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INTRODUÇÃO 

 

 A Organização Mundial de Saúde refere que as doenças crónicas não 

transmissíveis, como a doença cardiovascular, o cancro e a Diabetes Mellitus tipo 

2 representam a maior ameaça para a saúde e desenvolvimento humano[1] Esta 

epidemia global é responsável por 79% das mortes nos países desenvolvidos 

com maior preponderância nas classes sociais mais desfavorecidas.[2, 3] Contudo, 

apesar da situação actual, a evidência científica comprova que as doenças 

crónicas não transmissíveis são evitáveis[4, 5] Mais de 80% das doenças 

cardiovasculares, 90% dos casos de Diabetes Mellitus tipo 2 e um terço de todos 

os tipos de cancro poderiam ser prevenidos, eliminando parte dos factores de 

risco, nomeadamente os hábitos tabágicos, a inactividade física, o uso abusivo de 

álcool e os hábitos alimentares desequilibrados.[6, 7] Com efeito, existe um forte 

suporte científico que apoia a teoria de que a alimentação e a nutrição contribuem 

significativamente para a promoção do bem-estar e da saúde[8-10]  

 A investigação mais recente sobre a importância dos factores alimentares 

na diminuição da morbilidade e mortalidade sugere que, 4,4% da 

responsabilidade global das doenças na Europa pode ser atribuída ao baixo 

consumo de frutos e hortícolas (F&H). [4, 11, 12] 

  O consumo alimentar mundial, ao longo do século XX, sofreu alterações 

dramáticas e uma expansão sem precedentes. O período pós 2ª Guerra Mundial e 

a Globalização proporcionaram um acesso mais facilitado a alimentos com baixa 

densidade nutricional, ricos em açúcar e gordura, sendo o consumo de F&H 

afectado negativamente.[13] Em Portugal a estrutura de consumo acompanhou a 
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tendência mundial, tendo sido abandonado, progressivamente, o Padrão de 

Alimentação Mediterrânea.[14] Os dados da última Balança Alimentar Portuguesa 

referem que os portugueses apresentam uma alimentação desequilibrada, sendo 

pobre em F&H.[15] No mesmo sentido, o estudo Pro Children©, cujo objectivo foi 

determinar o consumo de F&H em crianças europeias em idade escolar, refere 

que o consumo destas crianças é de 264g/dia, ficando muito aquém do 

preconizado pela OMS (400g).[16] No entanto, o projecto EPIPorto, refere que a 

média de consumo de F&H na população adulta da cidade do Porto é 392,5g/dia, 

estando este valor próximo das recomendações internacionais. [7] 

  Actualmente, na maioria dos países industrializados, está a iniciar-se um 

processo de alteração das opções alimentares, sendo referido um aumento do 

consumo de F&H.[17-19] Não obstante, verifica-se que as recomendações 

internacionais ainda não são atingidas pela maioria dos países europeus.[12] 

 A comunidade científica tem centrado a investigação da relação entre a 

saúde e o consumo de F&H mais correntemente em adultos. [13, 20]  Contudo, a 

crescente evidência científica demonstra que o consumo de F&H em crianças e 

adolescentes protege contra uma série de doenças características desta fase de 

desenvolvimento, apresentando aparentemente, um efeito protector contra o 

cancro na idade adulta.[11, 12]  

Nesta perspectiva, políticas alimentares direccionadas a crianças e 

adolescentes são fundamentais. De facto, esta é uma fase de desenvolvimento 

sujeita a profundas alterações, verificando-se que os hábitos alimentares não 

estão tão enraizados nestas faixas etárias como nos adultos, o que os torna mais 

flexíveis à mudança, sendo ainda de ressalvar que o padrão de consumo 
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alimentar adquirido durante a infância e adolescência tende a ser mantido durante 

a fase adulta.[21, 22]  Além disso, os jovens são um dos grupos predispostos a 

adoptar comportamentos alimentares desequilibrados, nomeadamente a elevada 

ingestão de alimentos ricos em energia, sendo importante uma intervenção 

precoce. Diversos são os factores que justificam a elaboração de políticas 

alimentares dirigidas a crianças e adolescentes, sendo expectável que este tipo 

de medidas tenha um impacto elevado na melhoria da saúde pública. [11] 

