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RESUMO 

O estudo do comportamento alimentar humano integra para além dos 

mecanismos fisiológicos, a influência de factores cognitivos e de outras variáveis 

relacionadas com o contexto sócio-económico, estilo de vida e condicionantes 

culturais próprias do meio onde se vive. 

A Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) é uma doença grave, podendo 

constituir condição de maior ou menor risco ao desenvolvimento da criança, de 

acordo com o contexto onde esta está inserida. Entre as principais reacções de 

comportamento da criança salienta-se a angustia e a ansiedade. As várias 

restrições impostas pela doença, por exemplo a nível alimentar e da actividade 

física, podem gerar inseguranças, medos e conflitos pessoais na criança. Por 

parte dos pais há perda de controlo sobre o comportamento geral da criança, 

como consequência da alteração das práticas dos cuidados habituais 

dispensados à mesma, gerando um quadro típico de superproteção. 

Propomo-nos neste trabalho comparar um grupo de crianças em remissão 

para leucemia linfoblástica aguda com um grupo de crianças saudáveis, 

relativamente ao estado de nutrição e ao comportamento alimentar. 

A amostra é constituída por dois grupos de crianças entre os 6 e os 13 anos: 

o grupo de estudo é constituído por 34 crianças em remissão para LLA e o grupo 

de controlo é constituído por 60 crianças saudáveis e eutróficas em relação aos 

padrões de referência. 

O protocolo de estudo consistiu em avaliação antropométrica, da prática de 

desporto e a caracterização do comportamento alimentar da criança e avaliação 
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social, demográfica e antropométrica dos progenitores. É apresentado o estudo 

comparativo entre os dois grupos e a relação entre as várias variáveis. 

Em conclusão, o grupo em estudo apresenta uma prevalência de obesidade 

superior à encontrada para a população saudável. Este mesmo grupo apresenta 

os valores mais baixos, relativamente à percepção da "pressão para comer" e 

"restrição para comer", e verificou-se a existência de uma associação negativa, 

entre a "restrição para comer" e o IMC das crianças. O grupo de estudo apresenta 

os valores mais elevados para os factores "comer vagarosamente" e "resposta a 

alimentos / prazer em comer", que por sua vez se encontram associados 

positivamente ao IMC destas crianças. Este grupo apresenta também uma 

associação positiva entre a percepção da "pressão para comer" e o factor 

"selectividade". Relativamente aos progenitores, é o grupo de estudo que 

apresenta maior percentagem de sobrecarga ponderal, não sendo observadas 

quaisquer diferenças sócio-demográficas entre os dois grupos. 

Palavras chave: crianças, comportamento alimentar, estado de nutrição, leucemia 

linfoblástica aguda 
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ABSTRACT 

The study of eating behaviour integrates physiological mechanisms, the 

influence of cognitive factors and other variables relating to the socioeconomic 

context, the lifestyle and the cultural environment. 

Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is a serious disease that can be a risk to 

the developing child, depending the environment. 

We can highlight sorrow and anxiousness in the child's behaviour reactions. 

The imposed eating and physical activity restrictions can trigger insecurity, fear 

and conflicts in the child. The parents loose control over the child's behaviour, as a 

consequence of the change in the daily routine, creating a very protective 

environment. 

The aim of this study is to compare a group of children in remission from 

acute lymphoblastic leukemia with a group of healthy children, regarding their 

nutritional state and eating behaviour. 

The participants are children between 6 and 13 years old: one group consists 

of 34 children in remission from ALL, and the control group consists of 60 healthy 

and non-obese children. 

The study's protocol included anthropometric measurements, physical 

activity assessment and eating behaviour characterization for the children and 

social, demographic e anthropometric characterization for the parents. We report 

the comparative study between the two groups and the relation between the 

variables. 

In conclusion, the study group reports: a higher overweight prevalence than the 

one found in healthy population; the lowest values regarding the perception of 
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"pressure to eat" and "restriction to eat"; a negative association between the 

"restriction to eat" and the child's BMI; highest values for the "slowness in eating" 

and "food responsiveness I enjoyment of food" that, in turn, are associated to the 

child's BMI; a positive association between "pressure to eat" and "fussiness". 

Regarding the parents, the study group has the highest percentage of overweight 

and we couldn't find any sociodemografic statistics differences between the two 

groups. 

Key words: children, eating behaviour, nutritional state, acute lymphoblastic 

leukaemia. 
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1. INTRODUÇÃO 



Introdução 

O estudo do comportamento alimentar humano integra, para além dos 

mecanismos fisiológicos, a influência de factores cognitivos e de variáveis 

relacionadas com o contexto sócio-económico, o estilo de vida, e condicionantes 

culturais próprias do meio onde se vive (1). 

A alimentação ideal para as crianças será aquela que promove a saúde, 

proporciona um adequado crescimento e previne a doença. Um padrão alimentar 

equilibrado e adequado às necessidades das crianças compreenderá uma 

alimentação variada de modo a integrar alimentos que proporcionem os nutrientes 

necessários em proporção e quantidade adequadas. A variedade da alimentação 

é a principal forma de garantir a satisfação de todas as necessidades do 

organismo em nutrimentos, e evitar o excesso de ingestão de certas substâncias 

com riscos para a saúde. 

Escolher uma alimentação saudável não depende apenas de uma 

informação nutricional adequada. A selecção de alimentos tem a ver com as 

preferências desenvolvidas, e com factores psicológicos e sociais. É necessário 

conhecer o processo de ingestão alimentar, do ponto de vista psicológico e 

sociocultural, e conhecer as atitudes que influenciam este processo de decisão, 

com o objectivo de tornarem mais eficazes as medidas de educação para a saúde 

e de se melhorarem os hábitos e os comportamentos (2). 

Ao longo do desenvolvimento da criança, certas etapas constituem 

momentos especialmente sensíveis para ensinar comportamentos saudáveis. 

Esses momentos variam conforme a maturidade da criança para compreender e 

aprender tarefas de diferente complexidade. Se existem momentos propícios para 

ensinar os hábitos correctos, existem também períodos em que se está mais 

susceptível para adquirir os "maus hábitos" (2). 
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Introdução 

As atitudes relativas à saúde vão sendo adquiridas pela criança, ao longo do 

processo de desenvolvimento. São aprendidas no contexto familiar, e evoluem 

por influência dos companheiros, dos conhecimentos escolares e pela informação 

obtida através dos meios de comunicação social. As atitudes são parte importante 

da personalidade, e tendem a manter-se estáveis, ao longo do tempo. 

Propomo-nos neste trabalho comparar um grupo de crianças em remissão 

para leucemia linfoblástica aguda com um grupo de crianças saudáveis, 

relativamente ao estado de nutrição e ao comportamento alimentar. 

A Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) é uma doença grave. Os maiores 

receios dos pais são a morte da criança e a incerteza relativa ao sucesso do 

tratamento. Perante estes receios, os pais desenvolvem uma estratégia 

fundamental - a focalização na criança. A criança doente torna-se o centro da 

dinâmica familiar, exigindo novos recursos e competências ao papel parental, 

independentemente da existência de outros filos. Aos pais é exigido o apoio total 

de modo a criar estratégias de minimização do sofrimento da criança. 

Embora cada vez mais eficiente, o tratamento para LLA, não elimina a 

necessidade da criança estar submetida a uma situação de stress, que envolve 

dor e desconforto. Esta situação incluí a duração prolongada do tratamento, os 

métodos invasivos dos procedimentos médicos, os efeitos da quimioterapia e os 

riscos de recidiva após o tratamento. Situações como estas podem constituir uma 

condição de maior ou menor risco, ao desenvolvimento normal da criança, de 

acordo com o contexto onde está inserida. 

Entre as principais reacções de comportamento da criança é importante 

salientar a angustia e a ansiedade sentidas perante o diagnóstico da doença e 

dos procedimentos de tratamento, até então desconhecidos, e que passam a 
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Introdução 

repetir-se periodicamente. O ter que se submeter a exames invasivos provoca, 

na criança, a sensação de perda de controlo pelo próprio corpo. Daí resulta uma 

diminuição da sua sociabilidade, como consequência da rotina dos ambientes 

hospitalares, que leva ao afastamento do contexto familiar, até aí habituada. As 

restrições a nível alimentar e da actividade física podem gerar inseguranças, 

medos e conflitos pessoais na criança. Por parte dos pais há perda de controlo 

sobre o comportamento geral da criança, como consequência da alteração das 

práticas dos cuidados habituais dispensados à mesma, gerando um quadro típico 

de superproteção. Deste quadro descrito, a criança pode aproveitar para obter 

algumas recompensas que, sem a doença, não poderiam ser obtidas (3,4). 

Um dos objectivos da nossa investigação é conhecer as alterações no 

comportamento alimentar que se encontram associadas à ingestão alimentar, em 

crianças em remissão para LLA, e saber quais as repercussões no seu estado 

nutricional. 

Numa primeira parte apresentamos uma revisão sobre alguns dos efeitos 

pós tratamento da leucemia linfoblástica aguda, nomeadamente sobre o estado 

de nutrição, que são os menos documentados. Segue-se uma revisão sobre a 

obesidade e o comportamento alimentar nas crianças. 

Salienta-se a importância dos primeiros anos de vida para a aquisição de 

bons hábitos alimentares, contribuindo para isso o meio familiar, o ambiente 

social, e os factores genéticos. Descreve-se o conceito de restrição e desinibição 

alimentar, utilizados para captar as diferenças individuais, relacionadas com a 

alimentação e o controlo de peso. 

Numa segunda parte são revistos alguns inquéritos utilizados 

internacionalmente para a avaliação do comportamento alimentar. Para a nossa 
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Introdução 

investigação optamos por dois desses inquéritos, pelo que realizamos o trabalho 

de validação. 

Segue-se o estudo comparativo das crianças em remissão para LLA versus 

crianças saudáveis relativamente ao estado de nutrição, à prática de desporto, ao 

comportamento alimentar, bem como dos factores demográficos e culturais dos 

progenitores. É também descrita a relação entre as várias variáveis. 

Por último, fazemos a discussão dos resultados e descrevemos as 

associações verificadas entre o comportamento alimentar e o estado de nutrição 

das crianças em remissão para LLA. 
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2. LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA 



Leucemia Linfoblástica Aguda 

A leucemia linfoblástica aguda é a doença maligna mais comum na infância 

e representa cerca de 1/3 de todas as doenças oncológicas em idade pediátrica. 

A incidência é cerca de 30/1.000.000 e é similar por todo o mundo. Nos EUA há 

cerca de 2000-2500 casos novos por ano. A doença ocorre mais frequentemente 

na raça caucasiana que na negra sendo mais frequente no sexo masculino. O 

pico de incidência situa-se entre os 2 e os 5 anos de idade (5). 

Uma pequena percentagem de casos está associado a síndromas genéticos 

mas a maioria das causas é desconhecida. Muitos factores ambientais (radiação 

ionizante, campos electromagnéticos, uso de álcool e tabaco durante a gestação) 

foram investigados como potenciais factores de risco, mas nenhum foi 

definitivamente demonstrado como causador de LLA (5). 

A sobrevivência para crianças com LLA, a longo termo, após tratamento, tem 

vindo a aumentar nos últimos 20 anos, atingindo os 70%. Surge agora o esforço 

de todos os profissionais que lidam com estas crianças, em valorizar a qualidade 

da sobrevivência, evitando os efeitos adversos do tratamento (6-9). 

Todas as crianças do nosso estudo seguiram o protocolo recomendado pela 

EORTC - European Organization for Research and Treatment of Cancer, 

utilizando o protocolo Children's Leukemia Group, em vigor entre 1995 e 2000 

(www.eortc.be). Este protocolo não inclui radioterapia, apenas quimioterapia. Dos 

inúmeros efeitos secundários da quimioterapia destacam-se os mais evidentes, 

para a criança e seus familiares, como por exemplo astenia, anorexia, mucosites, 

diarreia, perda de cabelo, náuseas e vómitos. 

Vários efeitos tardios, pós tratamento, estão descritos nos sobreviventes 

desta doença: cardiotoxicidade, disfunção hepática, desordens no crescimento e 

na puberdade, segundas neoplasias, problemas emocionais e psicológicos. Um 
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Leucemia Linfoblástica Aguda 

desses efeitos, a obesidade, é o menos documentado. A obesidade é verificada 

tanto durante o tratamento como após este finalizar, e com vários tipos de 

tratamento (6,10). 

Nestas crianças, pode observar-se também, uma diminuição na taxa de 

crescimento, mas apenas durante o 1o ano de tratamento; após este finalizar, o 

crescimento volta ao normal (11-16). 

Birkebaek et ai. (6) estudaram um grupo de crianças ao longo de 20 anos de 

remissão para LLA, e observaram que o seu IMC (zscore) aumentou desde o 

diagnóstico até ao atingimento da estatura final, concluindo que 36% das crianças 

estudadas eram obesas aquando da estatura final. 

Reilly et ai. (7) observaram num grupo de crianças escocesas com LLA, que 

a prevalência de obesidade, ao diagnóstico, era inferior a 2%, subindo para 16 % 

três anos após o tratamento finalizar. Em crianças inglesas com LLA, estes 

autores descreveram uma prevalência de obesidade, 3 vezes superior ao 

verificado em crianças saudáveis. 

Muitos factores podem afectar o aumento de peso, incluindo fármacos, 

radioterapia, dieta e ausência de actividade física (11,17-19). A quimioterapia 

inclui esteróides, que podem levar a um rápido aumento ponderal, mas não 

explica o aumento de peso verificado após a tratamento. Outro fármaco utilizado 

na quimioterapia, o metrotexato pode afectar, em pacientes sensíveis, o centro da 

saciedade no hipotálamo. A irradiação craniana pode levar a deficiente secreção 

de hormona do crescimento que, por sua vez, também pode causar mudanças na 

composição corporal, no que respeita à adiposidade (6,11,20-23). 

Sawyer et ai. (8) realçam que uma doença oncológica na infância tem um 

impacto adverso no ajustamento psicológico das crianças e das suas famílias. 
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Leucemia Linfoblástica Aguda 

Nos seus estudos, encontraram diferenças a este nível, entre crianças com LLA e 

crianças saudáveis. A proximidade com a morte, sentida pelos pais, e os efeitos 

negativos do tratamento levam a tratarem os seus filhos de modo diferente do 

habitual. Eles tentam dar aos filhos doentes uma vida livre de coisas 

desagradáveis, satisfazendo os seus desejos, donde pode resultar, entre outros, 

maus hábitos alimentares, com consumo excessivo de alimentos de elevada 

densidade calórica (como por exemplo guloseimas). As actividades sociais e 

escolares, e a própria incapacidade física, também são vividas de um modo 

particular por estas crianças, afectando a sua qualidade de vida e a auto-estima. 

Estas alterações descritas também são sentidas pelos pais. Uma doença 

neoplásica nos filhos influencia a sua vida, nomeadamente o tempo para as suas 

necessidades pessoais, para o trabalho e para os outros membros da família 

(8,22). 

Em crianças com LLA também foi encontrada uma diminuição na 

capacidade de actividade física que, por sua vez, leva a uma redução do gasto 

total de energia. A actividade física é importante na regulação da composição 

corporal e no bem estar físico e psíquico das crianças. Uma grande percentagem 

das crianças previamente tratadas para LLA, referem intolerância ao exercício 

físico (10,22,23). 

A obesidade, encontrada nestas crianças, após o tratamento para LLA, 

além de um grave problema somático, afecta a sua adaptação psicossocial e a 

dos seus familiares à normal rotina, característica de todas as crianças saudáveis 

(9). 
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3. OBESIDADE INFANTIL 



Obesidade Infantil 

A obesidade é considerada actualmente um dos maiores problemas de saúde 

pública, dadas as suas repercussões negativas para a saúde e pelo carácter 

epidémico de que se reveste. A prevenção da obesidade na infância é vital e uma 

prioridade de saúde pública. Está largamente documentado que, a obesidade na 

infância aumenta o risco de obesidade na vida adulta, e que esta se associa a 

doenças crónico-degenerativas (24-33). A Academia Americana de Ciências 

associa os hábitos alimentares às maiores causas de morte nos EUA, e que são a 

arteriosclerose, a tensão arterial elevada, o cancro, o acidente vascular cerebral e 

a diabetes, entre outras. 

