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1  INTRODUÇÃO 

O interesse sobre a nutrição aumentou de forma rele
vante nos últimos quinze anos e, com a evolução dos conhecimen
tos, tornamonos cada vez mais conscientes da correlação exis
tente entre ingestão alimentar, saúde (1) e rendimento físico e 
intelectual do indivíduo. 

Tornouse assim evidente que a alimentação é o factor 
mais importante da saúde individual, pelos mecanismos' bioquimi
cos e fisiológicos que desencadeiam e estão na ease do funciona ■ 
mento do organismo (2). 

Sendo assim, a quantidade e o aquilibri© entre os nu4 
trientes fornecidos pelos alimentos é de vital importância para 
a manutenção d© bem estar de cada indivíduo, influenciando de um 
modo directo e contínuo as suas condições de saúde. 

Até à década de 70, a principal preocupação patente nos 
programas de actuação nutricional era a prevenção de situações 
de carências nutricionais manifestadas por doenças tais como a 
malnutrição proteícocalorica, raquitismo, bêribéri, obesida
de, etc. 

Na última década os estudos epidemiológicos viraramse 
sobretudo para o conhecimento das relações entre a alimentação 
e a saúde, principalmente no tocante aos excessos e desiquili
bries'^que se traduzem em algumas doenças crónicas como as doen
ças cardiovasculares, a hipertensão arterial, a obesidade, a dia
betes mellitus II e alguns tipos de cancro, embora estes influen
ciados por certos factores ambientais e genéticos. 
/~ Actualmente sabese que erros alimentares traduzemse 
não só no surgimento da doença como também nas prestações d© in
divíduo em geral, mas particularmente na' criançaT"" 

A qualidade àas prestações físicas e intelectuais das 
crianças estão directamente relacionadas com a possibilidade do 
seu organismo mobilizar as reservas energéticas e regular os se
us aportes em função das necessidades (3). 

Sabendo que a criança recorre, de uma maneira geral ao 
Serviç© de Urgência não em função de uma ideia premeditada mas 
sim, conforme as necessidades prementes do momento, não fazendo, 
por isso, uma selecção invulgar d© seu pequencalmoç© habitual, 
resolvemos realizar um inquérito alimentar a essas crianças, no 
sentido de qualificar e quantificar os alimentos constituintes 
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do seu pequeno-almoço, elementos muito importantes na explica
ção ias ligeiras quebras de atenção ou nas modificações de com
portamento, frequentemente constatadas na parte final dajnanhã.(3) 

Com este estudo procurou-se conhecer a reai^^dJ^iA^ 
Distrito do Porto e limítrofes, já que recorrem a o ^ r | ^ | t e ^ 
Urgência pediátrica crianças das mais diversas ori^na| yjffijf ^( 
ções e estractos sociais. ''•;'*'- 0 

O 'W-iRS'O^ 
DO ' A ' / 

os x*y 
i 



2 - MATERIAL 

O estua» incidiu s«»re 152 crianças que ióe 
Servie» áe urffência Peáiátrica €• Htspital áe S. J» 
entre 17 áe A»ril e 9 áe Junh» áe 1989, áe am li» s «s 
se fie ••servar pela leitura á» fuaár» 1 e 

i n °/o 
152 100 

; C 
M Masc . 

Fem. 
91 5 9 , 9 
61 4 0 , 1 

QUADRO 1 

% 

100 

75 

50 

25 

59,9 

40,1 

MASC FEM 
GRÁFICO 1 



3 - MÉTODOS 
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3.1 Escolha da amostra 

0 critéri© adoptado foi o de incluir no estudo todas 
as crianças que recorreram ao Serviço de Urgência no período 
compreendido entre as 8 e as 10 horas, sendo recusados es in
quéritos que não foram respondidos na integra por a criança 
ter sido chamada para a consulta, interrompendo-se o inquérito. 

Tornou-se assim uma escolha aleatória, dependendo da 
rapidez de atendimento e da população que recorreu ao Serviço 
de Urgência. 

3.2 Inquérito alimentar 

0 inquérito alimentar foi respondido pelo adulto que 
acompanhava a criança ou pela própria, dependendo da capacidade 
desta responder às questões. 

Foi utilizado um protocolo de inquérito ( Anexo I ) 
que incluia duas partes: uma incidia sobre os aspectos secio-
-económicos e ecológicos da criança e outra sobre a sua alimen
tação. 

As principais variáveis estudadas foram: a idade das 
crianças, o nível socio-económico familiar e os hábitos alimen
tares. 

0 índice socio-económico familiar foi construído se-
gundo os parâmetros utilizados na classificação de Graffar: 
Profissão dos pais, nível de instrução dos pais, fonte princi
pal de rendimento familiar, conforto do alojamento e, aspecto 
do bairro habitado ( Anexo II ). 

Para^ aferição dessa classificação, usou-se como com
paração a avaliação feita por Figueiredo 0., Cabral G., Olivei
ra A. e Castanheira J. num inquérito realizado no Serviço de Ur
gência do Hospital Distrital de Viseu, com base nas variáveis 
idade, profissão, nível de escolaridade do pai e mãe, número de 
filhos e característica da habitação, às quais foi atribuída de
terminada pontuação (4) ( Anexo III ). 

As questões sobre os hábitos alimentares incidiram so-
bfe o pequeno-almoço ingerido pela criança, antes da ida ao Ser
viço de Urgência. 

As informações em bruto do questionário permitiram uma 
avaliação semi-quantitativa dos aportes registados, sendo per 
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isso utilizada a "Taeela de Composição áe Alimentos Portugue
ses" do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (5) e va
lores indicados pelas firmas que comercializam certos produtos, 
na informação nutricional, visto que nem todos os alimentos 
existentes no mercado vêm referidos na TaTeela atrás indicada. 

No inquérito existia ainda um espaço em acerto, uti
lizado para anotação de certos pormenores como sejam, o motivo 
da não ingestão do pequeno-almoço por parte da criança, ou ou
tros dados que fossem considerados imporuantese, em casos pon
tuais, para maior clarificação e rigor científico. 

Para maior fidelidade na quantificação dos alimentos 
utilizaram-se modelos previamente avaliados. 

