabela 11) 

(anexo 2) 

Através dos dados da tabela 12 (anexo 2) verificou-se que 94,8% das mães não 

são diabéticas (5,2% são diabéticas). Aferiu-se que quase a totalidade das 

crianças cuja mãe é diabética apresentam-se com percentil acima dos 90 (tabela 

13) (anexo 2). Relativamente às mães que sofreram diabetes gestacional deram à 

luz crianças que na sua maioria actualmente apresentam um percentil de IMC 

normal (tabela 14) (anexo 2). 

Através da análise da tabela 15 (anexo 2), apurou-se que em média cada criança 

passa na escola 7,7 horas, por isso não é de estranhar que a maioria dos 

inquiridos respondeu que a criança almoça predominantemente na escola.  
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No que se refere ao local de almoço das crianças também foi avaliado se o local 

tem alguma influência no percentil de IMC das crianças. Perante os resultados 

obtidos do teste de correlação (tabela 16,17) (anexo 2) entre as variáveis “local de 

almoço” e “percentil de IMC” assumimos que não existe uma correlação 

significativa entre as variáveis, ou seja, o local de almoço não é determinante para 

concluir se o percentil da criança irá ser elevado ou normal. 

De seguida procurou-se responder à questão de como as crianças se deslocam 

para a escola e através de uma atenta leitura da tabela de frequências verificou-

se rapidamente que a maioria se desloca para a escola num carro privilegiando 

este meio de transporte em detrimento do autocarro ou ate mesmo andar a pé. 

De acordo com os dados a maioria das crianças anda de cinquenta minutos a 

uma hora de carro ao fim-de-semana pelo que somos levados a assumir que não 

existe uma correlação significativa entre o andar de carro ao fim de semana e o 

percentil de IMC da criança. 

Analisando os valores da tabela 18 (anexo 2) conclui-se que durante a semana as 

crianças em média vêem cerca de uma hora e meia de TV por dia, valor que mais 

que duplica no fim-de-semana. No entanto, o número de horas passadas em 

frente ao televisor não determina ou terá pouca influência no percentil de IMC que 

a criança tem, assim como não existem dados suficientes para que se possa 

concluir que estar menos de uma hora em frente à TV é um factor “protector” 

relativamente a ter percentil de IMC normal. 

Em relação à prática de desporto extra-escolar os valores da tabela 19 (anexo 2) 

mostram que 78 crianças de um total de 119 (65,5%) não praticam desportos 

extra-escolares e que 41 crianças praticam pelo menos um desporto extra-

escolar, ou seja, quase o dobro das crianças cujos familiares responderam ao 
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inquérito não praticam desporto depois das aulas. Através da análise da tabela de 

cruzamento (tabela 20) (anexo 2) entre as variáveis “percentil de IMC” e “prática 

de desporto extra-escolar” verificou-se que uma franja significativa de crianças 

que não praticam desporto extra-escolar tem um percentil de IMC entre os 50-75, 

90-95 e ainda 95-97. Por outro lado notou-se que as crianças que praticam 

desporto extra-escolar registam igualmente maioritariamente percentis de IMC 

entre os 50-75 e ainda entre os 95-97. Estamos então em condições de assumir 

que, perante estes dados e de acordo com o teste de independência do qui-

quadrado (tabela 21) (anexo 2), o percentil de IMC da criança não depende da 

prática de desporto extra-escolar ou tem pouca influência.   

Relativamente às horas que as crianças dormem durante a noite, o gráfico 1 

(anexo 2) mostra que, as crianças na sua maioria dormem cerca de 9 horas 

(31,9%) por noite, apesar de existir um grupo significativo que dorme cerca de 10 

horas (27,7%) por noite. Analisando a tabela 22 (anexo 2) verificou-se que 39 

crianças que dormem menos de 10 horas têm um percentil de IMC elevado e que 

44 crianças com as mesmas horas de sono têm um peso considerado normal. 

Assim podemos assumir que dormir menos de 10 horas por si só não pode ser 

considerado um factor de risco relativamente a um percentil de IMC elevado. 

Este estudo procurou também averiguar sobre se os familiares das crianças têm 

dificuldade em fazê-las comer e verificamos que 63% dos familiares que 

responderam ao inquérito já manifestaram alguma vez dificuldade em fazer a 

criança comer. É de notar que 22,7% tiveram alguma dificuldade 8,4% muita 

dificuldade para que a criança se alimentasse convenientemente (gráfico 2) 

(anexo 2). 
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Uma das questões do inquérito foi se quando se realizam compras para casa ou 

para a família se é hábito escolher alimentos para a criança que no rótulo conste: 

“Baixo em açúcar”, “Adição de ferro”,“rico em ferro”, ou alimentos com adição de 

outro suplemento ou vitamina. De acordo com a tabela 23 (anexo 2), a maioria 

das crianças na faixa etária dos 3 aos 7 anos ingere por vezes alimentos “baixos 

em açúcar”. Pelo contrário 21% das crianças nunca come alimentos com estas 

características. Por vezes ingerem alimentos com “adição de ferro” (ou “ricos em 

ferro”) ou outro suplemento (ou vitamina) e é significativo o número de crianças 

que o fazem frequentemente (tabela 24 e 25 respectivamente) (anexo 2). 

Na maior parte das refeições que a criança faz em casa 92,4% dos inquiridos 

respondeu que a criança come o mesmo que a restante família em todas ou 

quase todas as ocasiões (gráfico 3) (anexo 2). 

Se a criança come o mesmo que a família, naturalmente nunca ou quase nunca 

irá comer comida diferente daquela que consome a família e o gráfico 4 (anexo 2) 

ilustra bem essa situação. 

Consumo alimentar: Frequência alimentar. 

Leite, lacticínios e produtos lácteos. 

No grupo dos produtos lácteos (tabela 26) (anexo 3) o leite meio gordo é o 

alimento consumido com maior frequência. 

88,4% das crianças nunca ou raramente consome leite gordo enquanto que 4,3% 

consome mais de uma vez por dia; por outro lado, 60,2% das crianças consomem 

leite meio gordo e 11,5% nunca ou raramente o ingere. Mais de 80% das crianças 

raramente ou nunca consome leite magro, especial de crescimento, leite de 

cabra, leite em pó ou leite de soja. A maioria das crianças consome iogurtes 

infantis ou queijo fresco aromatizado algumas vezes por semana e por vezes 
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algumas vezes ao dia, mas quase 50% (49,4%) delas raramente ou nunca ingere 

sobremesas lácteas. Relativamente ao consumo de queijos, é moderado na faixa 

etária dos 3 aos 7 anos. Finalmente é de notar que 53,2% das crianças consome 

1 gelado de 15 em 15 dias e que 25,7% nunca come gelado ou raramente o faz 

(notar que o inquérito foi preenchido em Março-ingestão sazonal). 

Carne e produtos similares/Ovos 

A maioria das crianças (65,5%) consome uma a três vezes por semana 

carne de vaca, porco, cabrito ou borrego e apenas 3,4% raramente ou nunca as 

come (anexo 3) (tabela 27). Sensivelmente a mesma percentagem de crianças 

(68,1%) come com a mesma frequência semanal carne de frango, peru ou coelho, 

mas raramente ingerem língua, tripas, chispe, coração, fígado ou rim. É de notar 

que a maioria das crianças raramente consome ou consomem uma vez de 15 em 

15 dias frango/peru panados, croquetes, rissóis, pastéis e hambúrgueres. 

Relativamente às carnes frias, algumas crianças consomem de 1 a 3 vezes por 

semana mas outras raramente as consomem. A esmagadora maioria das 

crianças nunca ou raramente consumiu boião de carne ou soja (acima de 80% 

das crianças), e 61,1% delas ingere um ovo uma a três vezes por semana. 

Peixe e marisco 

De acordo com a tabela 28 (anexo 3) 56,3% das crianças consome peixe 

magro (pescada, faneca ou dourada) uma a três vezes por semana e 43,1% 

consome uma vez de quinze em quinze dias bacalhau. A maior parte das crianças 

raramente ou nunca consume peixe gordo, lulas, polvo, chocos. As crianças 

ingerem peixe panado, rissóis ou de conserva numa frequência que se divide 

maioritariamente pelo raramente, 1 vez de 15 em 15 dias ou 1 a 3 vezes por 
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semana. É de referir ainda que mais de 70% das crianças nunca ou raramente 

come camarão, amêijoas, mexilhão ou boião de peixe. 

Óleos e gorduras 

As crianças dos 3 aos 7 anos na sua maioria (41%) consomem azeite 4 a 7 

vezes por semana (anexo 3) (tabela 29), mas 76,3% raramente ou nunca 

consome óleos, o mesmo acontecendo com a margarina (71,9%). 

Pão, cereais e similares 

 As crianças com idades entre os 3 e os 7 anos consomem na sua maioria 

de 1 a 3 vezes (39,5%) ou 4 a 7 vezes (30,7%) por semana pão branco ou tostas 

e quase 60% (58,3%) delas nunca ou raramente consome pão integral (anexo 3) 

(tabela 30). Mais de 80% das crianças nunca ou raramente ingere broa, broa de 

Avintes e pão doce. Pelo menos uma a três vezes por semana 69,2% das 

crianças consomem arroz cozinhado e 63% consomem massas e esparguete. É 

pouco frequente o consumo de lasagna/cannelones, pizza e batata frita caseira. 

Relativamente à batata frita de pacote o consumo é pouco superior já que 35,1% 

a come de 15 em 15 dias e 26,1% a consome uma a três vezes por semana. É 

também consumida pelo menos de 1 a 3 vezes por semana batata cozida, assada 

ou estufada por 60,2% das crianças, mas por outro lado raramente ou nunca 

comem papas cerelac® ou nestum® (51%). Finalmente, mais de 80% das 

crianças raramente ou nunca consome cereais integrais ou cereais magros sem 

açúcar. 

Consumo de hortaliças e legumes 

As crianças na sua maioria consomem 1 a 3 vezes por semana 

leguminosas, ervilhas/favas cozinhadas, couve branca/lombarda, brócolos, feijão 

verde e milho doce (anexo 3) (tabela 31). Por outro lado, as crianças raramente 
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ou nunca consomem penca tronchuda, couve-galega, couve-flor/bruxelas, grelos, 

nabiças, espinafres e pimentos. 47,8% das crianças tem por hábito consumir 1 a 3 

vezes por semana cenoura, mas 46,2% e 98,9% raramente ou nunca ingerem 

cebola ou boião de sopa respectivamente. 

Fruta 

A maior parte das crianças consome 1 a 3 vezes por semana laranjas, 

tangerinas ou banana e maçãs ou peras 4 a 7 vezes por semana (42,5%). Por 

outro as crianças na sua maioria nunca ou raramente consomem kiwi (58,1%), 

morangos/cerejas (48,6%), pêssego/ameixa (58,4%), melão/melancia (51%), 

dióspiro (91,8%) e figos/nêsperas/damascos (80,6%). É de notar que as crianças 

consomem com alguma frequência, 1 a 3 vezes por semana, uvas frescas mas 

pelo contrário raramente consomem azeitonas ou boiões de fruta (anexo 3) 

(tabela 32). 

Bebidas 

 Relativamente às bebidas, 35,8% das crianças raramente ou nunca 

consome ice tea/extractos vegetais e 69,5% segue a mesma tendência no que 

concerne aos refrigerantes (anexo 3) (tabela 33). A maioria das crianças consome 

pelo menos 1 a 3 vez por semana sumos concentrados (33,9%), sumos de fruta 

natural com polpa (32,1%) e sumos de fruta natural sem polpa (34%). É 

interessante notar que 67,3% das crianças nunca ou raramente consome 

refrigerantes de cola e que mais de 90% das mesmas também raramente 

consome cafés/cevadas ou chá preto/verde. 

Doces e pastelaria 

As crianças têm por hábito comer 1 a 3 vezes por semana bolacha Maria 

(45,3%), biscoitos/bolachas (46,4%) e croissants/pastéis/bolos (32,1%). É de 
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notar que raramente ou nunca consomem snacks/chocolate (42,1%), 

marmelada/compota/geleia/mel (51,4%) ou açúcar (51,9%) (anexo 3) (tabela 34). 

Porções consumidas 

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

na porção média estabelecida (anexo 4) (tabela 35). 