Nas crianças as consequências da obesidade manifestam-se a nível 

ortopédico, metabólico, associadas ao sono, ao sistema imunológico e ao 

aumento da tensão arterial, entre outras (28,29). 

A mudança na aparência física, consequência do excesso de peso, e o 

aumento das circunferências, da cinta e da anca, conduzem a uma alteração na 

auto-estima das crianças obesas. Esta menor auto-estima, fruto da discriminação 

social, outra das consequências da obesidade, pode levar ao isolamento social 

destas crianças. Esta discriminação é baseada na aparência física, na imagem e 

na diminuição da mobilidade que estas crianças têm, o que se traduz, por 

exemplo, na redução de actividades ligadas ao desporto. Os obesos são 

considerados, de forma estereotipada, como lentos, preguiçosos e caprichosos. 

Ao serem discriminados na escola e no lazer, desenvolvem alguma aversão pelo 

seu corpo com prejuízo da sua adaptação psicossocial (2). 

Para definir a obesidade nas crianças a OMS recomenda a utilização do 

índice de Massa Corporal de Quetelet (IMC) (34). O IMC é uma medida indirecta 

da gordura corporal, sendo aceite como indicador fiável de adiposidade, e 
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apresentando uma forte correlação com o valor de gordura corporal em crianças e 

adolescentes, bem como com as complicações associadas à obesidade (35-37). 

A obesidade é definida pela Organização Mundial de Saúde como uma 

doença crónica (38). Identificar os factores que influenciam o seu 

desenvolvimento é fundamental para um tratamento eficaz. 

São vários os contributos para o desenvolvimento da obesidade, entre eles 

estão os factores genéticos, os factores ambientais e os factores 

comportamentais (28,39-45). Os factores genéticos são importantes, mas um 

aumento tão dramático na prevalência da obesidade evidencia o peso que o 

factor ambiente tem e, enfatiza a necessidade de se investigar quais os 

determinantes implicados na sua etiologia (41,42,46-48). Os factores genéticos 

operam num ambiente particular para a exteriorização do fenótipo, ou seja, a 

predisposição para o ganho de massa gorda é expresso quando o indivíduo é 

exposto a um ambiente específico (42,44,47). 

Os padrões de adiposidade familiar, como factor de risco para a adiposidade 

infantil, estão bem definidos: um progenitor obeso eleva até 3x a hipótese de o 

filho ser obeso, em comparação com pais não obesos (43-45,47-49). Este padrão 

existe mesmo quando as crianças são separadas dos pais (41,44,49). 

Os factores ambientais estão perfeitamente correlacionados com a família e 

os seus fenótipos. 

O primeiro contacto da criança com o meio ambiente é no útero. De facto, 

durante a gestação, o metabolismo da mãe afecta o desenvolvimento do feto. É 

durante o 3o trimestre de gestação que se diferencia o centro hipotalãmico, onde 

se regula a fome e a saciedade, e é também quando ocorre a hiperplasia do 

tecido adiposo (44). A subnutrição no feto, durante os 1o e 2o trimestres de 
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gestação, está associada a uma maior prevalência de obesidade mais tarde. Em 

contraste, crianças de mães com diabetes gestacional, são mais frequentemente 

obesas, independentemente de outros factores que possam ocorrer (44). 

Após o nascimento da criança, a sua alimentação actua como importante 

factor de risco para o desenvolvimento da obesidade, nomeadamente as 

experiências precoces que ela tem com certos alimentos (44). 

É aceite por todos que o comportamento dos pais influencia em muitos 

aspectos o desenvolvimento das crianças. As práticas alimentares tidas para com 

as crianças, dependem das características de cada criança: sexo, idade, ordem 

de nascimento, aparência física e capacidades especificas (40,42,43). 

Geralmente o ambiente familiar envolve todos os membros da família, mas dentro 

da mesma família há factores vividos de modo particular; são as experiências 

individuais que explicam a variabilidade nos traços do fenótipo (42,47). 

Especificamente o estilo alimentar dos pais, tais como as preferências 

alimentares, os alimentos que estão disponíveis para as crianças e o 

comportamento de restrição ou desinibição alimentar, ou seja o volume das 

refeições e o contexto social em que são oferecidas, influenciam a escolha das 

crianças (42,44,46). Foi observado que as adolescentes aprendem a fazer dieta 

com as mães, e que por exemplo, a prontidão para os pais darem comida aos 

filhos aumenta com o excesso de peso dos filhos (40,41). 

A história de peso dos pais e a idade de inicio da obesidade nos filhos (< 6 

anos), são exemplos documentados de predictores de obesidade para a vida 

adulta: crianças obesas entre os 7-11 anos de idade têm 40% de risco de se 

tornarem obesos em adulto (26,44,50). Aos 14 anos de idade este risco aumenta 

para 50-85% (26,50). Em contrapartida, está descrito por Davison et ai. (51) que 
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uma mudança no IMC entre os 5 e os 7 anos, particularmente nas meninas, é 

crucial para o consequente desenvolvimento da obesidade. 

Teoricamente não deve haver diferença entre a influência genética, do pai e 

da mãe, mas na verdade encontra-se maior similaridade entre o IMC das crianças 

e o IMC das mães. O ambiente alimentar das crianças é tradicionalmente mais 

moldado pela mãe, pelo que se relaciona com as suas preferências alimentares, a 

ingestão calórica e a capacidade para regular a ingestão de acordo com a fome 

ou saciedade e o peso corporal (24,41). Na sociedade actual, as mães são ainda 

quem organizam as refeições, comprando e preparando os alimentos. Há mesmo 

estudos realizados com crianças adoptivas onde também se verifica uma relação 

destas com o IMC da mãe adoptiva, mas não com o do pai adoptivo (25). A 

adiposidade dos pais representa uma influência comulativa, não só genética mas 

também do estilo de vida e do seu comportamento. Vários autores encontraram 

relação entre os vários índices de massa corporal das crianças e dos pais, e as 

sua práticas alimentares. A restrição de certos alimentos pela mãe e o monitorizar 

a alimentação dos filhos está relacionado com a maior ingestão de energia e 

superior IMC nas raparigas (24,48,58). Spruijt-Metz et ai. (24) correlacionam 

positivamente a massa gorda corporal total da criança, com a restrição para 

comer, e negativamente com a pressão para comer. 

Wardle et ai. (52) encontraram maior restrição para alimentos de "fast-food" 

nas mães de classe social mais elevada. Esta restrição parece conduzir à opção 

por uma dieta saudável, mais tarde, quando já é a criança /jovem a escolher. 

Os factores de risco para a obesidade tendem a reproduzirem-se dentro da 

família. Os pais com excesso de peso são menos praticantes de exercício físico e 

consomem maior percentagem de calorias proveniente das gorduras. Logo os 
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seus filhos, apresentam uma maior preferência por alimentos gordos, uma maior 

prontidão para comer na presença de alimentos, e também uma maior preferência 

por actividades mais sedentárias (49,51). 

Safer et ai. (25) encontraram uma correlação significativa entre o IMC da 

criança e o dos pais, a partir dos 7 anos, o que evidenciou uma influência familiar 

numa infância tardia. Verificaram também que as crianças com ambos 

progenitores com sobrecarga ponderal apresentam uma massa corporal e um 

padrão de crescimento diferente das que só têm um progenitor ou nenhum com 

excesso de peso. Encontraram também uma relação entre a adiposidade dos 

progenitores como predictor para uma taxa de crescimento acelerada nas 

crianças dos 3 aos 5 anos. 

No padrão de crescimento de uma criança verifica-se um rápido aumento do 

IMC no 1o ano de vida e um decréscimo entre os 5.5 e os 7 anos, começando 

então a ascender de novo. Nas crianças com os dois progenitores com 

sobrecarga ponderal, verifica-se este decréscimo mais cedo, começando a 

ascender entre os 3-4 anos, enquanto que para as crianças eutróficas não se 

verifica este facto. Outra explicação para apenas se verificar esta relação entre os 

pais e os filhos, aos 7 anos de idade, é porque serão necessários alguns anos 

para os efeitos ambientais, tal como os hábitos alimentares e os de actividade 

física, se fazerem sentir (25). 

Tal como foi dito, os factores familiares actuam em sinergia com os factores 

genéticos, como influência para o risco de excesso de peso. Há influência 

bidireccional pais - filhos nas famílias, o peso dos filhos influencia a percepção 

dos pais para o risco de obesidade, que por sua vez influencia a prática alimentar 

dos pais. Claro que também existem a interacção dos irmãos, a influência da TV e 
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de outros mass media, e os efeitos da actividade física (40,47,53). A maneira 

mais popular das crianças ocuparem os seus tempos livres é a ver televisão ou a 

utilizar consolas de jogos. Está descrito por Moinar et ai. (45), que em 1960 em 

Inglaterra, cada indivíduo assistia a cerca de 13 horas por semana de TV; em 

2000 o tempo despendido a ver TV subiu para 26 horas. Estes autores 

demonstraram que o tempo passado a assistir a televisão não só contribui para a 

inactividade nas crianças mas também diminui significativamente o metabolismo 

basal, reduzindo o gasto energético. Ficando evidenciada uma correlação 

positiva, entre o tempo passado a ver televisão e a adiposidade (IMC e pregas 

cutâneas), em crianças. 

O comportamento alimentar dos pais, tal como descrito, parece ser o factor 

que mais contribui para o excesso do peso dos filhos. O tempo despendido com a 

TV, os hábitos alimentares e a actividade física das crianças, no seu conjunto, 

não têm tanto peso predictivo como o comportamento alimentar dos pais 

(27,28,44,48,54,55). 

Dois importantes factos sugerem que a infância e a adolescência são as 

melhores idades para tomar medidas preventivas, no que diz respeito à 

obesidade: a susceptibilidade à obesidade é mais evidente quando há história 

familiar e a persistência da obesidade infantil aumenta com a idade (31). 

É vital criar iniciativas para prevenir a obesidade na infância e adolescência, e a 

translação deste conhecimento para programas preventivos e terapêuticos 

levarão à prevenção da obesidade na idade adulta (28,31). 
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4.1. PREFERÊNCIAS ALIMENTARES 

A selecção dos alimentos é determinada por uma complexa interacção 

cultural, sensorial, ambiental, genética, e de variáveis sociais. 

As preferências alimentares são o principal determinante para a selecção 

dos alimentos (56). 

As preferências alimentares e especialmente os padrões de ingestão 

alimentar desenvolvem-se desde cedo e tendem a manter-se pela vida. Nos 

primeiros meses de vida o facto de a criança estar a ser alimentada com leite 

materno ou com uma fórmula láctea, influencia o modo como esta irá desenvolver 

as suas preferências alimentares. Birch et ai. (47) descreveram que a duração da 

amamentação, pode ser determinada pela alimentação praticada pela mãe; 

quanto mais variada a alimentação desta, mais variado será o paladar do leite 

materno, e maior é o período de tempo em que a criança prefere o leite materno. 

Os mesmos autores referem ainda, que os bebés alimentados ao peito aceitam 

mais facilmente do que os bebés alimentados com fórmula láctea, a introdução de 

alimentos sólidos. O facto de a fórmula láctea ser de paladar constante contribui 

para a rejeição dos novos paladares que surgem com a diversificação alimentar. 

Factores genéticos e constitucionais poderão ajudar a explicar uma maior ou 

menor apetência por certos alimentos ou uma maior susceptibilidade à fome ou 

ao apetite. As crianças estão dependentes dos alimentos que os pais lhes 

oferecem, e das preferências e selecção destes, bem como a hora e o volume 

das refeições que lhes impõem. 

Durante os primeiros anos de vida, a transição de uma dieta unívora para 

uma omnívora é moldada pelas preferências inatas para o doce e o salgado e 
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pela rejeição do amargo e do ácido. Estas preferências estão de acordo com 

alguns factores ecológicos: na natureza o doce prediz o valor energético e o 

amargo a toxicidade (característico de plantas venenosas). As expressões faciais, 

espontâneas, de aceitação ou de rejeição, apresentadas pelo bebé, evidenciam 

estas preferências e motivam a mãe a continuar a oferecer, ou não, o alimento. 

As crianças associam os sabores dos alimentos ao contexto social e afectivo 

em que são consumidos. Se a criança não tiver oportunidade para consumir 

determinados alimentos, a preferência por estes tende a diminuir. O mesmo se 

verifica quando a introdução de alimentos com sabor doce ou salgado é feita 

tardiamente, não se tornando tão evidente, a preferência por estes alimentos. 

Quando os pais prometem uma recompensa doce à criança, por exemplo 

para comer os vegetais, só estão a aumentar o gosto destas pelos doces e a 

rejeição pelos vegetais (42,47). 

Os padrões de ingestão alimentar das crianças são influenciados: pelas suas 

preferências; pela sensibilidade à fome e à saciedade; pelo modo como os pais 

restringem o acesso à comida e pelo comportamento dos pais em relação aos 

alimentos. Os pais influenciam o padrão alimentar dos filhos não só pelos 

alimentos que ficam disponíveis, mas também pelas estratégias usadas para a 

alimentação destes. Quando são oferecidos alimentos saudáveis às crianças, 

sem nenhuma coacção, estes serão bem aceites (43,60). 

A relutância que as crianças têm em provar alimentos novos, pode ser 

assumida como uma protecção contra os alimentos tóxicos. Este comportamento, 

chamado de neofóbico está relacionado com a idade. Por volta dos quatro anos 

as crianças dispõem da capacidade de classificar os alimentos que rejeitam de 

acordo com as características sensorio-motoras dos mesmos, tais como o gosto 
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desagradável ou a perigosidade comunicada pelos adultos. Em idade escolar, os 

alimentos podem ser rejeitados por serem repugnantes ou por se encontrarem 

contaminados. 

As diferenças individuais, verificadas na prontidão para comer novos 

alimentos, resultam das experiências já passadas com novos alimentos. Para 

aceitar novos alimentos tem de haver parecenças com outros já anteriormente 

experimentados, e o benefício do consumo tem de ser comparado com a 

possibilidade de uma experiência sensorial negativa. A presença de problemas 

gastro-intestinais na infância, tais como vómitos e diarreia, poderão ter levado a 

uma alimentação especial o que pode afectar a aceitação de novos alimentos. O 

estado emocional da criança também influencia o tipo de reacção para com o 

alimento novo (2,42,47,57). 

A prontidão para a prova de novos alimentos, está associada à variedade de 

alimentados experimentados desde os primeiros anos de vida. Os alimentos 

consumidos em família serão alimentos aceites pelas crianças. 

No jardim de infância, a criança adquire e desenvolve preferências por 

determinados alimentos, aceites pelo grupo em que está inserida. O facto de a 

criança contactar com outras crianças, da mesma idade, mas com diferentes 

preferências, leva-a a escolher os alimentos preferidos pelo grupo, logo após 

poucos dias de convívio. A aprendizagem por observação, é uma das formas 

mais frequentes pela qual a criança desenvolve o seu comportamento (2). 

Factores sociais como o grupo social, a formação académica e o rendimento 

económico dos pais poderão também, estar implícitos em determinados hábitos 

de confecção e de consumo de alimentos (2,42,47). 
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Embora o desejo de comer se baseie numa necessidade biológica, a fome e 

a maioria dos comportamentos integrados no processo de saciação são muito 

provavelmente aprendidos. 

Aos 2-3 anos de idade, a criança tenta conquistar alguma autonomia em 

relação ao exercício de autoridade da mãe, nomeadamente no que diz respeito à 

alimentação, o que pode gerar conflitos entre ambos. A falta de colaboração da 

criança durante as refeições, nomeadamente ao comer muito lentamente ou em 

recusar a comida dada pela mãe, torna-se na forma de ela impor os seus desejos. 

A mãe perante este comportamento, pode ser levada a adoptar formas carinhosas 

de persuadir a criança a comer. Deste modo, a criança aprende que quanto 

menos comer mais atenção e afecto obterá da mãe. Como resultado da confusão 

entre a fome e os sentimentos, as necessidades alimentares da criança passam a 

ser reguladas pelas experiências emocionais, em vez de serem controladas pelas 

suas necessidades físicas. A comida e as refeições passam a simbolizar um 

conflito de vontades, dando por vezes origem a uma situação de recusa alimentar 

grave, pela parte da criança. Em conclusão, o apetite fundamenta-se tanto em 

factores biológicos inatos, como em factores psicológicos e afectivos sujeitos à 

aprendizagem (2). 

