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“Você não pode ensinar nada a um homem; pode apenas ajudá-lo a encontrar a resposta 

dentro dele mesmo.” 

Galileu Galilei 
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Resumo 

 
Inserido no âmbito do IV Mestrado de Saúde Escolar da Faculdade Medicina da Universidade de Lisboa, 
efectuou-se um estudo com o objectivo de determinar a prevalência de obesidade das crianças do 3.º e 4.º ano do 
1.º ciclo, das escolas do Agrupamento D. Carlos I em Sintra, bem como enquadrar o papel da escola e entidade 
de saúde pública local na prevenção deste problema. 
 
De um total de 218 alunos de 11 turmas em 6 escolas do Agrupamento D. Carlos I em Sintra, foram avaliados 
112 alunos de ambos os sexos. Desta amostragem, 53,6% eram rapazes e 46,4% eram raparigas, com idades 
compreendidas entre os 8 e 11 anos, sendo a média de idade de 9 anos. Foram também entrevistados os 11 
professores dos alunos inquiridos e um elemento da equipa de saúde escolar do Centro de Saúde local. 
 
Os dados foram recolhidos através de avaliação de valores antropométricos (peso, altura e índice de massa 
corporal) de forma directa; aplicação de um questionário sobre hábitos alimentares e actividade física; entrevista 
semi-estruturada efectuada aos professores dos alunos intervenientes neste estudo e ao profissional de saúde da 
equipa de saúde escolar responsável pelas escolas deste agrupamento. 
 
O IMC foi calculado com base no peso e altura, determinados directamente pela autora e enquadrados nas 
respectivas categorias de percentil IMC/Idade definidas pela OMS de acordo com critérios estudados por Cole, 
T. (2000). 
 
A prevalência de obesidade e de pré-obesidade encontrada neste estudo foi de 14% e 25%, respectivamente. A 
soma das duas é mais elevada nos rapazes que nas raparigas, 47% e 31%, respectivamente. 
 
A prevalência de obesidade é elevada nas crianças de 9 e 10 anos, com valores na ordem dos 37%. Em relação à 
pré-obesidade, estes valores quase duplicam, atingindo os 64%, nas crianças com 9 anos. 
 
Os resultados obtidos são ligeiramente mais elevados que os encontrados em estudos semelhantes a nível 
nacional, europeu e mesmo nos EUA. 
 
Este estudo revela ainda alguns hábitos alimentares preocupantes: não realização da refeição a meio da manhã e 
ingestão de bolos, refrigerantes, batatas fritas. Revela ainda que há consumo de uma grande quantidade de 
gorduras e também um não especial apreço por legumes, principalmente em crianças com prevalência de pré 
obesidade e obesidade. 
 
Relativamente aos hábitos de actividade física, verificou-se que estas crianças não têm o hábito de andar a pé ou 
de bicicleta. Há também uma elevada percentagem de sedentarismo, com 68% de crianças com pré-obesidade a 
gastarem entre duas a quatro horas ou mais em actividades como: ver televisão, jogar playstation ou computador. 
 
A actuação dos professores e profissionais de saúde manifesta algumas diferenças. Estas recaem essencialmente 
na planificação, que o profissional de saúde refere fazer em cooperação com as escolas, mas com pouca 
significância (0,9%). 
 
Na abordagem metodológica de formação, o profissional do Centro de Saúde usa estratégias mais dinâmicas e 
em cooperação com outros elementos extra-Centro de Saúde (17,4%), enquanto os professores utilizam uma 
abordagem metodológica de formação mais isolada. 
 
O profissional de saúde refere mais sugestões metodológicas que os professores (28% e 16,4%, 
respectivamente), assim como dá mais importância à avaliação da formação que os professores (17,3% e 10,3%, 
respectivamente). 
 
Ambos revelam semelhante nível de preocupação nas dificuldades sentidas na abordagem metodológica, e com 
valores relativamente elevados (13,5% para os professores e 12% para o profissional de saúde). 
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Abstract 

 
 
 
Entered under the IV Master of School Health of Faculty of Medicine of the University of Lisbon, was carried 
out a study aimed at determining the prevalence of obesity of children of 3rd and. 4th years of 1st cycle of the 
schools of group D. Carlos I in Sintra, and place the role of the school and local public health authority in 
preventing this problem. 
 
Of a total of 218 students from 11 classes in 6 schools in Group D. Carlos I in Sintra, were assessed 112 students 
of both sexes. In this sample, 53.6% of boys and 46.4% of girls are aged between 8 and 11 years, being the 
average age of 9. There were also interviewed the 11 teachers of students surveyed and a member of the school 
health team of the local Health Centre. 
 
Data were collected through anthropometric assessment of values (weight, height and body mass index) in a 
direct way; application of a questionnaire on diet and physical activity; semi-structured interview conducted for 
teachers of students involved in this study and to the doctor of the school health team responsible for schools of 
this group. 
 
The BMI was calculated based on weight and height determined directly by the author and inserted in their 
respective categories percentile of BMI/Age defined by OMS criteria according to Cole, T. (2000). 
 
The prevalence of obesity and pre-obesity found in this study was of 14% and 25%, respectively. This 
prevalence is higher in boys than in girls, 47% and 31%, respectively. 
The prevalence of obesity among children is high, with a value of around 37% in children of 9 and 10 years old. 
Regarding the pre-obesity, these figures almost double, reaching 64% in children under 9 years. 
 
The results are slightly higher than those found in similar studies in Portugal, Europe and even the U.S.. 
 
This study also shows some worrying eating habits: not carry out the meal at mid-morning and intake of cakes, 
soft drinks, crisps. It shows that there are still consumption of large amounts of fats and also not a special 
appreciation for vegetables, mainly in children with prevalence of pre-obesity and obesity. 
 
In what concerns habits of physical activity, was found that these children do not have the habit of walking on 
foot or by bicycle. There is also a high percentage of inactivity, with 68% of children with pre-obesity spending 
between two to four hours or more in activities such as watching television, playing playstation or computer. 
 
The action of teachers and health professionals has some differences. These fall mainly in planning, that the 
health professional referred to do in cooperation with schools, but with little significance (0.9%). 
 
In the methodological approach of training, the training of the Health Centre uses the most dynamic strategies 
and in cooperation with other elements outside the Health Centre (17.4%), while the teachers use a 
methodological approach to training more isolated. 
 
The health professional gives more methodological suggestions than teachers (28% and 16.4%, respectively), 
and gives more importance to the evaluation of training that than teachers (17.3% and 10.3%, respectively). 
 
Both show similar level of concern on the difficulties encountered in the methodological approach, and with 
relatively high values (13.5% for teachers and 12% for the health professional). 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

O crescimento económico, a modernização, a urbanização e a globalização fazem com 

que seja necessária uma permanente actualização em termos de informação. As fontes dessa 

informação podem ser a comunicação social, educadores, professores e profissionais de 

saúde. 

Tratando-se de aspectos relacionados com a saúde, este fenómeno tem ainda uma 

maior importância, pois promover mudanças a nível de comportamentos de risco é 

extraordinariamente complicado. Torna-se, então, imprescindível que se sensibilize o mais 

precocemente possível as populações para a promoção da saúde, facilitando assim a aquisição 

de estilos de vida saudáveis de modo a perdurarem por toda a vida. 

A OMS em 2000 considerou a obesidade a epidemia do século XXI alegando como 

motivos de origem desta epidemia, entre outros, o crescimento económico, a modernização, a 

urbanização e a globalização dos mercados alimentares. Está provado que o risco de 

morbilidade e mortalidade aumenta com a obesidade. 

A OMS em 2002 (e) declara que o excesso de peso e a obesidade são a segunda causa 

de morte evitável. 

Sendo a obesidade um factor de risco para o aumento de doenças cardiovasculares, 

diabetes, acidentes vasculares cerebrais, problemas osteoarticulares, diabetes, determinados 

tipos de cancro, entre outros, ela é geralmente associada a custos elevados (de redução de 

capacidade de trabalho e de consumo de recursos) que podem ser evitados com medidas 

adequadas. 
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A OMS em 2000 define ainda obesidade como uma condição de acumulação 

excessiva ou anormal de gordura ou de tecido adiposo de forma a comprometer a saúde. Sabe-

se que o conceito de beleza varia de cultura, ligado a maior ou menor quantidade de gordura. 

No entanto, o excesso de gordura resulta de sucessivos balanços energéticos positivos, 

em que a quantidade de energia ingerida é superior à quantidade de energia gasta. Há 

bastantes factores complexos determinantes desta situação, como os genéticos, metabólicos, 

hereditários, ambientais e de comportamento (Portugal, MS, DGS, 2004). 