O mesmo verifica-se para a carne (120g) e ovos (um), exceptuando-se a 

quantidade de carne: frango/peru/coelho (2 peças ou ¼), boião de carne (200g), e 

produtos à base de soja (120g) que é inferior a porção média (anexo 4) (tabela 

36). 

A maioria das crianças consome 125g de peixe (anexo 4) (tabela 37), 

exceptuando-se a quantidade de bacalhau (1 posta), peixe conserva (1 lata), 

boião de peixe (200g) e mariscos de uma forma geral que é inferior à porção 

média estabelecida. 

Relativamente às gorduras a maioria das crianças ingere 1 colher de sopa de 

azeite e 1 colher de chá de manteiga (anexo 4) (tabela 38). Os óleos e a manteiga 

são consumidos pela maioria das crianças numa quantidade inferior à porção 

média. 

Em relação ao pão, cereais e similares a maioria das crianças consome a porção 

média estabelecida. Ingerem numa quantidade inferior lasanha, pizza, batata frita 

caseira, cereais integrais e magros sem açúcar (anexo 4) (tabela 39). 

Os produtos hortícolas e leguminosas são geralmente consumidos em 

quantidades inferiores às porções médias estabelecidas exceptuando-se os 

brócolos, a couve-flor/bruxelas, feijão verde, milho doce, alface/agrião, tomate e 

pepino que são consumidos em quantidades iguais à porção média (anexo 4) 

(tabela 40). 
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A fruta é consumida na porção média indicada excepto dióspiro, figos, nêsperas, 

damascos, uvas frescas, frutos secos e de conserva e azeitonas que são 

geralmente consumidos em quantidades inferiores à porção média (anexo 4) 

(tabela 41). 

Em geral as bebidas são consumidas maioritariamente nas porções médias 

indicadas à excepção do café e chá que são ingeridos em quantidades inferiores 

(anexo 4) (tabela 42). 

No grupo dos doces e pastelaria todos são consumidos pela maioria das crianças 

em quantidades iguais à porção média indicada (anexo 4) (tabela 43). 

DISCUSSÃO  

Dados socioeconómicos e dados da criança 

A alimentação das crianças em idade pré-escolar e escolar tem recebido, 

nos últimos anos, uma considerável atenção devido ao rápido aumento da 

prevalência do excesso de peso e da obesidade, além das comorbilidades 

associadas. Para além de existirem crianças e adolescentes obesos, o grau de 

obesidade que apresentam é cada vez maior(2). Segundo o estudo de Bihan et al 

(2000) realizado com crianças da RAM com idades compreendidas entre os 2 e 

os 9 anos a prevalência de excesso de peso e obesidade foi de 18,8% e 9,4% 

respectivamente(11). No presente estudo com crianças entre os 3 e os 7 anos a 

prevalência de excesso de peso e obesidade foi de 44,3% (20,8% de excesso de 

peso e 23,5% de obesidade), o que suporta as afirmações de que existe cada vez 

mais crianças obesas ou tendência para a obesidade.  

Parece haver uma associação positiva entre o sexo feminino e a 

inactividade física. Este facto pode explicar-se pelos diferentes hábitos 

tradicionalmente atribuídos a cada sexo. Os rapazes praticam diariamente mais 
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horas de exercício físico e de forma mais intensa, enquanto que as raparigas 

dedicam mais tempo a actividades sedentárias(27). No entanto, neste estudo os 

dados indicam que não existem razões para achar que uma criança terá um 

percentil mais ou menos elevado mediante o sexo da criança.  

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

alimentar podem influenciar a ocorrência de obesidade na criança(45). Encontra-se 

descrito que a prevalência de obesidade infantil é maior em famílias de baixo nível 

socioeconómico e educacional, com menor número de filhos(6, 46), contudo, no 

presente estudo verificou-se que não existe uma relação significativa entre o grau 

de escolaridade dos pais e percentil de IMC, mas é de notar que as crianças com 

pais mais instruídos tendem a ter um percentil de IMC mais baixo do que aquelas 

que têm pais com escolaridade mais baixa. 

Bessa et al verificou num estudo relativo à educação parental, nas 

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

educação até 9 anos e menos frequente ter um nível superior a 12 anos, 

comparativamente às raparigas que não apresentavam excesso de peso. Nos 

rapazes com excesso de peso, observou-se que é mais frequente o pai ter um 

nível de educação inferior a 9 anos e menos frequente ter um nível superior a 12 

anos, quando comparado com os rapazes que não apresentam excesso de 

peso(24). 

Galtier-Dereure et al refere que o IMC materno é um forte indicador do 

peso dos recém nascidos, e que as mães obesas têm uma probabilidade de 1,4 a 

1,8 vezes maior de ter filhos grandes para o tempo gestacional do que as mães 

com IMC normal(47). Evidências indicam também que o elevado peso à nascença 

pode condicionar a obesidade infantil ou, na idade adulta em especial a 
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obesidade abdominal responsável em grande parte pelo aparecimento de 

doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2(32-36, 48), direccionando-se para o que 

acontece neste estudo, pois o peso da criança ao nascimento tem uma relação 

significativa com o nível de IMC da criança, ou seja, uma criança que ao 

nascimento tenha um peso elevado terá maior propensão de vir a desenvolver um 

percentil de IMC elevado. Em relação às crianças que nasceram com peso 

superior a 4 kg os dados são insuficientes para se poder concluir se um elevado 

peso ao nascimento é um factor de risco de excesso de peso ou obesidade. 

A amamentação é universalmente aceite como o melhor método de 

alimentação infantil. O leite materno fornece quase todos os nutrientes 

necessários, factores de crescimento e componentes imunológicos de que uma 

criança necessita para crescer de forma saudável(39). Outras vantagens do 

aleitamento materno incluem a redução da incidência e gravidade de infecções, 

prevenção de alergias, possível reforço do desenvolvimento cognitivo, prevenção 

de doenças neurológicas, obesidade, hipertensão, diabetes, doenças 

gastrointestinais nomeadamente o aparecimento de doença celíaca e redução do 

risco de cancro da mama e ovários nas mães das crianças(39-40). 

Gilman et al (2001) concluíram num estudo realizado sobre os efeitos 

protectores da amamentação que as crianças que foram alimentadas 

predominantemente com leite materno nos primeiros seis meses apresentam uma 

menor prevalência de excesso de peso relativamente às crianças que foram 

alimentadas apenas com fórmula infantil. Além disso, os aparentes efeitos 

protectores foram maiores com o aumento da duração da amamentação(40). 

Contudo estudos controversos têm sido encontrados(8, 41, 49) tal como acontece no 

presente estudo, em que a amamentação ou mesmo o tempo de amamentação 
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não explicam os índices de IMC das crianças (mesmo tendo um tempo de 

amamentação inferior a 6 meses) e o mesmo não explica o facto de vir a ser uma 

criança doente ou não.  

No entanto, as crianças que não foram amamentadas têm uma tendência ligeira a 

ser mais obesas. 

Relativamente ao peso aumentado durante a gravidez, Moreira et al (2007), 

verificou num estudo feito com crianças portuguesas que o ganho de peso 

materno durante a gestação superior a 16 Kg foi significativamente associado 

com maior risco de excesso de peso(49), no entanto neste estudo verificou-se que 

o facto de a mãe aumentar de peso, mesmo acima dos 16 kg, não contribui 

significativamente para um percentil elevado da criança. 

O aparecimento de diabetes durante a gravidez denomina-se diabetes 

gestacional. Esta situação resulta de, na gravidez existir uma diminuição da acção 

da insulina, hormona responsável pela entrada da glicose nos tecidos. Ao ficar 

comprometida a eficácia da insulina, os níveis de glicose aumentam no sangue 

(hiperglicemia) e atravessam a placenta, obrigando a um esforço acrescido do 

pâncreas do bebé. Esta situação favorece o risco de malformações, anomalias 

fetais, aborto espontâneo e aumento do tamanho do bebé(36, 50), que poderá 

condicionar o aparecimento de obesidade infantil(32-36, 48). Estas evidências 

direccionam-se de acordo com o estudo pois verificou-se que quase a totalidade 

das crianças cuja mãe é diabética apresentam-se com percentil acima dos 90, 

mas, em discordância as mães que sofreram diabetes gestacional deram à luz 

crianças que actualmente apresentam um percentil de IMC normal. 

As crianças do EL passam cerca de 8 horas na escola, pelo que não é de 

estranhar que a maioria das crianças almoça na escola. Foi possível verificar 
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ainda que não existe correlação significativa entre o local de almoço (escola, em 

casa, noutro sítio) e o percentil da criança. Evidências indicam que os programas 

de prevenção de obesidade são mais eficazes se forem realizados em ambiente 

escolar juntamente com os seus pais a fim de influenciar e mudar o estilo de vida 

familiar(6, 51). As escolas ao trabalharem com ementas, ao prepararem refeições e 

ao analisarem pratos tradicionais, os alunos apercebem-se do significado da 

alimentação do tipo mediterrânico, caracterizada pela sua riqueza em produtos 

hortícolas, frutos, peixe e azeite, preparados e cozinhados de forma simples e 

saudável e capaz de conjugar cores, sabores e aromas intensos e diversificados. 

A escola deve disponibilizar uma alimentação saudável através dos alimentos 

servidos no bufete e na cantina. Cabe-lhe igualmente o papel de proporcionar 

experiências que impliquem o aluno na sua própria aprendizagem e que o tornem 

um cidadão capaz de tomar decisões que contribuam para a aquisição e 

manutenção de hábitos alimentares e de um estilo de vida saudável(1, 52).  

A crescente urbanização, bem como o aumento do uso do automóvel para 

o deslocamento tem tido um grande impacto na vida moderna, que por sua vez 

induz a estilos de vida sedentários e a um aumento da densidade energética 

alimentar(6, 46). Antigamente as crianças deslocavam-se a pé para a escola, hoje 

pela insegurança que as famílias sentem, acabam por levar as crianças de 

automóvel(6, 46) tal como acontece no presente estudo em que a larga maioria das 

crianças deslocam-se para a escola num carro. Ao fim de semana as crianças 

andam cerca de uma hora de carro, contudo não existiu correlação significativa 

entre o andar de carro ao fim de semana e o percentil de IMC. 

Os hábitos de consumo televisivo têm aumentado exponencialmente nas 

últimas décadas contribuindo para a obesidade infantil, negligenciando a prática 
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de actividade física e substituindo-a por comportamentos sedentários(27-28). Num 

estudo nacional, realizado em crianças e adolescentes, o tempo médio dispendido 

a ver TV foi em média 2 horas nos dias úteis e 3,5 horas ao fim de semana(27), 

situação esta quase idêntica ao que acontece no presente estudo. Contudo o 

número de horas passadas em frente à TV não determinou ou terá pouca 

influência no percentil de IMC que a criança tem, assim como não existiram dados 

suficientes que permitam concluir que estar menos de uma hora em frente à TV é 

um factor “protector” relativamente a ter um percentil de IMC tal como foi 

demonstrado noutro estudo(10). Outros estudos efectuados verificaram o contrário 

apoiando a associação inicial(24, 27-28). 

No presente estudo a maioria das crianças não praticam desporto extra-

escolar. Este facto pode ser explicado devido ao aumento dos hábitos de 

consumo televisivo que têm aumentado exponencialmente nas últimas 

décadas(27). Actualmente as horas dispendidas a ver TV é das actividades que 

ocupa maior tempo de lazer. Evidências indicam ainda que a inactividade física 

parece ser maior e mais frequente no meio urbano relativamente aos meios 

rurais(27). Uma vez que as crianças em estudo pertencem a um meio urbano o 

sedentarismo que estas apresentam pode estar relacionado também com este 

facto. 

Foi possível averiguar ainda neste estudo que o percentil de IMC das crianças 

não depende da prática de desporto extra-escolar. Campos et al (2008) e um 

outro estudo feito com crianças também concluíram que não existiam diferenças 

significativas entre o grupo de indivíduos que praticavam actividade física fora do 

âmbito escolar e aqueles que não praticavam(7, 10). 
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Os distúrbios do sono em idade pediátrica constituem igualmente uma 

tremenda preocupação, devido às graves consequências que acarretam. 

Problemas comportamentais, tais como agressividade, hiperactividade, redução 

das funções neurocognitivas, como a memória e a aprendizagem(53). As crianças 

e adolescentes dormem menos horas do que o recomendado, devido aos horários 

irregulares e falta de higiene do sono, contribuindo assim para a sonolência 

diurna(54). 