Podemos afirmar que: o comportamento alimentar implica a selecção e a 

ingestão dos alimentos preferidos, que por sua vez é aprendido ao longo do 

processo de socialização; este é influenciado pelo processo de maturação, pelos 

agentes de socialização e por factores afectivos e de interacção criança-família 

(2,56). 
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Os hábitos alimentares das crianças modulam as suas preferências 

alimentares, os padrões de ingestão e desenvolvem a capacidade de auto-

regulação da ingestão alimentar (46). 
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4.2. REGULAÇÃO DA INGESTÃO ENERGÉTICA 

Já em 1920, Clara Davis (56), estudou a regulação da ingestão energética 

em crianças, sugerindo que há um mecanismo, inato, automático, de auto-

regulação do apetite, sendo este responsável pela adequação nutricional da 

alimentação da criança. Birch (56) afirma que esta capacidade é aprendida tendo 

em conta as consequências fisiológicas da ingestão dos alimentos e a associação 

com factores psicológicos. 

Nos primeiros meses de vida a capacidade de auto-regulação da ingestão 

alimentar ainda está bem presente; um bebé alimentado com uma fórmula láctea 

mais diluída tende a mamar maior quantidade do que quando esta fórmula é mais 

concentrada, ajustando assim a sua ingestão de acordo com a energia de que 

necessita. As mães, no entanto, prejudicam esta capacidade reguladora, ao 

incentivar o bebé a mamar o biberão até ao fim, mesmo com a tentativa de 

rejeição pela parte deste (47). 

A observação do estilo de sucção dos bebés ao mamar revela a existência 

de uma certa variedade nos padrões de comportamento alimentar. Alguns bebés 

mamam de um modo vigoroso, o que parece implicar uma maior ingestão 

energética durante a mamada. Este comportamento, está associado a um estilo 

alimentar "rápido", que se expressa mais tarde e se correlaciona com um IMC 

mais elevado (2). Este comportamento na sucção do biberão também foi 

estudado comparando uma solução doce com uma solução neutra, tendo sido 

observado que os filhos de pais obesos mamavam com maior rapidez a solução 

doce do que os filhos de pais não obesos (49,58). 
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Esta capacidade de auto-regulação da ingestão alimentar vai-se perdendo 

com a idade, talvez por influência do meio ambiente, dos pais e do acesso fácil 

aos alimentos, entre outros. A criança quando diz que está cheia é porque atingiu 

a saciedade, mas quando os pais, por exemplo, a obrigam a comer tudo o que 

tem no prato, levam a criança a ignorar o sinal da saciedade. Por outro lado 

quando a criança diz que tem fome, mas os pais lhe dizem para esperar até à 

hora de refeição, a criança aprende que só com a presença de alimentos e não de 

fome é que deve comer. Finalmente, e quando os pais restringem sempre o 

acesso a alimentos saborosos a criança aprende a comê-los sempre que os vê, 

mesmo sem fome (42,43,47,59). 

O estilo de vida actual, ou seja, a pouca disponibilidade para a preparação 

das refeições, a grande variedade de refeições pré-cozinhadas e a facilidade de 

acesso a restaurantes de comida rápida, levam à preferência pelos alimentos com 

elevada densidade energética; são saborosos, com preço acessível e acabam por 

serem ingeridos em largas proporções. Ao proibir o consumo deste género de 

alimentos, pelas crianças, estamos a atrair a sua atenção e a aumentar o desejo 

para o seu consumo (42). Um elevado controlo, pela parte dos pais, em relação 

ao consumo destes alimentos, pode inibir a capacidade de auto-regulação das 

crianças (47,61). 

A comercialização de "superdoses", nos alimentos disponíveis, 

principalmente em comida rápida, e muitas vezes destinadas às crianças, 

contribui para uma ingestão excessiva, e muitas vezes coincidente com a ideia 

transmitida pelos pais "comer tudo o que tem no prato", o que leva, mais uma vez, 

ao consumo alimentar excessivo e também a um consequente ganho ponderal 

(59). 
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A forma como os pais controlam o comportamento alimentar dos filhos pode 

ser descrita como controlo excessivo, ausência de controlo, ou de responsividade 

(2). Os primeiros alimentam os filhos sem terem em conta as suas preferências, 

nem tão pouco o seu apetite ou a fome. Não permitem que as crianças controlem 

a frequência ou a duração da refeição nem a quantidade de comida a ingerir. 

Demasiado controlo na alimentação das crianças prejudica a sua capacidade em 

regular a ingestão energética. 

Os pais não controladores, estimulam a criança desde muito cedo a procurar 

a comida e a servir-se conforme a sua vontade, escolhendo o que deve e o que 

não deve comer. Permitir que a criança associe o inicio da refeição à sensação de 

fome e relacione o parar de comer com a sensação de saciedade, leva a que esta 

aprenda a comer com moderação. A criança deve ser estimulada a controlar a 

frequência das refeições ao longo do dia, de acordo com o seu horário e com as 

suas actividades. 

Quanto aos pais responsivos, estes interpretam os sinais da criança, 

alimentando-a de acordo com o que parecem ser as necessidades desta, ou seja, 

se a criança mostra que está satisfeita, não insistem para comer mais quantidade. 

A atitude dos pais em relação à alimentação dos filhos tem resultados 

curiosos no desenvolvimento da capacidade destes em regular a ingestão 

alimentar, conforme as suas necessidades (2). Durante a infância as crianças 

mostram auto-regulação da ingestão alimentar em resposta ao conteúdo 

energético dos alimentos que consomem. Elas mesmo podem decidir sobre o que 

e quanto comer (62). Em contraste abordagens mais rígidas podem levar a um 

autocontrolo alimentar baseado em pistas externas, que não a sua própria fome e 

saciedade. Por exemplo os adultos insistem para as crianças comerem o que eles 
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acham que deviam, sem terem consciência da saciedade própria das crianças 

(46,59,62). Práticas alimentares muito restritivas também desencorajam o 

autocontrolo, aumentando a apetência pelos alimentos proibidos, mesmo sem 

terem fome. Vários estudos indicam que abordagens controladoras da 

alimentação, na criança, podem ter efeitos indesejáveis por diminuir o 

autocontrolo que cada criança tem para regular a fome e a saciedade para iniciar 

e terminar a refeição. É assim conhecida a influência do controlo dos pais nas 

crianças, mas pouco é sabido da influência dos pais na auto-regulação, em 

particular da restrição ou desinibição alimentar que emerge na adolescência 

(46,48,62,63). 

Alimentos ricos em gordura são mais saborosos, o que leva ao seu consumo 

em exagero. Estes são também menos saciantes do que os alimentos ricos em 

proteínas ou em hidratos de carbono. Uma criança habituada a consumir 

alimentos ricos em gordura, não ajusta a refeição seguinte, de modo a compensar 

a refeição rica em gordura, consumindo assim grande quantidade de energia. O 

controlo da ingestão em gordura parece ter efeito negativo na regulação da 

ingestão energética e no peso corporal (44,47,52,64). 

A televisão (TV) influencia a educação infantil, e a publicidade, 

nomeadamente a produtos alimentares, cativa particularmente as crianças e os 

jovens (2). O encorajamento ao consumo de alimentos de elevada densidade 

energética, ricos em açúcar e gordura, mas pobres em nutrientes, que a criança 

observa na publicidade, vai colidir, muitas vezes, com as regras impostas pelos 

pais, e acentuar a importância do prazer associado ao consumo destes alimentos 

(2). Ver televisão é uma "actividade" que consome grande parte do tempo livre 

das crianças, e que está associada ao aumento da prevalência da obesidade, tal 
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como já foi referido. Ver TV pode aumentar a ingestão energética; os comerciais 

da TV podem aumentar a prontidão para comer, tanto pelos anúncios apelativos 

como pela disponibilidade de tempo que a criança apresenta enquanto vê TV 

(53). 

O comportamento sedentário está associado a modificações na alimentação 

e no balanço energético. A maioria dos episódios de alimentação compulsiva 

estão associados com comportamentos sedentários e com a TV, e não com a 

utilização de consolas de jogos ou do computador (53). Uma diminuição no 

comportamento sedentário está associado com mudanças na ingestão calórica 

diária e com o aumento da actividade física, em crianças obesas (53). Reduzir o 

tempo disponível para a TV está associado com a prevenção da obesidade. A 

investigação mostra que ao restringir, na criança, o tempo que pode dedicar à TV, 

faz com que ela se dedique a uma actividade física, e por consequência, diminui o 

consumo alimentar (53). 

A figura 1 esquematiza o modo como o padrão alimentar e o padrão de peso 

se relacionam. Podemos observar que as práticas alimentares das crianças 

dependem do seu padrão alimentar e de peso, e do mesmo modo dos padrões 

dos seus progenitores. Ou seja, o padrão alimentar dos progenitores relaciona-se 

com o padrão de peso, que, por sua vez, influenciam o padrão alimentar e de 

peso das crianças. 
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Figura 1. Mediadores comportamentais de semelhanças familiares no 

padrão do peso. Adaptado de Birch e Davison (42) 
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4.3. ESTILO ALIMENTAR 

Chamamos estilo alimentar ao padrão alimentar que cada um desenvolve e 

que define as características da ingestão, implicando diferentes graus na 

capacidade de auto-regulação da ingestão e o controlo sobre o tamanho, duração 

e frequência das refeições (2). 

O estilo alimentar deve ser conceptualizado como uma variável 

multidimensional e não categórica, contribuindo para a variação do peso, 

juntamente com os factores psicológicos e ambientais (58). 

A evidência que os factores genéticos são importantes determinantes para o 

peso corporal não implica que os psicológicos também não o sejam, mas as 

diferenças no estilo alimentar podem fazer parte de um fenótipo comportamental 

que medeia geneticamente determinados efeitos (58). 

É preciso ter em conta que há partilha de genes tanto no domínio da 

obesidade como no de comportamento alimentar, mas VA da variação do peso 

corporal é causada por factores ambientais e o estilo alimentar dos pais pode ser 

parte dessa influência ambiental, regulando directamente o aporte energético 

(65). 

Comer é um evento social para as crianças e envolve outros participantes 

que podem servir como modelos. Com as múltiplas ocasiões do dia a dia que se 

proporcionam para comer há certamente muitas oportunidades para os factores 

ambientais influenciarem o desenvolvimento do comportamento alimentar nas 

crianças (41,42,48). 
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Devido à evidência das influências externas na formação do estilo alimentar, 

a avaliação deste deve ser feita antes da obesidade se instalar nas crianças, para 

assim conhecer as semelhanças ou as diferenças (58). 

A aprendizagem de um estilo alimentar depende da oportunidade que a 

criança tem para se relacionar com os alimentos, de acordo com os indícios 

internos de fome e de saciedade. É de esperar que entre a criança e a mãe exista 

alguma similaridade no estilo alimentar, uma vez que é a mãe quem mais 

intervêm e modela as experiências alimentares dos filhos (2,42,43). 

Restrição alimentar e desinibição alimentar são dois conceitos designados 

para captar as diferenças individuais relacionadas com a alimentação e o controlo 

de peso (41,66). 

A restrição alimentar reflecte o esforço para controlar a ingestão alimentar. A 

desinibição alimentar reflecte as diferenças individuais que ocorrem para suprimir 

a ingestão alimentar na presença de alimentos saborosos ou de outros estímulos 

emocionais, como a ansiedade e a tristeza (41,66). 

O conceito de restrição contém dois aspectos da maior importância para a 

compreensão do comportamento alimentar: um é que os sujeitos restritivos 

apresentam, em geral, um padrão alimentar caracterizado por ciclos de dieta e de 

restrição, intercalados por ciclos de desinibição, ou seja, os sujeitos conseguem 

controlar, com esforço, a fome e o desejo de comer, mas de vez em quando 

deixam-se vencer pelo desejo e comem exageradamente. Factores de ordem 

emocional e factores cognitivos, como a percepção de já terem ultrapassado o 

limite auto-imposto, e factores químicos com efeitos sedativos, como o álcool, têm 

um efeito de desinibição da restrição. Os não restritivos serão os sujeitos que não 

controlam o desejo de mais comida, nem tão pouco se preocupam com o peso, 
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mas antes ingerem aquilo que julgam ser as necessidades em função da fome e 

da saciedade. Desinibidos serão aqueles que perante um estimulo, como um 

alimento saboroso, são incapazes de se conterem e ingerem quantidades de 

alimentos para além do necessário. 

Em estudos sobre o baixo peso e alteração do comportamento alimentar, é 

evidenciado o conceito de "fussy eaters". Os pais destas crianças dizem que elas 

comem pouco e dificilmente as convencem a comer mais. Ou seja, estas crianças 

comem refeições pequenas, devagar e pouco se interessam por comida. Em 

crianças obesas foi colocada a hipótese de estas reagirem com prontidão a 

estímulos externos, como o aspecto, o sabor, o odor e a cor dos alimentos, e não 

a estímulos internos de saciedade, levando-as a comer em quantidade excessiva 

e de modo rápido, sem se saciarem no decorrer da refeição (41,58). 

Estão identificados 4 dimensões de comportamento alimentar que 

contribuem para o desenvolvimento da obesidade: comer como resposta 

emocional; comer como recompensa; prontidão para comer; e o controlo 

excessivo da alimentação (65). Comportamentos alimentares determinados por 

factores emocionais e por factores externos, estão relacionados com a ingestão 

calórica mais elevada, e, são potenciais predictores de maior ganho ponderal a 

longo termo (67). 

O peso dos pais, pode ser usado como indicador de risco de obesidade, 

havendo assim oportunidade para investigar o estilo alimentar da criança 

antecipadamente a um possível ganho excessivo de peso (58). 

Outro ponto de estudo é a saciedade. A saciedade nas crianças está 

correlacionada com a desinibição alimentar dos pais, assim quanto mais 

31 



Comportamento Alimentar Infantil 

desinibidos forem os pais, mais apetite têm as crianças, sugerindo que esta 

desinibição não proporciona a auto-regulação (58). 

A desinibição da mãe está relacionada com o acesso livre aos alimentos nas 

filhas, o que se traduzirá em excesso de peso nestas. O mesmo não é verificado 

para os filhos, ou quando se correlaciona o comportamento do pai com o peso 

das filhas (41). 

Na figura 2 observa-se um modelo que traduz a influência da mãe no padrão 

de peso das filhas. Quando há percepção materna para o risco de obesidade nas 

filhas, as mães exercem restrição em relação à ingestão alimentar destas, 

actuando assim no seu padrão de peso. 

Percepção materna 

para risco de 

obesidade das filhas 

Peso das Mães 

Mães que actuam 
com restrição para 

as filhas 

Ingestão alimentar 

das filhas 

v 

-> Peso das filhas 

Figura 2. Modelo teórico das influências do ambiente familiar para o peso 

nas filhas. Adaptado de Birch e Fisher (40) 
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4.4. INFLUÊNCIAS SÓCIO-CULTURAIS NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Entre os factores influenciadores do comportamento alimentar e do peso 

corporal incluem-se as estruturas sócio-culturais. 

As organizações sociais, como a escola, estabelecem um contexto 

importante para a determinação de comportamentos, nomeadamente pela 

actividade física, condicionando as exigências ao nível do gasto energético; e 

criam as oportunidades para a ingestão alimentar, devido ao tempo que a criança 

passa na escola (52,68). 

A comunidade, proporciona o contexto onde o indivíduo vive e relaciona-o 

com os sistemas alimentares. O meio ambiente pode dispor de cantinas, de 

restaurantes, de estabelecimentos de comida rápida ou, pelo contrário, pode 

destacar-se pela ausência de serviços de alimentação que proporcionem 

refeições adequadas. É fácil encontrar e comprar uma grande variedade de 

alimentos, e a disponibilidade exagerada de alimentos saborosos e variados são 

uma tentação constante para as pessoas. A comunidade transmite ainda valores 

sobre a actividade física e a figura corporal. A sociedade actual está estruturada 

de modo que as pessoas não necessitam de serem activas. As oportunidades de 

exercício físico estão a desaparecer, o uso de automóvel ou de transporte público, 

e a preferência pelo centro comercial em vez da zona verde, é generalizada. O 

meio ambiente actual favorece um desequilíbrio entre a ingestão alimentar e a 

actividade física. A imagem do corpo ideal está definida desde cedo. A opinião 

dos amigos ou companheiros, em relação ao indivíduo, nomeadamente a 

aceitação ou rejeição dentro do "grupo de brincadeiras", constituem um factor 

influente na aquisição de atitudes e comportamentos (52,54,55,68). 
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A situação ou estatuto sócio-económico estratifica os indivíduos de acordo com 

vários parâmetros, nomeadamente com o rendimento, o grau de educação e com 

o tipo de ocupação. Nas mulheres, verifica-se que são as de estatuto sócio-

económico mais elevado que se apresentam mais magras e mais preocupadas 

com a silhueta corporal; nos homens, está descrito que os padrões socio

económicos não se relacionam com as diferentes classes de peso (52). 
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Avaliação do Comportamento Alimentar na Criança 

Na literatura encontram-se vários estudos clínicos sobre os problemas 

alimentares nas crianças. Poucos desses estudos investigam o comportamento 

alimentar ou o estilo alimentar das crianças, referindo-se essencialmente, a 

aspectos de recusa alimentar, a escolha selectiva, a falta de interesse pela 

comida, à velocidade com que comem ou ao apetite (57,66). 