A prevalência de pré-obesidade e obesidade na infância não fica imune a esta situação 

da obesidade em geral. Nos países desenvolvidos e em desenvolvimento tem aumentado a um 

ritmo alucinante; segundo Sousa, J. (2003) citando Barlow, S. e Dietz, W. (1998) nos Estados 

Unidos uma em cada cinco crianças tem excesso de peso. Contribui para este panorama o 

facto de que culturalmente uma criança “cheiinha e anafadinha” é considerada saudável e 

bonita. 

Na obesidade infantil também estão inerentes os factores já aqui descritos, sendo que 

95% da obesidade infantil se deve a causas exógenas ou nutricionais, e 5% a causas 

endócrinas e hereditárias e/ou genéticas, segundo Carazo, C. (1997). 

Actualmente são cada vez mais preocupantes os hábitos alimentares e estilo de vida 

não saudáveis das crianças, que vão provocar uma prematura morbilidade e mortalidade. 

Diferentes estudos demonstram que a obesidade infantil origina várias situações 

patológicas que têm repercussões na vida adulta. Outros estudos defendem também que 1/3 

dos adultos com obesidade foram crianças ou adolescentes com obesidade. Isto vem de 

encontro à previsão que a OMS faz segundo a DGS no PNCO quando refere que em 2025 

50% da população mundial será obesa. Note-se que os adultos de 2025 são as crianças de 

hoje. 
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Por todas estas razões e muitas outras, a obesidade infantil é a doença que nos últimos 

anos tem tido especial atenção pelos pediatras, pelo que deve ser valorizada e avaliada em 

função da sua real importância na saúde infantil. 

Em Portugal, já há alguns estudos epidemiológicos sobre obesidade infantil. Na 

Europa, de acordo com a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade (2004), a Itália é 

o país onde se detectou maior incidência de obesidade infantil, com aproximadamente 37%. 

Em Portugal a Direcção-Geral da Saúde (DGS), no Programa Nacional de Combate à 

Obesidade situa a prevalência de pré obesidade e obesidade nos 31,5%  [PNCO (2005:8)]um 

valor muito elevado e que nos coloca no segundo lugar de qualquer forma. 

Sousa J (2002/2003) efectou um estudo com 2813 jovens adolescentes de ambos os 

sexos com idades compreendidas entre os 10 e 18 anos com a intenção de calcular a 

prevalência de obesidade juvenil nos adolescentes do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico das 

escolas oficiais do Distrito de Lisboa. 

A investigação mostra que 23,7 %  dos adolescentes tinham critérios de pré obesidade 

e 10,5% de obesidade situando-se assim a incidência de obesidade nestes adolescentes nos 

34,2% Sousa J (2003:61)  

Também Padez, C. realizou um estudo entre Outubro de 2002 e Junho de 2003, tendo 

observado 4511 crianças de ambos os sexos com idades compreendidas entre os 7 e os 9 anos, 

calculando o IMC (IMC = P/A2). 

Nesse estudo, 20,3% das crianças tinham excesso de peso e 11,3% eram consideradas 

obesas. Dada a extensão e repercussão do problema, torna-se cada vez mais importante a 

realização de investigação e intervenção neste sector. 

Dadas as minhas habilitações profissionais (licenciada em Enfermagem e em Ciências 

da Educação), exercendo actualmente funções de enfermagem no Centro de Saúde de Sintra, 
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esta problemática não me foi indiferente. Fui incapaz de ter uma atitude passiva, uma vez que 

tenho habilitações e competências para de alguma forma ajudar a minimizar esta nova 

epidemia mundial. 

Outra motivação deste estudo foi perceber o papel da escola e dos profissionais de 

saúde sobre esta temática, de modo a futuramente se poder planear e intervir de forma mais 

eficaz e direccionada a reais necessidades para ajudar a controlar este novo flagelo mundial. 

Esta não é uma área em que se obtenham resultados através de intervenções isoladas, 

mas sim de acções planeadas e estruturadas em equipa multidisciplinar, tal como defendem 

vários autores, como Barlow, C. (1998), Carazo, C. (1997) e a OMS (2000). Estes alegam que 

o essencial no tratamento das crianças obesas é a personalização, adaptação à idade, ao grau 

de obesidade, às complicações metabólicas e às repercussões físicas e emocionais. O sucesso 

do tratamento é tanto maior quanto ele é resultado do trabalho de uma equipa multidisciplinar 

constituída por pediatra, psicólogo, dietista e família. 

Para a elaboração deste trabalho, no âmbito do IV Mestrado de Saúde Escolar, 

formulamos os seguintes objectivos: 

 

− Objectivo geral: 

• Determinar a prevalência de obesidade infantil nas crianças das escolas estatais 

do Agrupamento D. Carlos I em Sintra; 

− Objectivos específicos: 

• Calcular a prevalência da obesidade em crianças dos 7 aos 11 anos de idade 

que frequentem o 3.º e 4.º anos do Primeiro Ciclo das Escolas Básicas do 

Agrupamento D. Carlos I em Sintra por sexo e idades; 



A prevalência da obesidade nos alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo das escolas do Agrupamento D. Carlos I em Sintra                       

 

Paula Câmara 5/208 

• Identificar estilos de vida não saudáveis (hábitos alimentares e de actividade 

física) que aumentem o risco da obesidade em crianças dos 7 aos 11 que 

frequentem o 3.º e 4.º anos do Primeiro Ciclo das Escolas Básicas do 

Agrupamento D. Carlos I em Sintra, quanto ao valor determinado de 

prevalências da obesidade infantil; 

• Perceber qual o papel na prevenção da obesidade das organizações escolares e 

de saúde local para com as crianças dos 7 aos 11 anos que frequentem o 3.º e 

4.º anos do Primeiro Ciclo das Escolas Básicas do Agrupamento D. Carlos I 

em Sintra. 

 

Este trabalho encontra-se dividido em oito partes, onde na Parte I – Fundamentação 

Teórica I, incluiremos conteúdos referentes à obesidade infantil (conceitos, classificação, 

avaliação, dados epidemiológicos, etiologia, fisiopatologia, complicações, tratamento e 

prevenção). Na Parte II – Fundamentação Teórica II, falaremos da prevenção da obesidade 

nas instituições de saúde e nas escolas e abordaremos ainda conceitos de análise de 

necessidades formativas e de modelos de formação e ainda de formação de competências dos 

profissionais de saúde. Na Parte III – Fundamentação da Metodologia de Estudo, faremos 

a descrição da metodologia utilizada na concretização da amostra, os instrumentos de recolha 

de dados, o delineamento da investigação, a operacionalização do estudo e o processo de 

adesão da população ao ensaio. Na Parte IV – Apresentação dos Resultados I, revelaremos 

os dados obtidos pelos questionários relativamente à caracterização da amostra, prevalência 

de pré-obesidade e obesidade, risco de obesidade relacionada com hábitos alimentares e 

actividade física. Na Parte V – Discussão dos Resultados I, faremos a análise dos resultados 

obtidos através dos questionários. Na Parte VI – Apresentação dos Resultados II, 
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divulgaremos os resultados obtidos através das entrevistas aos professores e profissional de 

saúde. Na Parte VII – Discussão dos Resultados II, procederemos à análise dos resultados 

obtidos através das entrevistas aos professores e profissional de saúde. Na Parte VIII – 

Considerações Finais, abordaremos algumas limitações e sugestões perante este estudo. Será 

também efectuada uma conclusão onde se realçarão os aspectos relevantes desta investigação. 

Por fim, será apresentada a bibliografia, que será descrita seguindo as normas da APA. 

Temos plena consciência de que a abordagem familiar, no estudo da obesidade 

infantil, tem uma relevância cada vez mais importante. A OMS, em 2000, refere que, uma vez 

iniciado o tratamento da obesidade na infância, as famílias devem estar cientes do árduo 

trabalho no sentido de assegurar a manutenção de peso, perda de peso e o melhoramento do 

percentil de IMC. 

No fundo, não nos podemos esquecer nunca, como diz Vitolo, M. (2003:238), que “a 

proposta terapêutica dietética para crianças e adolescentes obesos está calcada no estágio de 

maturidade biológica de cada um, no grau de obesidade presente, nas condições emocionais, 

na história de intervenções dietéticas anteriores, na ansiedade por parte dos pais e nos 

hábitos alimentares”. 

A dinâmica familiar não é aqui tratada, pois existem alguns obstáculos relativamente a 

este tipo de abordagem, como a motivação, sensibilização, disponibilidade dos familiares das 

crianças para a execução de um estudo deste tipo dentro dos limites de tempo propostos, pelo 

que consideramos pertinente num futuro próximo uma intervenção a este nível. 
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 PARTE I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA I 

 

 

1. RESENHA HISTÓRICA 
 

1.1. Obesidade, Passado, Presente e Futuro 

 

A obesidade é segundo Fisberg, M. (1995), uma das doenças mais antigas do homem., 

apesar de não ter sido considerada doença nem uma preocupação epidemiológica como nos 

dias de hoje. 