Alguns estudos têm observado que a diminuição do número de horas de sono 

encontra-se associada a dois comportamentos endócrinos capazes de alterar 

significativamente a ingestão alimentar: a diminuição dos níveis de leptina e o 

aumento dos níveis de grelina, resultando assim no aumento do apetite e da 

ingestão alimentar favorecendo assim o desenvolvimento de obesidade(37-38), no 

entanto, neste estudo não foi possível assumir que as crianças que dormem 

menos de 10 horas tenham como factor de risco um percentil de IMC elevado. 

Consumo alimentar: Frequência alimentar 

O leite parece ser apontado como um alimento benéfico no controlo do 

peso, nomeadamente pelo seu teor de cálcio e substâncias bioactivas. É um 

alimento fundamental para o crescimento das crianças e é essencial para a 

formação de um bom esqueleto(19, 24). 

Além do seu teor em cálcio, que é facilmente absorvido, é uma boa fonte de 

proteínas e fornece outros minerais e vitaminas importantes. O cálcio é 

indispensável para o crescimento e firmeza dos ossos e é parte da estrutura dos 

dentes. A insuficiência deste mineral na infância pode originar reservas de cálcio 

inferiores, o que pode vir a causar mais tarde a osteoporose(19). A Roda dos 

Alimentos recomenda 3 porções diárias de leite e seus derivados(55), valor este 
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que provavelmente é atingido pelas crianças do presente estudo uma vez que 

ingerem leite meio gordo e iogurtes infantis mais de 1 vez por dia sendo estes os 

produtos mais consumidos dentro do grupo do leite e derivados. Verifica-se que o 

consumo de queijo é pouco frequente entre as crianças e o consumo de 

sobremesas lácteas e gelados é moderado. Outros estudos realizados indicam 

que o leite e o iogurte são dos principais alimentos consumidos entre crianças em 

idade escolar atingindo sem dificuldades o valor das recomendações diárias(56-57). 

Outras referências encontradas indicam que o consumo de leite diminui com o 

avançar da idade sendo substituído por alimentos e bebidas ricas em açúcar, o 

que, demonstra que a qualidade da dieta das crianças tende a diminuir com o 

avançar da idade possivelmente pela diminuição da influência e vigilância dos 

pais e aumento da exposição a influências externas como a publicidade(22, 58). 

A carne, peixe e ovos contêm um elevado teor de proteínas de alto valor 

biológico e a quantidade de gordura destes alimentos é variável. A gordura da 

carne da vaca contêm mais ácidos gordos saturados do que a de porco, de aves 

ou de coelho, do peixe e do que o ovo(46). As aves são as mais aconselhadas 

nutricionalmente. Devem evitar-se produtos de salsicharia e os enlatados, por 

conterem muito sal, gorduras e aditivos(29, 46). O consumo desejável de peixe 

deverá ser pelo menos 3 vezes por semana e a quantidade de ovo desejável não 

deve ultrapassar 2 a 3 por semana(59). No presente estudo é possível verificar que 

de acordo com os dados a maioria das crianças cumpre com as recomendações, 

no entanto é de notar que o consumo de carnes vermelhas é realizado 

geralmente com a mesma frequência de carnes brancas. O consumo de produtos 

de charcutaria é feito com alguma frequência ao longo da semana mas já o 

consumo de ovos está entre o aceitável. Relativamente ao consumo de peixe 
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verifica-se que este também é realizado de acordo com as recomendações no 

entanto, a maioria das crianças ingere peixe magro em detrimento do peixe gordo. 

As recomendações da Roda dos Alimentos deste grupo de alimentos para a faixa 

etária deste estudo são três porções diárias (aproximadamente 90g), quantidade 

que é excedida pela maioria das crianças. Em contradição, num estudo realizado 

com crianças em Flanders, verificou-se que estas têm um inadequado consumo 

semanal de peixe, mas já o consumo de carne é realizado de acordo com as 

recomendações(57). 

Tem sido sugerido que a fruta e os vegetais são importantes na prevenção 

da tendência crescente de excesso de peso e obesidade entre as crianças(20, 60). 

Os frutos e os vegetais devem ser consumidos diariamente em maior proporção 

relativamente aos restantes alimentos e para tanto devem estar presentes em 

todas as refeições. Possuem um elevado valor nutricional por serem ricos em 

vitaminas, em especial A, C e E, em minerais, como cálcio, magnésio, potássio, 

ferro e antioxidantes, que previnem certos tipos de cancro e doenças 

cardiovasculares. São alimentos pobres em gordura e calorias e ricos em fibras, 

fundamentais para os processos de regulação do organismo.  

Os legumes devem ser consumidos sem restrição tanto na sopa como no prato e 

a sobremesa deve ser constituída sempre por fruta, a mais variada possível. A cor 

destes alimentos constitui também um atractivo para a sua utilização na 

alimentação das crianças(46). O consumo insuficiente de produtos hortícolas 

repercute-se no aparecimento e desenvolvimento de patologias graves e na 

diminuição das defesas do organismo(61). 

A infância é um momento em que a necessidade fisiológica de nutrientes é 

elevada e uma dieta de alta qualidade nutricional é importante(60) . 
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A OMS recomenda um consumo mínimo de 400 gramas de fruta e vegetais por 

dia, meta que não é difícil de atingir, dado o grande número de possibilidades de 

apresentação destes alimentos: crus ou cozinhados, frescos ou congelados, 

enlatados, secos ou em sumo(19, 46, 60). No entanto, evidências demonstram que 

grande parte da população europeia, incluindo crianças e adolescentes, tem um 

baixo consumo de frutas e produtos hortícolas relativamente às 

recomendações(20, 22, 57, 60).  

Também em Portugal um estudo realizado com crianças entre os 11 e os 13 anos 

averiguou que existe um baixo consumo de fruta (média de 153 gramas) e 

vegetais (média de 111 gramas) quando comparado com as recomendações 

nacionais e internacionais(60). 

Tal como no estudo supracitado as crianças do EL revelam um baixo consumo de 

produtos hortícolas. São inúmeras as crianças que nunca ou raramente ingerem 

este tipo de alimentos e são muito poucas as que o fazem mais do que 1 vez por 

dia, o que leva a concluir que a ingestão destes alimentos raramente atingem as 

recomendações diárias. Entre os alimentos mais consumidos porém 1 a 3 vezes 

por semana por esta faixa etária encontram-se a couve branca/lombarda, 

brócolos, feijão verde, milho doce, alface/agrião, o tomate e a cenoura, situação 

idêntica à que acontece com as leguminosas aquando deveriam ingerir 1,5 

porções de acordo com Roda dos alimentos(55).  

O consumo de fruta também demonstra ser reduzido ficando aquém das 

recomendações. As laranjas/tangerinas, bananas, maçãs, pêras e uvas frescas 

são as frutas mais consumidas entre as crianças com alguma frequência 

semanal. As restantes frutas são nunca ou raramente consumidas pela maioria 
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das crianças, facto este que pode estar relacionado com a sazonalidade destes 

alimentos.  

Outros estudos encontrados indicam uma diminuição do consumo de hortícolas e 

fruta, sugerindo uma tendência no consumo de alimentos ricos em açúcar longe 

das escolhas alimentares mais saudáveis(56-58). 

É fundamental promover um elevado consumo destes produtos alimentares(60). 

Portugal possui um clima adequado para a produção de frutas e verduras durante 

a maior parte do ano, embora haja variações sazonais nos tipos de fruta e 

produtos hortícolas. Parte da população pode também produzir frutas e produtos 

hortícolas para consumo próprio. Isso faz com que a disponibilidade de frutas e 

vegetais aumente, mantendo os preços baixos(60). 

O azeite é a gordura mais saudável para temperar e cozinhar. Dever-se-á 

fazer uma utilização moderada de manteiga, margarinas e óleos(61). O consumo 

de gorduras nesta faixa etária, segundo as indicações da Roda dos Alimentos, 

deverá ser duas porções diárias. Neste estudo são poucas as crianças que 

atingem as recomendações pois apesar de o azeite ser a gordura eleita pelas 

crianças é apenas consumido 4 a 7 vezes por semana. São poucas as crianças 

que ingerem gorduras diariamente e a grande maioria nunca ou raramente 

consomem óleos e margarinas. 

O grupo dos cereais, derivados, tubérculos é constituído por alimentos 

ricos em hidratos de carbono complexos, sendo este substrato a principal 

componente energética das nossas células(19). O consumo diário destes alimentos 

deve ser o suficiente para constituírem cerca de 28% da nossa alimentação, facto 

pelo qual devem estar presente em todas as refeições(19, 46, 55). Esta situação não 

se presencia com as crianças do presente estudo pois são poucas as que 



31 

 

Nádia Santos - FCNAUP 

ingerem pão mais do que 1 vez por dia. A AHA recomenda que as crianças 

devem optar por pão e cereais integrais em detrimento de produtos de grãos 

refinados ricos em sal e açúcar, no entanto, a maioria das crianças neste estudo 

nunca ou raramente come pão integral e os cereais eleitos por estas crianças são 

os açucarados situação muito semelhante à que acontece num estudo realizado 

com crianças em Flanders que preferem o pão branco(57). Relativamente à 

refeição de prato verifica-se que não existem grandes diferenças entre o consumo 

de arroz, massa ou batata, contudo, verifica-se que estes alimentos são 

maioritariamente consumidos cada 1 a 3 vezes por semana o que significa que de 

acordo com a Roda dos Alimentos (7 a 8 porções)(55) e ao contrário do que 

acontece com as crianças de Flanders o consumo destes alimentos ficam aquém 

das recomendações. A lasanha/cannellones, pizza, batata fritas caseiras e de 

pacote apesar de serem consumidos em quantidades menores à pré-estabelecida 

apresentam uma frequência de consumo de 15 em 15 em dias, embora existam 

crianças que o fazem semanalmente e mesmo mais do que 1 vez por dia. 

O aumento de consumo de bebidas açucaradas parece estar associado 

com o aumento da ingestão energética, podendo contribuir para a obesidade 

infantil e parece substituir o consumo de outras bebidas como leite e sumos de 

fruta(7, 20-24).  

A sua principal importância reside no facto de fornecerem uma apreciável 

quantidade de água. A água e as bebidas feitas de frutos e legumes são 

excelentes bebidas e devem fazer parte da alimentação diária da criança. As 

bebidas alcoólicas devem ser completamente banidas da alimentação da 

criança(46). 
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O consumo destes produtos deve ser limitado e consumidos apenas em dias 

festivos(55, 62). O café, alguns chás e refrigerantes contêm cafeína pelo que são 

desaconselhados às crianças devido aos seus efeitos excitantes(12, 55). Esta 

situação parece verificar-se com as crianças do presente estudo pois a grande 

maioria nunca ou raramente consome estes produtos à excepção dos sumos 

concentrados e sumos de fruta natural com e sem polpa. 

Os produtos açucarados, como os de pastelaria, devem ser consumidos 

com extrema moderação, porque têm uma elevada densidade energética (embora 

pouco valor nutricional), apresentam risco para a saúde dentária, contribuem para 

a obesidade e interferem com o apetite(46). Bolos, chocolates, compotas, 

rebuçados e outros doces são exemplo de alimentos ricos em açúcar. O consumo 

destes deve ser feito preferencialmente, no final das refeições, e a sua ingestão 

não deve ser diária mas sim restrita a ocasiões festivas(55, 62). Esta situação não 

se verifica com as crianças do EL pois o consumo destes produtos alimentares é 

feito com alguma frequência ao longo da semana. As “lutas” de independência da 

criança, significam por vezes recusas alimentares temporárias, as quais os pais 

evitam através de negociações com guloseimas e doces. É importante que os 

pais saibam distinguir expressões de real necessidade fisiológica e outras de 

carácter emocional, que são expressas em termos alimentares, de forma a evitar 

problemas alimentares na criança a longo prazo(46). A utilização destes alimentos 

sobre a forma de recompensa e/ou chantagem pode levar a criança a comer além 

do necessário e contribuir para a perda do controlo do apetite e saciedade(12). 