Os pais são as pessoas mais indicadas, e por isso as mais utilizadas, para 

fornecer informação sobre os seus filhos, em todos os aspectos; 

comportamentais, temperamentais e cognitivos. 

Passamos a descrever alguns instrumentos de avaliação do comportamento 

alimentar. 

O Dutch Eating Behavior Questionnaire - DEBQ (Van Strien et al. (69), 

Wardle (70)). Viana et al. (71) já validaram este instrumento para a população 

portuguesa e tem sido utilizado em vários estudos. Este inquérito, composto por 

33 itens, foi desenvolvido para medir 3 dimensões do comportamento alimentar, 

consideradas determinantes para a obesidade: 1 - restrição alimentar ou controlo 

cognitivo; 2 - desinibição emocional ou comer como resposta a emoções, como 

aborrecimento, fúria ou tristeza; 3 - desinibição externa, ou comer como resposta 

à presença de alimentos ou de pessoas a comer. 

Os sujeitos restritivos apresentam, em geral, um padrão alimentar 

caracterizado por ciclos de dieta e de restrição alimentar, intercalados com cicios 

de desinibição alimentar. 

Os factores de ordem emocional levam os sujeitos restritivos, a comer maior 

quantidade de comida, e os não restritivos a comer menor quantidade. 
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Em resposta a estímulos do ambiente, como por exemplo a presença de 

alimentos, os restritivos estão mais sensíveis, levando-os a comer. O nível de 

restrição é mais elevado em obesos do que em sujeitos eutróficos (67). 

Este instrumento, inicialmente desenvolvido para adultos, foi utilizado, por 

Braet et ai. (67), em crianças entre os 9 e os 12 anos. Estes autores estudaram as 

diferenças entre crianças obesas e não obesas, relativamente aos 3 factores do 

inquérito, tendo observado que o grupo de crianças obesas apresentava valores 

mais elevados para os 3 factores, comparativamente com as crianças eutróficas, 

não se evidenciando diferenças por sexo. 

O Three-factor Eating Questionnaire - TFEQ (Stunkard e Messick (71)), é 

aplicado a indivíduos adultos e examina a relação do comportamento alimentar 

dos pais com o peso dos filhos. Este inquérito avalia 3 dimensões do 

comportamento alimentar: a restrição alimentar cognitiva, a desinibição alimentar 

e a fome. A restrição alimentar avalia o comportamento face à alimentação das 

pessoas que fazem dieta. A desinibição alimentar está associada a flutuações de 

peso e traduz a facilidade com que alguém que come moderadamente se 

descontrola, quando sujeito a stress a uma depressão ou sob o efeito do álcool, 

acabando por comer compulsivamente, e consequentemente aumentando de 

peso. A dimensão "fome" refere-se à facilidade com que alguém é estimulado 

para comer, pela percepção visual de um alimento ou por aromas. Os vários 

estudos realizados indicam que estas três dimensões do comportamento 

alimentar dos pais estão directamente associadas ao peso dos filhos. O estilo 

alimentar dos pais influência o modo como estes alimentam os filhos, alterando o 

modo como fazem a selecção dos alimentos, a capacidade de regular a ingestão 

alimentar e o peso corporal. 
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Seguem-se alguns questionários desenvolvidos para avaliar o 

comportamento alimentar infantil. 

O Child Eating Behaviour Inventory - CEBI (Archer et al. (58)), avalia a 

relação entre pais e filhos, no que diz respeito a problemas com a alimentação. 

Foi elaborado tendo em conta problemas como o sufocamento, a incapacidade 

para a utilização dos talheres, ou a angústia dos pais em relação ao 

comportamento alimentar das crianças. Tem também alguns itens sobre o estilo 

alimentar, nomeadamente no que diz respeito à velocidade com que as crianças 

se alimentam e as suas preferências alimentares. O resultado é pontuado, ficando 

discriminados os problemas clínicos dos não clínicos, o que dá algum suporte 

para os problemas referidos pelos pais. 

O Child Feeding Questionnaire - CFQ (Constanzo e Woody (46), Birch (61)) 

é um inquérito aplicado aos pais, questionando-os sobre o comportamento 

alimentar dos filhos. O CFQ foi construído de modo a demonstrar a percepção 

dos pais no que diz respeito à obesidade dos filhos, e quais as atitudes e as 

práticas dos filhos perante a alimentação. É apropriado para investigar se a 

criança está a ter um desenvolvimento normal, em relação à alimentação. Este 

inquérito pode ser utilizado a partir do período pré-escolar. 

Os autores propuseram que o estilo alimentar difere entre o pai, a mãe e os 

diferentes filhos, da mesma família. Os pais exercem maior controlo no 

comportamento alimentar das crianças quando se preocupam com o seu 

desenvolvimento, ou quando percebem que a criança está em risco de 

desenvolver problemas no peso ou na alimentação, baseadas na história familiar, 

ou quando acreditam que a criança não é capaz de autocontrolar o seu apetite. 

Constanzo et ai. (46) descreveram que o controlo em excesso dos pais impede o 
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desenvolvimento do autocontrolo nos filhos baseado nos impulsos de fome ou de 

saciedade. 

O inquérito contem 71 itens sobre as atitudes e as práticas alimentares 

agrupados em 2 dimensões: restrição e pressão para comer. Uma maior 

pontuação no factor "restrição para comer" está positivamente associada com a 

incapacidade de auto-regulação da ingestão alimentar e com o peso corporal nas 

crianças. O factor "pressão para comer" avalia a pressão dos pais para o 

consumo dos alimentos pelos filhos. 

A versão corrente do CFQ contem 31 questões que medem 7 factores 

diferentes, incluindo 4 factores para a percepção dos pais: a percepção do peso 

dos pais; a percepção do peso da criança; a opinião dos pais sobre o peso das 

crianças e a responsabilidade parental. Os outros 3 factores evidenciam as 

atitudes de controlo dos pais e as práticas alimentares das crianças, incluindo o 

uso de restrição ou pressão para comer, e o controlo da ingestão. Os 7 factores 

do CFQ focam-se em 2 vertentes: a percepção dos pais no que diz respeito à 

tendência para a obesidade nos filhos, e as práticas alimentares dos pais, 

especialmente a restrição e a pressão para comer, que impedem o 

desenvolvimento do adequado autocontrolo na alimentação pelas crianças. 

Outro inquérito é o Children's Eating Attitude Test - CHEAT (Maloney et al. 

(67)), que avalia a percepção da imagem corporal e as obsessões por alimentos. 

O Bob and Tom's Method of Assessing Nutrition - BATMAN (Babbit, et al. 

(67)), estuda as variáveis ambientais e sociais intervenientes no contexto 

alimentar. 
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Passamos a referir com mais pormenor os inquéritos utilizados para a nossa 

investigação. Os inquéritos foram incluídos na investigação, após se ter pedido a 

permissão aos autores. 

KCFQ - Kid's Child Feeding Questionnaire (Carper et al. (62)) 

Os autores colocam a hipótese de que altos níveis de controlo alimentar por parte 

dos pais e a sua percepção pelos filhos podem estar associados a maiores 

problemas com a regulação da ingestão alimentar, nomeadamente diminuindo a 

capacidade das crianças aprenderem a reagir à fome ou à saciedade para iniciar 

ou terminar uma refeição. 

Este pressuposto, também por nós é colocado, e por isso optamos por este 

inquérito, para o nosso estudo. 

Este inquérito contém questões paralelas aos factores de restrição e pressão 

para comer, do inquérito Child Feeding Questionnaire. O autor questionou as 

crianças sobre as atitudes do pai e da mãe, em separado, chegando à conclusão 

que são as mães quem tem o papel fundamental de transmitir os valores culturais 

sobre a alimentação e sobre a aparência física, para as crianças, principalmente 

para as meninas. O autor utilizou um grupo de meninas de 5 anos para validar o 

inquérito. 

É nosso objectivo, em relação a este inquérito, determinar a percepção para 

restrição e a desinibição alimentar nas crianças. 

O inquérito é composto por 16 itens: os itens 1 - 7 avaliam a percepção da 

pressão para comer, e os itens 8 - 1 6 avaliam a percepção da restrição para 

comer. 

No capítulo 6.3.1 são apresentados os resultados relativos à validação deste 

questionário para a população infantil portuguesa. 
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CEBQ - Children's Eating Behaviour Questionnaire (Wardle et al. (58)). Este 

inquérito regista o comportamento alimentar da criança e evidencia o estilo 

alimentar implicado na evolução excessiva do peso corporal nas crianças. Foi 

desenhado para ser preenchido pelos pais. Foram desenvolvidos itens 

modificando algumas questões existentes em questionários para adultos, e 

elaborados outros que surgiam das entrevistas com os pais. 

Os autores sugerem 8 áreas para consideração: 

1. Resposta à saciedade: quando se verifica uma redução na ingestão 

alimentar para compensar uma refeição anterior. 

2. Resposta a estímulos externos para comer: com base na quantidade de 

alimentos saborosos versus os menos saborosos consumidos em 

condições padrão. 

3. Alimentos emocionais: refere-se a comer demais durante estados 

emocionais negativos. 

4. Interesse geral em comer: inclui fome, desejo de comer e bem estar com a 

comida. A falta de interesse pela comida é também comum. 

5. A velocidade com que se come: é baseado nas narrações dos pais, 

considerando que as crianças são lentas a comer quando perdem mais de 

30 minutos na refeição. 

6. Selectividade dos alimentos: consiste em "escolher" minuciosamente o 

leque de alimentos que se aceita. 

7. Desejo de beber 

8. Não reacção emocional 

Uma razão para o desenvolvimento deste inquérito foi para tornar mais fácil 

a investigação da contribuição das diferenças individuais no estilo alimentar para 
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o desenvolvimento da obesidade. Há observações que sugerem que os estímulos 

externos, a ingestão emocional e a selectividade dos alimentos possam estar 

associados com o risco de obesidade nas crianças. Questionários como este 

investigam associações entre o estilo alimentar e o desenvolvimento futuro da 

obesidade, pressuposto que nós queremos analisar. 

O inquérito é constituído por 35 itens que englobam 8 efactores: resposta a 

alimentos (food responsiveness) - itens: 13, 15, 20, 29, 35; prazer em comer 

(enjoyment of food) - itens: 1, 5, 21, 23; ingestão emocional - subingestão 

(emotional undereating) - itens: 10, 12, 24, 26; ingestão emocional -

sobreingestão (emotional overeating) - itens: 2, 14, 16, 28; desejo de beber 

(desire to drink) - itens: 6, 30, 32; resposta à saciedade (satiety responsiveness) e 

comer vagarosamente (slowness in eating) - itens: 3, 4, 8, 18, 19 22, 27, 31; 

selectividade (fussiness) - itens: 7, 11, 17, 25, 33, 34. 

No capítulo 6.3.2 são apresentados os resultados relativos à validação deste 

questionário para a população infantil portuguesa. 
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6. INVESTIGAÇÃO 



6.1. OBJECTIVOS DO ESTUDO 



Objectivos do Estudo 

De acordo com o exposto anteriormente, pretendemos com esta 

investigação estudar o estado de nutrição e o comportamento alimentar em 

crianças em remissão para uma doença neoplásica e compará-las com crianças 

saudáveis. 

Tendo em conta que a obesidade infantil é observada em crianças em 

remissão para leucemia linfoblástica aguda, um dos objectivos do estudo é saber 

de que modo sobressai neste grupo de'estudo, em relação à população saudável. 

Neste sentido, importa saber a percepção destas crianças em relação à 

restrição e pressão para comer e qual a percepção das mães em relação ao estilo 

alimentar dos filhos, e de que modo vão influenciar o estado de nutrição. 

Sabendo que os pais que controlam os hábitos alimentares dos filhos podem 

interferir com a capacidade de auto-regulação e com um consequente aumento 

de peso destes, outro objectivo do estudo é conhecer o estilo alimentar e 

relacioná-lo com o estado de nutrição e com os factores socioculturais dos 

progenitores. 

Uma vez que não haviam instrumentos de avaliação do comportamento 

alimentar infantil, validados para a população portuguesa, é também nosso 

objectivo efectuar a validação de dois inquéritos. 
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População e Métodos 

Participantes 

A amostra é constituída por dois grupos de crianças entre os 6 e os 13 anos. 

Um grupo constituído por todas as crianças (N=34) em remissão para 

leucemia linfoblástica aguda, seguidas na consulta de Hemato-Oncologia do 

Departamento de Pediatria do Hospital de São João, com as idades acima 

referidas. 

Um grupo controlo seleccionado aleatoriamente, constituído por 109 

crianças saudáveis, inquiridas na consulta externa de Pediatria e estudantes do 

ensino básico de 3 escolas: Escola Primária de Buim - Amarante, Escola Primária 

de Milheiroz - Maia, Escola Básica n.°1 do Alto da Lixa - Amarante. Deste grupo 

constitui-se um outro, seleccionando apenas crianças eutróficas, de acordo com 

os parâmetros à frente referidos, para proceder ao estudo comparativo com o 

grupo de estudo. 

Métodos 

Protocolos de estudo 

O protocolo de investigação incluiu a avaliação das crianças e dos seus 

progenitores. 

No que diz respeito às crianças incluiu uma avaliação antropométrica e do 

estado de nutrição, uma caracterização da prática de desporto e uma 

caracterização do comportamento alimentar. No que diz respeito à avaliação dos 

progenitores, o protocolo englobou uma avaliação antropométrica e do estado de 

nutrição, e uma caracterização social e demográfica. 
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Avaliação antropométrica e do estado de nutrição 

Foi avaliado o peso, a estatura e as pregas cutâneas bicipital, tricipital, 

subescapular e supra-iliaca, utilizando para o efeito, uma balança SECA, um 

estadiómetro móvel e um lipocalibrador Harpender. Para cada parâmetro foi 

utilizado o valor médio de três medições de acordo com a metodologia 

internacional recomendada (73). 

Foi calculado o índice de Massa Corporal de Quetelet (IMC) (74). 

Foi calculada a percentagem de massa gorda corporal total pelo somatório 

das 4 pregas cutâneas pela fórmula de Brook (75). 

Foram utilizados como padrões de referência para o peso, estatura e IMC 

as Tabelas de Frisancho (76) e para a massa gorda a Tabela de Brook (75). 

O resultado do peso, estatura e IMC são expressos em valor absoluto e em 

zscore, e a massa gorda corporal total em percentagem para valor de referência. 

Optou-se pela classificação em zscore porque nem todas as dimensões 

antropométricas são distribuídas uniformemente, a distribuição por sexo 

demonstra que a estatura tem uma distribuição normal, mas o peso tem uma 

curva desviada para a direita. Mesmo na mesma medição, o significado de 

determinado percentil não é equivalente devido à variabilidade nas diferentes 

etapas de crescimento, neste estudo dos 6 aos 13 anos. Assim para conseguir 

um diagnostico efectivo da informação antropométrica optou-se pela classificação 

em zscore definindo-se como eutrofia os valores de zscore entre -1.036 a 1.030 

(Percentil 15.1 a Percentil 85), sobrecarga ponderal quando o valor de zscore > 

1.036 (Percentil 85) e mais particularmente obesidade quando zscore > 1.645 

(Percentil 95) (ILSI Europe Overweight and Obesity Task Force, 2000). 
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Para os progenitores, utilizou-se para a classificação do IMC, os critérios da 

OMS (34) onde se classificou como eutrofia quando o IMC 18.5-24.9, sobrecarga 

ponderal se IMC > 25 kg/m2, mais particularmente, obesidade grau I se IMC 30.0-

34.9 kg/m2, obesidade grau II se IMC 35-39.9 kg/m2 e obesidade grau III se 

IMO40 kg/m2. 