 Para promover alterações na ingestão de F&H, numerosas intervenções 

têm sido desenvolvidas.[8] De um modo geral, a maioria das políticas alimentares 

integra apenas uma das diferentes abordagens possíveis, resumindo-se, a 

programas comunitários, a acções de educação alimentar, a aconselhamento em 

unidades de cuidados primários ou a intervenções pontuais em crianças em idade 

escolar. Uma vez que estas políticas incidem apenas sobre alguns aspectos, são 

consideradas abordagens limitadas, podendo a sua eficácia ser afectada 

negativamente.[23]  Em consonância com o descrito, a revisão da literatura sugere 

que, de facto, o sucesso da maioria das intervenções alimentares para promoção 

da ingestão de F&H é apenas moderado, sendo todavia, efectivo pelo menos a 

curto prazo.[24-25] Genericamente, verifica-se que os resultados mais significativos 

das intervenções são observados em indivíduos com alto risco de desenvolver 

patologias, o que denota que estes terão uma maior motivação para adoptar uma 

alimentação mais equilibrada. Isto sugere ainda a necessidade de considerar 

separadamente diferentes grupos na população, criando intervenções adaptadas 

e específicas.[23]  
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 Para criar políticas de aumento da ingestão de F&H eficazes é necessário 

entender a etiologia dos comportamentos alimentares.[26] A Teoria Social 

Cognitiva (TSC) descreve o comportamento humano como sendo, reciprocamente, 

determinado pelas disposições internas (factores cognitivos) e pela influência 

ambiental, sendo que estes determinantes interagem entre si 

bidireccionalmente.[26-28] A associação entre TSC e psicologia cognitiva, que 

contempla as atitudes individuais, crenças e percepções sobre o comportamento, 

pode conduzir a um processo de mudança comportamental, que é dependente de 

aspectos críticos como a auto-eficácia, o autocontrole e a auto-avaliação. [28] O 

sucesso das intervenções alimentares deverá assim passar, necessariamente, 

pela identificação prévia dos determinantes mais importantes e instáveis.[29]  

 Actualmente a escola é o local onde os jovens passam a maior parte do 

dia, verificando-se que muitas crianças e adolescentes apenas tomam o pequeno-

almoço e o jantar em casa. As restantes refeições são realizadas usualmente na 

escola, o que faz recair sobre esta um papel fundamental no que concerne à 

alimentação dos seus alunos. Este local, é assim considerado um local 

privilegiado para fazer intervenções alimentares, permitindo também uma maior 

abrangência relativamente ao número de pessoas afectas às possíveis políticas 

alimentares a instituir.[30]          

 Em Portugal, no melhor conhecimento da autora, ainda não foram 

realizados estudos que permitam identificar as barreiras que afectam o consumo 

de F&H de adolescentes em contexto escolar. Este trabalho de investigação 

procura identificar essas mesmas barreiras para, em última instância, contribuir 

para a promoção do aumento do consumo de F&H.  
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OBJECTIVOS 
 

 

Geral 

 O presente estudo visa determinar as barreiras pessoais e ambientais que 

afectam a ingestão de Frutos e Hortícolas (F&H) em crianças e adolescentes em 

meio escolar. 
 

 

Específicos 

� Verificar se a população alvo aprecia e consome habitualmente F&H 

� Determinar a frequência de ingestão e as barreiras ao consumo de F&H na 

escola; 

� Analisar possíveis estratégias de aumento do consumo. 
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PARTICIPANTES E MÉTODOS 

 
1. Desenho do estudo e amostra 

 

 De acordo com os objectivos traçados desenvolveu-se um estudo 

descritivo, de desenho transversal, em 9 escolas básicas e secundárias do distrito 

do Porto. A amostra, constituída por alunos do terceiro ciclo, foi aleatoriamente 

seleccionada com base na conveniência de horários, sendo constituída por 902 

adolescentes. 

 O protocolo do estudo referente aos objectivos e procedimentos a 

desenvolver durante o trabalho de investigação foi apresentado ao Conselho 

Executivo de cada escola. Após aprovação, o estudo foi iniciado, decorrendo 

entre Fevereiro e Maio de 2009.  

 

2. Instrumento de recolha de informação 
 

 Na recolha de informação foi utilizado um questionário estruturado de 

aplicação directa para identificar características socio-demográficas dos alunos e 

pais e obter informação sobre o consumo de F&H dos alunos.  