As crianças em idade escolar mostram especial preferência por produtos 

lácteos, pratos à base de massa, arroz e alguns tipos de carne. O peixe, as 

verduras e algumas preparações com hortícolas estão englobados dentro da 
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chamada aversão alimentar neste grupo etário(62). Esta situação assemelha-se às 

crianças do EL pois a maioria dos familiares já manifestaram alguma vez 

dificuldade em fazer a criança comer o que desejava para ela. As principais 

dificuldades sentidas foram: introdução de novos alimentos nomeadamente 

legumes e hortaliças, alguns tipos de fruta, peixe e iogurtes; fazem birra e referem 

com muita frequência que não gostam dos alimentos sem antes terem provado; 

só comem verduras raladas na sopa; recusa de sopa e legumes no prato; rejeição 

de peixe e algumas carnes vermelhas; referem não sentir fome ou demoram 

imenso tempo a mastigar os alimentos que não apreciam.  

Este facto pode estar relacionado com as variações de crescimento e 

consequentemente do apetite que acontece neste período em que são 

influenciados pela fase da negação e pelo medo do que é novo (neofobia)(12-15). 

Esta aversão a determinados alimentos por parte das crianças também pode 

estar relacionada com o facto de as crianças terem sido amamentadas ou não, 

pois os bebés que foram alimentados com leite materno têm maior tendência para 

experimentar e aceitar novos alimentos, porque este tipo de leite contém sabores 

provenientes da alimentação da mãe, fazendo com que os bebés estejam mais 

expostos muito cedo a uma grande variedade de sabores(16). Como as crianças 

têm uma predisposição inata para aceitar sabores doces e salgados e rejeitar 

ácidos e amargos, esta exposição inicial facilita a aceitação de alimentos tão 

importantes para uma alimentação saudável como as frutas e os vegetais(12-16). 

Neste estudo foi possível conferir que a maioria dos inquiridores compra 

frequentemente ou por vezes para os seus filhos alimentos que conste no rótulo 

“Baixo em açúcar”, “adição de ferro” ou “rico em ferro” e “adição de outro 

suplemento ou vitamina”. Tendo em conta que as crianças no presente estudo 
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têm uma ingestão elevada de produtos açucarados acompanhado de uma baixa 

ingestão de leguminosas, fruta e de produtos hortícolas esta inovação por parte 

dos pais pode ser de elevado interesse nutricional de modo a prevenir eventuais 

deficiências ou carências de nutrimentos que se possam desenvolver a longo 

prazo. 

No que corresponde às refeições realizadas em casa a maioria das 

crianças come o mesmo que a restante família em todas ou quase todas as 

ocasiões o que poderá levar a interpretações positivas ou negativas dado que, se 

uma família fazer uma alimentação saudável a criança também terá uma 

alimentação saudável, mas pelo contrário se a primeira fizer uma alimentação 

pouco saudável a criança também o fará. Evidências indicam que um maior 

número de refeições em família está associado a maior ingestão de frutas, 

legumes, leite e menor ingestão de fritos e bebidas açucaradas(20-22, 25-26). 

Encontra-se também associado a um aporte maior de nutrientes como cálcio, 

ferro, vitaminas e fibras e menor ingestão de gordura saturada e trans(22, 25). Neste 

sentido o bom exemplo dos pais e de outros familiares, ligados a educação 

alimentar atenta, são fundamentais para criar hábitos correctos. A educação 

alimentar deve, portanto, ser encarada num processo interactivo entre a família, a 

criança e o meio ambiente. Deve começar em casa o interesse em melhorar o 

comportamento alimentar. A família deve ser o interveniente pioneiro na 

divulgação da informação, na compreensão e interiorização da informação e na 

motivação pela capacidade individual de escolhas alimentares correctas e para 

isso é necessário que a própria família se interesse em fazer parte de todo o 

processo de modificação do comportamento. 
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Limitações do estudo 

O QFA apresenta algumas limitações nomeadamente: as restrições 

impostas por uma lista fixa de alimentos, a percepção do que constitui uma 

porção média, o recurso à memória e a interpretação de questões. Além disso, a 

elevada frequência com que as crianças fazem refeições fora do domicílio, 

particularmente na escola, e consomem alimentos na ausência dos 

pais/encarregados de educação, pode acarretar maior dificuldade dos mesmos 

para estimar a ingestão alimentar da criança(24). 

CONCLUSÕES 

A infância e a adolescência são períodos cruciais para a saúde, em que a 

alimentação é extraordinariamente importante, dadas as necessidades 

nutricionais específicas destes grupos etários. A alimentação nesta fase tem 

recebido, nos últimos anos, uma considerável atenção devido ao rápido aumento 

da prevalência do excesso de peso e da obesidade. 

Destacam-se, pela negativa, os valores encontrados, no presente estudo 

pois a prevalência de excesso de peso e obesidade foi muita elevada nas 

crianças. 

As crianças revelaram ter um consumo de leite e iogurtes de acordo com o 

recomendado. O consumo de carnes vermelhas e brancas é feito normalmente 

com a mesma frequência semanal excedendo o valor aceitável. O peixe magro é 

o preferido entre as crianças sendo consumido de acordo com o recomendado 

assim como os ovos.  

Hortaliças e frutas são os que mais se destacam com níveis de ingestão 

inferiores ao recomendado. Demonstraram um consumo inadequado de cereais e 

derivados sendo os produtos refinados os eleitos pelas crianças. 
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O consumo de bebidas açucaradas é moderado, no entanto, produtos 

açucarados e de pastelaria são consumidos acima do aceitável. 

A necessidade de impedir o crescente aumento da prevalência de 

obesidade em crianças é já considerada uma prioridade de saúde pública. 

Actualmente, sugere-se que o tratamento da obesidade infantil deverá basear-se 

em programas de intervenção multi-componentes, tendo sempre por base a 

escola e a família. 
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Questionário de Frequência Alimentar e Hábitos Saudáveis 

dirigido a crianças dos 3-7 anos 

 

DADOS SOCIO-ECONÓMICOS 

Assinale com X a (s) sua resposta (s), ou preencha nos espaços indicados: 

 

1. Questionário respondido por: 

 

Pai_______ Mãe_______ Irmão_______ Outro_______, 

qual? __________________ 

 

2. Nome da criança________________________ 

Data de nascimento___/___/___ 

Sexo: Masculino_____ Feminino_____ 

 

3. Quem são os encarregados de educação da criança 

Pai biológico_______Pai adoptivo_______Avô_______Tio_______Primo_______ 

Mãe biológica_______Mãe adoptiva_______Avó_______Tia_______Prima_______ 

 

4. Qual o nível de escolaridade? (Assinalar o último ano/nível de escolaridade 

frequentado): 

4.1. Pai: ___1ªclasse, ___2ªclasse, ___3ª classe, ___4ºclasse 

___1ºano do ciclo, ___2º ano do ciclo 

___7ºano, ___8ºano, ___9ºano, ___10ºano, ___11ºano, ___12ºano 

___Frequência de faculdade, ___Curso médio completo 

___Curso superior completo, ___Pós-Graduação, ___Mestrado, ___ 

___Doutoramento                                                                    

Ana Rito 
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4.2. Mãe: ___1ªclasse, ___2ªclasse, ___3ª classe, ___4ºclasse 

___1ºano do ciclo, ___2º ano do ciclo 

___7ºano, ___8ºano, ___9ºano, ___10ºano, ___11ºano, ___12ºano 

___Frequência de faculdade, ___Curso médio completo 

___Curso superior completo, ___Pós-Graduação, ___Mestrado, ___ 

___Doutoramento 

DADOS DA CRIANÇA – HÁBITOS ALIMENTARES 

5. Diga-nos o comprimento e peso da criança quando nasceu, 

Peso:_______g (gramas)  

Comprimento_______cm (centímetros) 

 

6. Recorde-se da alimentação do bebé no 1º ano de vida, durante quanto 

tempo foi amamentado, só com leite materno? 

6.1. Não foi amamentado_____ 

6.2. Foi amamentado: quanto tempo_______dias 

   _______semanas 

    _______meses 

 

7. Quantos quilos no total, a mãe aumentou no seu peso, durante a gravidez? 

(caso não seja a mãe a responder ao questionário, por favor perguntar à 

mãe da criança) 

__________,__________Kg 

 

8. A mãe é diabética? 

______Sim 

______Não 

______Não sei 

 

9. Enquanto a mãe esteve grávida, sofreu diabetes gestacional? 

______Sim 

______Não 
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10. A criança sofre de alguma patologia ou doença? 

______Sim 

______Não 

 

11. Quantas horas por dia, a criança passa na escola?__________horas 

 

12. Ao almoço, normalmente a criança almoça onde e com quem? 

 

12.1. Na escola_____ 

12.2. Em casa_____ 

12.3. Noutro sítio_____ 

 

13. Como é que a criança se desloca para a escola? Assinale com uma cruz o(s) 

meios (s) em que se desloca e o tempo aproximado que demora em cada 

um. 

 Nunca Menos de 

15 minutos 

Entre 15 a 

30 minutos 

Mais de 30 

minutos 

A pé     

De bicicleta     

Autocarro     

Motorizada     

Outros     

     

     

 

14. Ao fim-de-semana quanto tempo em média passa a criança a andar de 

carro? 

(A)__________horas por dia 

(B)__________minutos por dia 

(C)Não anda de carro ao sábado e ao domingo  
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15. Quanto tempo passa em média (minutos ou horas), o(a) menino(a) a ver 

televisão? (Junte todos os momentos que a criança vê TV, e indique um 

tempo aproximado em cada dia). 

 2ª 

Feira 

3ª 

Feira 

4ª 

Feira 

5ª 

Feira 

6ª 

Feira 

Sábado Domingo 

Horas 

ou 

minutos 

por dia 

       

 

 

 

16. Quanto tempo em média (minutos ou horas), o(a) menino(a) a jogar 

computador, playstation®, ou outros jogos interactivos? (junte todos os 

momentos em que a criança está a jogar, e indique um tempo aproximado 

em cada dia) 

 2ª 

Feira 

3ª 

Feira 

4ª 

Feira 

5ª 

Feira 

6ª 

Feira 

Sábado Domingo 

Horas ou 

minutos 

por dia 

       

 

17. Para além da escola, o seu filho (a) participa em algum desporto ou 

actividade participa em algum desporto ou actividade física programada, do 

tipo natação, ginástica, ballet, futebol, voleibol, etc? 

_____Não 

_____Sim. Qual?_______________________________________________ 

  Quanto tempo por semana?_____horas_____minutos 

18. Actualmente, quanto tempo em média dorme a criança durante a noite? 

___________horas __________minutos 

Ana Rito 
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FREQUÊNCIA ALIMENTAR (ver instruções de preenchimento) 
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19.Durante o último ano teve dificuldade para conseguir que a criança comesse o 

que desejava para ela? 

 

A – Sim, muita dificuldade 

B – Sim, alguma dificuldade 

C – Sim, ocasionalmente 

D – Não, nenhuma dificuldade 

 

 

19.1. Se respondeu SIM, descreva os problemas que sentiu: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 

 

 

20.Quando vai às compras para casa ou para a família, normalmente escolhe 

alimentos para o seu filho (a) que no rótulo conste 

 

A – “Baixo em açúcar” 

Frequentemente______ Às vezes______ Nunca______ 

 

B – “Adição de ferro” ou “Rico em ferro” 

Frequentemente______ Às vezes______ Nunca______ 

 

C – Adição de outro suplemento ou vitamina 

Frequentemente______ Às vezes______ Nunca______ 

 

 

21.Na maior parte das refeições que a sua criança faz em casa: 

 

A – Come a mesma comida que a restante família 

Sempre____ Quase sempre____Às vezes____Quase nunca____ Nunca____ 

 

B - Come uma comida diferente 

Sempre____Quase sempre____Às vezes____Quase nunca____ Nunca____ 
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INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO DE 

FREQUÊNCIA ALIMENTAR DIRIGIDO A CRIANÇA DOS 3 AOS 7 ANOS 

 

 

O questionário divide-se em grupos de alimentos para facilitar a resposta. Na 

coluna da “Frequência Alimentar” o pai ou mãe deve assinalar o respectivo círculo 

de quantas vezes por dia, semana ou mês, o seu filho ou filha menor de 7 anos, 

comeu em média cada um dos alimentos referidos nesta lista. Não se esqueça de 

assinalar no círculo respectivo os alimentos que nunca come, ou come menos de 1 

vez por mês. 

Em relação à coluna “quantidade” deve ser assinalado se a porção que come 

habitualmente é igual, maior ou menor do que a referida como porção média. 