Com o oojectivo de facilitar o tratamento de dados 
distriBuem-se as crianças por sei^^rupos _etários, utilizando 
para isso os seguintes critérios: /" 

- Crianças com menos de 4 meses, que devem ingerir 8 ( 
refeições diariamente, de igual valor calórico, sendo o peque
no-almoço uma dessas; 

- Crianças com idade compreendida entre os 4 e os 6 me
ses, que devem ingerir 6 refeições diariamente, de igual valor 
calórico, sendo o;pequeno-almoço uma dessas; 

- Crianças com idade compreendida entre os 7 e os 11 
meses, que devem ingerir 5 refeições diariamente, de igual va-" 
lor calórico, sendo o pequeno-almoço uma dessas; 

"- Criarfças de idade pré-escol: ~. entre o primeiro ano 
de vida e os 4 anos, que devem ingerir 6 a 7 refeições diaria
mente, devendo ser © pequeno-almoço__corres-pondente a um valor 
entre os 17 e os 25% d© valor calórico total do dia} 

- Crianças de idade escolar, entre os 5 e os 10 anos, 
que devem ingerir 6 a 7 refeições diariamente , devendo ser o 
pequeno-almoço correspondente a um valor entre os 17 o os 25% 
do valor calórico total do dia; 

- Crianças com idade-superior aos 10 anos, que devem 
ingerir 6 a 7 refeições diariamente, devendo ser o pequeno-al
moço correspondente a um valor entre os 17 e os 25% do valor 
calórico total do dia. 

Nestes três últimos grupos comparou-se o valor do 
pequeno-almoço com os valores recomendados por Peres E. (6), 
Scheider W. 1. (7) ;e Dupin H. (8) q«« aponta» os 17, 20 e 25% 
respectivamente, do valor calórico total do dia. 
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4 - RESULTADOS 

Por motivos metodológicos e pedagógicos são apresen
tados em primeiro lugar os resultados respeitantes ao pequeno-
-almoço, seguindo-se os referentes aos principais nutrientes 
do pequeno-almoço. Posteriormente compara-se o valor calórico^ 
ingerido no pequeno-almoço e os valores propostos pelos dife
rentes autores. Registam-se os valores do aleitamento materno 
e, finalmente, a composição em alimentos do pequeno-almoço. 

4.1 Avaliação do consumo do pequeno-almoço 

8 

4.1.1 Distribuição pelo total de crianças 

A ingestão do pequeno-almoç© verificou-s^em 65,1% 
das crianças ( Quadro 2 e Gráfico 2 ). 

"^ 

i 
Sim 
Não 

n 
152 
99 
53 

o/ 70 

100 
65,1 
34,9 QUADRO 2 

% 

100 

75 

50 

25 

SIM NÏO 
GRÁFICO 2 
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É de referir que estes são os valores gerais, não ten
do em canta es diferentes motivos pelos quais as crianças recor
reram ao Serviço de Urgência nem aqueles pelos quais as crianças 
não ingeriram a refeição. 

4.1.2 Distribuição por classes sociais 

Tendo em consideração a distribuição por classes so
ciais, não se registaram diferenças significativas entre o nú
mero de crianças que ingerem o pequeno-almoço e aquelas que hão 
o fazem, sendo o mesmo valor na classe II e valores muito seme
lhantes na classe V. ( Quadro 3 e Gráfico 3 ) 

Classe I 
Classe II 
Classe III 
Classe IV 
Classe V 

60 

40 

20 

TOTAL 
SIM 
NAO 

II III 
rT'É8Sf 

NlO TOT AI 

% n % 

0 0 0 
3,95 12 7 ,9 

13,8 74 48,7 
i 13,2 53 34,9 

4 ,0 13 8,6 

QUADRO 3 

GRÁFICO 3 

Classes de 
GRAFPAR 
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Nas classes intermédias a relação entre os que tomam 
e os que não tomam é favorável aos primeiros, com maior desta
que na classe III do que na classe IV. 

4.1.3 Distribuição por grupos etários 

Tendo em consideração o agrupamento das crianças por 
grupos etários, verifica-se que há uma regressão progressiva da 

~ Á 
prática de ingestão do pequeno-almoço. 

A análise do Quadro 4 e dos Gráficos 4a e '4*, permite 
confirmar o atrás referido, n©tando-se que entre os 0 e ©s 6 me
ses todas as crianças ingerem o pequeno-almoço,ao passo que as 
crianças com 10 ou mais anos não fizeram tal refeição. 

100 

°/3 4/6 7/11 12/59 60/ >120 IDADE Meses 
GRÁFICO 4a 

SIM NÏ0 TOTAL 
n % n % n % 

0 - 3 Meses 5 3,3 0 0 5 3,3 
4 - 6 Meses 7 4,6 0 0 7 4,6 

q 7 - 1 1 Meses 9 5,9 3 2,0 12 7,9 
12 - 59 Meses 44 28,9 19 12,5 63 41,4 
60 -119 Meses 34 22,3 29 19,1 63 41,4 

119 Meses 0 0 2 1,» | 2 1,4 

QUADRO 4 



% 
60 

40 

20 

TOTAL 
SIM 

% NAO 

Õ7T 4/6 7/11 

• 

12/59 60/119 

11 

^120 Meses 
GRÁFICO 4¼ 

4.1.4 Distribuição em função do motivo ia vinda ao Serviço 
de Urgência 

Sendo o inquérito realizado antes da consulta médica 
e não tendo acesso ao processo com as informações clínicas, ia-
seamo-nos apenas nas sintomatologias apontadas pelos'acompanhan
tes das crianças. 