Os três grupos de F&H considerados foram a fruta ao natural, os hortícolas 

crus e os hortícolas na sopa. 
 

 

I. Características sócio-demográficas 

 No que concerne às características sócio-demográficas dos alunos, 

procurou-se obter informação referente ao ano de nascimento, ao sexo e ao ano 

escolar que frequentavam. Relativamente aos pais foi recolhida informação sobre 

a escolaridade.  
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II. Determinação do consumo F&H 

 De forma a proceder-se à avaliação da ingestão de F&H foram elaboradas 

questões que seguiam a linha do questionário do estudo Pro Children© e do 

Questionário de Frequência Alimentar [7]. 

Os alunos foram inquiridos relativamente ao número de refeições, à 

apreciação e consumo habitual de F&H, à frequência de ingestão destes 

alimentos na escola e às barreiras que identificavam como limitadoras de um 

maior consumo em meio escolar.  

Os adolescentes que não almoçavam na escola foram instruídos para não 

responderem às questões relativas à frequência e à identificação de barreiras ao 

consumo de sopa.  

As questões referentes à frequência de consumo na escola compreendiam 

7 categorias que foram re-agrupadas, passando a considerar-se apenas 3.  

 No que diz respeito à identificação das barreiras ao consumo, as questões 

eram análogas para os diferentes grupos de F&H, sendo constituídas por opções 

de resposta fechada e de resposta aberta. 

 Para testar a qualidade do questionário procedeu-se à realização de um 

estudo piloto com alunos não incluídos na amostra em estudo, contudo com 

características semelhantes. Os questionários aplicados foram posteriormente 

excluídos, sendo identificada a necessidade de efectuar alterações no 

questionário inicial. 
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3. Caracterização do consumo nos bares 
 

 A caracterização do consumo na escola foi feita através da análise da 

quantidade dos produtos alimentares consumidos no bar durante um mês, sendo 

essa informação requerida ao Conselho Executivo de cada escola. 

 

4. Avaliação de uma política de preços no consumo de F&H em meio 

escolar  

� A participação nesta estratégia restringiu-se apenas a 3 escolas do estudo, 

nas quais previamente, foram disponibilizados os Frutos e Hortícolas 

Minimamente Processados (FHMP), assegurando deste modo, o contacto prévio 

dos alunos com esta gama de produtos. Para a avaliação do efeito do preço F&H 

no consumo foi aplicado um desconto de 20% no preço dos produtos por um 

período de 2 semanas (semanas 19 e 20), seguindo-se um período de 2 semanas 

em que não foi aplicada qualquer promoção (semanas 21 e 22). As condições de 

comercialização contemplavam a entrega dos produtos (facturação) e a devolução 

das unidades fora de prazo, podendo assim ser feita a análise do consumo 

efectuado. 

� Durante o período de promoção, o desconto foi comunicado aos 

utilizadores dos bufetes pela afixação de um cartaz com identificação da marca 

comercializada e de imagens dos produtos. 

 
5. Tratamento estatístico 

 As informações obtidas foram analisadas no programa Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) versão 15.0® para Windows. 
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 Para as diferentes variáveis numéricas em estudo procedeu-se à avaliação 

da normalidade da distribuição. Apesar da dimensão da amostra (n=902), quando 

rejeitada a normalidade das referidas variáveis, procedeu-se à aplicação de testes 

não paramétricos.  

 Para verificar associações entre variáveis nominais utilizou-se o teste de 

Qui-Quadrado, para verificar a associação entre as frequências de consumo com 

género usou-se o teste Mann Whitney e para avaliar a correlação entre variáveis 

socio-demográficas e as frequências de consumo procedeu-se à realização da 

Correlação de Spearman.  

 Para todos os testes aplicados considerou-se um intervalo de confiança de 

95%. 
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RESULTADOS 

  

 As actividades propostas foram exequíveis e aceites por todos os 

participantes. Apenas se censurou a informação referente a um questionário, uma 

vez que o ano de nascimento do aluno não se enquadrava nos limites espectáveis 

para o grupo em estudo. 

 

Caracterização socio-demográfica da amostra 

 Dos 902 participantes, 492 pertenciam ao sexo masculino (54,5%) e 410 ao 

sexo feminino (45,5%), apresentando idades compreendidas entre os 12 e os 20 

anos, com média e desvio padrão de 14,95 e 1,58 anos respectivamente.  