Caracterização da prática de desporto 

Foi inquirido se era praticada alguma actividade física, e o local onde era 

praticada: escola ou fora da escola. Foi considerada actividade física escolar, 

quando decorria no período de aulas e organizada por um professor, e extra-

escolar, quando decorria fora da escola, mas com a supervisão de um professor 

ou técnico. 

Assim, foi distinguida a prática de desporto escolar e de desporto extra 

escolar, contabilizando o número de horas semanal gasto em cada uma das 

modalidades. 

Caracterização do comportamento alimentar 

Por estilo alimentar entende-se um conjunto de atitudes e comportamentos 

relativos aos alimentos e refeições que tendem a manter-se estáveis ao longo do 

tempo constituindo um padrão do indivíduo. Este padrão foi avaliado por dois 

questionários - Kid's Child Feeding Questionnaire (KCFQ) (62) e Children's Eating 

Behaviour Questionnaire (CEBQ) (58), que foram traduzidos e adaptados. 

O inquérito KCFQ, administrado às crianças, questionou sobre a influencia 

das mães na sua alimentação. É constituído por 16 itens: 9 itens sobre restrição e 

7 itens sobre pressão. As opções de resposta são "Nunca" (0), "Às Vezes" (1) e 
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"Sim" (2). A cotação final de cada escala foi obtida pela média dos itens que a 

constituem. 

O inquérito CEBQ foi entregue às mães para responderem, em casa; é 

constituído por 34 itens que abrangem 8 factores de estilo alimentar. As opções 

de resposta são "Nunca" (1), "Raramente" (2), "Por vezes" (3), "Muitas vezes" (4), 

"Sempre" (5). A cotação final de cada escala foi obtida pela média dos itens que a 

constituem. 

Foi realizado um pré teste e uma posterior reformulação de alguns itens, de 

modo a adaptá-los às idades em questão. Nos dois casos procedeu-se à análise 

das características psicométricas dos questionários de modo a ser testada a sua 

validade para a população definida. Foi também investigada a fiabilidade de cada 

instrumento, sendo esta definida como a consistência esperada entre os 

resultados obtidos pelo mesmo indivíduo ao longo de várias passagens do teste 

(78). O método utilizado foi o de Alfa de Cronbach (79) que examina a 

consistência entre todas as respostas dadas pelo mesmo sujeito ao longo de 

todos os itens do teste. 

Caracterização social e demográfica dos progenitores 

Procedeu-se à recolha, por questionário de administração indirecta, de 

informação sobre a idade, a escolaridade, a profissão, o peso e a estatura, da 

mãe e do pai de cada criança avaliada. A profissão foi classificada de acordo com 

a Classificação Nacional de Profissões do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, 1994. 
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Informatização dos dados e tratamento estatístico 

A informatização e tratamento estatístico dos dados foi feito na folha de 

cálculo do SPSS®, utilizando para o efeito uma cópia licenciada para a FCNAUP. 

Os métodos estatísticos foram seleccionados conforme os objectivos de análise 

pretendidos: análise descritiva, comparativa e da relação entre variáveis. 

Foram usados testes de diferença para comparar resultados. O teste de "t" 

de Student foi escolhido quando se pretendia comparar médias de variáveis 

numéricas contínuas que se distribuíam de acordo com as características da 

curva normal. Para comparar distribuições com variáveis nominais usamos o teste 

do Qui-quadrado. 

Os coeficientes de correlação de Pearson foram calculados quando as variáveis 

eram paramétricas (IMC) e o rho de Spearman quando não eram paramétricas 

(variáveis demográficas e culturais, factores dos inquéritos KCFQ e CEBQ). 
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Validação dos Questionários 

Passamos a descrever o passo dado de modo a investigar as características 

psicométricas dos instrumentos utilizados. 

6.3.1 Kid's Child Feeding Questionnaire 

Questionário Alimentar da Criança 

Começamos por traduzir os itens da versão inglesa. O questionário que daí 

resultou foi administrado a uma amostra de crianças saudáveis de ambos os 

sexos. 

Os participantes foram 67 crianças das quais 29 (43.3%) eram do sexo 

masculino e 38 (56.7%) do sexo feminino. As idades distribuíam-se entre os 6.0 e 

os 13,6 anos, sendo a média 8,9 anos (DP 1,5). 

Procedemos à mesma metodologia que os autores realizaram no inquérito 

original. Foi então estudada a fiabilidade através da análise da consistência 

interna das escalas (77). 

Fiabilidade e Homogeneidade 

Foi investigada a fiabilidade de cada uma das 2 escalas do questionário 

através do coeficiente de consistência interna de Cronbach . O valor de alpha na 

escala que avalia a percepção da "pressão para comer" foi de 0,77; e na escala 

que avalia a percepção da "restrição para comer" foi de 0,78. 

Carper et ai. (62) encontraram um coeficiente de consistência interna de 

Cronbach de 0,71 para a 1a escala e 0,60 para a 2a escala, a partir de 197 

inquéritos. 
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Para o nosso estudo foi utilizado o inquérito com todos os itens que constam 

do original, pois ficou confirmada a consistência e a homogeneidade das duas 

escalas para a população avaliada. 

6.3.2 Children's Eating Behaviour Questionnaire 

Questionário do Comportamento Alimentar das Crianças 

Tal como para o KCFQ, os itens da versão inglesa foram traduzidos, e o 

questionário foi administrado a uma amostra de crianças saudáveis de ambos os 

sexos. 

Os participantes foram 109 crianças das quais 54 (49.5%) eram do sexo 

masculino e 59 (50.5%) do sexo feminino. As idades distribuíam-se entre os 5,4 e 

os 13,8 anos, sendo a média 8,7 anos (DP 1,5). Os resultados foram sujeitos à 

analise factorial de modo a ser verificada a validade do constructo. Foi estudada a 

fiabilidade através da análise da consistência interna das escalas, tal como 

procederam os autores. 

Validade do constructo 

A validade do constructo refere-se à confirmação dos aspectos teóricos em 

que se apoia o teste. Para tal, o método por excelência que se utiliza para esta 

investigação é a análise factorial. 

Foram analisados o índice de adequação de amostra de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) e o teste de esfericidade de Bartlett (77). O KMO foi de .788 e o Qui2 do 

teste de Bartlett 1453.36 (p<.000), sugerindo ambos a possibilidade de os dados 

serem sujeitos à análise factorial. 
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Na análise factorial utilizamos o procedimento dos "eixos principais" com 

rotação varímax. Numa análise inicial foram extraídos os factores com eigenvalue 

superior a um, de acordo com a definição prévia do programa. Obtiveram-se 9 

factores que explicavam respectivamente 23.4%, 11.0%, 8.0%, 6.5%, 4.6%, 4.3%, 

3.7%, 3.3%, 3.0% da variância, no total estes factores explicavam 67.8% da 

variância. Optamos por retirar os itens referentes ao factor "desejo para beber" 

(itens 6,30 e 32), do inquérito original, já que eram assinalados com pouca 

frequência, e não se consideram pertinentes na nossa população. 

O resultado final foram 8 factores que explicavam ao todo 66.05% da 

variância, não sendo totalmente coincidente com o inquérito original. Verificou-se 

que alguns itens referentes a dois factores se encontravam misturados, tornando-

se necessário e coerente agrupar estes dois factores. Foram também eliminados 

3 itens que não se enquadravam nos factores encontrados. 

Os dois factores que se associaram foram "resposta a alimentos / prazer em 

comer". Os itens eliminados foram: 3. O meu filho(a) tem um grande apetite; 25. O 

meu filho(a) é difícil de contentar com as refeições; 31. O meu filho(a) é incapaz 

de comer a refeição se antes tiver comido alguma coisa. 

No Quadro 1 podem observar-se os valores de saturação de cada item, 

apenas para o factor em análise. 
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Quadro 1. índices de saturação dos itens, organizados pelos factores 
encontrados. 

Resposta a alimentos / Prazer em comer 
1. 0 meu filho(a) adora comida. 
5. 0 meu filho(a) interessa-se por comida. 
13. O meu fiiho(a) está sempre a pedir comida. 
15. Se o deixassem o meu filho(a) comeria demais. 
20. Se tivesse oportunidade o meu filho(a) passaria a maior parte do tempo a 
comer. 
21. 0 meu filho(a) está sempre à espera da hora das refeições. 
23. 0 meu filho(a) adora comer. 
29. Mesmo se já está cheio o meu filho(a) arranja espaço para comer um 
alimento preferido. 
35. Se tivesse a oportunidade o meu filho(a) estaria sempre com comida na 
boca. 

.590 

.669 

.457 

.362 

.748 

.424 

.524 

.399 

.655 

Selectividade 
7. Perante novos alimentos o meu filho(a) começa por recusá-los.* 
11.0 meu filho(a) gosta de experimentar novos alimentos. 
17. 0 meu filho(a) gosta de uma grande variedade de alimentos. 
33. 0 meu filho(a) interessa-se por experimentar alimentos que nunca provou 
antes. 
34. 0 meu filho(a) decide que não gosta de um alimento mesmo que nunca o 
tenha provado.* 

.549 

.811 

.628 

.730 

.351 

Ingestão emocional - sobreingestão 
2. 0 meu filho(a) come mais quando anda preocupado(a). 
14. 0 meu filho(a) come mais quando está aborrecido(a). 
16. 0 meu filho(a) come mais quando está ansioso(a). 
28. 0 meu filho(a) come mais quando não tem nada para fazer. 

.421 

.560 

.533 

.661 

Ingestão emocional - subingestão 
10. 0 meu filho(a) come menos quando está zangado(a). 
12. 0 meu filho(a) come menos quando está cansado(a). 
24. 0 meu filho(a) come mais quando está feliz. 
26. O meu filho(a) come menos quando anda transtornado(a). 

.616 

.624 

.579 

.391 
Resposta à saciedade 
18. 0 meu filho(a) deixa comida no prato no fim das refeições 
22. 0 meu filho(a) fica cheio(a) antes de terminar a refeição. 
27. 0 meu filho(a) fica cheio muito facilmente. 

.737 

.694 

.763 
Comer vagarosamente 
4. 0 meu filho(a) termina as refeições muito rapidamente. 
8. 0 meu filho(a) come vagarosamente.* 
19. 0 meu filho(a) gasta mais que 30 minutos para terminar uma refeição.* 

.600 

.797 

.613 
* itens cotados numa escala inversa aos restantes. 
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Homogeneidade e fiabilidade 

A homogeneidade de cada factor foi investigada recorrendo a nova análise 

factorial, realizada apenas com os itens desse factor. Assim o factor "resposta a 

alimentos / prazer em comer" foi o único a evidenciar dois factores com 

eigenvalue superior a um, estes explicam no seu conjunto 62.4% da variância dos 

resultados. O factor "selectividade" explica 52% da variância. O factor "ingestão 

emocional - sobreingestão" explica 50.6% da variância, e o factor "ingestão 

emocional - subingestão" explica 41.4% da variância. O factor "resposta à 

saciedade" explica 76.3% da variância, e o factor "comer vagarosamente" explica 

65% da variância. 

Foi investigada a fiabilidade de cada um dos 5 factores através do 

coeficiente de consistência interna alpha de Cronbach. O Quadro 2 apresenta 

esses valores, e é de notar que nenhum dos itens dentro de cada factor faz variar 

de modo significativo o alpha do respectivo factor. 

Quadro 2. Valores do coeficiente de consistência interna alpha Cronbach, 
dos factores encontrados. 

alpha 

Comer vagarosamente .73 

Ingestão emocional - sobreingestão .65 

Ingestão emocional - subingestão .42 

Resposta à saciedade .84 

Resposta a alimentos / Prazer em comer .84 

Selectividade .74 
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O questionário que utilizamos é em quase tudo igual ao dos autores, excepto 

na associação de 2 factores - "resposta a alimentos / prazer em comer", a 

exclusão dos itens referentes ao factor "desejo de beber", e a exclusão de 3 itens 

que apareciam isolados e sem qualquer relação entre si. 

Analisadas que foram as características psicométricas, confirma-se a 

fiabilidade e validade do questionário. Este dado indica que este instrumento pode 

ser utilizado na população infantil portuguesa, para estudar o comportamento 

alimentar de acordo com os pressupostos teóricos que estão subjacentes ao 

questionário. 
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Apresentação dos Resultados 

Passamos a descrever os resultados em duas partes. 

Na primeira parte apresentamos os resultados das análises descritiva e 

comparativa. Os quadros referem-se aos valores obtidos pelos grupos de estudo 

e de controlo, considerados na sua totalidade e distribuídos por sexo. Esta análise 

engloba as variáveis antropométricas, a caracterização do estado de nutrição, a 

avaliação da prática de desporto, a caracterização do comportamento alimentar e 

dos factores demográficos e culturais que caracterizam os progenitores. 

Na segunda parte apresentamos a análise da relação entre as várias 

variáveis: entre a massa gorda e o IMC apenas no grupo de estudo; entre os 

factores de estilo alimentar e as variáveis culturais e antropométricas nos dois 

grupos; entre as variáveis demográficas, culturais e o estado de nutrição dos 

progenitores com o IMC e a prática de desporto nas crianças dos dois grupos. 

6.4.1. Análise descritiva e comparativa 

O grupo em estudo é constituído por 34 crianças, com diagnóstico de LLA, 

sendo 18 do sexo feminino e 16 do sexo masculino. Este grupo apresenta idades 

compreendidas entre os 6.3 anos e os 13.8 anos, sendo a média de 10.0 anos 

(DP 1.9). 

Este grupo apresenta um tempo de remissão para a leucemia linfoblástica 

aguda de 40.3 meses (DP 17.9). 

O grupo controlo é constituído por 60 crianças, saudáveis, sendo 33 do sexo 

feminino e 27 do sexo masculino. Este grupo apresenta idades compreendidas 

entre os 7.9 anos e os 13.6 anos, sendo a média de 9.4 anos (DP 1.1). 

Este grupo não apresenta diferenças estatisticamente significativas para a 

idade em relação ao grupo de estudo, e é constituído por crianças eutróficas em 
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relação aos parâmetros antropométricos, segundo os padrões de referência atrás 

referidos. 

Caracterização do estado de nutrição 

No Quadro 3 apresentamos os resultados referentes à avaliação 

antropométrica, do IMC e da massa gorda corporal total. Observamos que o 

grupo de estudo apresenta valores mais elevados para o peso, a estatura, o IMC 

e a massa gorda, sendo as diferenças estatisticamente significativas para o peso, 

o IMC e a massa gorda, em relação ao grupo de controlo. 

Do total do grupo de estudo, 41.2 % têm excesso ponderal e 23.5 % são 

obesos. 

Quadro 3. Resultados da avaliação antropométrica, do IMC e da massa 
gorda, nos dois grupos. 

G. Estudo n = 34 G. Controlo n = 60 

Média DP Média DP P 
Peso (kg) 41.36 13.7 31.8 5.7 .000 
Peso (zscore) 0.557 0.885 -0.052 0.666 .000 
Estatura (cm) 140.0 12.3 135.3 8.0 .276 
Estatura (zscore) -0.027 0.813 -0.129 1.003 .612 
IMC (kg/m2) 20.5 3.8 17.3 1.6 .000 
IMC (zscore) 0.772 0.955 -0.018 0.588 .000 
Massa Gorda (%) 25.2 8.3 20.2 5.3 .004 
Massa gorda (%VR) 141.8 42.2 118.6 30.7 .009 

Quando analisamos os mesmos resultados por sexo, no grupo de estudo 

25% dos meninos e 55.5% das meninas têm sobrecarga ponderal. Tal como 

verificamos no Quadro 4, são observadas diferenças estatisticamente 
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significativas entre as meninas dos dois grupos para o peso, o IMC e a massa 

gorda, e nos meninos para o IMC. 

Quadro 4. Resultados da avaliação antropométrica, do IMC e da massa 
gorda, por sexo, nos dois grupos. 