Ficaram por isso muito dispersos os valores conforme 
se pode comprovar pela observação do Quadre 5» 

\ 



l iper t remia 
l iper t remia e v»mit«s 
lj pertremia e a s t en ia 
li per tremia e d i a r r e i a 
l iper t remia e manifesta-
IPS cutâmeas 
l iyer t remia , ^omj.tfs ce 
fssë > 
tn«rexia 
l an i f e s t aç ï e s cutâneas 
d iar re ia 
J i a r r e i a e vímit»s * 
) i a r r e i a e t»sse 
) i a r r e i a , vímit«s e t»sse 
)j .arreia, vímit«s e inani-
î s t aç ïes cutâneas 
• mi. t»s 
•mi t t s e a s t e n i a 

}ueâa 
n|;esta« ie «fcjectts es t ra

las 
nternament» 
r»fclemas #f ta lm»l íg ic»s 
)ifLeulia*es r e s p i r a t ó r i a s 
>ificuláa*es r e s p i r a t ó r i a s 
i sse 
1 • s s e 
t e r e s ie muviims 
l i res ie cafceça 
i»res abieminats 
' • res i e garganta 
' • res i e ien tes 
ângl i«s incha iès 
:ueimai»s 
:iema p e r i o c u l a r 
a l - e s t a r ge ra l 
u t r a s 

TOMOU 0 NAO TOMOU 0 
TOTAL PEQUENO-ALMOÇO PEQUENO -ALMOÇO 

n % n % n /o 

152 100 99 65,1 53 34,9 
23 15 »1 9 5,9 14 9,2 
6 3 ,9 1 0,7 5 3,2 
2 1 ,3 2 1,3 0 0 
1 0 ,7 0 0 1 0,7 

1,3 0 1,3 

1 0,7 1 0,7 0 0 
1 0,7 0 0 1 0,7 

23 15,1 21 13,8 2 1,3 
4 2,6 4 2,6 0 0 
3 2,0 0 0 3 2,0 
1 0,7 1 0,7 0 0 
1 0,7 0 0 1 0,7 

1 0,7 1 0,7 0 0 
2 1,3 1 0,7 1 0,7 
1 0,7 0 0 1 0,7 

10 6,6 7 4,6 3 2,0 

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

4 2,6 4 2,6 0 0 
5 3,3 3 2,0 2 1,3 
4 2,6 3 2,0 J. 0,7 
1 0,7 1 0,7 0 0 
3 2,0 1 0,7 2 1,3 
3 2,0 2 1 1,3 1 0,7 
5 3,3 2 1,3 3 2,0 
5 3,3 5 3,3 0 0 
1 0,7 0 0 1 0,7 
1 0,7 1 0,7 0 0 
5 3,3 4 2,6 1 0,7 
3 2,0 3 2,0 0 0 

QUADRO 5 



4.1.5 Metive ie recusa do pequeno-almoç© 

Instigaies quant» à razãe pela qual a criança nãe tep 
mtu • pequene-almeçe, es acempanhantes apontaram metives que fe-
ram agrunades em quatre grupes, cenferme se peie eliservar ne 
Quaire 6. 

n 
53 

% 
100 

MO
TI
VO
 

PE
LO
 Q

UA
L 

A 
CR
IA
NÇ
A 

NÃ
O 

TO
MO
U 

P-
A 

Recusa ia criança 
Decisãe ia mãe 
Censelhe mliice 
Habite 

30 
15 
5 
3 

56,6 
28,3 
9,4 
5,7 

QUADRO 6 
Destes valeres seeressaem es 28,3% relatives à nãe in-

gestãe per iecisãe ia mãe que apentaram metives cerne sejam e pes-
sível "enjee" ia criança nés transpertes, a iúviia seere a ne-
cèssiiaie ias crianças fazerem análises e e facte ie Mser muite 
ceie11. 

Refira-se tameêm que 5,7% respenieram que, per háeite, 
nãe ingerem e pequene-almeçe. 



14 

4.2 Composição por nutrientes do pequeno-almeço 

A leitura do Quaár© 7 e áo Gráfico 5 permite observar 
• s resultados referentes a» ciiisum» dos~ principais nutrientes 
( Proteínas, Lipídeos e Hidratos de carbono ), relativamente ao 
valor calórico total do pequeno-almoço, por grupes etários. 

PROTEÍNAS H. CARBONO LIPÍDEOS 
CALORIAS % do VC % do VC % do VC 

X DP IDADE X DP I DP 1 

45,2 

DP 

6,7 

% do VC 
X DP 

0 - 3 Meses 134 64 14,9 2,1 

1 

45,2 

DP 

6,7 39,9 5,1 
4 - 6 Meses 151 69 16,4 6,4 45,4 7,0 38,2 6,6 
7 - 1 1 Meses 157 47 17,6 1,7 36,4 6,6 46,0 4,9 

12 - 59 Meses 163 81 16,3 3.2 44,0 15,4 39,7 12,9 
60 -119 Meses 204 96 13,5 5,6 47,3 19,3 39,2 15,5 
Geral 176 85 15,4 4,5 44,9 16,1 39,9 13,0 

QUADRO 7 

7o 

75 ] 

60 

45 

30 

« 15 

— PROT. 
— LIP. 
— H.C. 

0/5 4/6 7/11 12/59 60/119 Meses 
GRÁFICO 5 
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Os resultad»s respeitantes a»s principais nutrientes 
c»mp»nentes d» pequen»-almoç» sã» apresentads»s nos Quadr»s 8, 
9,1Q, 11, 12 e 13. Os val»res médi»s na» sa» apresentadas p»r 
kg. âe pes» c»rp»ral p»is um grande númer» de acompanhantes na» «s 
saliefn indicar c»m um mínim» te precisão, mas, n» cas» d»s prin
cipais nutrientes, eles sã» indicad»s em percentagem »u, n» cas» 
á»s »utr»s nutrientes, em val»res quantificadas em grama »u em 
fracçïes ie grama »u ainia em Unidades Internacionais, p»r gru-
p»s etari»s. 

N» que respeita a» val»r caláric», Quadr» 7*.0,:,Ga? 
15, 16 e 17, verifica-se que » pequen»-alm»ç» áa mai^iW^fEkí 
crianças apresenta val»res inferi»res a» que seria1 ac»n1seíhavei ' 
send» • déficie medi» na »rdem d»s 69%, send» esse déficie cres-
cente a medida quê aumenta a idade das crianças. 

0 suprimentf. de pr»teínas é cerca de 15,4% d» val»r 
calíric» ingerid», send» • grupo etári» c»mpreendid» entre »s 7 
e »s 11 meses aquele que apresenta ura val»r pr»telc» mais ele-
vad», c»m» se p»de ••servar n» Qua'lr» 8. Neste cas» a grande 
mai»ria de pr»teínas de »rigem animal ( Gráfic» 6 ) c»incidem 
c»m as pr»teínas'de alt» val»r »i»l»gic». 