Para os alimentos que só são consumidos, em determinadas épocas do ano (por ex: 

cerejas, dióspiros, etc.), assinale as vezes em que o alimento foi consumido nessa 

época e seleccione a opção na última coluna (Sazonal). No grupo dos “Óleos e 

Gorduras” responda apenas ao que é adicionado em saladas, no prato (cozidos ou 

em saladas) e não nos que entram na confecção da sopa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instruções para preenchimento do QFA para crianças 

 
 

Ana Rito 

 

www.obesidade.online.pt (2007) 

http://www.obesidade.online.pt/


  a15 

 

Nádia Santos – FCNAUP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 
 

Tabelas e gráficos referente à análise estatística  
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Percentil de IMC das crianças 
 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

Válido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

percentil 
inferior a 5 

3 2,0 2,0 2,0 

percentil 5 
- 10 

3 2,0 2,0 4,0 

percentil 10 
- 25 

6 4,0 4,0 8,1 

percentil 25 
- 50 

19 12,8 12,8 20,8 

percentil 50 
- 75 

35 23,5 23,5 44,3 

percentil 75 
- 85 

17 11,4 11,4 55,7 

percentil 85 
- 90 

11 7,4 7,4 63,1 

percentil 90 
- 95 

20 13,4 13,4 76,5 

percentil 95 
- 97 

35 23,5 23,5 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

Tabela 1-Percentil de IMC do total de crianças em que foi realizado avaliação 
antropométrica 
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Relação entre as variáveis “percentil de IMC” e “Sexo da criança” 

 

Sexo 

Total Masculino Feminino 

Percentil de 
IMC 

percentil 
inferior a 5 

n 2 1 3 

% em sexo 2,4% 1,5% 2,0% 

percentil 5 - 10 
n 2 1 3 

% em sexo 2,4% 1,5% 2,0% 

percentil 10 - 25 
n 3 3 6 

% em sexo 3,6% 4,5% 4,0% 

percentil 25 - 50 
n 9 10 19 

% em sexo 10,8% 15,2% 12,8% 

percentil 50 - 75 
n 20 15 35 

% em sexo 24,1% 22,7% 23,5% 

percentil 75 - 85 
n 6 11 17 

% em sexo 7,2% 16,7% 11,4% 

percentil 85 - 90 
n 8 3 11 

% em sexo 9,6% 4,5% 7,4% 

percentil 90 - 95 
n 10 10 20 

% em sexo 12,0% 15,2% 13,4% 

percentil 95 - 97 
n 23 12 35 

% em sexo 27,7% 18,2% 23,5% 

Total 
n 83 66 149 

% em sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabela 2-cruzamento entre as variáveis “percentil de IMC” * “Sexo”  

 

Teste do Qui-Quadrado 
 

 Valores 

Df (Gl 
graus de 

liberdade) 

Significância 
assimptótica 

(2-lados) 

Qui-Quadrado de 
Pearson 

6,783(a) 8 ,560 

Correcção da 
continuidade 

   

Razão de 
verosimilhança 

6,872 8 ,550 

Associação linear por 
linear 

,690 1 ,406 

N casos válidos 149   

                                              a) 7 células (38,9%) têm um valor esperado inferior a 5. O mínimo esperado é 1,33  

Tabela 3-Teste de independência do Qui-Quadrado 
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Relação entre a escolaridade dos pais e o percentil de IMC da criança 

 

 
Escolaridade 

do pai 
percentil 
de IMC 

Escolaridade do pai 

Correlação de 
Pearson 

1 -,063 

Sig. (2-tailed) . ,497 

N 118 118 

percentil de IMC 

Correlação de 
Pearson 

-,063 1 

Sig. (2-tailed) ,497 . 

N 118 149 

Tabela 4-Correlação entre a “escolaridade do pai” e percentil de IMC  

 

 

 

 
percentil 
de IMC 

Escolaridade 
da mãe 

percentil de IMC 

Correlação de 
Pearson 

1 -,104 

Sig. (2-tailed) . ,260 

N 149 119 

Escolaridade da mãe 

Correlação de 
Pearson 

-,104 1 

Sig. (2-tailed) ,260 . 

N 119 119 

Tabela 5-Correlação entre a “escolaridade da mãe” e percentil de IMC  
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Relação entre o elevado peso à nascença (superior a 4 kg) e o percentil de 
IMC 

 
 

 

 
 

percentil de IMC Total 

percentil 
50 - 75 

percentil 
75 - 85 

percentil 
90 – 95 

percentil 
95 - 97  

Peso ao 
nascimento 

4,080 1 0 0 1 2 

4,085 0 0 0 1 1 

4,135 0 1 0 0 1 

4,160 0 0 1 0 1 

4,340 0 1 0 0 1 

4,655 1 0 0 0 1 

Total 2 2 1 2 7 

Tabela 6-Cruzamento entre “peso ao nascimento acima dos 4 kg” * “percentil de IMC” 

 

Amamentação 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

Válido 
 
 

Não 16 10,7 13,8 13,8 

Sim 100 67,1 86,2 100,0 

Total 116 77,9 100,0  

Em falta Sistema 33 22,1   

Total 149 100,0   

Tabela 7-Tabela de frequências sobre a amamentação das crianças  

 
 

 

Amamentação 

Total Não Sim 

percentil de 
IMC 

percentil 
inferior a 5 

1 2 3 

percentil 5 - 10 0 2 2 

percentil 10 - 25 0 6 6 

percentil 25 - 50 2 13 15 

percentil 50 - 75 2 26 28 

percentil 75 - 85 3 9 12 

percentil 85 - 90 2 5 7 

percentil 90 - 95 2 13 15 

percentil 95 - 97 4 24 28 

Total 16 100 116 

Tabela 8-Cruzamento entre “percentil de IMC” * “amamentação” 
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percentil 
de IMC 

Tempo de 
amamentação 

percentil de IMC 

Correlação de 
Pearson 

1 ,021 

Sig. (2-tailed) . ,864 

N 70 70 

Tempo de 
amamentação 

Correlação de 
Pearson 

,021 1 

Sig. (2-tailed) ,864 . 

N 70 70 

Tabela 9-Correlação entre “percentil de IMC” e “tempo de amamentação  

 
 
 

 
percentil 
de IMC Amamentação 

Doença 
na 

criança 

percentil de IMC 
 
 

Correlação de 
Pearson 

1 -,045 -,021 

Sig. (2-tailed) . ,632 ,818 

N 149 116 119 

Amamentação 
 
 

Correlação de 
Pearson 

-,045 1 -,088 

Sig. (2-tailed) ,632 . ,349 

N 116 116 116 

Doença na criança 
 
 

Correlação de 
Pearson 

-,021 -,088 1 

Sig. (2-tailed) ,818 ,349 . 

N 119 116 119 

Tabela 10-Correlação “percentil de IMC” e “amamentação”; “percentil de IMC”e “doença 
na criança”; “amamentação” e “doença na criança” 

 

Relação entre o peso aumentado durante a gravidez e o percentil de IMC 
 
 

 
percentil 
de IMC 

Peso que a mãe 
aumentou durante a 

gravidez 

percentil de IMC 
 
 

Correlação de Pearson 1 -,009 

Sig. (2-tailed) . ,965 

N 26 26 

Peso que a mãe 
aumentou durante a 

gravidez 

Correlação de Pearson -,009 1 

Sig. (2-tailed) ,965 . 

N 26 26 

Tabela 11-Correlação entre “percentil de IMC” e “peso que a mãe aumentou durante a gravidez 
(acima de 16 Kg) 
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Relação entre mães diabéticas ou que desenvolveram diabetes 
gestacional e o percentil de IMC da criança 

 

 
 

 

 

 

 

Tabela 12-Tabela de frequências relativamente a mães diabéticas e não diabéticas  

 

 

 

A mãe é diabética? 

Total Sim Não 

percentil de 
IMC 

percentil 
inferior a 5 

0 3 3 

percentil 5 - 10 0 2 2 

percentil 10 - 25 0 6 6 

percentil 25 - 50 1 14 15 

percentil 50 - 75 0 28 28 

percentil 75 - 85 0 12 12 

percentil 85 - 90 0 7 7 

percentil 90 - 95 2 13 15 

percentil 95 - 97 3 25 28 

Total 6 110 116 

Tabela 13-Cruzamento entre “percentil de IMC” * “mãe diabética” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

Diabetes 
 
 

Sim 6 4,0 5,2 5,2 

Não 110 73,8 94,8 100,0 

Total 116 77,9 100,0  

Em falta Sistema 33 22,1   

Total 149 100,0   
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Diabetes gestacional 

Total Não Sim 

Percentil de 

IMC 

percentil 

inferior a 5 
3 0 3 

percentil 5 - 10 2 0 2 

percentil 10 - 25 6 0 6 

percentil 25 - 50 15 0 15 

percentil 50 - 75 24 4 28 

percentil 75 - 85 11 1 12 

percentil 85 - 90 7 0 7 

percentil 90 - 95 15 0 15 

percentil 95 - 97 27 1 28 

Total 110 6 116 

Tabela 14-Cruzamento entre “percentil de IMC” * “Diabetes Gestacional” 

 
 
 
 

Número de horas que as crianças passam na escola 
 

 

 

 N Mínimo Máximo Média 

Horas por dia 
passadas na 

escola 
88 0 11 7,77 

N válido (listwise) 88    

Tabela 15-Tabela de frequências relativo às horas diárias que as crianças passam na escola 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  a23 

 

Nádia Santos – FCNAUP 

Influência do local de almoço (escola, casa, outro) no percentil de IMC da 

criança 

 

 

 

Local do almoço 

Total Escola Casa Outro 

percentil de 
IMC 

percentil 
inferior a 5 

3 0 0 3 

percentil 5 - 10 2 0 0 2 

percentil 10 - 25 6 0 0 6 

percentil 25 - 50 15 0 0 15 

percentil 50 - 75 26 2 1 29 

percentil 75 - 85 12 0 0 12 

percentil 85 - 90 7 0 1 8 

percentil 90 - 95 13 2 0 15 

percentil 95 - 97 26 0 3 29 

Total 110 4 5 119 

Tabela 16-Cruzamento sobre “local de almoço” * “percentil de IMC” 
 

 

 

 
 

Medidas simétricas 
 

 Valor 

Erro padrão 
Assimptótico 

(a) 
Approx. 

T(b) 
Significância 
aproximada  

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,151 ,074 1,648 ,102(c) 

Ordinal por ordinal 
Correlação de 

Spearman 
,131 ,076 1,431 ,155(c) 

N de casos válidos 119    

a Não assumido a hipótese nula 

b  Usando o erro padrão assimptótico assumindo a hipótese nula  

c  Baseado na aproximação normal 
Tabela 17-Teste à correlação entre as variáveis “local de almoço” e “percentil de IMC” 
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Número de horas que a criança vê televisão de segunda a domingo 
 

 

 N Mínimo Máximo Média 

Horas médias de televisão H2ª 119 ,00 4,00 1,4060 

H3ª 119 ,00 5,00 1,3724 

H4ª 119 ,00 5,00 1,3955 

H5ª 119 ,00 5,00 1,3803 

H6ª 119 ,00 5,00 1,5064 

Hsábado 119 ,00 9,00 3,7739 

Hdomingo 119 ,00 9,00 3,7067 

N Válido (listwise) 119    

Tabela 18-Tabela descritiva sobre o número de horas que a criança vê televisão de segunda a 
domingo  

 
Desporto Extra-Escolar 

          

Tabela 19-Tabela de frequências sobre a “prática de desporto extra-escolar das crianças  

 

 

 
 

Prática de desporto 
extra-escolar Total 

Não Sim  

 
 
 
 

percentil de IMC 
 
 
 
 
 
 
 
 

percentil 
inferior a 5 

2 1 3 

percentil 5 - 10 1 1 2 

percentil 10 - 25 4 2 6 

percentil 25 - 50 9 6 15 

percentil 50 - 75 19 10 29 

percentil 75 - 85 7 5 12 

percentil 85 - 90 6 2 8 

percentil 90 - 95 12 3 15 

percentil 95 - 97 18 11 29 

Total 78 41 119 

Tabela 20- Cruzamento entre “percentil de IMC” * “prática de desporto extra-escolar” 

 

 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

Desporto Extra-
Escolar 

 
 

Não 78 52,3 65,5 65,5 

Sim 41 27,5 34,5 100,0 

Total 119 79,9 100,0  

Em falta Sistema 30 20,1   

Total 149 100,0   
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Teste do Qui-Quadrado 
 