Imagens do passado dão-nos relato do homem pré-histórico com peso excessivo. Este 

ingeria quantidades elevadas de alimentos com o objectivo de armazenar energia para garantir 

a sua sobrevivência através das lutas. 

Na Idade Média, considera-se a obesidade nas mulheres uma graça de Deus (apesar de 

associada também ao pecado da gula); é-lhe atribuído o simbolismo da fertilidade e da 

resistência às condições climatéricas. 

Na Idade Média e no Renascimento, o padrão estético feminino consistia em mulheres 

de formas redondas e bem sensuais, autênticas matronas. Isto é-nos revelado pelas pinturas da 

época, como Vénus de Boticelli e algumas mulheres retratadas por Da Vinci. 

São os Gregos que consideram o excesso de peso uma doença e defendem padrões 

femininos estéticos elegantes. 

Na época vitoriana a obesidade aparece associada ao estatuto social baixo e à pobreza. 

Nos anos 60 a incansável busca da magreza atinge os extremos e surge a anorexia, 

principalmente em determinadas classes sociais associadas a profissões como os modelos. Da 
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beleza ímpar dos tempos antigos, o obeso é assim projectado para o preconceito e rejeição 

sem igual em diversos sectores das sociedades, muito em especial nas ocidentais. 

Nos anos 30, com o aumento da emigração para os EUA, a obesidade das crianças é 

interpretada pelos pais como potencial para o seu futuro (das crianças), potencial esse que de 

alguma forma tinha sido negado, recusado, na infância e/ou adolescência dos pais. 

Fisberg, M. (1995), defende que nos anos 50/60 as crianças ficam mais gordinhas e 

constituem parte importante do desenvolvimento da indústria de leite artificial e das farinhas 

engrossantes como sinal de perfeita saúde, como se verifica pelo marketing da época. 

A obesidade, em especial a obesidade infantil, é das doenças que têm revelado grande 

aumento nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Fisberg, M. (1995), refere ainda que o incremento da obesidade e da obesidade infantil 

se relaciona com os estilos de vida não saudáveis da actualidade, como sedentarismos, hábitos 

alimentares errados (excesso de hidratos de carbono, lípidos e glucose, aumento do consumo 

de refrigerantes) e também diminuição do número de refeições e do tempo para as tomar. 

A constatação do grande aumento da obesidade infantil é também reforçada por Costa, 

M. (2002), que acrescenta verificar-se este aumento muito em particular em classes sociais 

mais desfavorecidas. 

Portugal não fica imune a esta enfermidade; também as nossas crianças se apresentam 

com excesso de peso e obesas. Padez, C. (2004), efectuou um estudo com 4511 crianças 

portuguesas entre os 7 e os 9 anos, no qual foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC) 

através de intervalos definidos pelo International Obesity Taskforce (IOTF), para avaliar os 

valores de excesso de peso e obesidade. Nesse estudo observou que Portugal tinha um índice 

elevado de prevalência de obesidade infantil (31,56%), só ultrapassado na Europa pela Itália, 

com 36%. 
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A Direcção-Geral da Saúde (DGS), no Programa Nacional de Combate à Obesidade 

(PNCO), refere que “a prevalência de obesidade, a nível mundial, é tão elevada que a OMS 

considerou esta doença como epidemia global do século XXI” e que “a OMS reconhece que 

neste século a obesidade tem uma prevalência igual ou superior à da desnutrição e das 

doenças infecciosas. Por tal facto, se não se tomarem medidas drásticas para prevenir e 

tratar a obesidade, mais de 50% da população mundial será obesa em 2025” (PNCO, 2005). 

A DGs sugere varias estratégias a adoptar. 

As estratégias de intervenção (na avaliação , tratamento e prevenção da obesidade e 

suas complicações).As estratégias de formação, de colheita e de análise da informação são 

igualmente importantes. A formação à população e aos profissionais de saúde deve ser de 

ordem informativa, pedagógica e formativa. Já as estratégias de colheita e análise de 

informação têm o intuito de melhorar o conhecimento epidemiológico da obesidade, assim 

como obter informação sobre o seu impacto na saúde dos indivíduos. 

A pertinência destas estratégias é ainda reforçada pela ideia descrita no PNCO, 

quando refere que “depois do tabagismo, a obesidade é considerada, hoje, a segunda causa de 

morte passível de prevenção” [PNCO, (2005:18-21)]. 

 

 

2. OBESIDADE 
 

A obesidade, referida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), desde 1999, como 

a doença do século XXI, é definida como aquela situação em que o excesso de gordura 

corporal atinge graus que afectam a saúde e o bem-estar, e, quando instalada, tendencialmente 

perpetua-se, tornando-se assim numa doença crónica. 
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Achamos importante clarificar este conceito, uma vez que as pessoas com excesso de 

peso e/ou obesas apresentam um elevadíssimo risco de morbilidade e mortalidade, pelo que a 

obesidade actualmente constitui também uma das prioridades a nível individual e comunitário 

da Saúde Pública (Despacho n.º 4571/2005, 2.ª Série). 

Para Nóbrega, F. (1998), a obesidade consiste num distúrbio no metabolismo 

energético, onde ocorre armazenamento excessivo de energia sob a forma de triglicéridos, no 

tecido adiposo, que frequentemente prejudica a saúde. 

Carvalho, A., et al (1998), definem obesidade como a presença de quantidades 

excessivas de tecido adiposo em relação à massa corporal magra, resultando sempre num 

aporte energético superior ao gasto efectuado. “A obesidade pode ser conceituada de maneira 

simplificada, como uma condição de acumulação anormal de gordura no organismo, levando 

a um comprometimento da saúde. O grau de excesso de gordura, sua distribuição e 

associação com consequências para a saúde varia consideravelmente entre os indivíduos 

obesos”, como afirma Sigulem et al (2001:4). 

Pedro, J. (2001), caracteriza a obesidade como o excesso de gordura corporal, muitas 

vezes primária, que resulta de um desequilíbrio entre a ingestão calórica e o dispêndio 

energético. 

Assim, e como refere Roche (2003), a obesidade é uma doença em que há acumulação 

excessiva de gordura no corpo, suficiente para alterar a saúde e o bem-estar do indivíduo. 

“A obesidade pode ser definida simplesmente como uma doença na qual o excesso de 

gordura corporal se acumula de tal forma que a saúde pode ser adversamente afectada. No 

entanto, a quantidade excessiva de gordura, a sua distribuição no corpo e as suas 

consequências associadas à saúde variam consideravelmente entre os indivíduos”, como é 

citado por Sousa, J. (2003). 
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3. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 
 

Existem vários trabalhos científicos que consideram a obesidade como a nova 

epidemia mundial. Nas últimas cinco décadas a prevalência da obesidade nos EUA tem 

sofrido um aumento, sendo este mais evidente desde a década de 80. Verificou-se um 

acréscimo da prevalência de adultos obesos de 13,4% entre 1960-1962 para 30,9% entre 

1999-2000. 

A Direcção-Geral da Saúde (DGS), no Programa Nacional de Combate à Obesidade 

[PNCO (2005:7-8)] refere que a Europa não consegue fugir a este flagelo e, em 1999, a 

prevalência da pré-obesidade em indivíduos com mais de 15 anos era de 41%.  

Em Portugal a  prevalência média de pré-obesidade, situa-se em 34% e 12% para a 

obesidade. Os valores da percentagem masculina com pré-obesidade e obesidade são mais 

elevados que os da percentagem feminina. Existem ainda estudos que relacionam a obesidade 

e a pré-obesidade com a escolaridade, sendo esta mais elevada nos indivíduos com menos 

escolaridade, como podemos verificar na tabela seguinte: 
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 Nível de escolaridade 

 Primário Secundário Superior 

Pré-obesidade IMC 25-29,9 38,2 % 27,2 % 17,8 % 

Obesidade IMC � 30 12,5 % 3,7 % 3 % 
[PNCO (2005:8)] 
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3.1. Obesidade infanto – juvenil 

�
�

Salienta-se o aumento da obesidade infantil e em adolescentes, situação muito 

preocupante. 

Há referências científicas quanto à falta de consistência e acordo entre os diferentes 

tipos de estudos na classificação da obesidade nas crianças e adolescentes, devido às suas 

inúmeras, diferentes e rápidas alterações físicas nestes estádios de vida. 

A OMS, por muito divergentes que sejam os métodos utilizados na classificação da 

obesidade nas crianças, esta revela um acréscimo preocupante da prevalência de pré-

obesidade e obesidade nas nossas crianças. 