PROT. PROT. PROT. PROT. PROT. 
TOTAIS TOTAIS AVB ANIM VEG 
g. 

X DP 
% VGT 
X DP 

% T.PR. 
X DP 

% T.PR. 
X DP 

% T.PR. 
X DP IDADE 

g. 
X DP 

% VGT 
X DP 

% T.PR. 
X DP 

% T.PR. 
X DP 

% T.PR. 
X DP 

0 - 3 Meses 5,1 2,7 14,9 2,1 89,9 :17,4 89,9 17,4 10,1 17,4 
4 - 6 Meses 6,0 3,0 16,4 6,4 97,5 4,1 97,5 4,1 2,5 4,1 
7 - 1 1 Meses 6,8 1,7 17,6 1,7 98,8 3,4 98,8 3,4 1,2 3,4 
12 - 59 Meses 6,6 3,1 16,3 3,2 82,6 28,9 82,6 28,9 17,4 28,9 
60 -119 Meses 6,9 3,2 13,5 5,6 73,5 33,1 73,5 33,1 26,5 33,1 

Geral 6,6 3,0 15,4 4,5 82,0 29,3 82,0 29,3 18,0 29,3 
QUADRO 8 



100 

75 

50 

25 

lb 
— P r . A. V. B . 
— P r . Veg. 

0/3 4/6 7/11 12/59 60/ 

s ¾ 
/119' Meses 

GRAFIGO 6 

Da leitura ie Quadro 9 podemos ooservar que • cmsu-
mo ie lipídeos varia entre «s 6,2 s. e os 8,7 s., send» • valor 
mêáit nos cinco grupes etários áe 8,3 g.» correspondente a 39,9% 
i* valor calórico total. 

LIPÍDEOS LIPÍDEOS LIPÍDEOS LIPÍDEOS 
TOTAIS TOTAIS OR. ANI. OR. "VEG. 

£• 
X DP 

% VGT 
X DP 

% T 
X 

.LIP. 
DP 

% T 
X 

.LIP. 
IDADE 

£• 
X DP 

% VGT 
X DP 

% T 
X 

.LIP. 
DP 

% T 
X DP 

0 - 3 Meses 6,2 3,4 39,9 5,1 91,9 14,0 8,1 14,0 
4 - 6 Meses 6,5 3,2 38,2 6,6 95,6 8,2 4,4 8,2 
7 -11 Meses 7,8 1,8 46,0 4,9 99,9 0,4 0,1 0,4 
12 -59 Meses 7,3 3,7 39,7 12,9 85,5 29,1 14,5 29,1 
60 -119 Meses 8,7 4,0 39,2 15,5 86,3 25,1 13,7 25,1 

Geral 8,3 4,8 39,9 13,0 87,9 25,2 12,1 -25,1 
QUADRO 9 

Realce-se os 7,8 g. áe lipídeos no pequeno-almoço ias 
crianças it grupo etário compreendido entre ts 7 e os 11 meses, 
correspondentes a 46% d* valor calórico total, sendo praticamen
te total a percentagem de lipídeos'de origem animal ( 99,9% ). 
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Quant» aes hiirates ie car»ene tétais, e valer meiie 

I mais elevaie ne grupe etárie entre «s 60 e «s 119 meses, sen-
it • inferior • ie grupo entre es 7 e es 11 meses cem valeres 
*e 47,3% e 36,#% ie valer calérice tttal respectivamente. Refi
ra- se que a ingestãe ie açúcar acenteee precocemente, aumentan
to cem • crescimente ia criança cerne se peie ver ne Quaire 10 e 
ne Gráfice 7. 

IDADE 

0 - 3 Meses 
4 - 6 Meses 
7-11 Meses 
12 - 59 Meses 
60 -119 Meses 
Geral 

S 
7 
6-1 
5 
4 

31 
2 
1 

0/3 

H. CARBONO 
TOTAIS 
£• 

X DP 

14,6 
17,1 
14,9 
"17,7 
22,5 
20,6 

6,3 
7,3 
6,5 
11,1 
12,4 
18,7 

H. CARBONO 
TOTAIS 
% VCT 

I DP 

45,2 
45,4 
36,4 
44,0 
47,3 
44,9 

6,7 
7,0 
6,6 
15,4 
19,3 
16,1 

AÇÚCAR 

X DP 

1.7 2,9 
3,0 4,0 
2,5 2,7 
2,9 3,3 
5,5 4,3 
3.8 3,8 

QUADRO 10 

4/6 7/11 12/59 60/119 Meses 
GRÁFICO 7 

Pela eiservaçãe ie Quaire 11 peiemes verificar que es 
valeres ie ingestãe ie fieras sãe muito eaixes, senie e valer 
mais significative e ias crianças cem iiaie cempreeniiáa entre 
es 7 e es 11 meses, nãe atingináe ne geral e valer méiie ie 0,1 g. 
0 gráfice 8 traiuz a eveluçãe ie censume ie fieras. 
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Õ/3 476 7 /11 12/59 60/119 Meses 
GRÁFICO 8 

N« Quairo 12 sã» apresentadas «s valores referentes às 
vitaminas A e C. 

VITAMINAS 
VITAMINA A VITAMINA C 

UI , me. 
X DP X" DP 

0 - 3 Meses 330 196 5,5 9 
4 - 6 Meses 463 256 6,5 3,6 

pq 7-11 Meses 519 128 3,0 2,5 
9 12 - 59 Meses 456 226 3,4 4,5 
M 60 -119 Meses 451 226 2,2 2,0 

Geral 458 218 3,1 3,8 

QUADRO %2 



Quant» à Vitamina A, os valores mais altos aparecera no 
grupo etário do segundo semestre de vida, começando a regredir 
apis • an» de vida. No que diz respeito à Vitamina C, «s indices 
mais elevados encontramse ni primeiro semestre de vida, sendo 
os valores registados depois muito mais oaixos, atingindo nas 
crianças de idadeescolar valores significativamente oaixos 
( 2,2 mg. ). Os Gráficos 9 e 10 comparam os aportes das Vitami
nas A e C com as necessidades, usando para isso os valores ide
ais de 12,5%, 16,7%, 20% e 17% do valor necessário ( por dia e 
segundo os valores indicados pelo RDA ), respectivamente para os 
períodos compreendidos entre os 0 eos 3 meses, os 4 e os 6 meses, 
7 e'os 11 meses e após os 11 meses. 