 Valores 

Df ( Gl 
graus de 

liberdade) 

Significância 
assimptótica 

(2-lados) 

Qui-Quadrado de 
Pearson 

2,559(a) 8 ,959 

Correcção da 
continuidade 

   

Razão de verosimilhança 2,683 8 ,953 

Associação linear por 
linear 

,163 1 ,687 

N de casos válidos 119   

a) 8 células (44%) têm um valor esperado inferior a 5. O mínimo esperado é .69  

Tabela 21-Teste de independência do Qui-quadrado 

 

 

Relação entre as horas de sono durante a noite e percentil de IMC das 

crianças 

 

Gráfico 1 – Gráfico relativo às horas de sono por noite 
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Horas que as crianças dormem à noite 
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Horas de sono por noite Total 

6,00 7,00 7,30 8,00 8,30 9,00 9,30  

percentil de IMC 
 

percentil inferior a 5 0 0 0 0 0 1 0 1 

percentil 5 - 10 0 0 0 0 0 1 1 2 

percentil 10 - 25 0 0 0 1 1 1 1 4 

percentil 25 - 50 1 0 0 3 0 3 1 8 

percentil 50 - 75 0 0 1 4 0 5 10 20 

percentil 75 - 85 0 0 0 1 2 4 3 10 

percentil 85 - 90 0 0 0 3 0 2 1 6 

percentil 90 - 95 0 1 0 1 1 7 2 12 

percentil 95 - 97 0 0 0 5 2 14 0 21 

Total 1 1 1 18 6 38 19 84 

Tabela 22- Cruzamento “horas de sono por noite (inferior a 10 horas) ” * “percentil de IMC” 

 

 

Dificuldades sentidas pelos pais em fazer a criança comer o que desejava 

para ela 

 

  
Gráfico 2-Percentagem dos inquiridores relativamente ao facto de já terem ou não dificuldades em 

fazer a criança comer o que desejava para ela 
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Consumo de alimentos que conste no rótulo “Baixo em açúcar”, “Adição 

de ferro ou rico em ferro” e “adição de outro suplemento ou vitamina” 

 

Tabela 23-Tabela de frequência sobre se a criança ingere alimentos “baixo em açúcar” 

 

  
Tabela 24- Tabela de frequência sobre se a criança ingere alimentos com adição de ferro ou ricos 

em ferro 

 

 

 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

Vitaminas 
 
 
 

Frequentemente 34 22,8 28,8 28,8 

Às vezes 46 30,9 39,0 67,8 

Nunca 38 25,5 32,2 100,0 

Total 118 79,2 100,0  

Em falta Sistema 31 20,8   

Total 149 100,0   

Tabela 25- Tabela de frequência sobre se a criança ingere alimentos com adição de outro 
suplemento ou vitamina 

 
 
 
 
 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

Baixo 
em 

açúcar 
 
 
 

Frequentemente 37 24,8 31,1 31,1 

Às vezes 57 38,3 47,9 79,0 

Nunca 25 16,8 21,0 100,0 

Total 119 79,9 100,0  

Em falta Sistema 30 20,1   

Total 149 100,0     

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

Ricos 
em ferro 

Frequentemente 42 28,2 35,3 35,3 

Às vezes 54 36,2 45,4 80,7 

Nunca 23 15,4 19,3 100,0 

Total 119 79,9 100,0  

Em falta Sistema 30 20,1   

Total 149 100,0   
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Na maioria das refeições a criança come a mesma comida que a restante 
família ou come uma comida diferente 

 
 

 

Gráfico 3-Percentagem das crianças que come a mesma comida que a restante família  
 

 

Gráfico 4-Percentagem das crianças que come uma comida diferente da restante família  
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Anexo 3 

Tabelas representativas do consumo alimentar das crianças dos 

diferentes grupos de alimentos 
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nunca ou 
raramente 

1x de 15-15 
dias 

1-3xpor 
semana 

4-7x por 
semana 

mais de 
1x por dia Total 

Leite gordo n 61 1   4 3 69 

 % 88,4% 1,4%   5,8% 4,3% 100,0% 

Leite meio gordo n 13 2 3 27 68 113 

 % 11,5% 1,8% 2,7% 23,9% 60,2% 100,0% 

Leite magro n 56 2 1 3 3 65 

 % 86,2% 3,1% 1,5% 4,6% 4,6% 100,0% 

Leite especial de 
crescimento 

n 53 2 6 2 3 66 

 % 80,3% 3,0% 9,1% 3,0% 4,5% 100,0% 

Leite cabra ou ovelha n 61 1 2 1   65 

 % 93,8% 1,5% 3,1% 1,5%   100,0% 

Leite em pó n 61 1       62 

 % 98,4% 1,6%       100,0% 

Leite de soja n 60 1 3   2 66 

 % 90,9% 1,5% 4,5%   3,0% 100,0% 

Iogurtes n 4 3 17 40 48 112 

 % 3,6% 2,7% 15,2% 35,7% 42,9% 100,0% 

Iogurtes infantis n 16 11 14 16 25 82 

 % 19,5% 13,4% 17,1% 19,5% 30,5% 100,0% 

Queijinhos 
peti-suisse, 

Danoninho e similares 
n 22 11 25 14 15 87 

 % 25,3% 12,6% 28,7% 16,1% 17,2% 100,0% 

Sobremesas lácteas: 
pudim, etc. 

n 43 17 22 3 2 87 

 % 49,4% 19,5% 25,3% 3,4% 2,3% 100,0% 

Queijo semi-curado, 
curado ou cremoso 

n 45 7 16 9 4 81 

 % 55,6% 8,6% 19,8% 11,1% 4,9% 100,0% 

Queijo fresco, 
requeijão ou magro 

cremoso 
n 43 11 19 3 6 82 

 % 52,4% 13,4% 23,2% 3,7% 7,3% 100,0% 

Gelados n 28 58 19 1 3 109 

 % 25,7% 53,2% 17,4% ,9% 2,8% 100,0% 

 

Tabela 26- Frequência do consumo de leite e lacticínios e produtos lácteos 
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nunca ou 
raramente 

1x de 15-15 
dias 

1-3xpor 
semana 

4-7x por 
semana 

mais de 
1x por dia Total 

Carne de vaca, porco, 
cabrito, borrego como 

prato principal 
n 4 12 78 16 9 119 

 % 3,4% 10,1% 65,5% 13,4% 7,6% 100,0% 

Carne de frango, peru, 
coelho como prato 

principal 
n 5 13 79 14 5 116 

 % 4,3% 11,2% 68,1% 12,1% 4,3% 100,0% 

Língua, mão de vaca, 
tripas, chispe, coração, 

fígado, rim 
n 85 8 3     96 

 % 88,5% 8,3% 3,1%     100,0% 

Frango ou peru panados 
industriais 

n 41 41 22 1 2 107 

 % 38,3% 38,3% 20,6% ,9% 1,9% 100,0% 

Croquetes, pastéis de 
carne, rissóis de carne 

n 56 31 9 1 2 99 

 % 56,6% 31,3% 9,1% 1,0% 2,0% 100,0% 

Hambúrguer n 44 53 7 1 2 107 

 % 41,1% 49,5% 6,5% ,9% 1,9% 100,0% 

Salsichas n 16 41 44 5 6 112 

 % 14,3% 36,6% 39,3% 4,5% 5,4% 100,0% 

Fiambre, chourição, 
salpicão, presunto, 

bacon, etc. 
n 38 22 32 10 4 106 

 % 35,8% 20,8% 30,2% 9,4% 3,8% 100,0% 

Boião de carne n 88 3 2     93 

 % 94,6% 3,2% 2,2%     100,0% 

Soja e produtos 
derivados (flocos, grãos, 
hambúrguer, tofu, seita 

etc. 

n 80 6 8 1   95 

 % 84,2% 6,3% 8,4% 1,1%   100,0% 

Ovos n 13 23 66 5 1 108 

 % 12,0% 21,3% 61,1% 4,6% ,9% 100,0% 

 

Tabela 27- Frequência do consumo de carne e produtos similares 
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nunca ou 
raramente 

1x de 15-15 
dias 

1-3xpor 
semana 

4-7x por 
semana 

mais de 
1x por dia Total 

Peixe magro: pescada, 
faneca, dourada, etc. 

n 16 27 63 6   112 

 % 14,3% 24,1% 56,3% 5,4%   100,0% 

Bacalhau n 34 47 28     109 

 % 31,2% 43,1% 25,7%     100,0% 

Peixe gordo: sardinha, 
cavala, carapau, salmão, 

etc. 
n 49 32 22   1 104 

 % 47,1% 30,8% 21,2%   1,0% 100,0% 

Peixe em conserva: 
atum, sardinha, etc. 

n 33 41 34 1 3 112 

 % 29,5% 36,6% 30,4% ,9% 2,7% 100,0% 

Lulas, polvo, chocos, 
etc. 

n 67 27 9 1   104 

 % 64,4% 26,0% 8,7% 1,0%   100,0% 

Peixe panado ou frito, 
rissóis de peixe, pastéis 

de bacalhau 
n 41 36 27 1 1 106 

 % 38,7% 34,0% 25,5% ,9% ,9% 100,0% 

Camarão, amêijoas, 
mexilhão, etc. 

n 77 20 8     105 

 % 73,3% 19,0% 7,6%     100,0% 

Boião de peixe n 94 1 2     97 

 % 96,9% 1,0% 2,1%     100,0% 

 

Tabela 28- Frequência do consumo peixe e marisco 

 

 
nunca ou 
raramente 

1x de 15-15 
dias 

1-3xpor 
semana 

4-7x por 
semana 

mais de 
1x por dia Total 

Azeite n 11 11 31 48 16 117 

 % 9,4% 9,4% 26,5% 41,0% 13,7% 100,0% 

Óleos: girassol, 
milho, soja, etc. 

n 74 9 10 3 1 97 

 % 76,3% 9,3% 10,3% 3,1% 1,0% 100,0% 

Manteiga n 20 11 36 32 15 114 

 % 17,5% 9,6% 31,6% 28,1% 13,2% 100,0% 

Margarina n 69 6 11 9 1 96 

 % 71,9% 6,3% 11,5% 9,4% 1,0% 100,0% 

 

Tabela 29- Frequência de consumo de óleos e gorduras 
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nunca ou 
raramente 

1x de 15-15 
dias 

1-3xpor 
semana 

4-7x por 
semana 

mais de 
1x por dia Total 

Pão branco ou tostas n 6 7 45 35 21 114 

 % 5,3% 6,1% 39,5% 30,7% 18,4% 100,0% 

Pão (ou tostas) integral, 
centeio, mistura 

n 56 10 21 9   96 

 % 58,3% 10,4% 21,9% 9,4%   100,0% 

Broa, broa de Avintes n 90 1 2   1 94 

 % 95,7% 1,1% 2,1%   1,1% 100,0% 

Pão de forma n 20 17 37 18 17 109 

 % 18,3% 15,6% 33,9% 16,5% 15,6% 100,0% 

Pão doce n 80 6 4 4   94 

 % 85,1% 6,4% 4,3% 4,3%   100,0% 

Arroz cozinhado n 4 1 81 23 8 117 

 % 3,4% ,9% 69,2% 19,7% 6,8% 100,0% 

Massas, esparguete, 
macarrão cozinhados 

n 4 4 75 28 8 119 

 % 3,4% 3,4% 63,0% 23,5% 6,7% 100,0% 

Lasanha / canellones n 50 43 12   4 109 

 % 45,9% 39,4% 11,0%   3,7% 100,0% 

Pizza n 47 57 6   4 114 

 % 41,2% 50,0% 5,3%   3,5% 100,0% 

Batatas fritas caseiras n 40 53 18   2 113 

 % 35,4% 46,9% 15,9%   1,8% 100,0% 

Batatas fritas de pacote n 38 39 29 2 3 111 

 % 34,2% 35,1% 26,1% 1,8% 2,7% 100,0% 

Batatas cozidas, 
assadas, estufadas, ou 

puré de batata 
n 11 26 68 6 2 113 

 % 9,7% 23,0% 60,2% 5,3% 1,8% 100,0% 

Papas tipo Cerelac, 
Nestum, etc. 