 Relativamente à escolaridade dos pais, verificou-se que 43% das mães e 

45% dos pais possuía uma escolaridade equivalente ao 1º ou 2º ciclo do ensino 

básico. Apenas 12% das mães e 11,6% dos pais possuíam habilitações a nível do 

ensino superior.�

 
Análise do consumo alimentar    

 O estudo da apreciação e hábito de consumo de Frutos e Hortícolas (F&H) 

revelou que, relativamente à fruta 98% dos inquiridos gosta e 94% consome 

habitualmente. No que concerne aos hortícolas crus (HTC) verificou-se que a 

percentagem de alunos que gosta (79%) é inferior à percentagem de alunos que 

consome (84%) consome. Da mesma forma, a percentagem de alunos que gosta 

(85%) é inferior à que consome habitualmente (89%). 

 No gráfico 1, encontram-se descritas as frequências de consumo de cada 

um dos grupos de F&H considerados. Em geral, a percentagem de inquiridos com 
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baixo consumo (≤1 vez por semana) é elevada. Pelo contrário, a percentagem de 

alunos que consome F&H cinco vezes por semana é muito baixa, podendo 

salientar-se que os HTC são os mais preteridos. 
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Consumo de F&H em função das características sócio-demográficas 
 
 

� Influência do Género 
 

 

 O resultado da associação entre a apreciação de F&H (Gosta de F&H) com o 

género não apresentou dependência significativa (tabela 1).  

 Em relação ao hábito de consumo de F&H, apenas se verificou uma 

dependência significativa entre o hábito de consumo de HTC e o género (tabela 1).   

  Quanto à frequência de consumo de F&H na escola, esta não apresentou 

diferenças entre sexos.   

 

Gráfico 1: Frequência semanal de consumo de Fruta, Hortícolas Crus e Sopa na escola. 



����

�

������������	
��
	������������������	����

�

��

Feminino 404 98,0 80,9 85,9

Masculino 484 97,0 77,1 83,1

n Hábito de 
Consumo - Fruta p Hábito de 

Consumo - HTC p    Hábito de 
Consumo - Sopa p

Feminino 401 85,3 86,3 91,3

Masculino 480 93,1 81,0 87,3

p Gosta de Sopa pn Gosta de Fruta p Gosta de HTC

Género

0,180 0,037 0,059Género

0,2470,1590,491

  

 

 

   

  

 

 

n – Número total de adolescentes nesta categoria. 

Tabela 1: Relação entre o género com a percentagem de apreciação e com o hábito de consumo 
de F&H. 
 

� Influência da Idade dos alunos e da Escolaridade dos pais  

 

 A análise da Tabela 2 permitiu aferir que, a correlação da idade com a 

apreciação e hábito de consumo de fruta, não apresenta significado estatístico. 

Por oposição, a associação da idade com frequência de consumo de fruta na 

escola foi significativa, sendo essa associação negativa (ρ =-0,091, p=0,006). A 

realização de idêntica análise para os HTC permitiu verificar uma correlação 

significativa entre a idade e a apreciação (p=0,021), também com sentido negativo 

(ρ=-0,077). Por outro lado, a correlação da idade com o hábito de consumo de HTC 

e a frequência de consumo destes alimentos na escola, não revelou correlações 

significativas. No que diz respeito à sopa, a correlação entre a idade e as 

variáveis relativas à apreciação, hábito de consumo e frequência de consumo na 

escola não apresenta significado estatístico (tabela 2).  

No que concerne à correlação entre a escolaridade dos pais e as variáveis 

de interesse (apreciação e hábito de consumo de F&H e frequência de consumo de F&H na 

escola) não se averiguaram diferenças significativas (tabela 2).  
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 Gosta de Fruta Gosta de HTC Gosta de Sopa 

Idade 
 

0,050 -0,077* -0,047 

Escolaridade Pai 0,002 
 

0,026 
 

0,000 

Escolaridade Mãe -0,028 0,024 0,016 

 

  Freq. De consumo 
de Fruta na escola 

Freq. de consumo 
de HTC na escola 

Freq. de consumo 
de Sopa na escola 

Idade     -0,091** 0,018 -0,029 

Escolaridade Pai 0,016 0,038 -0,045 

Escolaridade Mãe 0,026 0,046  0,008 

                
Tabela 2: Correlação entre a idade do aluno, a escolaridade dos pais e as variáveis: “Gostar”, 
“Hábito de Consumo” e “Frequência de Consumo de F&H na escola” 

 
 
 
 
Barreiras ao consumo de F&H em contexto escolar 
 

 

 A análise das diferentes barreiras ao consumo de F&H foi realizada tendo 

em consideração o género, encontrando-se diferenças significativas para os 

grupos de F&H considerados (fruta p=0,025; HTC p=0,000; sopa p=0,014).  