Vit. A 
UI 
600 

500 

400 
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100 
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GRÁFICO 9 
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0 Quaár» 1J traiuz »s val»res referentes a cert»s nu

trientes tais c»m» o Galei*, • Ferr» e • F»sf»r». Os perí»i»s 
cuja ingestã» é maier é • seguni» semestre'*e viáa para • Cal
ei», • primeir» trimestre para © Ferr» e • perí»i» c»rrespon*en
te à iáade esc»lar para • F»sf»r». A relaçã» Calci»-F»sf»r» está 
mais fav»reciáa na segunda metaie ie primeir» an» áe viia. Os 
Gráficas 11, 12, 13 e 14, c»mparam »s val»res de Cálci», Ferr», 
F»sf»r» e a relaçã» Cálci»-F«sf»r», existentes n»s'pequen»s-al-
m»ç»s áas crianças questi»naias, c»m »s val»res preterit» s pelo 
RDA, seguná» » mêt»i» já atrás ap»ntaá» aquani» ,ri»ŝ referimj»s às 
vitaminas. 

w p •4 p 
H 

0 - 3 Meses 
4 - 6 Meses 
7 - 1 1 Meses 
12 - 59 Meses 
60 -119 Meses 
Geral 

Q 
O 

ti W ; D 

Ca 
mg. 
DP 

193,9 125,1 
232,1 139,2 
281,4 67,3 
243,0 118,4 
244,3 127,1 
246,0 116,0 

MINERAIS 
Fe 

a \ ml 
mg. 

X DP 

•n 

X DP X 

IW! 
DP 

1,2 1,6 130,0 75 ,2 1,5 0 ,2 
1,0 0,7 144,0 82 ,5 1,6 0 , 1 
0 ,4 0 ,5 167 ,8 40 ,4 1,7 0 ,0 
0 ,7 1,0 157,2 73 ,5 1,5 0 ,4 
0 ,6 0 ,5 170,0 83 ,5 1,5 0 ,7 

0,7 0,8 160,9 74,9 1,5 0,5 

QUADRO 13 
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4.3 Composição calórica do pequeno-almoç© comparada com 
pairies preconizados por vários autores 

A leitura do Quadro 14 permite observar a variação de 
valor calórico dos pequenos-almoços analizados a partir dos va
lores preconizados pelos três autores já referidos. 

Pode-se assim verificar que para um valor calórico de 
pequeno-almoç© de 17% do valor calórico diário co 
Dr. Emílio Peres, 23,2% dos inquiridos estão num 
ação de 10%, havendo 61,6% de crianças com valor 
10% de dlficite, contra os 15,2% de crianças que 
de 10% ©"valor ideal. 

Para um valor de 20% preconizado pelo Di% ̂ ilMStoaj 
Scheider, só 18,2% das crianças apresentam uma varia^ao^^tfal 
ou inferior'aos 10%, sendo a percentagem de crianças que apre
sentam um dlficite superior a esse valor de 69,7% e a percenta
gem de crianças que apresentam ura excesso superior aos 10% de 
12,1. 

Finalmente para o valor de 25% preconizado pelo Prof. 
Dupin, 20,2% dos inquiridos estão no espaço limitado pela va
riação de 10% d© valor calórico ideal, sendo praticamente 75% 
das crianças deficitárias em mais de 10% contra os 5% de exce
dentes. 

•u 

Mais de 71% de dlficite 
De 51 a 70% de dlficite 
De 31 a 50% de dlficite 
De 11 a 30% de dlficite 

Variação de 10% V.G.I. 

De 11 a 30% de excesso 
De 31 a 50% de excesso 
De 51 a 70% de excesso 
Mais de 71% de excesso 

VALOR DO PEQUENO-ALMOÇO RELATIVA/ 
VALOR CALÓRICO DIÁRIO 

P-A*17% 
n % 
99 100 
10 
13 
15 
23 

23 
6 
7 
1 
1 

10,1 
13,1 
15,2 
23,2 

23,2 

P-A«20% 
n 
99 
11 
14 
25 
19 
18 

6 ,1 9 
7 , 1 1 
1,0 1 
1,0 1 

100 
11,1 
14,1 
25,3 
19,2 

9,1 
1,0 
1,0 
1,0 

n 
99 

P-A-25% 
% 
100 

15 
24 
26 
9 

18,2 20 

3 
0 
1 
1 

15,2 
24,2 
26,3 
9,1 

20,2 

3,0 
0,0 
1,0 
1,0 

QUADRO 14 



Os Gráficos 15, 16 e 17 traduzem esta realidade. 
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4.4 Aleitamento materno 

S© 4 das 24 crianças n© primeiro ano de vida inquiri
das f©ram amamentadas na primeira refeição do dia, sendo que 
dessas, duas não tinham idade superior a 3 meses. Das outras 
duas, uma tinha 4 meses e outra 9. Ò Gráfico 18 traduz esses 
valores, revelando um acentuado declínio da percentagem1 "de 
aleitamento materno nos primeiros 6 meses. 

% 

60 ■ 

40 

20 

0/3 4/6 

' T»r p < ) V V 

7/11 Meses 
GRÁFICO 18 

4.5 Composição por alimento de pequenoalmoç© 

Os Quadros 15, 16, 17, 18 e 19 revelam a composição 
por alimentos dos pequenesalmoços, das crianças entre os 0 e 
os 3 meses, 4 e os 6 meses, 7 e os 11 meses, 12 e os 59 meses 
e, 60 ©u mais meses respectivamente. 