G. Estudo n = 18 G. Controlo n = 33 

Média DP Média DP P 
Peso (zscore) 

Sexo feminino 0.754 0.798 -0.148 0.673 .000 

Sexo masculino 0.450 0.959 0.064 0.651 .124 

Estatura (zscore) 

Sexo feminino -0.155 0.845 -0.292 0.974 .618 

Sexo masculino 0.107 0.814 0.069 1.021 .899 

IMC (zscore) 

Sexo feminino 1.058 0.827 -0.007 0.569 .000 

Sexo masculino 0.620 0.992 -0.034 0.621 .011 

Massa gorda (%VR) 

Sexo feminino 144.6 39.9 113.9 35.3 .015 

Sexo masculino 138.5 45.7 124.3 23.6 .279 

; 

Caracterização da prática de desporto 

A maior parte das crianças não praticam desporto. Verificou-se que as 

escolas que frequentavam não proporcionavam a prática de desporto escolar. No 

grupo de estudo, 11.8 % praticam desporto escolar e 17.6 % desporto organizado. 

No grupo controlo apenas 3.3 % praticam desporto escolar e 3.3 % desporto 

organizado. Não são encontradas diferenças estatisticamente significativas 

quando analisamos estes resultados por sexo. Todos os que praticavam desporto 

organizado também praticavam desporto escolar. O Quadro 5 apresenta os 

resultados globais e por sexo. 
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Quadro 5. Prática de desporto escolar e organizado, na totalidade e por sexo 

nos dois grupos. 

G. Estudo n = 34 G. Controlo n = 60 

(h/sem) Média DP Média DP P 

Desporto escolar 

Global 0.2 0.6 0.1 0.5 .397 

Sexo feminino 0.05 0.2 0.09 0.5 .787 

Sexo masculino 0.4 0.9 0.1 0.5 .298 

Desporto organizado 

Global 0.3 0.8 0.4 2.5 .779 

Sexo feminino 0.1 0.5 0.5 0.3 .362 

Sexo masculino 0.5 0.09 0.26 1.3 .536 

Caracterização do comportamento alimentar 

Os Quadros 6 e 7 apresentam as médias encontradas para os itens de 

"pressão" e "restrição para comer" bem como as diferenças estatísticas 

encontradas na totalidade dos grupos e por sexo. Foi encontrada maior "pressão" 

e também maior "restrição para comer" no grupo controlo, diferindo 

significativamente do grupo de estudo. Mesmo quando analisamos os resultados 

por sexo, mantém-se a diferença entre o grupo de estudo e o grupo de controlo, 

quanto aos factores anteriormente descritos. 
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Quadro 6. Resultados do inquérito KCFQ nos dois grupos. 

:«: 
G. Estudo n = 34 G. Controlo n = 40 

KCFQ Média DP Média DP P 

Pressão para comer 0.79 0.38 1.10 0.38 .001 

Restrição para comer 1.34 0.43 1.54 0.27 .025 

Quadro 7. Resultados do inquérito KCFQ, por sexo, nos dois grupos. 

-
G. Estudo n = 34 G. Controlo n = 40 

KCFQ Média DP Média DP P 

Pressão para comer 

sexo feminino 0.78 0.35 1.07 0.31 .008 

sexo masculino 0.79 0.43 1.13 0.47 .039 

Restrição para comer 

sexo feminino 1.14 0.42 1.56 0.26 .098 

sexo masculino 1.32 0.46 1.52 0.28 .147 

Não foi encontrada qualquer diferença estatisticamente significativa entre a 

percepção da "pressão para comer" e "restrição para comer", separando as mães 

em eutróficas ou com sobrecarga ponderal, tendo em conta o sexo e o grupo de 

estudo. 

Em relação ao CEBQ, no Quadro 7 são apresentados os resultados médios 

para cada um dos factores, no que diz respeito às mães que responderam ao 

inquérito, no grupo de estudo e no grupo controlo. 

Em relação aos factores "comer vagarosamente", "resposta à saciedade" e 

"resposta a alimentos / prazer em comer" foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas. O grupo de estudo apresenta maior resposta a 

alimentos e prazer em comer e também come mais vagarosamente, e o grupo 

controlo apresenta uma maior resposta à saciedade. 
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Quando analisamos os resultados obtidos nos factores por sexos - Quadros 

8 e 9, verificamos que são estatisticamente semelhantes no sexo feminino, 

enquanto que no sexo masculino apenas encontramos diferença significativa em 

relação ao factor "resposta à saciedade". 

Quadro 8. Resultados dos factores do CEBQ, nos dois grupos. 

G. Estudo n = 34 G. Controlo n = 55 

CEBQ Média DP Média DP P 

Comer vagarosamente 3.5 1.1 2.9 1.1 .003 

Ingestão emocional 

- sobreingestão 
2.1 0.7 2.1 0.7 .720 

Ingestão emocional 

- subingestão 
2.9 0.9 3.0 1.3 .844 

Resposta à saciedade 2.5 0.9 3.3 1.0 000 

Resposta a alimentos / 

Prazer em comer 
2.7 0.8 2.3 0.7 .030 

Selectividade 3.2 0.8 3.3 0.9 .764 

Quadro 9. Resultados dos factores do CEBQ, no sexo feminino, nos dois 
grupos. 

G. Estudo n = 18 G. Controlo n = 30 

CEBQ Média DP Média DP P 
Comer vagarosamente 3.5 0.8 2.7 1.1 .013 

Ingestão emocional 

- sobreingestão 
1.9 0.7 2.0 0.7 .680 

Ingestão emocional 

- subingestão 
2.8 1.0 3.1 1.7 .508 

Resposta à saciedade 2.4 0.8 3.4 1.0 .002 

Resposta a alimentos / 

Prazer em comer 
2.6 0.5 2.2 0.5 .011 

Selectividade 3.2 0.6 3.2 0.8 .798 
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Quadro 10. Resultados dos factores do CEBQ, no sexo masculino, nos dois 
grupos. 

G. Estudo n = 16 G. Controlo n = 25 

CEBQ Média DP Média DP P 
Comer vagarosamente 3.4 1.3 3.2 1.2 .517 

Ingestão emocional 

- sobreingestão 
2.3 0.8 2.2 0.8 .516 

Ingestão emocional 

- subingestão 
3.1 0.9 2.9 0.7 .527 

Resposta à saciedade 2.6 0.9 3.2 1.0 .045 

Resposta a alimentos / 

Prazer em comer 
2.9 1.0 2.3 0.8 .055 

Selectividade 3.1 0.9 3.3 0.9 .502 

Não foi verificada qualquer diferença estatisticamente significativa entre os 

resultados dos vários factores quando estes foram distribuídos em função do 

estado de nutrição da mãe, ou em função do sexo e do grupo. 

Caracterização demográfica e cultural dos progenitores 

O número de membros por agregado familiar é de 4.4 pessoas (DP 1.4) no 

grupo de estudo e de 4.2 pessoas (DP 1.2) no grupo controlo. 

Quanto à idade dos progenitores, verificam-se diferenças significativas no 

que diz respeito aos pais, mas não às mães, tal como demonstra o Quadro 11. 

A^FCNAUPVV 
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Quadro 11. Idade dos progenitores nos dois grupos. 

G. Estudo n = 34 G. Controlo n = 60 

(anos) Média DP Média DP P 

Mãe 36.3 5.5 34.7 3.9 .072 

Pai 40.3 5.7 37.3 4.6 .010 

Escolaridade dos progenitores 

A grande maioria dos progenitores apresentam 6 ou menos anos de 

escolaridade, 76 % nas mães e 72 % nos pais do grupo de estudo, e 67 % das 

mães e 62 % dos pais no grupo controlo. O Quadro 12 apresenta os resultados da 

escolaridade média dos progenitores nos dois grupos. 

Quadro 12. Escolaridade dos progenitores nos dois grupos. 

G. Estudo n = 34 G. Controlo n = 60 

(anos) Média DP Média DP P 
Mãe 5.9 2.4 6.3 2.4 .454 

Pai 6.4 3.2 6.7 3.3 .644 

Classe profissional dos progenitores 

Os progenitores foram agrupados pelo grupo profissional, apresentando 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, tanto para as mães 

como para os pais, tal como demonstra o Quadro 13. O grupo 9 é constituído por 

profissões não especializadas, o grupo 7 por operários mais especializados, 
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artífices e similares, o grupo 4 pelos profissionais administrativos e similares e o 

grupo 3 por técnicos e profissionais de nível intermédio. 

Quadro 13. Classificação profissional, dos progenitores nos dois grupos. 

G. Estudo n = 34 G. Controlo n = 60 
■ - ' ■ " '■ ' * ■ ■ ■ '■ ■

 : ' ■ ' ' - ■ ' ■
 ;

' ' - -
, : 

% % 

Mãe 
Grupo 9 47.1 48.3 
Grupo 7 35.3 33.3 
Grupo 4 17.6 8.3 

X
2
= 19.3, p = .000 

Pai 
Grupo 9 5.9 10.3 
Grupo 7 58.8 67.3 
Grupo 4 32.4 14.3 
Grupo 3 2.9 8.2 

X
2 = 70.4, p = .000 

Caracterização do estado de nutrição dos progenitores 

A média do IMC das mães do grupo de estudo é de 26.1 kg/m
2 (DP 3.7), 

apresentando 64.5 % sobrecarga ponderal. A média do IMC dos pais, neste 

grupo, é de 28.0 kg/m
2 (DP 3.2), apresentando 68.8 % sobrecarga ponderal. 

No grupo controlo, o IMC médio das mães é de 24.5 kg/m
2 (DP 3.4), 

apresentando 37.2 % sobrecarga ponderal. A média do IMC dos pais, neste 

grupo, é de 25.2 kg/m
2 (DP 2.7), apresentando 55.3 % sobrecarga ponderal. 

Quando comparamos o IMC das mães e dos pais dos dois grupos, 

observamos diferenças estatisticamente significativas, quer entre as mães 

(p=.048), quer entre os pais (p=.002). 

67 



Apresentação dos Resultados 

No Quadro 14 pode observar-se a distribuição dos progenitores por classe 

de IMC, verificando-se diferenças estatisticamente significativas entre os dois 

grupos. 

Quadro 14. Distribuição por classes de IMC, dos progenitores nos dois 

grupos. 

G. Estudo n = 34 G. Controlo n = 60 

IMC (kg/m
2
) % % 

Mãe 

18.5-24.9 35.5 53.3 

25.0 - 29.9 54.8 25.0 

30.0 - 34.9 9.7 6.7 

X
2 = 23.3, p = .000 

Pai 

18.5-249 31.3 44.7 

25.0 - 29.9 46.9 53.2 

30.0 - 34.9 15.6 2.1 

35.0 - 39.9 6.3 0 

X
2 = 50.8, p = .000 

; ■ 
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6.4.2. Análise da relação entre as variáveis do grupo em estudo e do grupo 
de controlo, 

Relação entre o IMC e a massa gorda corporal total das crianças 

No Quadro 15 é observada uma forte correlação, positiva e estatisticamente 

significativa, entre o IMC e a percentagem de massa gorda corporal total. 

Quadro 15. Coeficientes de correlação "r" de Pearson entre o IMC e a 
percentagem de massa gorda corporal total, no grupo de estudo. 

Massa gorda (%) 

P 
IMC (kg/n?) 

Sexo feminino .712 .000 
Sexo masculino .809 .001 

Relação entre os factores de estilo alimentar e as variáveis culturais e 

antropométricas 

Quando correlacionamos a "pressão para comer" e a "restrição para comer", 

os dois factores do inquérito KCFQ, com a profissão e a escolaridade dos 

progenitores, não encontramos nenhuma correlação significativa nos dois grupos. 

Estes factores evidenciam a percepção das crianças em relação a estes dois 

factores por parte dos pais. 

Observamos uma correlação negativa, estatisticamente significativa, entre o 

IMC e a "restrição para comer" nas crianças do grupo de estudo e em ambos os 

sexos; e uma correlação positiva significativa entre o IMC das mães e a "pressão 

para comer" no grupo controlo, tal como podemos verificar no Quadro 16. 
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Quadro 16. Coeficientes de correlação rho de Spearman entre a pressão e a 
restrição para comer e o IMC das crianças e dos progenitores, por sexo, nos 

dois grupos. 

' ■ ■ ' ■ 

IMC crianças 

(zscore) 
IMC mãe (kg/m

2
) IMC pai (kg/m

2
) 

grupo 

estudo 

grupo 

controlo 

grupo 

estudo 

grupo 

controlo 

grupo 

estudo 

grupo 

controlo 

Pressão para comer 

sexo masculino -.497 -.230 -.097 .022 .026 .091 

sexo feminino -.254 .384 -.444 .596* -.077 .390 

Restrição para comer 

sexo masculino -.654** -.370 .185 .135 -.088 .063 

sexo feminino -.569* -.162 -.007 -.073 .116 -.042 

*p<.05 **p<.001 

Quando correlacionamos os factores de estilo alimentar (inquérito CEBQ) 

com o estado de nutrição das crianças e dos seus progenitores (Quadro 17), 

verificamos correlação positiva significativa entre o IMC do sexo masculino, do 

grupo de estudo, com os factores "comer vagarosamente" e "resposta a alimentos 

/ prazer em comer" e uma correlação negativa significativa entre o IMC das 

meninas do grupo de estudo e o factor "subingestão". 
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Quadro 17. Coeficientes de correlação rho de Spearman entre os factores do 
estilo alimentar e as variáveis antropométricas, por sexo, nos dois grupos. 

■ v:ifc-"« ■'■-,.■;■:*v!:.-: s ; . . . : Í : -V IMC crianças 

(zscore) 
IMC mãe (kg/m

2
) IMC pai (kg/m

2
) 

grupo 

estudo 

grupo 

controlo 

grupo 

estudo 

grupo 

controlo 

grupo 

estudo 

grupo 

controlo 

Comer vagarosamente 

sexo masculino .743** -.188 -.177 -.093 .094 .359 

sexo feminino .244 .117 .067 .155 -.309 -.102 

Ingestão emocional - sobreingestão 

sexo masculino .425 -.250 -.238 .292 .241 .353 

sexo feminino .075 .142 -.370 .206 -.307 .044 

Ingestão emocional - subingestão 

sexo masculino -.186 -.339 .164 -.024 -.079 .027 
sexo feminino -.483** .002 -.446 -.014 -.117 .040 

Resposta à saciedade 

sexo masculino -.094 -.325 .102 -.192 -.164 -.375 

sexo feminino -.321 -.344 -.113 -.231 -.322 -.014 

Resposta a alimentos / Prazer em comer 

sexo masculino .556* -.089 -.138 .159 .250 .367 

sexo feminino .434 .275 -.222 .069 -.130 .242 

Selectividade 

sexo masculino -.206 .079 .095 .040 .301 .153 

sexo feminino .065 .326 -.202 .064 -.204 .217 

*p<.05 **p<.001 

No Quadro 18, são observadas associações positivas, estatisticamente 

significativas, entre a "restrição para comer" e a "subingestão", e entre a "pressão 

para comer" e a "resposta à saciedade", no sexo feminino do grupo de controlo. 

Verifica-se também uma associação positiva estatisticamente significativa, entre a 

"pressão para comer" e a "selectividade", no sexo feminino mas no grupo de 

estudo. 
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No que diz respeito ao sexo masculino, verificam-se associações negativas, 

estatisticamente significativas, entre "restrição para comer" e "comer 

vagarosamente", e entre "restrição para comer" e "resposta a alimentos / prazer 

em comer", no grupo de estudo. Verifica-se também uma associação positiva, 

estatisticamente significativa, entre a "restrição para comer" e a "resposta à 

saciedade" no sexo masculino, no grupo de controlo. 
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Quadro 18. Coeficientes de correlação rho de Spearman entre os factores do 
estilo alimentar e a percepção das crianças para a restrição e pressão para 

comer, por sexo, nos dois grupos. 