 No que diz respeito à fruta as principais barreiras identificadas foram a falta 

de variedade e baixa oferta (tabela 3). No caso dos HTC, os adolescentes 

reconheceram como barreiras mais importantes o sabor desagradável e a 

reduzida variedade de produtos (tabela 4). Relativamente à sopa, o sabor 

desagradável foi focado como a principal barreira ao consumo (tabela 5). 

 A falta de hábito de consumo de F&H na escola foi indicada como uma das 

barreiras cruciais para o baixo consumo destes alimentos, sendo esta barreira 

comum aos três grupos de F&H considerados.  

 Háb. comer Fruta Háb. comer HTC Háb. Comer Sopa 
Idade  0,010 -0,056 0,051 

Escolaridade Pai 0,050 0,006   0,010 

Escolaridade Mãe  

-0,003 
 

-0,002 
 

 -0,051 
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 A opção “Outro motivo” era uma questão de resposta aberta, sendo 

analisada separadamente. No que diz respeito à fruta e aos HTC, o principal 

motivo referido pelos alunos para o baixo consumo é o facto de não almoçarem 

na escola (fruta-69%;HTC-70%). Em relação à sopa, 60% dos alunos referiram não 

consumir mais sopa porque, simplesmente não queriam.  

 
 Género 

 Feminino (%) Masculino (%) 

 
 
 
 
Barreiras ao 
Consumo  
de Fruta 
 
 
 

 

Pouca oferta 
disponível 20,2 26,8 

Falta de hábito de 
consumo 19,6 22,1 

Falta de variedade da 
fruta disponível 21,8 16,9 

Falta de tempo para 
comer 8,4 11,9 

Preferência por outros 
produtos alimentares 4,5 4,3 

Dificuldade em comer 
(descascar) 3,1 2,9 
 

Outro motivo 22,4 15,2 
       Número de casos válidos 778 

     
                     Tabela 3: Barreiras ao consumo de Fruta 

 
 

 Género 
 Feminino (%)  Masculino (%) 

 
 
 
Barreiras ao  
Consumo  
de HTC 

 
 
 
 

Sabor desagradável 23,9 30,5 
Falta de hábito de 
consumo 19,6 22,1 

Falta de variedade de 
hortícolas 18,3 21,5 

Apresentação 
desagradável 8,6 5,4 

Baixa disponibilidade 
de saladas 5,8 7,8 

Preferência por outros 
produtos alimentares 0,6 2,1 

Outro motivo 35 22,2 
       Número de casos válidos: 783 
 
      Tabela 4: Barreiras ao consumo de Hortícolas Crus 
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       Género 
 Feminino (%) Masculino (%) 

 
 
 
 
Barreiras ao 
Consumo  
de Sopa 

 
 
 

 

Sabor desagradável 31,8 36,5 
Falta de hábito de 
consumo 18,0 28,6 

Apresentação 
desagradável 6,9 7,1 

Falta de variedade de 
hortícolas 5,5 3,3 

Preferência por outros 
produtos alimentares 1,4 1,7 

Outro motivo 36,4 22,8 
 Número de casos válidos: 458  

      
       Tabela 5: Barreiras ao consumo de Sopa  
 
       

 
 

Avaliação de uma estratégia de preço na promoção do consumo de F&H em 

bares escolares, através de Frutos e Hortícolas Minimamente Processados 

(FHMP) 
 

No estudo da promoção do consumo de F&H através dos FHMP 

participaram 3 escolas denominadas por A, B e C.  