DRIANÇAS .DE 03 MESES 

n % 
5 100 

Na© tomam • pe<4uen©alrn©ç© 0 0 
i 

o 
EH 

m 
o 

Araamentaçã© 
FÍrmula dietética adaptada 

2 40,0 
0 0 

i 

o 
EH 

• 
o 
n 
M 

Leite de vaca, c/ ©u s/ açúcar 
F©rmula dietética c©m açúcar 
FÍrmula dietética inadaptada 

2 40,0 
0 0 
1 20,0 1 

Cor.. 
Incor. 

 Correcto 
 Incorrecto 

QUADRO 15 
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4̂  
CRIANQAS DE 4-6 MESES 

% -

100 
Nat tomam t pet,ueno-almoço 

< 

2 O EH 

H. Amamentação 
Formula dietética adaptada 

I-
1 

O 14,3 
14,3 

Leite de vaca, c/ tu s/ açúcar 
Formula dietética com açúcar 
Formula dietética inadaptada 

4 
1 
0 

57,1 
14,3 
0 

QUADRO 16 

ÇRIA&Ç4S m 7-11 M£S£S 
n 
12 

% 

100 
Na» tomam • pequent-almtço 25,0 

CO 
0 
CO 
0) 
S 
CO I c — 

m o 
Amamentaçat 
Formula dietética adaptada 

0 
0 

0 
0 

o o o 

- a 
i 

o 
te B o\ 
w 
PH 

o 
EH 

CO 
CD 
CO 
<D 

S 

l 
o-* 

o 
tí 
H 

Leite de vaca c/ tu s/ açúcar 
Formula dietética com açúcar 
Formula dietética inadaptada 

3 
0 
0 

u 
o 

Amaraentaçat 
Firmula dietética adaptada 
Leite de vaca sem açúcar mais um 
fornecedor glucídico adequado 

1 
0 

0 
Farinha láctea adaptada 
Leite de vaca c/ tu s/ açúcar, sem 
fornecedor glucídict tu inadequado 
Ftrmula dietética com açúcar 
Ftrmula dietética inadaptada 
Farinha láctea inadaptada 

5 
0 
0 
0 

25,0 
0 
0 
8,3 
0 

41,7 
0 
0 
0 

QUADRO 17 
Ctr. 
Inctr. 

- Correcto 
- Incorrecto 
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o 
o 
o 
< 
I 
o 
íz; 
W 
to 
cy 
P4 

EH 

U 

p 
o 
0 
u 
u 
m 
o 

Nãt ttmam ♦ yefuentalmtçt 
Leite tu itgurte, sem açúcar̂ ') 
mais um ftrnecsátr glucíiict, ctm 
•u sem manteiga, aietuaá» 
Leite ctm tu sem açúcar, ctm tu 
sem aromatizante, exclusivamente 
Leite ctm açúcar mais ftrneceitr 
glucíiict, ctm tu sem manteiga 
inaiéfuait 
Ftrneceitr glucíiict ctm tu sem 
manteiga, exclusivamente 

G&IJãiÇÀS SE 
12-59 MESES 

25 

14 

39,7 

22,2 

6 ,3 

QUADRO 18 
CRIANÇAS DE 

60 OU MAIS MESES 
n % 
63 100 

Nât ttmam t pefuentalmtçt 29 46,0 
Leite tu itgurte, sem açúcar, 

fH mais um ftrneceâtr glucídict, ctm 
0 0 

• tu sem manteiga, mais uma peça ie 
o 
o 
o 

fruta, a*etuait. 
o 
o 
o Leite tu itgurte, ctm tu sem açú

car, exclusivamente 17 27,0 
1 
o 
S3 

Leite ctm tu sem açúcar, mais 1 
o 
S3 

• ftrneceitr glucíiict, aiequait, 3 4,8 
p 
cy 
w 
P4 

•P 
O 
<D 

mas sem fruta 
Leite ctm açúcar, mais ftrnece

o O itr glucíiict, inaiequait 8 12,7 

o 
EH 

H Ftrneceitr glucíiict ctm tu sem 
o 
EH 

manteiga, exclusivamente 3 • 4,8 
Chá tu cevaia ctm tu sem açúcar, 
exclusivamente 3 4,8 

i 

Ctr. 
Incer. 

- Ctrrect© 
- I n c e r r e c t o 

QUADRO 19 



Pela simples •■servaçã» ie tais quairts verificase 
que si 6 crianças ingeriram um pequen«almeç« ctm val«r caliri
ct ctrrect» e aiaptai» à criança quer quantitativa quer quali
tativamente, ctntriliuinâ* para estes val«res as quatr» crianças 
amamentadas. 

O númer© ie crianças que ingerem a« pe^èÇi^aftmtç» . 
unicamente leite «u i«gurte, c«m »u sem açúcar^ e^f^;56 «lí^seja, 
36,8% áe t«i«s »s inquirii»s, représentant» 5^85¾ «psí̂qijjje ftmarn 
pequen»alm«ç«. \% 

As três crianças que referiram t«mar exclusivamente 
chá »u cevaia e«m açúcar, áisseram que • haviam;feit» ptr c«n
selh» méiico ievii» a apresentarem c«mo sint»mat«l»gia uma f»r
te áiarreia. 

Nenhuma ias crianças referiu ctm» c»mp»nente i« peque
n»alm»ç» qualquer peça ie fruta »u sum». 

» 
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5 - DISCUSSÃO 

O conhecimento de altas índices de insuficiência do 
pequeno-almoço patentes no iaixo. rendimento escola^^~mrr rápi-
do esgotamento das reservas energéticas e consequente- desa$;çn-
çã© e alheamento da populaça© infantil a parti rot m^È^h ^j3, W-" 
nhã e que se vem a traduzir numa elevada percer^ag%mWe J&is'£J-
cesso escolar, laem como a disponieilidade, faci^dajfje^.^inHie-
resse no estude demonstrado pelos Exm*s Srs. Provf. Nor»ert© 
Teixeira Santos (Director de Serviço de Pediatria e Clínica Pe
diátrica do Hospital de S. João), Dr. Beirão (Responsável pelo 
Sector de Urgência Pediátrica do Hospital de S. J©ãe)"e restanr 
te equipa, prestando umá excelente colaieraçãe que considérâ
mes imprescindível à realizaçãe do trabalhe, leveu-nes a rea
liza© no Service de"Urgência Pediátrica do Hospital de S. Jeão 
no Perto e presente traealho de investigação, tende por objec
tive e rastreie de factores que levam ae desiquilierie alimentar 
patente nas crianças de idade escolar. 