n 53 8 17 21 5 104 

 % 51,0% 7,7% 16,3% 20,2% 4,8% 100,0% 

Cereais crocantes 
açucarados ou 
achocolatados 

n 16 14 43 30 7 110 

 % 14,5% 12,7% 39,1% 27,3% 6,4% 100,0% 

Cereais crocantes 
integrais 

n 80 7 9 3 1 100 

 % 80,0% 7,0% 9,0% 3,0% 1,0% 100,0% 

Cereais crocantes 
magros sem açúcar 

n 79 4 9 2 1 95 

 % 83,2% 4,2% 9,5% 2,1% 1,1% 100,0% 

 

Tabela 30- Frequência de consumo de pão, cereais e similares 
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nunca ou 
raramente 

1x de 15-15 
dias 

1-3xpor 
semana 

4-7x por 
semana 

mais de 
1x por dia Total 

Leguminosas cozinhadas: 
feijão, grão-de-bico 

n 27 32 40 6 2 107 

 % 25,2% 29,9% 37,4% 5,6% 1,9% 100,0% 

Ervilha grão, fava 
cozinhados 

n 37 23 40 6 2 108 

 % 34,3% 21,3% 37,0% 5,6% 1,9% 100,0% 

Couve branca, couve 
lombarda cozinhadas 

n 39 18 44 5 4 110 

 % 35,5% 16,4% 40,0% 4,5% 3,6% 100,0% 

Penca tronchuda cozinhadas n 83 3 4 1   91 

 % 91,2% 3,3% 4,4% 1,1%   100,0% 

Couve-galega cozinhada n 66 8 15   2 91 

 % 72,5% 8,8% 16,5%   2,2% 100,0% 

Brócolos cozinhados n 31 17 43 12 4 107 

 % 29,0% 15,9% 40,2% 11,2% 3,7% 100,0% 

Couve-flor, couve Bruxelas 
cozinhada 

n 41 20 31 5 4 101 

 % 40,6% 19,8% 30,7% 5,0% 4,0% 100,0% 

Grelos, nabiças, espinafres 
cozinhados 

n 48 17 26 11 1 103 

 % 46,6% 16,5% 25,2% 10,7% 1,0% 100,0% 

Feijão-verde cozinhado n 18 21 47 15 9 110 

 % 16,4% 19,1% 42,7% 13,6% 8,2% 100,0% 

Milho doce cozido n 26 22 39 12 4 103 

 % 25,2% 21,4% 37,9% 11,7% 3,9% 100,0% 

Alface, agrião n 12 13 48 31 7 111 

 % 10,8% 11,7% 43,2% 27,9% 6,3% 100,0% 

Tomate fresco n 19 12 46 28 5 110 

 % 17,3% 10,9% 41,8% 25,5% 4,5% 100,0% 

Pimento n 73 8 14 1   96 

 % 76,0% 8,3% 14,6% 1,0%   100,0% 

Pepino n 44 14 27 14 2 101 

 % 43,6% 13,9% 26,7% 13,9% 2,0% 100,0% 

Cenoura n 14 11 55 26 9 115 

 % 12,2% 9,6% 47,8% 22,6% 7,8% 100,0% 

Cebola n 48 6 23 23 4 104 

 % 46,2% 5,8% 22,1% 22,1% 3,8% 100,0% 

Boião de sopa n 94   1     95 

 % 98,9%   1,1%     100,0% 

 
Tabela 31- Frequência de consumo de hortaliças e legumes 
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nunca ou 
raramente 

1x de 15-15 
dias 

1-3xpor 
semana 

4-7x por 
semana 

mais de 
1x por dia Total 

Maçã, pêra n 4 6 38 48 17 113 

 % 3,5% 5,3% 33,6% 42,5% 15,0% 100,0% 

Laranja, tangerina n 7 12 60 23 13 115 

 % 6,1% 10,4% 52,2% 20,0% 11,3% 100,0% 

Banana n 7 15 63 19 13 117 

 % 6,0% 12,8% 53,8% 16,2% 11,1% 100,0% 

kiwi n 61 17 18 6 3 105 

 % 58,1% 16,2% 17,1% 5,7% 2,9% 100,0% 

Morangos e cerejas n 51 28 17 7 2 105 

 % 48,6% 26,7% 16,2% 6,7% 1,9% 100,0% 

Pêssego, ameixa n 59 21 15 4 2 101 

 % 58,4% 20,8% 14,9% 4,0% 2,0% 100,0% 

Melão, melancia n 52 22 23 5   102 

 % 51,0% 21,6% 22,5% 4,9%   100,0% 

Dióspiro n 89 4 1 3   97 

 % 91,8% 4,1% 1,0% 3,1%   100,0% 

Figo fresco, nêsperas, 
damascos 

n 79 6 10 2 1 98 

 % 80,6% 6,1% 10,2% 2,0% 1,0% 100,0% 

Uvas frescas n 25 29 40 10 6 110 

 % 22,7% 26,4% 36,4% 9,1% 5,5% 100,0% 

Frutos conserva: 
pêssego, ananás, etc. 

n 65 25 5 4 1 100 

 % 65,0% 25,0% 5,0% 4,0% 1,0% 100,0% 

Frutos secos: amêndoa, 
avelãs, amendoins, 

nozes, etc. 
n 51 39 11 3 2 106 

 % 48,1% 36,8% 10,4% 2,8% 1,9% 100,0% 

Azeitonas n 58 26 15 4 3 106 

 % 54,7% 24,5% 14,2% 3,8% 2,8% 100,0% 

Boião de fruta n 79 9 5 4 2 99 

 % 79,8% 9,1% 5,1% 4,0% 2,0% 100,0% 

 

Tabela 32- Frequência de consumo de frutos  
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nunca ou 
raramente 

1x de 15-15 
dias 

1-3xpor 
semana 

4-7x por 
semana 

mais de 
1x por dia Total 

Ice tea ou extractos 
vegetais 

n 39 9 28 22 11 109 

 % 35,8% 8,3% 25,7% 20,2% 10,1% 100,0% 

Refrigerantes, sumos de 
fruta gaseificados 

n 73 11 10 6 5 105 

 % 69,5% 10,5% 9,5% 5,7% 4,8% 100,0% 

Sumos de fruta 
concentrados 

n 27 14 39 26 9 115 

 % 23,5% 12,2% 33,9% 22,6% 7,8% 100,0% 

Sumos de fruta natural 
com polpa 

n 29 32 35 9 4 109 

 % 26,6% 29,4% 32,1% 8,3% 3,7% 100,0% 

Sumos de fruta natural 
sem polpa 

n 31 26 35 8 3 103 

 % 30,1% 25,2% 34,0% 7,8% 2,9% 100,0% 

Coca-cola ou outras 
colas 

n 72 14 15 3 3 107 

 % 67,3% 13,1% 14,0% 2,8% 2,8% 100,0% 

Café, cevadas, (incluindo 
ou adicionado a outras 

bebidas) 
n 90 6 1     97 

 % 92,8% 6,2% 1,0%     100,0% 

Chá preto e verde n 92 3 3   1 99 

 % 92,9% 3,0% 3,0%   1,0% 100,0% 

Chá de aroma n 76 7 10 4 1 98 

 % 77,6% 7,1% 10,2% 4,1% 1,0% 100,0% 

 

Tabela 33- Frequência de consumo de bebidas 
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nunca ou 
raramente 

1x de 15-15 
dias 

1-3xpor 
semana 

4-7x por 
semana 

mais de 
1x por dia Total 

Bolacha tipo 

Maria ou 

torrada 

n 6 15 53 25 18 117 

% 5,1% 12,8% 45,3% 21,4% 15,4% 100,0% 

Outras bolachas 

ou biscoitos 

n 9 18 51 25 7 110 

% 8,2% 16,4% 46,4% 22,7% 6,4% 100,0% 

Croissants, 

pasteis ou bolos 

n 31 34 36 8 3 112 

% 27,7% 30,4% 32,1% 7,1% 2,7% 100,0% 

Chocolate 

(tablete ou em 

pó) 

n 29 38 39 7 1 114 

% 25,4% 33,3% 34,2% 6,1% ,9% 100,0% 

Snacks de 

chocolate (Mars, 

Twix, Kit-Kat, 

etc.) 

n 45 37 22 2 1 107 

% 42,1% 34,6% 20,6% 1,9% ,9% 100,0% 

Marmelada, 

compota, geleia, 

mel 

n 56 24 21 7 1 109 

% 51,4% 22,0% 19,3% 6,4% ,9% 100,0% 

Açúcar 
n 55 18 23 8 2 106 

% 51,9% 17,0% 21,7% 7,5% 1,9% 100,0% 

 

Tabela 34- Frequência de consumo de doces e pastelaria 
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Anexo 4 

Tabela representativa da quantidade ingerida de cada um dos alimentos 

comparativamente com a média padrão 
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 Menor Igual Maior Sazonal Total 

Leite gordo – 1 
chávena (250 ml) 

n 11 4 3 1 19 

 % 57,9% 21,1% 15,8% 5,3% 100,0% 

Leite meio gordo – 1 
chávena (250 ml) 

n 20 62 20 1 103 

 % 19,4% 60,2% 19,4% 1,0% 100,0% 

Leite magro – 1 
chávena (250 ml) 

n 9 6 2   17 

 % 52,9% 35,3% 11,8%   100,0% 

Leite especial de 
crescimento – 1 
chávena (250 ml) 

n 11 3 7   21 

 % 52,4% 14,3% 33,3%   100,0% 

Leite de cabra ou 
ovelha – 1 chávena 

(250 ml) 
n 10 1     11 

 % 90,9% 9,1%     100,0% 

Leite em pó – 1 
chávena (250 ml) 

n 8 1     9 

 % 88,9% 11,1%     100,0% 

Leite de soja – 1 
chávena (250 ml) 

n 9 3 2 1 15 

 % 60,0% 20,0% 13,3% 6,7% 100,0% 

Iogurtes – 1 (125g) n 9 81 18 1 109 

 % 8,3% 74,3% 16,5% ,9% 100,0% 

Iogurtes infantis – 1 
(100g) 

n 9 43 15 1 68 

 % 13,2% 63,2% 22,1% 1,5% 100,0% 

Queijinhos 
peti-suisse, Danoninho 

e similares – 1 (55g) 
n 14 43 12   69 

 % 20,3% 62,3% 17,4%   100,0% 

Sobremesas lácteas: 
pudim, etc. - Uma 

n 15 34 6   55 

 % 27,3% 61,8% 10,9%   100,0% 

Queijo semi-curado, 
curado ou cremoso – 1 

fatia/porção = 30g 
n 16 24 7   47 

 % 34,0% 51,1% 14,9%   100,0% 

Queijo fresco, 
requeijão ou magro 

cremoso – 1 
fatia/porção = 30g 

n 11 34 2   47 

 % 23,4% 72,3% 4,3%   100,0% 

Gelados – 1 ou 2 bolas n 33 56 3 3 95 

 % 34,7% 58,9% 3,2% 3,2% 100,0% 

 

Tabela 35- Porções média padrão, em peso edível do leite, lacticínios e derivados 
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 Menor Igual Maior Sazonal Total 

Carne de vaca, porco, cabrito, 
borrego – 1 porção = 120g 

n 40 72 4 1 117 

 % 34,2% 61,5% 3,4% ,9% 100,0% 

Carne de frango, peru, coelho – 2 
peças ou ¼ de frango 

n 57 51 4 1 113 

 % 50,4% 45,1% 3,5% ,9% 100,0% 

Língua, mão de vaca, tripa, chispe, 
coração, fígado, rim – 1 porção = 

120g 
n 25 8     33 

 % 75,8% 24,2%     100,0% 

Frango ou peru panados industriais 
– 1 médio 

n 22 46 4   72 

 % 30,6% 63,9% 5,6%   100,0% 

Croquetes, pasteis de carne, rissóis 
de carne – 1 médio 

n 21 32 4   57 

 % 36,8% 56,1% 7,0%   100,0% 

Hambúrguer – 1 médio n 31 45 2   78 

 % 39,7% 57,7% 2,6%   100,0% 

Salsichas – 3 médias n 33 65 6   104 

 % 31,7% 62,5% 5,8%   100,0% 

Fiambre, chourição, salpicão, 
presunto, bacon, etc. – 2 fatias ou 3 

rodelas 
n 32 43 4   79 

 % 40,5% 54,4% 5,1%   100,0% 

Boião de carne – 1 = 200g n 18 3     21 

 % 85,7% 14,3%     100,0% 

Soja e produtos derivados (flocos, 
grãos, hambúrguer), tofu, seita, etc. 