À semelhança do que se passou nas últimas décadas para os adultos também nos 

EUA, a prevalência da pré-obesidade infantil e juvenil duplicou entre 1973 e 1994 (7% - 

15%). Destaca-se que o aumento do peso relativo à obesidade entre 1983-1994 foi 

aproximadamente de 50% em relação ao período 1973-1982, segundo Sousa, J. (2003), 

citando Freedman, D. (1997). Esta situação é muito similar à de um estudo efectuado no 

Japão com crianças dos 6 aos 14 anos, em que também a prevalência de obesidade duplicou, 

de 5% para 10%, de 1974 a 1993. Nesta investigação constatou-se que 1/3 das crianças obesas 

se tornaram adultos obesos. Sousa, J. (2003), citando Troiano, R., e Flegal, K. 

(1998:497/504), refere que periódicos do National Health Examination Survey I, II e III (entre 

1963 e 1994) “...apontam para um aumento preocupante da prevalência da obesidade em 

crianças e adolescentes, estimando-se valores na ordem dos 25 a 30%. Destes inquéritos 

ressalta ainda o facto de ter ocorrido um aumento de 54% da prevalência da obesidade em 

crianças dos 6 aos 11 anos e um aumento de 39% em adolescentes dos 12 aos 17”. 
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Na Europa, de acordo com a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade 

(2004), a Itália é o país onde se detectou maior prevalência de obesidade infantil, com 

aproximadamente 37%. Em Portugal, um estudo efectuado por Sousa,J em 2003 a prevalência 

de  obesidade na adolescia é de 34,2% para jovens entre os 10 e 18 anos (Sousa, J 2003:61-

62).  A DGS situa a prevalência de obesidade infantil para crianças com idades entre os 6 e 9 

nos 31,5% [PNCO (2005:8)]um valor muito elevado e que nos coloca no segundo lugar de 

qualquer forma. Em Espanha, o valor ronda os 30% e no Reino Unido os 22%, sendo de 

realçar que somente nos países do Norte da Europa a obesidade infantil se situa abaixo dos 

20%. 

Sardinha, L. (2000), citando Troiano, R., et al (1995), refere que o aumento da 

prevalência da obesidade juvenil constitui uma importante razão para a realização do 

respectivo rastreio. 

Em Portugal existem alguns estudos efectuados no âmbito da obesidade infantil como 

já foi referido anteriormente. 

Ao comparar estes dados com os de outros países que utilizaram o mesmo tipo de 

avaliação, verifica-se que Portugal acompanha a tendência dos países mediterrâneos, seguido 

da Espanha (30%) e Grécia (31%), só sendo ultrapassado pela Itália (37%). 

Moreira, M. (1999), também refere que a obesidade em crianças e adolescentes 

constitui cada vez mais um problema de saúde, manifestando um aumento crescente em toda a 

Europa, em especial nos países do Sul, reflectindo-se numa variedade de condições 

patológicas na infância, com risco de persistência no adulto. A obesidade nas crianças e 

adolescentes, segundo Moreira, tende a aumentar a prevalência da síndrome metabólica na 

idade adulta, tal como o aparecimento de dislipidemia, hipertensão arterial, hiperinsulinemia e 
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com repercussão no desenvolvimento prematuro de arterioesclerose e no aumento da 

mortalidade cardiovascular durante a idade adulta. 

Dietz, W. (1998), sugere que cerca de 50% dos adolescentes obesos tornam-se adultos 

com doenças cardiovasculares e que cerca de 1/3 dos adultos obesos já o eram em crianças, 

havendo também implicações na mortalidade em relação ao sexo, mais elevada no sexo 

masculino. 

As consequências da obesidade pediátrica na morbilidade e mortalidade da vida adulta 

encontram-se relacionadas com a gordura corporal e a sua distribuição e permanência 

ponderal patológica até ao final da adolescência. 

Face a estes dados, a prevenção da obesidade infantil constitui uma das prioridades de 

saúde pública, sendo a avaliação da composição corporal um meio de crescimento e 

maturação da criança, facilitando a normalização ponderal e minimizando o risco de 

morbilidade e mortalidade na vida adulta, o que justifica a classificação da OMS, que 

considerou “...a prevalência da obesidade elevada como a epidemia do século XXI”, segundo 

PNCO (2005). 

É popular, para não referir quase “cultural”, considerar bebé gordinho, bem anafado e 

engraçado como sinónimo de criança bem tratada. 

A alimentação em toda a parte do mundo comporta infinitos simbolismos sociais, 

culturais e espirituais. Roche (2003) afirma ser frequente a alimentação desempenhar um 

papel primordial nos rituais e cerimoniais de cariz religioso, traduzindo quase sempre um 

símbolo de abundância e riqueza, proporcionalmente relacionado com a posição social e 

cultural. 

A Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade (2004) e a IOTF alertam-nos de 

que a prevalência de excesso de peso em crianças com idade perto dos 10 anos, em alguns 
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países europeus, e em particular em Portugal, é francamente assustadora uma vez que, 

segundo Amaral, C., et al (2001), este aumento da prevalência da obesidade na infância vai ter 

consequências biopsicossociais e o risco de essas crianças serem futuros adultos obesos, com 

todas as consequências daí provenientes, faz da obesidade um dos mais alarmantes problemas 

nutricionais na infância. 

Também Fontura, M. (1991), citado por Sousa, J. (2003), refere que a obesidade 

“...durante a infância forma-se à custa do aumento do número de adipócitos (tipo 

hiperplástico), o que favorece a sua manutenção na idade adulta”. 

 

 

4. ETIOLOGIA 
�
�

4.1. Evolução da obesidade na infância 

�
�

Ao longo da vida do indivíduo existem períodos críticos que favorecem a acumulação 

de tecido adiposo e o aparecimento da obesidade. Sousa, J. (2003), citando Carazo, C. (1997), 

refere que “...em qualquer idade, um balanço energético positivo provoca, numa primeira 

fase, o depósito de gordura nos adipócitos existentes. Um volume crítico produz um estímulo 

para a divisão celular. Este processo desenrola-se desde o nascimento até a adolescência, de 

tal forma que o número final de adipócitos é fixado ao terminar esta fase”. Há autores que 

advogam o reaparecimento destas alterações na gravidez. 

A OMS (2000:140) atribui a estes períodos do desenvolvimento as seguintes razões 

para o aumento do risco: 
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• Pré-natal: há relação entre os padrões de crescimento intra-uterino e o risco de gordura 

abdominal, de obesidade e da sua comorbilidade na vida adulta, uma vez que na 

gravidez a alimentação contribui para o desenvolvimento do tamanho, forma e 

composição corporal e também da aptidão para metabolizar eficazmente os nutrientes. 

• Amamentação: o aleitamento materno é considerado um factor de prevenção da 

obesidade infantil e juvenil, daí também a importância da adesão a este estilo de 

alimentação. 

• 5-7 anos: existe um aumento de IMC coincidente com o aumento de autonomia e 

socialização da criança. Esta pode adoptar comportamentos que favoreçam o 

aparecimento da obesidade. 

• Adolescência: período de grandes transformações físicas e psicológicas. A autonomia 

favorece as refeições irregulares e desequilibradas. Verificam-se também grandes 

alterações comportamentais (além dos hábitos alimentares) que favorecem o 

sedentarismo e a inactividade, estimulando-se assim a acumulação de gordura, muito 

em particular nas raparigas. 

O mecanismo responsável pela acumulação de tecido adiposo, segundo Soares, I. 

(2000), é variável e complexo e pode estar associado a um ou mais factores. 

Segundo a maioria dos autores, há essencialmente quatro factores etiopatogenicos 

inerentes à obesidade: 

 

1. Genéticas; 

2. Fisiológicas (endócrino-metabólicas); 

3. Sociais/ambientais/culturais; 

4. Psicológicas. 
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4.2. Doenças endócrinas e Síndromes genéticos 

 

A informação genética, além de determinar muitos dos factores hormonais que 

alteram o peso, define também o número e tamanho das células adiposas, assim como a sua 

distribuição pelo corpo. 

Existem estudos que determinam que o risco de obesidade numa criança aumenta em 

função da obesidade dos pais: a) é baixo, quando nenhum dos progenitores é obeso; b) é alto 

(40%), quando apenas um dos progenitores é obeso; c) é muito alto (80%), quando ambos são 

obesos, segundo Black, J., e Mattassarin-Jacobs, E. (1996). 

Já Epstein, L. (1990), e Kelsey, K. (1998), citados por Sousa, J. (2003), referem que 

“o risco de obesidade na criança é quatro vezes superior quando um dos progenitores é 

obeso, aumentando para oito quando ambos o são”. 