Estudes deste tipo realizados noutros locais, cemo 
sejam es de Maillochon J. e Pilardeau J., realizade em França, 
utilizando populações de várias origens, nomeadamente crianças 
portuguesas, não revelaram'grandes erros nutricionais ao peque-
no-almeço, o que vinha contrariar até certo ponto a ideia que 
tinhamos. Baudier P., Garnier A., Laroze M., Thiriet F., A»ell 
A. e Marchais M., num estudo feito em Besancon concluiram que 
a maioria das crianças ingeriam um p'equeno-almoço correcte em
bora não ideal confirmando as conclusões do traialho de Vialet-
tes B., SamBuc R. e Magnam M. e do traialho de Fontes A. e Pi
res M. 

Neste estudo foram inquiridas todas as crianças que 
recorreram ao Serviço de Urgência no período considerado, peis 
essa ida I só por si aleatória nã© sendo" assim necessário fa
zer uma selecção. 

Neste inquérito propunhamo-nes ainda incidir seire 
questões referentes a© suprimento alimentar do almoço e da me
renda da manhã, o que não foi possível por falta de dades, pois, 
ou as crianças eram pequenas e essas refeições resumiam-se a um 
eiierãe de leite ou, na maior parte dos casos, as crianças iam 
para infantários ou escolas e os pais ou elas próprias não sa-
Teiam referir-nos nem qualitativa nem quantitativamente o teor 
de ingestão nessas refeições. Para essas questões propunhamo-
-n©s utilizar o período entre as 14 e as 16 horas. 
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Outros inquéritos tiveram de ser eliminados já que 
não houve tempo para responder à totalidade das questões por a 
criança ter sido chamada para a'consulta de rastrê.Lo_iiri jin-
do-se depois para certos Serviços de U r g ê n c i a y ^ ^ s Q ^ » s de 
Oftalmologia, Otorrinologia, etc., sendo a du^ç|tf^dia^te 
resposta ao questionário de cinco minutos. p 

0 tipo de inquérito escolhido poss\̂ iílVà''either, Re
sultados qualitativos e quantitativos, permitindp-WsDa:fcnda 
conhecer os hábitos alimentares das crianças. 

A utilização de modelos alimentares facilitou uma 
elhor, mais rápida e mais exacta identificação por parte dos 

acompanhantes que respondiam ao inquérito, da quantidade de 
alimentos ingeridos pelos seus filhos, uma vez que os modelos 
lhe eram familiares e de uso corrente. 

Dado que a Tabela de Alimentos Portugueses não inclui 
a totalidade de alimentes existentes hoje em dia no Mercado 
português, houve necessidade de recorrer às informações forne
cidas pelas firmas que comercializam esses produtos. 

Quanto aos resultados obtidos pelo inquérito alimen
tar começamos por discutir a presença ou ausência"do pequeno-
-almoço relativo ao dia da deslocação da criança ao Serviço de 
Urgência. 

Assim, a abstinência do pequeno-almoço parece-nos ser 
bastante elevada embora haja que ter em conta a existência de 
certas patologias que fazem reduzir o apetite da criança, expli
cando assim a sua recusa. 0 que nos parece sem dúvida mais pre
ocupante é a existência de crianças a referirem-nos que, por há
bito, não'tomam o pequeno-almoço e de crianças que o não toma
ram so por ser ainda "cedo". 

Registou-se ainda uma elevada percentagem de crianças 
que não ingeriram pequeno-almoço por resolução da mãe enquanto 
a maioria das crianças não o ingeriram por sua recusa, havendo 
9,4% de crianças que se abstiveram de o fazer por decisão médi
ca. 

Verificou-se que das sintomatologias apresentadas as 
de maior incidência e que se aliavam à ausência do pequeno-al
moço foram hipertremia, vómitos e diarreia. 

0 resultado obtido pelo estudo do consumo calórico do 
pequeno-almoço revelou dados preocupantes, pois é prática cor
rente a ingestão dum pequeno-almoço insuficiente, com valores 
muito abaixo daquilo que seria aconselhável, sendo, por exem
plo, a média do valor calórico das crianças de idade escolar 
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equivalente a 40% do valor calórico recomendado por Dupin H. 
Comparado com os valores recomendados, o suprimento 

de proteínas em termos de percentagem do valor calórico, é ele
vado em todos os grupos etários com especial destaque nas'crian
ças com menos de 5 anos. 

Para isso contribui sem dúvida o hábito salutar de in
gestão de leite nesta refeição. 

Se há uma ingestão insuficiente de proteínas isso de-
ve-se à precaridade do pequeno-almoço em geral. 

De facto, em valores absolutos e tendo em conta as 
necessidades proteicas da criança em g. por kg. ie peso corporal, 
o suprimento de proteínas apresenta valores baixos. 

As proteínas de "Alto Valor Biológico" provinham do 
leite e as proteínas vegetais eram sobretudo originárias do pão, 
sendo por isso aumentadas nas crianças em idade escolar. A con
firmar o que atrás fica referido, registam-se os 98,8% de pro
teínas de "Alto Valor Biológico" do total de proteínas ingeri
das no segundo semestre de'vida. 

A gordura total consumida I reduzida tendo em conta 
as necessidades em g. por kg. de peso corporal, muito embora a 
percentagem de lipídeos em relação ao valor calórico seja eleva
da. A utilização quase exclusiva de leite, eleva o teor de gor
duras animais e consequentemente de gorduras saturadas e monosa-
turadas. típicas deste alimento. 

0 suprimento de hidratos de carbono foi, sem dúvida, 
o mais baixo, sendo muito reduzido tanto em percentagem do va
lor calórico, como em g. por kg. de peso corporal. Este facto 
é devido principalmente ao reduzido consumo de pão pu outros 
fornecedores glucídicos do tipo, contribuindo o elevado consu
mo de açúcar para'algum incremento dos hidratos de carbono to
tais. 