– 1 Porção = 120g 
n 21 10     31 

 % 67,7% 32,3%     100,0% 

Ovos - um n 12 81 6   99 

 % 12,1% 81,8% 6,1%   100,0% 

 

Tabela 36- Porções média padrão, em peso edível da carne e produtos similares 
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 Menor Igual Maior Sazonal Total 

Peixe magro: pescada, 
faneca, dourada, etc. – 1 

porção = 125g 
n 32 65 3 1 101 

 % 31,7% 64,4% 3,0% 1,0% 100,0% 

Bacalhau – 1 posta média n 61 26   1 88 

 % 69,3% 29,5%   1,1% 100,0% 

Peixe gordo: sardinha, 
cavala, carapau, salmão, 
etc. – 1 porção = 125 g 

n 29 35 5 2 71 

 % 40,8% 49,3% 7,0% 2,8% 100,0% 

Peixe em conserva: atum, 
sardinha, etc. – 1 lata 

n 63 21 2   86 

 % 73,3% 24,4% 2,3%   100,0% 

Lulas, polvo, chocos, etc. – 
1 porção = 100g 

n 32 15   1 48 

 % 66,7% 31,3%   2,1% 100,0% 

Peixe panado ou frito, 
rissóis de peixe, pastéis de 

bacalhau – 3 unidades 
n 37 39 3   79 

 % 46,8% 49,4% 3,8%   100,0% 

Camarão, amêijoas, 
mexilhão, etc. – 1 prato 

sobremesa 
n 27 17 1 1 46 

 % 58,7% 37,0% 2,2% 2,2% 100,0% 

Boião de peixe – 1 = 200g n 20   1   21 

 % 95,2%   4,8%   100,0% 

 

Tabela 37- Porções média padrão, em peso edível do carne peixe e marisco 

 

 Menor Igual Maior Sazonal Total 

Azeite – 1 colher 
de sopa 

n 46 60 7 1 114 

 % 40,4% 52,6% 6,1% ,9% 100,0% 

Óleos: girassol, 
milho, soja, etc. – 
1 colher de sopa 

n 24 11 3   38 

 % 63,2% 28,9% 7,9%   100,0% 

Manteiga – 1 
colher de chá 

n 36 57 7   100 

 % 36,0% 57,0% 7,0%   100,0% 

Margarina – 1 
colher de chá 

n 27 15     42 

 % 64,3% 35,7%     100,0% 

 

Tabela 38- Porções média padrão, em peso edível do grupo das gorduras 
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 Menor  Igual  Maior  Sazonal Total 

Pão branco ou tostas (1 ou 2 tostas) n 16 89 5   110 

 % 14,5% 80,9% 4,5%   100,0% 

Pão (ou tostas) integral, centeio, 
mistura (1 ou 2 tostas) 

n 18 31 3   52 

 % 34,6% 59,6% 5,8%   100,0% 

Broa, broa de Avintes – 1 fatia = 80g n 19 2 1   22 

 % 86,4% 9,1% 4,5%   100,0% 

Pão de forma – 1 fatia = 25g n 5 64 26   95 

 % 5,3% 67,4% 27,4%   100,0% 

Pão doce - 1 n 21 12 1   34 

 % 61,8% 35,3% 2,9%   100,0% 

Arroz cozinhado – ½ prato n 51 59 4   114 

 % 44,7% 51,8% 3,5%   100,0% 

Massas, esparguete, macarrão 
cozinhados – ½ prato 

n 44 63 9   116 

 % 37,9% 54,3% 7,8%   100,0% 

Lasanha, cannelones – ½ prato n 39 29 4   72 

 % 54,2% 40,3% 5,6%   100,0% 

Pizza – meia pizza média n 50 32 1   83 

 % 60,2% 38,6% 1,2%   100,0% 

Batatas fritas caseiras – ½ prato n 58 34 1   93 

 % 62,4% 36,6% 1,1%   100,0% 

Batatas fritas de pacote – 1 pacote 
pequeno 

n 28 59 1   88 

 % 31,8% 67,0% 1,1%   100,0% 

Batatas cozidas, assadas, estufadas 
ou puré de batata – 2 batatas médias 

n 31 64 8   103 

 % 30,1% 62,1% 7,8%   100,0% 

Papas tipo Cerelac, Nestum, etc. – 1 
taça = 25g+ 160ml de leite 

n 15 42 7   64 

 % 23,4% 65,6% 10,9%   100,0% 

Cereais crocantes açucarados – 1 taça 
= 30g+ 125ml de leite 

n 21 69 8 1 99 

 % 21,2% 69,7% 8,1% 1,0% 100,0% 

Cereais crocantes integrais – 1 taça = 
30g+ 125ml de leite 

n 20 13 3   36 

 % 55,6% 36,1% 8,3%   100,0% 

Cereais crocantes magros sem açúcar 
– 1 taça = 30g+ 125 ml de leite 

n 17 15 2   34 

 % 50,0% 44,1% 5,9%   100,0% 

 

Tabela 39- Porções média padrão, em peso edível de pão, cereais e similares 
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 Menor  Igual  Maior  Sazonal Total 

Leguminosas cozinhadas: 
feijão, grão-de-bico – ½ 

chávena ou ½ prato 
n 43 43 3  89 

 % 48,3% 48,3% 3,4%  100,0% 

Ervilha grão, fava cozinhados – 
½ chávena ou ¼ prato 

n 50 32 2  84 

 % 59,5% 38,1% 2,4%  100,0% 

Couve branca, couve lombarda 
cozinhadas – ½ chávena 

n 48 33 1  82 

 % 58,5% 40,2% 1,2%  100,0% 

Penca tronchuda cozinhadas – 
½ chávena 

n 13 9   22 

 % 59,1% 40,9%   100,0% 

Couve-galega cozinhada – ½ 
chávena 

n 23 12 1  36 

 % 63,9% 33,3% 2,8%  100,0% 

Brócolos cozinhados – ½ 
chávena 

n 36 40 6  82 

 % 43,9% 48,8% 7,3%  100,0% 

Couve-flor, couve Bruxelas 
cozinhadas – ½ chávena 

n 31 32 4 1 68 

 % 45,6% 47,1% 5,9% 1,5% 100,0% 

Grelos, nabiças, espinafres 
cozinhados – ½ chávena 

n 33 33 3  69 

 % 47,8% 47,8% 4,3%  100,0% 

Feijão-verde cozinhado – ½ 
chávena 

n 34 55 7  96 

 % 35,4% 57,3% 7,3%  100,0% 

Milho doce cozido – ½ chávena n 35 38 9  82 

 % 42,7% 46,3% 11,0%  100,0% 

Alface, agrião – ½ chávena n 32 53 16 1 102 

 % 31,4% 52,0% 15,7% 1,0% 100,0% 

Tomate fresco – 3 rodelas n 31 53 10 1 95 

 % 32,6% 55,8% 10,5% 1,1% 100,0% 

Pimento – 6 rodelas n 28 7 1  36 

 % 77,8% 19,4% 2,8%  100,0% 

Pepino – ¼ médio n 26 27 12  65 

 % 40,0% 41,5% 18,5%  100,0% 

Cenoura – 1 média n 53 47 7 1 108 

 % 49,1% 43,5% 6,5% ,9% 100,0% 

Cebola – 1 média n 43 25 1 1 70 

 % 61,4% 35,7% 1,4% 1,4% 100,0% 

Boião de sopa – 1 = 250ml n 20 1   21 

 % 95,2% 4,8%   100,0% 

 

Tabela 40- Porções média padrão, em peso edível de hortaliças e legumes 
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 Menor  Igual  Maior  Sazonal Total 

Maçã, pêra – 1 média n 11 92 7 1 112 

 % 9,8% 82,1% 6,3% ,9% 100,0% 

Laranja, tangerina – 1 média, 2 

médias 
n 24 78 6 4 112 

 % 21,4% 69,6% 5,4% 3,6% 100,0% 

Banana – 1 média n 7 96 8 2 113 

 % 6,2% 85,0% 7,1% 1,8% 100,0% 

Kiwi – 1 médio n 14 34 6 2 56 

 % 25,0% 60,7% 10,7% 3,6% 100,0% 

Morangos e cerejas – 1 chávena n 25 33 5 7 70 

 % 35,7% 47,1% 7,1% 10,0% 100,0% 

Pêssego, ameixa – 1 médio; 3 

médios 
n 21 31 1 4 57 

 % 36,8% 54,4% 1,8% 7,0% 100,0% 

Melão, melancia – 1 médio; 3 

médias 
n 14 37 6 6 63 

 % 22,2% 58,7% 9,5% 9,5% 100,0% 

Dióspiro – 1 fatia média n 17 4   2 23 

 % 73,9% 17,4%   8,7% 100,0% 

Figo fresco, nêsperas, damascos – 

3 médios 
n 21 8   5 34 

 % 61,8% 23,5%   14,7% 100,0% 

Uvas frescas – 3 médios n 43 41 6 3 93 

 % 46,2% 44,1% 6,5% 3,2% 100,0% 

Frutos conserva: pêssego, ananás, 

etc. – 2 metades ou rodelas 
n 24 23 2   49 

 % 49,0% 46,9% 4,1%   100,0% 

Frutos secos: amêndoa, avelãss, 

amendoins, nozes, etc. – ½ chávena 

s/casca 

n 38 21 9   68 

 % 55,9% 30,9% 13,2%   100,0% 

Azeitonas – 6 unidades n 30 22 8   60 

 % 50,0% 36,7% 13,3%   100,0% 

Boião de fruta – 1 = 100 a 130g n 15 16 3   34 

 % 44,1% 47,1% 8,8%   100,0% 

 

Tabela 41- Porções média padrão, em peso edível do grupo dos frutos 
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 Menor Igual Maior Sazonal Total 

Ice-tea ou extractos vegetais 
– 1 garrafa pequena ou 1 lata 

n 38 41 2   81 

 % 46,9% 50,6% 2,5%   100,0% 

Refrigerantes, sumos de 
fruta gaseificados – 1 

garrafa pequena ou 1 lata 
n 25 23     48 

 % 52,1% 47,9%     100,0% 

Sumos de fruta 
concentrados – 1 garrafa 

pequena ou 1 lata ou 1 
pacote 

n 28 56 5 1 90 

 % 31,1% 62,2% 5,6% 1,1% 100,0% 

Sumos de fruta natural com 
polpa – 1 copo 

n 18 68 2   88 

 % 20,5% 77,3% 2,3%   100,0% 

Sumos de fruta natural sem 
polpa – 1 copo 

n 11 66 2 1 80 

 % 13,8% 82,5% 2,5% 1,3% 100,0% 

Coca-cola ou outras colas – 
1 garrafa pequena ou 1 lata 

n 24 26 3   53 

 % 45,3% 49,1% 5,7%   100,0% 

Café, cevada – 1 chávena de 
café 

n 25 3     28 

 % 89,3% 10,7%     100,0% 

Chá preto e verde – 1 
chávena 

n 23 4     27 

 % 85,2% 14,8%     100,0% 

Chá de aroma – 1 chávena n 22 17 2   41 

 % 53,7% 41,5% 4,9%   100,0% 

 
Tabela 42- Porções média padrão, em peso edível das bebidas  
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 Menor  Igual  Maior  Sazonal Total 

Bolacha tipo Maria ou torrada – 3 
bolachas 

n 10 69 35   114 

 % 8,8% 60,5% 30,7%   100,0% 

Outras bolachas ou biscoitos – 3 
bolachas 

n 10 67 28   105 

 % 9,5% 63,8% 26,7%   100,0% 

Croissants, pastéis ou bolos – um; 
1 fatia 

n 18 73 5   96 

 % 18,8% 76,0% 5,2%   100,0% 

Chocolate (tablete ou em pó) – 3 
quadrados; 1 colher de sopa 

n 23 71 6   100 

 % 23,0% 71,0% 6,0%   100,0% 

Snacks de chocolate (Mars, Twix, 
Kit Kat, etc.) - um 

n 25 48     73 

 % 34,2% 65,8%     100,0% 

Marmelada, compota, geleia, mel – 
1 colher de sobremesa 

n 19 39 11   69 

 % 27,5% 56,5% 15,9%   100,0% 

Açúcar – 1 colher de sobremesa: 1 
pacote 

n 30 38 1 1 70 

 % 42,9% 54,3% 1,4% 1,4% 100,0% 

 

Tabela 43- Porções média padrão, em peso edível de doces e pastelaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