Pressão para comer Restrição para comer 

grupo 

estudo 

grupo 

controlo 

grupo 

estudo 

grupo 

controlo 

Comer vagarosamente 

sexo masculino -.343 -.379 -.606* -.348 

sexo feminino .071 -.177 -.146 -.318 

Ingestão emocional - sobreingestão 

sexo masculino .073 .067 -.458 .062 

sexo feminino -.125 .355 .262 -.009 

Ingestão emocional - sub hgestão 

sexo masculino -.071 .180 .336 .095 

sexo feminino -.165 .260 -.091 .504* 

Resposta à saciedade 

sexo masculino .328 .255 .262 .582* 

sexo feminino -.323 .575* .277 .372 

Resposta a alimentos / Prazer em comer 

sexo masculino -.224 -.158 -.701** -.373 

sexo feminino -.025 .143 .131 -.392 

Selectividade 

sexo masculino .394 -.122 -.058 -.133 

sexo feminino .465* -.087 -.414 .158 

* p<.05 ** p<.001 

Relação entre as variáveis demográficas, culturais e o IMC dos pais 

com o IMC e a actividade física total das crianças 

Ao relacionar o estado de nutrição e a prática de desporto com as variáveis 

demográficas e culturais, foi observada uma correlação positiva entre a profissão 

da mãe e do pai (r=0.439, p=.009), entre a escolaridade da mãe e do pai (r=0.585, 

p=.001), no grupo de estudo; e no grupo controlo entre a escolaridade da mãe e 
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do pai (r=0.483, p=.001), e entre a actividade física total e a escolaridade do pai 

(r=0.499, p=.001), e a profissão do pai (r=0.480, p=.001). 

Em relação à correlação entre o IMC da mãe, do pai e o das crianças, 

apenas se verifica uma associação entre o IMC do pai com o IMC da mãe, sendo 

significativa no grupo controlo, tal como está descrito no Quadro 19. No grupo 

controlo, verificamos uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre 

o IMC das meninas e o das suas mães. 

Quadro 19. Coeficientes de correlação "r" de Pearson entre o IMC dos 
progenitores e o IMC das crianças, por sexo, nos dois grupos. 

IMC mãe (kg/m2) IMC pai (kg/m2) 

grupo 

estudo 

grupo 

controlo 

grupo 

estudo 

grupo 

controlo 

IMC crianças (zscore) -.001 .145 .105 .173 

sexo feminino .391 .431* -.077 .229 

sexo masculino -.158 -.097 .217 .079 

IMC mãe (kg/m2) .350 .394** 

*p<.05 **p<.001 

Em relação às variáveis culturais, verificamos uma associação positiva mas 

não estatisticamente significativa com o IMC dos rapazes, do grupo de estudo 

(Quadro 20). 

74 



Apresentação dos Resultados 

Quadro 20. Coeficientes de correlação "rho" de Spearman entre o IMC das 
crianças e as variáveis escolaridade e profissão dos progenitores, por sexo, 

nos dois grupos. 

IMC (zscore) IMC (zscore) 

Sexo feminino Sexo masculino 

grupo 

estudo 

grupo 

controlo 

grupo 

estudo 

grupo 

controlo 

Escolaridade mãe -.005 -.115 .093 .090 

Profissão mãe .196 .140 .347 .142 

Escolaridade pai .160 -.114 .382 .217 

Profissão pai .028 -.299 .399 -.150 
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Discussão dos Resultados 

Os resultados da análise factorial realizada aos 2 inquéritos utilizados, 

confirmam a validade e a robustez destes instrumentos, e a sua aplicabilidade à 

população em estudo. O inquérito KCFQ foi utilizado com uma estrutura igual à do 

inquérito original. Em relação ao inquérito CEBQ, manteve-se uma estrutura muito 

semelhante à do inquérito original, diferindo apenas na associação dos factores 

"resposta a alimentos / prazer em comer", que no inquérito original apareciam 

separados, e na ausência de alguns itens, por aparecerem isolados na análise 

factorial ou por não se apresentarem pertinentes para a nossa população. 

As crianças do nosso grupo de estudo, em remissão para LLA há cerca de 3 

anos, apresentam uma prevalência de obesidade semelhante à verificada na 

Europa, para crianças saudáveis desta faixa etária. Numa revisão da literatura 

encontramos na Europa, para o grupo etário dos sete aos onze anos, valores de 

obesidade a oscilar entre os 2 e os 23 %, dependendo do pafs (32). Já na nossa 

população, Mota et ai. (33), num estudo realizado em crianças e adolescentes do 

Grande Porto, observaram uma prevalência de obesidade que oscilou entre os 4 

e os 11%, no grupo etário dos oito aos treze anos. Esta comparação não se fez 

com o grupo de controlo, pois este foi seleccionado tendo em conta os 

parâmetros antropométricos de modo a ser um grupo de crianças eutróficas. 

Em relação à estatura não se verificou qualquer diferença entre o grupo de 

estudo e o grupo de controlo. 

Todas as crianças do grupo de estudo foram seguidas por uma nutricionista 

da consulta de Hematologia-Oncologia Pediátrica, desde o inicio do tratamento 

até Outubro 2002. Este seguimento teve como principal objectivo a 

implementação de hábitos de vida saudáveis para a prevenção, entre outros, da 

obesidade. Podíamos esperar uma taxa mais elevada de obesidade se não 
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houvesse este acompanhamento, tendo em conta que foi realizada educação 

alimentar e aconselhada a prática de actividade física a todas as crianças do 

grupo de estudo. 

A prática de desporto, nomeadamente de desporto em ambiente escolar, 

tem uma prevalência muito baixa entre os participantes deste estudo; apenas 12 

% das crianças no grupo de estudo e 3 % das crianças no grupo controlo praticam 

desporto. Apesar da disparidade entre os grupos, os indices da prática de 

desporto, em ambos, são baixos tendo em conta o desejável. Assim, o défice 

nesta área concorre do mesmo modo como factor de risco para um excesso de 

ganho ponderal, nos dois grupos. A obesidade é causada tanto por uma ingestão 

energética excessiva como por uma redução na actividade física (54). Moinar et 

ai (45) encorajam a prática regular de actividade física, pelas crianças, como 

forma de reduzir a prevalência da obesidade, de aumentar a auto-estima e de 

reduzir os riscos de doença coronária entre muitos outros benefícios. A escola 

tem um papel fundamental no incentivo da prática de desporto. É na escola que 

se encontra o ambiente mais favorável à sua prática, sendo bem aceite, e 

actuando como prevenção primária para um estilo de vida saudável. O facto da 

escola contribuir pouco para a aquisição de comportamentos saudáveis, tal como 

a prática de desporto, pode reflectir-se na baixa motivação para a sua prática 

extracurricular. 

Examinando a percepção das crianças em relação ao controlo alimentar 

realizado pelas mães (questionário KCFQ), verificamos que é o grupo de estudo 

que em maior percentagem afirma não ter "pressão para comer", sendo a 

diferença significativa entre os dois grupos, e em ambos os sexos. Evidencia-se, 

78 



Discussão dos Resultados 

no entanto, que no grupo de estudo, cerca de metade das crianças, afirma ter, ou, 

às vezes ter, "pressão para comer". 

Diversos autores sugerem que durante os primeiros anos de vida se deve 

dar autonomia à criança para escolher o quanto deve comer e desencorajar 

práticas como "comer tudo o que tem no prato". Os pais quando obrigam os filhos 

a "comer tudo", contribuem para a perda do controlo da ingestão alimentar. 

Quando esta atitude é repetida diariamente pelos pais, as crianças acabam por 

deixar de ter a percepção da "pressão para comer". 

Tal como já foi dito, o tratamento inerente a uma neoplasia, como a 

leucemia, tem como consequências a perda de apetite, a perda de peso, a 

alteração do paladar, a astenia entre outros. Estas alterações na criança 

traduzem-se em receios e preocupações com a saúde, por parte dos pais. Para 

combater estas preocupações, não só os pais mas também os técnicos que as 

seguem as crianças começam a insistir para comer, independentemente da 

vontade da criança, o que pode levar a uma perda da noção de fome ou da 

saciedade, já que deixam de ser elas a regular a ingestão alimentar em função 

das necessidades. Esta "pressão para comer" exercida pelos pais mantém-se 

mesmo após o tratamento finalizar. Talvez por receio de que o baixo peso seja 

visto como factor de risco para o reaparecimento da doença. Como já foi dito, esta 

"pressão" por ser constante e porque se torna habitual, não é percebida pela 

criança, que acaba por se comportar do mesmo modo em todos os contextos 

alimentares. Quer a percepção da "pressão para comer", como a sua não 

percepção, poderão contribuir para um ganho ponderal excessivo, dada a 

implicação negativa na capacidade da regulação da ingestão alimentar, o que 

dificulta a distinção entre a fome a saciedade. 
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Fisher et ai. (61) concluíram que permitir que a criança associe o inicio da 

refeição à sensação de fome e o parar de comer com a sensação de saciedade, é 

a melhor maneira para que a criança aprenda a comer com moderação. 

Da análise dos resultados dos vários factores de estilo alimentar 

(questionário CEBQ), verificamos que o grupo de estudo apresenta valores mais 

elevados para os factores "comer vagarosamente" e "resposta a alimentos / 

prazer em comer". Estas diferenças continuam evidentes, mesmo quando os 

resultados são analisados por sexos. Estes resultados são congruentes com o 

facto de que cerca de metade do grupo de estudo concordar que, de algum modo, 

tem "pressão para comer". Se as crianças comem mais lentamente é natural que 

tenham mais "pressão para comer" pela parte dos pais. Não são observadas 

diferenças para os outros factores, excepto na "resposta à saciedade" que 

apresenta valores significativamente mais baixos no grupo de estudo. Este dado 

sugere que estas crianças comem independentemente da percepção das suas 

necessidades, porque sentem pressão para comer mesmo quando já se sentem 

satisfeitas, habituado-se por isso a ignorar o sinal da saciedade. 

Birch et ai. (40) e Sclafani (64) sugerem que o comportamento dos pais face 

à ingestão alimentar dos filhos difere pelo estatuto sócio-económico. Os autores 

descrevem que as mães de estatuto sócio-económico mais elevado são mais 

magras e mais preocupadas com a silhueta corporal. Nos homens, o padrão 

sócio-económico não se parece relacionar com as diferentes classes de peso. 

No nosso estudo não se verifica a associação entre a ingestão alimentar e o 

estatuto sócio-económico, tal como nos estudos realizados por Robinson et ai. 

(60). 
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Não foi observado, em qualquer dos grupos, qualquer diferença significativa, 

no que diz respeito à escolaridade dos pais. Provavelmente, pais com excesso de 

peso e menos anos de escolaridade, podem não ter a capacidade de 

disponibilizar aos seus filhos alimentos e contexto alimentar saudáveis, porque 

eles próprios não estarão habituados ou não disporão de informação adequada 

para o fazer. O estatuto sócio-económico surge na bibliografia como o factor que 

melhor prediz as atitudes face à saúde, sendo que maior estatuto corresponde a 

atitudes mais adequadas, nomeadamente a escolaridade da mãe é o factor que 

mais se associa aos índices de saúde dos filhos (2). 

No que se refere à caracterização do estado de nutrição dos progenitores, 

observamos que no grupo de estudo a prevalência de sobrecarga ponderal é 

significativamente mais elevada, tanto nas mães como nos pais, em comparação 

com o grupo de controlo. A adiposidade dos pais representa uma influência 

comulativa, não só genética mas também do estilo de vida e do seu 

comportamento. Como foi descrito por Safer et ai. (25) é observada uma relação 

entre o IMC das crianças com o IMC das mães, mesmo quando as crianças são 

adoptivas. 

O IMC é uma medida indirecta da gordura corporal, tal como referenciado 

pela OMS (34), sendo válido como indicador de adiposidade em crianças e 

adolescentes. Nas crianças do nosso estudo este índice apresenta uma forte 

correlação com a massa gorda corporal total. Tal correlação sugere que o IMC 

possa ser utilizado como indicador da sobrecarga ponderal. 

Relativamente ao estilo alimentar, verifica-se uma associação negativa 

significativa, entre a "restrição para comer" e o IMC das crianças do grupo de 

estudo. Um comportamento de restrição face ao comportamento alimentar nas 
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crianças pode levar, ironicamente, a um aumento ponderal. As crianças acabam 

por comer mais na ausência dos pais, quando o elemento restritivo está também 

ausente, e na presença de estímulos externos (alimentos), o que se traduz em 

ganho ponderal (24,48,67). 

Robinson et al. (60) encontraram resultados semelhantes aos nossos no que 

se refere ao peso das crianças e ao controlo efectuado pelos pais. Os autores 

observaram que os filhos dos pais que exerciam mais controlo eram menos 

pesados do que os que não tinham controlo. Estes autores referem que o 

controlo que os pais dizem que fazem pode ser no sentido de se certificarem que 

os filhos comem o suficiente, e não se os filhos comem demais. Descreveram, 

também, a existência de uma maior influência dos pais em crianças com idades 

compreendidas entre os 3 e os 5 anos em comparação com crianças de 8 e 9 

anos. Os nossos resultados mostram que os pais das crianças do grupo de 

estudo, provavelmente, não se comportam como restritivos. Estes pais apenas 

controlam a ingestão alimentar dos filhos com o receio que seja insuficiente e 

talvez desadequada, não só em termos nutricionais mas também em questão de 

satisfazer os seus desejos. No entanto não forçam a ingestão alimentar de modo 

a ultrapassar as necessidades manifestadas pela criança. 

Encontramos também uma associação positiva, nas meninas do grupo de 

estudo, entre a "pressão para comer" e o IMC da mãe. Esta associação pode 

sugerir que as mães com IMC mais elevado exercem maior "pressão para comer" 

sobre as suas filhas, disponibilizando maior quantidade e variedade de alimentos. 

Neste contexto as crianças são incapazes de resistir ao apetite, comendo sem 

controlo, o que se traduzirá em ganho ponderal. Na bibliografia abundam as 

descrições de como os pais, com excesso de peso exercem menos controlo sobre 
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a ingestão alimentar dos filhos obesos do que dos filhos eutróficos (25,49,51,60). 

Davison et ai. (51) descrevem uma correlação positiva entre o peso dos pais e o 

das crianças, e de igual modo para as preferências alimentares e a ingestão 

alimentar. Estes autores observaram que a desinibição dos pais, ou o abandono 

do controlo da ingestão alimentar dos filhos, na presença de estímulos externos, 

está associado tanto com um maior IMC dos próprios como com um maior IMC 

das crianças. 

A associação positiva, do factor "resposta a alimentos / prazer em comer" 

com o IMC das crianças, e de modo significativo nos meninos do grupo de estudo, 

está de acordo com o facto de o mesmo factor se associar negativamente com a 

percepção da "restrição para comer". Estas crianças tenderão a comer sem 

controlo, de forma mais compulsiva, na presença de estímulos externos, mesmo 

sem fome. Por outro lado quando a criança diz que tem fome, mas os pais lhe 

dizem para esperar até à hora de refeição, a criança aprende que só com a 

presença de alimentos e não de fome é que deve comer (42,43,47). 

A associação positiva entre o factor "comer vagarosamente" e o IMC das 

crianças no grupo de estudo, apesar es estatisticamente significativa apenas no 

sexo masculino, está de acordo com o facto de também, este factor se associar 

negativamente com a percepção da "restrição para comer". 

É também observado que uma maior "pressão para comer" se associa 

positivamente como factor "selectividade" do questionário CEBQ, mas apenas no 

grupo de estudo, e com o factor "resposta à saciedade" nos dois grupos. É de 

notar que o factor "selectividade" implica uma escolha minuciosa dos alimentos 

que a criança aceita comer, enquanto que o factor "resposta à saciedade" implica 

por exemplo uma redução na ingestão alimentar a uma refeição para compensar 
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uma refeição anterior. A nossa interpretação para estes factos será que quanto 

mais "esquisita" é a criança, no que diz respeito à alimentação, maior é a 

insistência pela parte da mãe para comer. Do mesmo modo, quanto menos a 

criança come mais insiste a mãe para ela comer, independentemente de a criança 

sinalizar que já está saciada ou de ter comido bastante a outra refeição. 

A investigação da correlação entre o IMC dos progenitores e o das crianças 

mostra a existência de uma associação negativa, entre o IMC dos meninos e o 

das mães, em ambos os grupos; e uma associação positiva, entre o IMC das 

meninas e o IMC das mães, significativa apenas para o grupo controlo. Cutting et 

ai. (41) descreveram esta associação entre o IMC das mães com o IMC das 

filhas, mas não com o IMC dos filhos, nomeadamente as mães obesas tenderão a 

ter filhas com o IMC mais elevado, do que as mães não obesas. 