Sousa, J. (2003), referencia ainda estudos com gémeos e crianças adoptadas, que dão 

maior relevância a factores genéticos em detrimento dos ambientais, o que é confirmado por 

Carazo, C. (1997), e Rippe, J. (1999). 

Estes factores menos determinantes, por serem responsáveis por um número muito 

reduzido de casos de obesidade. Achamos que Doenças endócrinas  e Síndromes genéticos 

podem resumir-se, como muito bem referiu Sousa, J. (2003:14), na seguinte tabela: 
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Causas Endócrinas Pistas para Diagnóstico 

Hipotiroidismo 

 

Hipercortisolismo (Síndrome de Cushing) 

 

 

Hiperinsulinismo primário 

 

Pseudohiperparatiroidismo 

Aumento da TSH; diminuição dos níveis de tiroxina 

(T4) 

Teste de supressão com dexametasona anormal; 

aumento dos níveis de cortisol-livre na urina das 24 

horas; hirsutismo 

Aumento de insulina plasmática; aumento dos níveis 

do péptido-C 

Hipocaliemia; hiperfosfatemia; aumento dos níveis 

de PTH 

Síndromes Genéticos Características Associadas 

Prader-Willi 

 

Bardet-Biedl 

 

Cohen 

Obesidade; apetite instável; atraso mental; 

hipogonadismo; estrabismo 

Obesidade; atraso mental; retinopatia pigmentaria; 

hipogonadismo; paraplegia espástica 

Obesidade truncal; atraso mental; hipotonia; 

hipogonadismo 

Associações Genéticas  

Leptina 

Receptor Beta3-adrenogénico 

 

[Adaptado de Moran, R., (1999). Evaluation and Treatment of Childhood Obesity. American Family Physician. 

 

A obesidade pode envolver o anormal funcionamento de uma ou mais glândulas 

endócrinas. 

Estes factores, apesar de facilitarem o desequilíbrio e levarem à obesidade, não 

eliminam a necessidade de adequação alimentar o que, se não acontecer, potencia o risco de 

permanência em obesidade. 

É comum encontrarem-se associados a este tipo de obesidade outros sintomas como 

hipertensão arterial, hiperglicemia, hiperlipidemia, hiperuricemia, hiperbilirrubinemia, que 

podem desaparecer ao controlar-se e atingir-se o peso adequado. 

 Carazo, C. (1997), refere ainda outras causas de origem genética como possíveis 

responsáveis no desenvolvimento da obesidade. Foi identificado recentemente um gene que 
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codifica a leptina, cujas funções parece estarem relacionadas com a ingestão alimentar e os 

gastos energéticos. 

 

4.3. Factores Sociais/Ambientais/Culturais 

 

Após a II Guerra Mundial desenvolveram-se atitudes sócio-culturais negativas em 

relação à obesidade e idealização de corpo magro. 

Actualmente encontramos três factores socioculturais que combinam na preocupação 

com o peso e a aparência física: 

 

a) O estereótipo da aparência física – que nas mulheres se relaciona com o sucesso social 

e profissional; 

b) O ideal de beleza – que se associa a um padrão social de prescrição de magreza 

característico da cultura ocidental; 

c) Papel central no estereótipo da feminilidade. 

 

Sabe-se, através de vários estudos, que o tipo de alimentação efectuada, bem como a 

adopção de estilos de vida acelerados e horários irregulares, com a perca de algumas refeições 

importantes, têm um grande peso para o surgimento da obesidade. 

Fonseca, H. (2003), refere que a alimentação caracterizada por alto conteúdo calórico, 

mas com baixo valor nutritivo, efectuada actualmente pela ingestão de alimentos em 

quantidades superiores às necessidades do organismo, é típica dos dias de hoje, sendo 

constituída por petiscos, guloseimas, bolos, chocolates, salgadinhos, fast-food, junk-food e 

álcool. 
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A potenciar estes factores, temos também uma sociedade tendencialmente cada vez 

mais sedentária, com diminuição acentuada da actividade física, em que, segundo Aragão, F., 

et al (2006), citando Peres, E. (1982:77), a obesidade é tanto mais frequente quanto maior o 

consumo de alimentos e mais reduzida a actividade física, uma vez que a alimentação fornece 

mais calorias que as gastas pelo organismo. 

Com o avanço da ciência e da tecnologia, até as profissões de grande “desgaste físico” 

(agricultura, indústria, motorização dos meios de transporte), favorecem o aumento da 

prevalência do excesso de peso e obesidade, pois a substituição de mão-de-obra humana por 

aparelhagens electrónicas sofisticadas conduz a um não desgaste calórico. 

Aragão, F. (2006), relata que Nielson estudou, em 1992, alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

e constatou que o tempo médio gasto a ver televisão era de duas horas durante a semana, três 

horas e meia durante o fim-de-semana, sem contemplar o tempo passado a ouvir música, jogar 

computador, ver filmes e vídeo. 

Mendes e Fernandes (2003) informam que este estilo de vida favorece a diminuição 

do gasto calórico, devido à substituição da actividade física pela televisão e pelo aumento da 

ingestão alimentar (e de forma errada) enquanto a vêem ou por estímulo da publicidade. 

Vitolo, M. (2003), citando Dietz, W. e Gortmaker (1985), afirma que “a publicidade 

de alimentos ricos em gordura e açúcar tem um grande impacto sobre os hábitos alimentares 

das crianças”. 

Segundo um estudo da Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores 

(DECO) em 2005, os intervalos da programação infantil contêm uma grande quantidade de 

anúncios a produtos alimentares cujo consumo deve ser restringido numa dieta saudável, 

referindo-se a maioria deles a chocolates, cereais com açúcar, fast-food e alimentos ricos em 

gorduras. 
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Já Andrade, M. (2005), refere que a influência da publicidade a este nível depende do 

tipo de cedência dos pais, embora alegue que este papel mediador fica diminuído com a 

autonomia crescente da criança ao longo da sua vida. 

Também o vínculo mãe-pai-filho contribui de forma significativa para a instalação e 

manutenção da obesidade na infância, tornando-se assim um factor cultural. 

Vianna, A. (2003), citando Aguiar (1997), relata que culturalmente é a mãe quem 

adquire e confecciona os alimentos dos filhos, pelo que também as características psicológicas 

dos pais exercem um forte efeito sobre o comportamento psicológico da criança na sua 

relação dietética. 

O facto é que na maioria das famílias verifica-se cada vez mais uma diminuição do 

tempo disponível para a preparação e confecção adequada de refeições equilibradas e 

saudáveis, havendo cada vez mais o recurso aos alimentos já preparados. Parece existir uma 

relação entre os descuidos da família neste campo e o risco elevado para o desenvolvimento 

de obesidade na infância e adolescência, já que também o pouco “...convívio em torno da 

mesa, oportunidade única de interacção, foi substituído pela televisão ligada na hora da 

telenovela, preparando cada um os alimentos, à hora que para si é conveniente”, como dá 

conta Aragão, F. (2006:41), citando Fonseca, H. (2003). Também Sousa, J. (2003:15), citando 

Carazo, C. (1997), descreve que “estudos realizados demonstram que existe uma forte 

relação directa entre a obesidade e factores de risco ambiental, nomeadamente o baixo nível 

socioeconómico, a proveniência de meios rurais, o tipo de estrutura familiar (filho 

único/adoptado, famílias monoparentais, famílias numerosas), alterações na dinâmica 

familiar e sobrealimentação”. 
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Um estudo de coorte realizado nos EUA acrescenta ainda a obesidade materna e baixa 

estimulação cognitiva, independentemente de outros factores demográficos e 

socioeconómicos. 

Também as características de um país influenciam de forma marcante os hábitos alimentares 

das pessoas, muito em especial em culturas altamente consumistas, até no relacionamento 

social, em que só é bem aceite receber visitas e amigos com refeições e alimentos 

considerados bombas calóricas. 

 

4.4. Factores Psicológicos 

 

O excesso de peso tem,  repercussões ao nível do equilíbrio emocional das crianças e 

dos adolescentes, como a perda de autoconfiança, a baixa auto-estima e a discriminação 

social, situação muito preocupante nesta fase do desenvolvimento da criança. 

A importância das alterações emocionais e psicológicas nos diferentes padrões 

alimentares, e em especial na relação com o aumento da obesidade, tem sido alvo de vários 

estudos. No entanto, a sua correspondência nem sempre é simples, torna-se antes bastante 

complexa, pois há ligações encontradas que podem traduzir realidades diferentes. 

Os factores psicológicos são, além de importantes, muito comuns e influenciam 

bastante o apetite. Existem estados de ansiedade que se tenta controlar e compensar com o 

excesso de comida, ou estes mesmos estados de ansiedade interferem no metabolismo 

hormonal, favorecendo assim o menor gasto energético. 