 A análise dos resultados revela que, nas escolas A e B o consumo de F&H 

durante o período de promoção foi praticamente o dobro do consumo após a 

promoção (tabela 6). Relativamente ao consumo da escola C, este foi condicionado 

pelo facto de na primeira semana após a promoção a escola não ter solicitado 

nenhum produto. Todavia, na segunda semana a quantidade de FHMP requerida 

foi totalmente comercializada. Nesta escola não foi assim possível determinar a 

evolução do consumo.   

Os resultados são indicadores que o preço poderá influenciar o consumo 

de F&H na escola. 
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Escolas Promoção Facturação Consumo Diversidade de produtos consumidos 

A Não 64 49 6 
Sim 182 124 13 

B Não 81 60 10 
Sim 187 111 13 

C* Não 20 20 3 
Sim 179 135 13 

* Não efectuou pedido de produto na semana 21  

Sim – Aplicação de 20% de desconto (semanas 19 e 20) Não – Ausência da aplicação de desconto (semanas 21 e 22) 

Tabela 6: Consumo de FHMP (unidades) antes e após uma estratégia de preços  

 

 

Consumo no bar das escolas 
  

A análise dos produtos vendidos no bar de diferentes escolas permitiu 

caracterizar a disponibilidade de F&H, bem como de outros produtos alimentares. 

 A tabela 7 é exemplo do consumo alimentar parcial de uma escola, o qual 

foi considerado semelhante na maioria das escolas do estudo.  

 A disponibilidade de fruta no bar da escola era muito baixa, verificando-se 

que a variedade se restringia a dois ou três tipos de fruta. Por outro lado, os HTC 

e a sopa não estavam contemplados nos produtos alimentares disponíveis. 

Relativamente aos restantes produtos, verificou-se que a maioria eram alimentos 

a limitar ou a indisponibilizar, de acordo com o referencial da Direcção Geral de 

Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC). [34, 35] 
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Produtos alimentares Quantidade Classificação 
Compal 1.855 A 
Lanche Misto 899 C 
Pão com manteiga 656 B 
Bongo 494 C 
Sandes Mista  462 B 
Leite achocolatado 446 C 
Sandes de fiambre 331 B 
Água sem gás 330 A 
Pasteis 325 C 
Croissant com manteiga 310 C 
Croissant misto 309 C 
Pão de mistura misto 306 A 
Pão de mistura com manteiga 303 B 
Croissant com fiambre 250 C 
Sandes de queijo 236 A 
Arrufadas  214 C 
Copo de leite 171 A 
Pão de mistura com fiambre 16 A 
Princesa negra 145 C 
Torcidos 106 C 
Fruta 94 A 
Conventuais 67 C 
Iogurte simples 65 A 

        A – Alimento a ser promovido; B – Alimento a ser limitado; C – Alimento a ser indisponibilizado 
 
 

Tabela 7: Quantidade mensal de alguns alimentos comercializados no bar, com respectiva 
classificação relativa à disponibilidade segundo a DGIDC 
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DISCUSSÃO 

  

Os resultados descritos neste estudo indicam que os alunos têm uma 

atitude positiva face aos Frutos e Hortícolas (F&H), sendo demonstrada através da 

elevada percentagem de alunos que os aprecia e os consome habitualmente. 

Todavia, o estudo da frequência da ingestão desses alimentos na escola revela 

que o consumo é muito baixo, sendo condicionado por diferentes barreiras. 

Aparentemente, o consumo de fruta está mais associado a determinantes 

ambientais, como a disponibilidade e a variedade, ao passo que o consumo de 

hortícolas crus e hortícolas na sopa é mais influenciado por determinantes 

pessoais, como por exemplo, as preferências em termos de sabor. [30]  

Os resultados do presente trabalho revelam um baixo número de 

associações significativas entre as variáveis de interesse (apreciação e hábito de 

consumo F&H e frequência de consumo de F&H na escola) e as características sócio-

demográficas, como o género, a idade e a escolaridade dos pais. Contrariamente, 

diversos estudos têm aferido uma grande influência das características sócio-

demográficas no consumo de F&H.[4, 21] Em relação ao género verificou-se uma 

dependência significativa com o hábito de consumo de hortícolas crus (HTC). 

Quanto à idade, esta apenas se correlacionou com a frequência de consumo fruta 

e com a apreciação de HTC, obtendo-se uma correlação negativa. Estes 

resultados significam que quanto mais velhos são os alunos menor é a frequência 

de consumo de fruta e a apreciação de HTC. 