0 consumo de fibras é praticamente nulo, sendo o pão 
e os preparados os únicos alimentos que contribuem para alguma 
ingestão deste tipo'de nutriente. 

Os suprimentos de vitamina C e de Ferro são muito re
duzidos, ficando muito abaixo dos valores recomendados pelo RDA. 
No que diz respeito ao Ferro é patente o efeito invertido das 
curvas referentes às necessidades e ao suprimento como se pode 
comprovar com o Gráfico 12. Estes valores são explicados pela 
constituição da refeição ficando esses valores a dever-se so
bretudo à ingestão de leite e à sua constituição. 
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Os níveis de vitamina A, Cálcio e Fósforo são sufici
entes para superar as necessidades ias crianças, embora haja um 
forte decréscimo do suprimento da Vitamina A a partir de primei
ro ano de vida, tornando-se insuficiente a partir do quinto an» 
de vida. 

Constatámos ainda que a prática do aleitamento mater
no é muito reduzida. 

Todos estes factos contribuem para a redução das defe
sas do organismo das crianças, colaborando para a sua maior sus
ceptibilidade à doença. 

A insuficiência do pequeno-almoço verificada na gran
de maioria das crianças estudadas explica, em parte, o insuces
so nos estudos naquelas com idade escolar e predispõe as outras 
para este facto. 

Achamos assim de vital importância a motivação dos 
pais, encarregados de educação e agentes de educação para a im
portância da criança comer um bom pequeno-almoço. Estudos já 
revelaram que omitindo o pequeno-almoço baixa a eficiência men
tal e física, diminui a capacidade de trabalh* e a perfemance 
escolar nas últimas horas da manhã. 

Há um trabalho a fazer junto às populações com vista 
a modificar'esta situação. Ê necessário um trabalho empenhado 
e profundo de equipa, incluindo todos os profissionais de saú
de, desde o médico pediatra ao nutricionista, e os professores 
em quem se reflète, muitas vezes, a "fome" em que a criança fre
quentemente se encontra. 

\ 
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6 - CONCLUSÕES 

A avaliação alimentar através da recolha de dados rela
tives à ingestão do pequeno-almòçe, acompanhado de modelos 
alimentares, revelou-se um método simples e rápido, com boa 
e interessada colaboração por parte tanto 
dos acompanhantes. 

Verificou-se que so um reduzido numero de crianças que 
frequentaram as urgências eram amamentadas s*end~õ o declíneo 
dessa prática muito acentuado entre o 3e e o 62 mês. 

Registou-se uma tendência precoce na utilização do lei
te de vaca em espécie, já que cerca de 50% das crianças • 
tinham introduzido na sua alimentação aos 6 meses de vida, 
sendo a percentagem de 40% aos 3 meses de vida. 

Verificou-se que as fórmulas dietéticas ainda são mui
tas vezes incorrectamente' aplicadas oú mesmo adulteradas 
com o uso de açúcar. 

Verificou-se que a ausência do pequeno-almoço é cres
cente à medida que se avança na escala etária, evoluindo 
dos 0% no primeiro semestre de vida até aòs 100% no grupo 
etário dos maiores de 10 anos, com valores intermédios de 
25% aos 12 meses, 30% aos 59 meses e 46% aos 119 meses. 

Do ponto de vista social a maior abstinência de peque
no-almoço verificou-se nas classes mais altas e nas mais 
baixas. 

Verificou-se que o consumo calórico evolui cem o cres
cimento das crianças, sendo, no entanto, insuficiente, 

Os déficites nos valores calóricos são muito signifi
cativos variando entre os 61,6% para os 17% preconizados 
pelo Dr. Emílio Peres e os 74,8% para os 25% aconselhados 
pelo Prof. Dupin. 

Ko que diz respeito às proteínas, os valores médios os
cilaram entre os 13,5% nas crianças de idade escolar e os 
17,6% nas crianças no segundo semestre de vida, sendo o va-
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-medio geral de 15,4% não havendo, por isso, um déficite 
proteico individualizado. 

A grande maioria de proteínas ingeridas eram de "Alto 
Valor Biológico*, sendo muito reduzidas as proteínas de ori
gem vegetal. As proteínas animais co;upletag&£kà, aé^èquili-
braaas estão praticamente ausentes da dye^aipy^ *ç\ 

O R mfW lá ? ' 
^r^aram,o*y Quanto aos lipídeos os valores médias* r,pBaraÃt oé"p9%, 

sendo o valor inferior de 38,2% no segundo trimestije/ae vi-
da e os 46% a superior no ultimo semestre de.vfda-*- 0 valor 
médio geral é de 39,9%. 

Confirmando a elevada ingestão de alimentos de origem 
animal, os valores de lipídeos desta origem mantêm-se sem
pre superiores a 85%. 

Relativamente aos Hidratos de carbono, os valores mé
dios oscilam entre os 36,4% nas crianças com idade compé-
endida entre os 7 e os 11 meses e os 47,3% nas crianças de 
idade escolar, estando o valor médio geral colocado na ca
sa dos 45% aproximadamente, índices que se revelam insufi
cientes tanto em valores.gerais como específicos. 

Encontrou-se uma introdução do açúcar em idades muito 
precoces atingindo o seu consumo rapidamente valores estre-
mamente altos em idades escolares. 

0 consumo de fibras é praticamente nulo. 

Os consumos estudados da vitamina A revelam que o supri
mento ultrapassa as necessidades até aos 5 anos, tornando-
se depois insuficiente. 

No que diz respeito à vitamina C, a insuficiência áo seu 
suprimento revelou-se logo a partir do 8? mês, revelando-se 
abismal a diferença negativa entre o suprimento e as neces
sidades a partir do 129 mês. 

Os suprimentos de cálcio e Fósforo ultrapassam as neces
sidades e acompanham sempre a evolução destas. 



.^ÇIAS^ 
Os suprimentos de Perro sao muito inf eriorâ /àls ,ne^V 

sidades atingindo no segundo semestre de viaa »IW$ÏSB Me 5»-
suficiência notórios. ir 

¾ «"V,7ER9.̂ °" 

Verificou-se que existe um grande desconhecimento e 
desinteresse por parte dos pais sobre o que a criança in
gere ao almoço na Escola. 

34 
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