Alguns autores afirmam ser comum o obeso utilizar a comida como mecanismo de 

defesa e compensação das frustrações do dia-a-dia, podendo formar-se um ciclo fechado: 
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excesso de peso � desgosto da sua imagem � depressão � hiperfagia � mais excesso de 

peso. 

Vitolo, M. (2003:233), refere que “...sentimentos de culpa, vergonha, pela inabilidade 

ou incapacidade de controlar o apetite, podem afectar a auto-estima das pessoas obesas”. 

Também Barbosa, D. (2001), defende que existem frequentemente várias dificuldades 

comportamentais e relacionais ligadas às crianças e adolescentes obesos, como baixa 

auto-estima, rejeição pelos colegas, dificuldade em namorar, depressão, agressividade e 

também padrões inadequados de comportamentos familiares. Efectivamente, as crianças e os 

jovens adolescentes têm dificuldade em obter prazer nas relações sociais, encontrando refúgio 

na alimentação. 

Assim, a criança e o adolescente podem apresentar um sofrimento psicológico 

decorrente dos problemas relativos ao preconceito e estigma social para com a obesidade e 

também para com as características próprias do seu comportamento alimentar. 

É na infância e adolescência que, a obesidade, quando se instala, provoca também 

alterações físicas que levam a distúrbios no reconhecimento das medidas e funções corporais 

e consequentemente na discriminação do papel sexual. 

Segundo Aragão, F. (2006), citando Ferriari et al (2004), “...os adolescentes obesos 

apresentam sentimentos conflituosos relativamente ao seu corpo e à rejeição do próprio 

corpo”. O jovem e o adolescente obesos começam assim a perceber que o seu corpo não é o 

idealizado por si, pelos seus pares e até pela sociedade. É através desta consciencialização do 

“seu” real e da comparação com os outros que surgem os sentimentos de insatisfação, rejeição 

e isolamento, aumentando assim a insegurança, por imaginarem que os outros os vêem com 

desprezo e hostilidade. 
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Caleo, P., et al (1991), salienta que as mulheres adultas (mesmo após a diminuição ou 

normalização ponderal) que desenvolveram obesidade na infância ou na adolescência, 

apresentam alterações psicológicas significativas, muito em especial no respeitante à imagem 

corporal. 

Estes quatro factores etiopatogénicos [Genéticas; Fisiológicas (endócrino-

metabólicas);Sociais/ambientais/culturais; Psicológicas] são fortes factores de risco para o 

aumento da prevalência do excesso de peso e da obesidade. É de todo importante também a 

compreensão da natureza interactiva destes vários factores, os precipitantes, os de manutenção 

e também os de protecção do distúrbio em si. 

  

 

5. FISIOPATOLOGIA 
�

 

Os avanços científicos, muito em especial os da área da Biologia Molecular, têm 

contribuído bastante para a compreensão da obesidade. No entanto, a sua fisiopatologia não se 

encontra totalmente esclarecida, segundo Sigulem, M. et al (2001), citando Escrivão et al 

(2000). 

Ser detentor de actuais conhecimentos sobre o mecanismo de formação e instalação da 

obesidade na criança e no adolescente é de suma importância para a sua prevenção, através de 

uma abordagem mais realista e adequada, tornando-se assim mais eficaz a prevenção. 

A obesidade provém do aumento de adiposidade, oriunda do excesso de calorias que  

são depositadas sob a forma de tecido adiposo e do desregulamento de mecanismos 

homeostáticos. 
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Gray, D. (2000), chama aos mecanismos homeostáticos que aumentam ou diminuem o 

aporte e gasto de energia, para manter constante a massa do tecido adiposo, a teoria do Set-

Point. Esta é explicada pela presença de leptina (hormona peptídica, produzida no tecido 

adiposo que vai informar o hipotálamo do estado dos depósitos de tecido adiposo). Se os 

depósitos sobem acima de determinado valor, pelo aumento da ingestão de alimentos ou outro 

processo, a secreção da leptina pelo tecido adiposo também aumenta. Por seu lado, o 

hipotálamo vai tentar regular este excesso de leptina, dando indicação ao córtex cerebral para 

diminuir o comportamento de procura de alimento e ao sistema nervoso simpático para 

aumentar o metabolismo. Esta resposta fisiológica induzida pela leptina continua até o Set-

Point ser atingido. 

Assim, podemos representar a teoria do Set-Point diagramaticamente da seguinte 

forma: 
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Na obesidade, a teoria do Set-Point sugere que o sistema regulador está alterado e 

cria-se um novo Set-Point mais elevado: 
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Este desregulamento faz com que a perda de peso fique mais difícil, porque a massa 

do tecido adiposo desce abaixo do novo Set-Point e a resposta à leptina pára, activando os 

processos fisiológicos de resistência à perda de peso. No entanto, é ainda muito cedo para se 

relacionar a investigação sobre a leptina e a teoria do Set-Point com a prática clínica. 

Pensa-se que há outros mecanismos na génese da obesidade que não foram 

determinados. 

Warder e Warder (1997), citados por Sigulem et al (2001), informam que existem 

outras pesquisas em duas linhas de abordagem diferentes, mas que se complementam: 

 

a) Fisiologia � Bioquímica – onde são estudadas as variações do balanço energético; 

b) Biologia molecular – onde são isolados genes específicos que controlam os diferentes 

factores determinantes deste balanço energético. 
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Constitui quase uma “verdade absoluta” que excesso de peso e/ou obesidade têm 

relação com menor gasto calórico/energético, o que se torna numa predisposição ao aumento 

e/ou manutenção da obesidade. 

Sousa, J. (2003), citando Carazo, C. (1997), defende que, em relação ao gasto 

energético diário: 

 

a) 50% a 70% são efectuados pelo metabolismo basal; 

b) 10% têm relação com a termogénese, em que é considerado o efectuado pelo frio e a 

acção dinâmico-específica dos alimentos e stress; 

c) 15% a 40% dizem respeito à actividade física, sabendo-se que a redução desta está 

directamente relacionada com a obesidade, não se conseguindo esclarecer bem se é 

uma causa ou consequência. 

 

Estes autores defendem ainda que existem estudos em que o padrão alimentar 

semelhante em crianças com obesidade e normoponderais não suporta a teoria de que a 

obesidade é provocada pelo excesso de alimentos, não se podendo assegurar que o facto de se 

comer demais é que origina muita acumulação de gordura, porque há outros factores 

envolvidos. Todavia bastante frequente os pais das crianças e/ou adolescentes com obesidade 

desvalorizarem a ingestão alimentar, pois é do senso comum dizer: “come muito, pois está em 

crescimento”. 
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6. DIAGNÓSTICO/AVALIAÇÃO 
 

A obesidade, como já referimos, caracteriza-se pelo aumento do peso corporal devido 

ao excesso de massa gorda. 

Para caracterizar a obesidade têm surgido múltiplas formas, mas sempre baseadas em 

vários dados mensuráveis, pois o peso, por si só, torna-se insuficiente para o seu estudo. 

O diagnóstico de excesso de peso e/ou obesidade em crianças não obedece a critérios 

consensualmente aceites, sendo eventualmente necessária a aplicação simultânea de vários 

tipos e critérios de metodologias, descritos em diversa literatura sobre avaliação nutricional da 

criança. 

Assim, temos: 

 

a) Determinação da espessura das pregas cutâneas tricipital, abdominal: dá-nos a 

distribuição do tecido adiposo; 

b) Meios imagiológicos: tomografia axial computorizada, ressonância magnética, 

densitometria corporal, impedância bioeléctrica, determinação da água corporal. Estes 

métodos são mais precisos, dispendiosos e morosos; 

c) Consulta de tabelas antropométricas específicas para peso, estatura e relação peso 

estatura actualmente substituída pela tabela de relação IMC com a idade: fáceis de 

manusear e indolores, não invasivas, de baixo custo e indicadas para a prática diária; 

d) Determinação das relações entre o peso e a altura: relação linear peso/altura; índice 

nutricional; IMC = P/A2 (P=kg; A=m). 
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Como relata Sousa, J. (2003:20), “...o uso de IMC é utilizado e geralmente aceite 

como indicador válido para estudos de investigação, encontrando-se uma forte correlação 

com a percentagem de massa gorda, pressão sanguínea, e concentrações séricas de lípidos e 

insulina. (...) Além do mais, o uso do IMC constitui um método de elevada acessibilidade, 

uma vez que são utilizados instrumentos portáteis de baixo custo e fácil utilização...”. 

Vários autores tentaram criar diversas classes para os diferentes valores de IMC. 