 De um modo geral, a revisão da literatura relativa à temática dos 

determinantes de ingestão de F&H revela que, a disponibilidade e as preferências 
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relacionadas com o sabor são os principais determinantes de consumo. [21, 27] O 

presente estudo permitiu verificar que a baixa variedade e disponibilidade de F&H, 

a falta de hábito de consumo e a baixa preferência em termos de sabor são os 

determinantes mais fortes e consistentes, sendo observadas diferenças 

significativas entre sexos. Neste sentido, é possível afirmar que os resultados 

obtidos neste trabalho estão de acordo com os resultado descritos por outros 

autores, apesar da nossa abordagem ter sido realizada apenas em contexto 

escolar. [21, 27] 

 Curiosamente, apesar da disponibilidade ser referida como um 

determinante fundamental do consumo de F&H, a sua relação com a ingestão 

destes alimentos ainda não foi muito explorada, especialmente em contexto 

escolar.[31] Contudo, investigadores nesta área demonstraram que, crianças com 

acesso facilitado a grande quantidade de F&H em casa, tinham um consumo 

elevado, comparativamente a crianças que apenas tinham um acesso médio ou 

baixo, sendo obtidas diferenças significativas entre os três grupos.[27] Concluíram 

ainda, que existe uma forte relação entre a disponibilidade, as preferências e a 

ingestão. [27, 32] Um outro dado interessante foi verificar que, crianças que referem 

uma baixa preferência em termos de sabor por F&H aumentam a ingestão quando 

estes produtos são disponibilizados. [33] 

 As barreiras identificadas neste trabalho de investigação reforçam a 

importância da escola no fornecimento de F&H pelos bares, em quantidade e 

variedade adequada. Contudo, comprovadamente isso não acontece na maioria 

das escolas em estudo. De facto, a nossa análise demonstrou que nas escolas a 
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disponibilidade é muito baixa, tal como a variedade, o que torna a escolha de F&H 

monótona e pouco apelativa para os alunos.  

 Um determinante expectável de constituir uma barreira ao consumo de 

F&H era o preço, ou melhor a relação custo-benefício. Contudo, este não foi 

identificado como uma barreira pela nossa amostra. Não obstante, a realização do 

estudo paralelo referente à avaliação da estratégia de preço na promoção de F&H 

permitiu identificar o preço como determinante de consumo. Com efeito, a 

comercialização dos Frutos e Hortícolas Minimamente Processados (FHMP) 

durante promoção foi bastante superior ao consumo nas duas semanas após o 

seu término. Neste sentido, o preço deverá ser um factor a ter em consideração 

aquando da elaboração de intervenções.  

Um outro condicionante das opções saudáveis é a oferta paralela de 

produtos alimentares pouco saudáveis que não devem estar disponíveis nas 

escolas. O Ministério da Educação criou um referencial que visa não só a 

contextualização do fenómeno da má-nutrição e os seus custos para a saúde, 

mas também serve de guia para sensibilizar para as novas ofertas alimentares e 

para a adopção de comportamentos críticos em relação a essas ofertas. Este 

referencial indica, explicitamente, os alimentos a promover, a limitar e a 

indisponibilizar no bar escolar. [34] Apesar disso, vários estudos, concordantes com 

o presente trabalho, determinaram que a maioria dos produtos alimentares 

disponíveis apresenta uma baixa qualidade nutricional, sendo mínima a 

percentagem de produtos a promover, como os F&H. [35, 36] Deste modo, verifica-

se que as indicações do Ministério da Educação não são cumpridas por um 

grande número de escolas. Esta situação é particularmente alarmante, tendo em 



��

�

���������	
��
	������������������	�������

�

��

conta que os refeitórios e bares devem funcionar como verdadeiros locais de 

reforço positivo de comportamentos alimentares saudáveis, e sérios 

transmissores de mensagens educativas coerentes e concordantes com os 

conteúdos programáticos expressos no currículo leccionado.[36, 37] Ao longo do 

estudo, foi ainda possível constatar que alguns funcionários dos bares das 

escolas desresponsabilizam a função da escola como veículo de adopção de 

comportamentos saudáveis dos jovens. Estes referem que o motivo da baixa 

disponibilidade de F&H na escola, se justifica pelo pressuposto de que esse 

aumento não implicaria maior consumo.  