Wardle et ai. (65) não encontraram diferenças no comportamento entre 

mães obesas e não obesas em relação aos seus filhos. Verificaram que a única 

diferença foi relativamente ao comportamento para com o 2o filho, onde 

observaram que as mães obesas exercem menos controlo do que as mães 

eutróficas. No que diz respeito a utilizar os alimentos como recompensa, ou como 

troca em situação emocional, ou a encorajar a criança a comer mais do que esta 

refere querer, não encontraram diferenças entre as mães. Segundo estes autores, 

o estereotipo que as mães obesas usam os alimentos como recompensa, é mais 

um mito que um facto. O que constataram foi que os pais que têm crianças 

obesas parecem ser mais descuidados em relação à alimentação dos seus filhos 

do que os que têm filhos eutróficos. No entanto, quando se trata de crianças 

pequenas, obesas ou não obesas, os pais tendem a nunca as desencorajar de 

comer. 
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Os factores de risco tendem a reproduzir-se dentro da mesma família. Pais 

obesos fazem menos exercício e ingerem maior percentagem de gordura em 

relação ao valor energético total, e os filhos tendem a adoptar as mesmas atitudes 

(65). 
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Considerações Finais 

Relativamente ao grupo de estudo, constatamos que: 

- Apresenta uma prevalência de obesidade superior à encontrada para a 

população saudável. 

- A prática de desporto em ambiente escolar, embora mais elevada do que a 

verificada no grupo controlo, está muito aquém do desejável. 

- Apresenta os valores mais baixos, relativamente à percepção da "pressão 

para comer" e a "restrição para comer". 

- Os pais destas crianças, apresentam maior percentagem de sobrecarga 

ponderal, não sendo observadas diferenças sócio-demográficas entre os dois 

grupos. 

- É observada uma associação negativa, entre a "restrição para comer" e o 

IMC das crianças. 

- Apresenta os valores mais elevados para os factores "comer 

vagarosamente" e "resposta a alimentos/prazer em comer", que por sua vez se 

encontram associados positivamente ao IMC destas crianças. 

- Apresenta uma associação positiva entre a percepção da "pressão para 

comer" e o factor "selectividade". 

O estilo alimentar e a actividade física influenciam a saúde e são, por sua 

vez, determinados por uma variedade de causas: a mudança destes 

comportamentos requer a intervenção obrigatória em múltiplos níveis (68,80). As 

estratégias de prevenção de obesidade baseadas na educação (ex. promoção 

de alimentos saudáveis pelos mass media e a promoção de hábitos saudáveis, 

como a actividade física, nas escolas) são vistas como úteis, necessárias, e uma 

vez implementadas, eficazes (68,80). 
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Os modelos ecológicos de comportamento e os principais modelos de 

promoção da saúde, especificam que os comportamentos saudáveis podem ser 

influenciados por variáveis biológicas, psicológicas, demográficas, sócio-culturais, 

ambientais e políticas (68). 

A investigação sobre os factores ambientais e políticos é escassa e, é 

necessário identificar a influência destes no comportamento alimentar e na 

actividade física. É fácil comprar uma grande variedade de alimentos ditos 

desequilibrados; o tamanho das porções é cada vez maior e o preço é cada vez 

mais baixo para alimentos industrializados. Os alimentos servidos nas escolas e 

locais de trabalho afectam toda a população. Em todos os centros comerciais são 

vistos locais de fast-food. A actual sociedade está estruturada de modo que a 

maior parte das pessoas não precisa de ser activa durante o dia de trabalho. As 

oportunidades para o exercício físico parecem estar a desaparecer da vida diária, 

onde é mais confortável ser inactivo. Assim, o meio ambiente actual favorece um 

desequilíbrio entre a ingestão alimentar e a actividade física o que contribui para a 

obesidade (68) 

A adopção limitada de comportamentos saudáveis pode ser em parte 

explicada pela dificuldade em alterar o meio ambiente. Para uma mudança eficaz 

num comportamento não basta ter a informação e estar motivado para a efectuar. 

É preciso que o meio ambiente físico, económico, social e cultural ofereça 

condições que facilitem e permitem o exercício desse novo comportamento. 

Os hábitos não saudáveis adquiridos na infância e juventude podem 

comprometer directa e irreversivelmente, em alguns casos, o desenvolvimento 

característico de cada fase do crescimento, tendendo a tornar-se em hábitos 
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firmemente estabelecidos e que só dificilmente ou demasiado tarde serão 

mudados. 

Cada fase do desenvolvimento psicossocial, pelas suas características 

próprias, constitui uma oportunidade para serem ensinadas atitudes e 

comportamentos saudáveis. Na idade pré-escolar a criança compreende a 

importância de consumir alguns alimentos, associando-os a funções específicas, 

por exemplo a fruta a vitaminas. Na idade escolar aumenta o consumo de 

refrigerantes e produtos de pastelaria, por influência dos colegas. Na 

adolescência a importância atribuída ao corpo está associada a dietas restritivas. 

Se estas são idades de risco são também as idades adequadas para serem 

ensinados os comportamentos saudáveis (81). 

Deverão ser objectivos de um programa de saúde pública desenvolver 

estratégias de prevenção para a família e criança com excesso de peso de modo 

a implementar padrões de preferência e selecção de alimentos. Oferecer uma 

alimentação saudável e promover a capacidade de regulação da ingestão 

alimentar por parte das crianças, pode ser conseguido através do 

aconselhamento nutricional aos pais e a respectiva aplicação em casa, 

adequando as porções de alimento, a hora e frequência das refeições. A escola 

estabelece um contexto importante para a determinação de comportamentos, 

nomeadamente pelo incentivo à prática desportiva e por criar oportunidades para 

uma ingestão alimentar equilibrada. 

A nutrição e o comportamento alimentar têm vindo a ser, cada vez mais, 

considerados no domínio da prevenção primária. A alimentação está ligada a 

algumas das doenças mais frequentes nos países ocidentais e às consideradas 

como mais importantes causas de mortalidade (81). As medidas, em cima citadas, 
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são importantes para a população saudável, mas muito mais para os grupos com 

doença crónica. 
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6.7. IMPLICAÇÕES PARA A INVESTIGAÇÃO 



Implicações para a Investigação 

As mudanças verificadas no comportamento alimentar em toda a população, 

e as implicações previsíveis e comprovadas para a saúde, como é o caso do 

aumento da obesidade nas crianças e jovens, focalizam as atenções da 

sociedade na alimentação. 

A alimentação tem um papel fundamental na vida de todos nós. Dada a 

complexidade dos factores psicológicos e sócio-culturais envolvidos no 

comportamento alimentar, a investigação nesta área toma-se pertinente. 

No nosso estudo, não foram encontradas respostas concretas sobre a 

relação do estilo alimentar com o estado de nutrição, nas crianças em remissão 

para LLA; levantam-se então mais questões sobre as possíveis alterações 

comportamentais nestas crianças e as suas implicações. É necessário prosseguir 

a investigação no sentido de serem criados instrumentos específicos, adaptados a 

esta população. 

A obesidade, flagelo deste século, afecta toda a população e não só grupos 

específicos, toma-se assim imperativo a prevenção através de campanhas bem 

organizadas e abrangentes. 

Inúmeros são os autores que se debruçam sobre as sequelas do tratamento 

para LLA nas crianças, alguns dos quais sobre a obesidade. No entanto são 

raros ou pouco frequentes os estudos sobre o comportamento alimentar nestas 

crianças. Este trabalho levanta algumas questões neste domínio e poderá 

impulsionar futuros estudos. 
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6.8. LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO 



Limitações da Investigação 

Esta investigação tem algumas limitações que resultam das opções 

metodológicas adoptadas. 

Optámos por investigar apenas a influência materna no comportamento das 

crianças, não prestando atenção aos factores paternos. Esta opção resultou do 

conhecimento da maior importância da mãe no que diz respeito às escolhas 

alimentares das crianças, e também na dificuldade em se definir uma metodologia 

rigorosa e adequada para analisar o perfil do pai. 

O inquérito Kid's Child Feeding Questionnaire tem 3 hipóteses de resposta: 

"nunca", "às vezes" e "sim". Constatamos que a tendência das respostas dadas 

pelas crianças recaiu sobre a opção "às vezes", levando-nos a questionar se 

parte das vezes não terá sido dada por comodidade. 

O inquérito Children's Eating Behaviour Questionnaire foi entregue às 

crianças para ser preenchido pelas mães. O inquérito foi entregue dentro de um 

envelope, com uma carta de apresentação e de explicação do questionário. 

Qualquer dúvida que tenha surgido nas mães pode não ter sido esclarecida, 

podendo ter introduzido viés na resposta dada. 

O grupo de estudo foi constituído por todas as crianças em remissão para 

LLA com as idades pretendidas seguidas na consulta de Hematologia-Oncologia 

Pediátrica do Hospital de São João. Apesar disso, trata-se de um pequeno 

número de crianças. O conhecimento de um grupo restrito de crianças não é 

suficiente de modo a permitir generalizar as conclusões a outros grupos de 

crianças, mesmo que idênticos. 
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- Protocolo de investigação 



Anexos 

I I 2002 

PROGENITORES 

Agregado familiar: (n.° e parentesco) 

Mãe Pai 

Idade: Idade: 

Profissão: Profissão: 

Escolaridade: Escolaridade: 

Peso: Peso: 

Estatura: Estatura: 

IMC: IMC: 

CRIANÇA 

Diagnóstico: Peso: 

Ano de diagnóstico: Estatura: 

Idade: IMC: 

Actividade física (h/semana) PCB: 

Desporto escolar: PCT: 

Desporto organizado: PCSi: 

PCS: 

I 4pregas: 

MG %: 
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Anexos 

QUESTIONÁRIO ALIMENTAR DA CRIANÇA (KCFQ) 
0: NUNCA /1 : ÀS VEZES / 2: SIM 

Questões sobre pressão para comer 

| | 1. Quando à hora de jantar dizes "Não tenho fome", a tua mãe diz "Mesmo 

assim precisas de comer"? 
I I 2. A tua mãe faz-te comer a comida toda que tens no prato? 
I I 3. Se há alguma coisa que a tua mãe quer que tu comas, mas tu não queres 

comer, ela obriga-te a estar à mesa até comeres? 
I I 4. A tua mãe fica aborrecida quando brincas com a comida? 
| | 5. A tua mãe diz-te algumas vezes "Não me parece que tenhas comido que 

chegue, precisas de comer mais" ? 
I I 6. Se disseres à tua mãe que estás cheio e não queres comer mais, ela diz-te 

coisas como "Mesmo assim precisas de comer mais"? 
I I 7. A tua mãe diz-te "Ser não comeres toda a comida ficas sem sobremesa"? 

Questões sobre restrição 

I 8. A tua mãe não se importa se não comeres a comida toda que tens no 
I prato? 

9. A tua mãe diz coisas como "Já comeste que chegue, precisas de parar"? 
I 10. A tua mãe deixa-te sempre comer snacks? 
I 11 .A tua mãe compra guloseimas sempre que pedes? 

12. Se pedires uma guloseima, a tua mãe deixa-te sempre comer? 
13. Se estás com a tua mãe e queres comer alguma coisa, ela deixa-te 

escolher o que queres? 
I—I 14. Se estás com a tua mãe e queres comer, ela deixa-te sempre comer tudo 

quanto quiseres? 

Questões gerais sobre restrição 

I 15.Se não comes todo o teu jantar, permitem-te comer sobremesa? 
16. Permitem-te escolher as tuas merendas ? 
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Anexos 

QUESTIONÁRIO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE CRIANÇAS 

Este questionário deve ser respondido apenas pela mãe e incide sobre o 
comportamento alimentar do seu filho(a). 

Responda por favor tendo em conta aquilo que o seu filho(a) faz habitualmente 
com respeito à sua alimentação. As respostas, quaisquer que sejam, são sempre 
adequadas uma vez que traduzem um modo pessoal de agir. 
Assinale os quadrados respectivos tendo em conta o caso particular do seu 
filho(a). 

Obrigado pela colaboração 

Indique por favor, os seguintes dados sobre a mãe e o pai: 

Mãe Pai 

Idade: Idade: 

Profissão: Profissão: 

Escolaridade: Escolaridade: 

Peso: Peso: 

Altura: Altura: 
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Anexos 

Questionário do Comportamento Alimentar de Crianças (CEBQ) 

Nunca Rara
mente 

Por 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre 

1. 0 meu filho(a) adora comida. D D D D D 

2. 0 meu filho(a) come mais quando anda 
preocupado(a). 
3. 0 meu filho(a) tem um grande apetite. 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

4. 0 meu filho(a) termina as refeições muito 
rapidamente. 
5. 0 meu filho(a) interessa-se por comida. 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

6. 0 meu filho(a) anda sempre a pedir de beber. D D D D D 

7. Perante novos alimentos o meu filho(a) começa por D D D D D 

recusa-los. 
8. 0 meu filho(a) come vagarosamente. D D D D D 

9. 0 meu filho(a) come menos quando está zangado(a). D D D D D 

10. 0 meu filho(a) gosta de experimentar novos D D D D D 

alimentos 

11.0 meu filho(a) come menos quando está 
cansado(a). 
12. O meu filho(a) está sempre a pedir comida. 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

13. O meu filho(a) come mais quando está 
aborrecido(a). 
14. Se o deixassem o meu filho(a) comeria demais. 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

15. O meu filho(a) come mais quando está ansioso(a). D D D D D 

16. O meu filho(a) gosta de uma grande variedade de D D D D D 

alimentos. 

17. O meu filho(a) deixa comida no prato no fim das D D D D D 

refeições 
18. 0 meu filho(a) gasta mais que 30 minutos para D D D D D 

terminar uma refeição. 
19. Se tivesse oportunidade o meu filho(a) passaria a D D D D D 

maior parte do tempo a comer. 
20. 0 meu filho(a) está sempre à espera da hora das D D D D D 

refeições. 
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Nunca Rara Por Muitas Sempre 
mente vezes vezes 

21. 0 meu filho(a) fica cheio(a) antes de terminar a D D D D D 

refeição. 
22. 0 meu filho(a) adora comer. D D D D D 

23. O meu filho(a) come mais quando está feliz. D D D D D 

24. O meu filho(a) é difícil de contentar com as refeições. D D D D D 

25. 0 meu filho(a) come menos quando anda D D D D D 
transtornado(a). 

26. 0 meu filho(a) fica cheio muito facilmente. D D D D D 

27. 0 meu filho(a) come mais quando não tem nada para D D D a D 
fazer. 

28. Mesmo se já está cheio o meu filho(a) arranja espaço D D D D D 
para comer um alimento preferido. 

29. Se tivesse a oportunidade o meu filho(a) passaria o D D D D D 
dia a beber continuamente. 

30. 0 meu filho(a) é incapaz de comer a refeição se antes D D D D D 
tiver comido alguma coisa. 

31. Se tivesse a oportunidade o meu filho(a) estaria D D D a D 
sempre a tomar uma bebida. 

32. 0 meu filho(a) interessa-se por experimentar D D D a D 
alimentos que nunca provou antes. 

33. O meu filho(a) decide que não gosta de um alimento D D D a D 
mesmo que nunca o tenha provado. 

34. Se tivesse a oportunidade o meu filho(a) estaria D D D D D 
sempre com comida na boca. 

Por favor verifique se respondeu a todas as questões. 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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Estudo comparativo do estado de nutrição e do comportamento alimentar entre crianças 
em remissão para leucemia linfoblástica aguda e crianças saudáveis. 

- ERRATA -

página 3 3o parágrafo, linha 6: 

onde se escreve outros filos devia escrever-se outros filhos. 

página 8 4o parágrafo, linha 4: 
onde se escreve após a tratamento devia escrever-se após o tratamento 

página 20 2o parágrafo, linha 2: 

onde se escreve variedade de alimentados devia escrever-se variedade de 

alimentos 

página 42 1 o parágrafo, linhal: 

onde se escreve efactores devia escrever-se factores 

página 54 2o parágrafo, linha 1 : 
onde se escreve 8 factores devia escrever-se 7 /actores 

página 56 2o parágrafo, linha 1 : 

onde se escreve 5 factores devia escrever-se 6 factores 

página 63 2o parágrafo, linha 1: 

onde se escreve quadro 7 devia escrever-se quadro 8 

página 64 1 o parágrafo, linha 2: 

onde se escreve quadros 8 e 9 devia escrever-se quadros 9 e 10 

página 83 2o parágrafo, linha 2: 

onde se escreve es estatisticamente significativa devia escrever-se de 

estatisticamente significativo 
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