No entanto, e com estudos mais recentes, uma nova tabela foi criada, com valores 

padronizados pela OMS, como, por exemplo, a tabela abaixo mencionada, com mais uma 

categoria, a pré-obesidade, sendo objectivo actual da OMS que qualquer indivíduo adulto com 

um valor de IMC igual ou superior a 25 recupere valores abaixo destes. 
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Categoria IMC (kg/m2) 

Baixo peso < 18,5 

Normal 18,5 - 24,9 

Excesso de peso � 25 

Pré-obesidade 25,0 - 29,9 

Obesidade Grau I 30,0 - 34,9 

Obesidade Grau II 35,0 - 39,9 

Obesidade Grau III � 40 
Adaptado de WHO (2000) - Obesity: Preventing and Managing The Global Epidemic. Geneva: WHO 

 

6.1. Classificação de obesidade de acordo com outros critérios 

�
Nunes, M. et al (1998), informa que as classificações da obesidade mais largamente 

utilizadas se baseiam: 

1) Classificação relacionada com a origem da obesidade: 

a) Obesidade endógena (resulta principalmente de causas genéticas e/ou endócrinas); 
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b) Obesidade exógena (resulta da ingestão excessiva quando comparada com o consumo 

energético do indivíduo). 

2) Classificação em relação á distribuição morfológica: 

a) Obesidade ginóide (obesidade em forma de pêra, ou subcutânea): atinge 

particularmente as mulheres e a gordura predomina ao nível do quadril. A este tipo de 

obesidade estão associados, como complicações, o aumento dos riscos de artroses e 

varizes; 

b) Obesidade andróide (obesidade em forma de maçã, troncular ou abdominal): atinge 

particularmente os homens e a gordura predomina a nível abdominal. A este tipo de 

obesidade encontra-se associado o aumento do risco de doenças cardiovasculares; 

c) Obesidade difusa ou generalizada: distribuída de igual forma por todo o corpo; 

3) Classificação em relação ao tipo de células adiposas 

a) Obesidade hipertrófica: associada ao tamanho das células adiposas; 

b) Obesidade hiperplásica: associada ao número de células adiposas. Quando a 

obesidade começa na infância tende a ser hiperplásica; 

c) Na idade de início do quadro: no primeiro ano de vida há um aumento do 

crescimento do tamanho dos adipócitos, promovendo a obesidade, com maior 

tendência à hiperplasia adipocitária e consequente propensão à persistência na vida 

adulta; 

4) Classificaçãoo em relação há  fisiopatologia: 

a) Obesidade hiperfágica: não é consensual o critério sobre qual a quantidade de 

ingestão calórica necessária para se classificar uma pessoa como hiperfágica; 

b) Obesidade metabólica: muitos obesos referem ter uma ingestão alimentar 

compatível com parâmetros da normalidade. No entanto, a investigação 



A prevalência da obesidade nos alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo das escolas do Agrupamento D. Carlos I em Sintra                       

 

Paula Câmara 31/208

endocrinológica, realizada em indivíduos obesos que julgam existir alguma 

alteração hormonal que explique o baixo metabolismo, é quase sempre nula; 

5) Classificação em relação há  etiologia: 

a) Obesidade neuro-endócrina (hipotiroidismo); 

b) Obesidade iatrogénica (uso de psicotrópicos e corticóides); 

c) Obesidade causada por desequilíbrios nutricionais (dietas hiperlipídicas); 

d) Obesidade causada por inactividade física (não praticar exercício físico); 

e) Obesidade genética (síndrome de Prader-Willi, caracterizada por apetite 

instável, atraso mental, hipogonadismo, estrabismo). 

 

6.2. Avaliação de obesidade em idades infanto juvenis 

�
No entanto, no estudo da obesidade nas crianças, tem sido de grande importância a 

consideração do ritmo de crescimento da criança que, por não ser linear, vem introduzir 

variações importantes para o diagnóstico de excesso de peso/obesidade por sexos e idades, 

desde o nascimento até aos 17 anos, inclusive. 

Também a OMS, citada por Sousa, J. (2003), salienta que a classificação da obesidade 

em crianças e adolescentes apresenta dificuldades pelo facto de a altura e a composição 

corporal estarem em constantes mutações, podendo traduzir diferentes taxas e momentos entre 

populações distintas. 

Durante muito tempo, e em muitos países, se tomou como referência para o 

diagnóstico da obesidade infantil a relação entre peso e altura em determinada idade, através 

das curvas de percentil de crescimento. Estes dados são, no entanto, insuficientes por não 

darem informação sobre a gordura relativa. 
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As constantes alterações na composição corporal e no peso durante a infância e 

adolescência tornam complicado o estabelecimento de uma classificação de obesidade para 

crianças e adolescentes com carácter universal. A massa gorda responsável pelo aumento do 

peso sofre inúmeras variações durante o crescimento e difere nos dois sexos, segundo vários 

autores. 

Cole, T., et al (2000), definiram e estandardizaram quase que universalmente os 

critérios de avaliação da pré-obesidade e da obesidade em crianças e adolescentes. Esta forma 

de diagnóstico surgiu a partir de um estudo internacional em seis países diferentes, onde foi 

traçada uma tabela que relaciona o IMC com a idade e o sexo. Assim, criança com IMC no Pc 

� 85 � 95 é considerada pré-obesa e criança com IMC no Pc � 95 é considerada obesa. 
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Fonte: Boletins Individuais de Saúde Infantil da DGS. 
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Foi com alguma dificuldade que definimos o critério de avaliação da pré-obesidade e 

obesidade a seguir neste estudo. 

Optámos por utilizar a definição internacional de obesidade em crianças e 

adolescentes de Cole, T., uma vez que não verificámos diferenças significativas nos 

resultados obtidos pelas tabelas de percentis de IMC de um só país. Trata-se de um tipo de 

avaliação já largamente utilizado por outros autores e considerado uma forma de classificação 

com base internacional, usada nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento e também 

nos europeus. A OMS considera-o um bom indício para investigações futuras e também 

serve, como defende Sousa, J. (2003:5), para “...serem feitas comparações futuras entre estes 

estudos e outros estudos que possam vir a ser feitos no mesmo âmbito, cujas comparações 

podem tornar-se mais fiáveis”. 

 

 

7. COMPLICAÇÕES DA OBESIDADE 
 

 

As complicações da obesidade, muito em particular da obesidade infantil, manifestam-

se a vários níveis. Pereira, M., et al (2001:129) indica que “...a obesidade é uma doença que 

coloca em risco o bem-estar somático, psicológico e social de um indivíduo. São diversas as 

complicações somáticas da obesidade, nomeadamente insuficiência respiratória e/ou 

cardíaca, complicações ligadas à diabetes mellitus, dislipidémia, hipertensão arterial, 

complicações mecânicas (sobretudo articulares) e o risco acrescido de certas neoplasias”. 

Podemos então agrupar as complicações da seguinte forma, segundo Pereira, M. 

(2001): 
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Complicações Alterações verificadas mais frequentemente 

1. Psicossociais − Alteração da qualidade de vida 

− Discriminação 

− Alteração da imagem e auto-estima 

− Consequências dos regimes restritivos 

2. Cardiovasculares − Patologia coronária 

− HTA 

− AVC 

− Trombose venosa profunda, embolia pulmonar 

− Insuficiência cardíaca 

− Insuficiência respiratória 

− Disfunção vegetativa 

3. Respiratórias − Síndrome da apneia do sono 

− Hipoventilação alveolar 

− Hipertensão pulmonar 

4. Osteoarticulares − Gonartrose, lombalgias 

5. Digestivas − Litíase biliar 

− Esteatose hepática 

− Refluxo gastroesofágico 

6. Neoplasias − Homem: próstata, colo-rectal, vias biliares 

− Mulher: endométrio, vias biliares, colo uterino, ovários, mama, colo-

rectal 

7. Metabólicas − Insulino-resistência, diabetes tipo 2 

− Dislipidémia 

− Hiperuricémia, gota 

8. Endócrinas − Infertilidade 

− Hipogonadismo (no homem, obesidade massiva) 

− Alteração da hemostase: fibrinólise 

9. Renais − Proteinúria 

− Glomerulosclerose 

10. Outras − Hipersudação; linfedema; micose das pregas 

− Edema dos membros inferiores 

− Hipertensão intra-craniana 

− Complicações obstétricas. Risco operatório 

Fonte: Pereira et al, in Endocrinologia, Metabolismo e Nutrição (2001:130). 
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Vários autores têm demonstrado que ao padrão da obesidade andróide se encontra 

associado um maior risco de doenças cardiovasculares e metabólicas e cancro da próstata. No 

padrão de obesidade ginecóide, existe um risco acrescido para tumores estrogénio-

dependentes. O cancro do cólon rectal é também mais frequente nos obesos. Estas 

complicações acarretam um excesso de mortalidade que aumenta com a duração da 

obesidade. 