 Não obstante é importante salientar que não será viável apostar numa 

oferta alimentar saudável ao nível do bar das escolas, deixando acessíveis 

máquinas de venda automática, onde os produtos disponibilizados são 

maioritariamente alimentos que não devem constar na alimentação diária desta 

faixa etária.[38, 39] 

 Neste sentido, e tendo em conta a importância da ingestão adequada de 

F&H, deverão ser elaborados programas de intervenção a nível escolar, uma vez 

que estes são práticos, implementados com um baixo custo e abrangem uma 

elevada percentagem de jovens[11, 25] Todavia, parte das intervenções elaboradas 

actualmente têm uma eficácia moderada, uma vez que alguns factores 

fundamentais não são integrados aquando da sua elaboração. [23, 30] O desenho 

das intervenções deverá considerar uma duração mínima de 12 meses, contando 

com a colaboração de pais, funcionários da escola e professores, sendo 

importante incluir informação relevante no currículo escolar. Deve-se ainda reduzir 

o acesso a produtos pouco saudáveis, aumentando-se a oferta de F&H. Por fim 
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poderá ser interessante a definição de um leadership que possa encorajar os 

pares a aumentar o consumo de F&H.[11] A abordagem deve assim ser 

multifacetada, incluindo as diferentes abordagens possíveis. [11, 40, 41] 

  A resolução nº 24/2009 do Governo Português visa a prevenção e o 

combate à obesidade infantil, sendo de salientar que uma das medidas mais 

importantes desta resolução relaciona-se com a adesão ao programa comunitário 

de distribuição gratuita de F&H nas escolas.[42] Esta acção, já implementada 

noutros países, parece ter um efeito positivo no aumento na ingestão de F&H, 

sendo acompanhado pela diminuição do consumo de alimentos pouco 

saudáveis[25, 43] Todavia, um aspecto importante destes programas é o facto de 

estes proporcionarem o contacto dos jovens com novos sabores, sendo esta uma 

via possível para estimular as preferências em termos de sabor e o consumo 

destes produtos[43] 

 A força deste estudo deve-se a uma grande e representativa amostra com 

alto nível de participação. 

 Futuras investigações irão beneficiar duma melhoria no desenho, na 

metodologia do estudo, bem como no controlo de possíveis confundidores. A 

natureza transversal do estudo limita a capacidade de inferir sobre as direcções 

de influência/causalidade. Neste sentido, novos estudos de desenho longitudinal 

deverão ser elaborados, utilizando variáveis qualitativas, quantitativas e medidas 

mais específicas para determinar a ingestão de F&H, e deste modo melhorar a 

compreensão dos factores associados à ingestão.    
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CONCLUSÕES 
  

 O presente trabalho de investigação pretendeu ser uma contribuição para 

ampliar o conhecimento sobre as estratégias mais eficazes de promoção do 

consumo de F&H nas crianças e adolescentes em contexto escolar. 

 Um dos maiores desafios actuais dos profissionais de saúde passa pela 

tentativa de alteração efectiva da ingestão alimentar das populações, sendo 

necessário o desenho de estratégias eficazes que não se baseiem em modelos 

que expliquem apenas um aspecto do comportamento alimentar. 

 As crianças e os adolescentes em meio escolar deverão ser um dos 

principiais alvos das políticas alimentares, que devem proporcionar alterações 

ambientais e capacitar os jovens para a adopção autónoma de comportamentos 

saudáveis.  

A alimentação, em particular a alimentação escolar, deve estar no centro 

das preocupações de várias instituições públicas, nomeadamente escolas e 

autarquias. A escola deve ser responsável por disponibilizar uma oferta alimentar 

equilibrada, restringindo alimentos pouco saudáveis. Contudo estes são uma 

fonte adicional de rendimento, mas da qual escola deve prescindir, em favor da 

saúde dos seus alunos. Quanto às autarquias, estas devem ser mais rigorosas no 

cumprimento da legislação em vigor, referente à concessão de licenças a 

estabelecimentos comerciais na área envolvente à escola. Além disso, as 

autarquias devem ter colaboração de Nutricionistas responsáveis pela melhoria 

da qualidade alimentar e nutricional dos produtos disponíveis em ambiente 

escolar, a par da supervisão contínua de todos os procedimentos de segurança 

alimentar inerente à confecção das refeições. 
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