Balão (2004), citado por Nascimento, M., e Leite, C. (2005), afirma que, para além da 

saúde a nível físico, as crianças com excesso de peso revelam dificuldades de socialização, 

afectando assim a auto-estima, que fica muito longe do desejável. Isto leva a que as crianças 

desenvolvam características na personalidade como: desânimo, depressão, pouca amabilidade, 

agressividade ou receio em relação aos outros, isolamento e receio de serem castigadas, muito 

em particular à medida que a obesidade se instala ou perpetua além da adolescência, devido à 

grande importância que os adolescentes dão à componente física nesta fase da vida. 

Como complicações mais extremas mas raras, há ainda paragens cardiorrespiratórias e 

apneia obstrutiva do sono, que provocam morte súbita nas crianças, muito em especial nas 

que têm Pc � 99. 

 

8. TRATAMENTO DA OBESIDADE NA INFÂNCIA 
 

O tratamento da obesidade em crianças constitui um desafio à imaginação, à 

motivação e ao desenvolvimento de várias competências e estratégias, ou não fosse cada 

criança um universo desconhecido a explorar. 
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Essencial no tratamento das crianças obesas é a personalização, a adaptação à idade, 

ao grau de obesidade, às complicações metabólicas e às repercussões físicas e emocionais. O 

sucesso do tratamento será tanto maior quanto ele resultar do trabalho de uma equipa 

multidisciplinar constituída por pediatra, psicólogo, dietista e família, como defendem vários 

autores, como Barlow, C. (1998), Carazo, C. (1997) e a OMS (2000). 

Amaral, C. (2001), faz o alerta para o facto de regimes dietéticos hipocalóricos, com 

ênfase em alimentos proibidos (como gorduras, doces, sumos, pão, chocolate, cacau, frutos 

secos, fast-food e junk-food), poderem originar na criança comportamentos obsessivo-

compulsivos em relação a estes alimentos, perdendo a percepção da sensação de fome, sendo 

o prazer de comer substituído por sentimentos de culpa e compaixão por si mesma. 

Sousa, J. (2003), refere que os tratamentos da obesidade nas crianças: 

• Devem assegurar o aporte de nutrientes essenciais, de modo a não 

comprometer o seu crescimento e desenvolvimento; 

• Não devem impor dietas restritivas, mas sempre dietas isocalóricas, em que o 

valor total calórico (VTC) se calcula da seguinte forma: 

� VTC = 1000 + 100 × idade da criança � 1 = em Kcal 

• Implicam diminuir o consumo de gorduras e alimentos açucarados e aumentar 

o consumo de fibras e fruta; 

• Implicam diminuir o tempo durante o qual a criança vê televisão e joga 

computador ou PlayStation; 

• Devem fomentar a actividade desportiva colectiva, favorecendo também a 

socialização; 

• Devem responsabilizar a criança pelo regime dietético e de exercício físico 

com a ajuda de psicólogos; 
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• Devem reeducar a família para a modificação dos seus hábitos; 

• Devem ser complementados com uma psicoterapia individual e familiar, 

quando já estão presentes sentimentos de baixa auto-estima, depressão e 

isolamento social; 

• Com fármacos e cirurgia são raros, havendo pouca informação, não deixando 

no entanto de ser utilizados em casos de obesidade grave, como defende a 

OMS (2000) e Carazo, C. (1997). 

 

Barlow, S. (1998), e Carazo, C. (1997), alegam que o tratamento do excesso de peso e 

da obesidade infantil devem estar relacionados com objectivos bem definidos, que não 

alterem o desenvolvimento e facilitem uma adequada redução ponderal. Estes autores 

salientam dois grandes grupos de objectivos: 

1. Os objectivos médicos � estes defendem a prevenção de factores de risco: 

a. Manter o desenvolvimento adequado; 

b. Manter adequado aporte nutricional; 

c. Melhorar as complicações; 

d. Resolver as complicações; 

e. Diminuir os factores de risco; 

f. Avaliar a presença de factores de risco. 

2. Os relacionados com a perda actual de peso � nos quais se define o tratamento em 

relação ao percentil em que a criança se encontra, tal como representado 

esquematicamente na tabela abaixo: 
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Idade 

Percentil 

� 85 � 90 

Sem complicações 

Percentil 

� 90 

Sem complicações 

Percentil 

� 85 � 90 

Com complicações 

Percentil 

� 90 

Com complicações 

< 2 anos O objectivo deve ser sempre a manutenção do peso que é facilmente atingível nesta fase, 

com alteração nos hábitos alimentares e actividade física. 

� 7 anos O objectivo é 

manter o peso 

O objectivo é 

manter o peso 

O objectivo é 

diminuir o peso 

O objectivo é 

diminuir o peso 

> 7 anos O objectivo é 

manter o peso 

O objectivo é 

manter o peso 

O objectivo é 

diminuir o peso 

O objectivo é 

diminuir o peso 
Tabela adaptada de Barlow, S., and Dietz, W. (1998), “Evaluation and Treatment, Expert Comitte 

Recommendation”, Pediatric 102 (3):71. 

 

O objectivo da manutenção do peso torna-se justificável e pode ser aceite em percentis 

de excesso de peso e de obesidade, sem que haja sinais e/ou sintomas de complicações, uma 

vez, que com a manutenção do peso e o adequado desenvolvimento, gradualmente o IMC 

descerá e enquadrará a criança em percentis sucessivamente mais baixos. 

Um IMC abaixo do percentil 85 constitui um objectivo óptimo; no entanto, este deve 

ser secundário, pois, como refere Sousa, J. (2003:25), “...o objectivo principal (...) é a 

aquisição de hábitos alimentares saudáveis e actividade física”. 

A coroa de glória no tratamento da obesidade em crianças, embora parecendo simples, 

como manter o peso através da alteração da alimentação e da actividade física, é, no entanto, 

uma grande batalha, se tivermos em consideração as características das crianças nestas etapas 

de vida. 

A OMS (2000) defende que, uma vez iniciado o tratamento da obesidade na infância, 

as famílias devem consciencializar-se do árduo trabalho no sentido de assegurar a manutenção 

de peso, a perda de peso e o melhoramento do percentil de IMC. 
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A OMS (2000) e Barlow, S. (1998), defendem que se deve monitorizar a velocidade 

de crescimento da curva de equivalência IMC, complicações já existentes, manifestação de 

factores de risco e despiste precoce de sinais e sintomas evidentes de possíveis complicações 

da obesidade. O acompanhamento e avaliação destas crianças inicialmente deve ser quinzenal, 

muito em especial nos primeiros três meses, e com resultados positivos e favoráveis deve 

passar a mensal até se achar que o risco de recaída é mínimo, ou nulo de preferência, como 

refere Carazo, C. (1997). 

No fundo, não nos podemos esquecer nunca, como diz Vitolo, M. (2003:238), que “a 

proposta terapêutica dietética para crianças e adolescentes obesos está calcada no estágio de 

maturidade biológica de cada um, no grau de obesidade presente, nas condições emocionais, 

na história de intervenções dietéticas anteriores, na ansiedade por parte dos pais e nos 

hábitos alimentares”. 
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 PARTE II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA II 

 

 

1. PREVENÇÃO 
 

Dadas as repercussões actuais e futuras da obesidade infantil, a nível de morbilidade e 

mesmo de mortalidade, e tendo em conta que as causas da obesidade infantil são: a 

alimentação hipercalórica e o sedentarismo, torna-se essencial desenvolver um grande 

trabalho com o objectivo da detecção, métodos e meios simples e eficazes para a sua 

prevenção nestes dois campos, como defendem vários autores como a OMS (2000), Carazo, 

C. (1997), Kries, R. (1999), e Styne, D. (1999). 

Kries, R. (1999), vai mais longe na defesa da implementação da prevenção da 

obesidade infantil, alegando que os tratamentos da obesidade nas crianças apresentam custos 

elevados com resultados muito tardios. 

A OMS (2000) alerta para a necessidade de as estratégias preventivas se 

direccionarem a toda a população e não só às crianças. 

Em virtude de a criança passar grande parte da sua vida entre a escola e a família, 

estes constituem os “representantes legais” para a detecção e implementação de estratégias 

eficazes de intervenção na prevenção. 

Kries, R. (1999), Dietz, W. (2001), e Hediger, M. (2001), são unânimes ao alegarem 

que a prevenção da obesidade tem de passar por: 

a) Promover o aleitamento materno [também defendido por Rebelo, I. (2003)]; 

b) Restituir à família a responsabilidade dos alimentos fornecidos às crianças; 

c) Promover a responsabilização gradual da criança sobre a decisão de comer, ou não, 

quando determinados alimentos são oferecidos; 
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d) Promover oportunidades de prática espontânea de actividades físicas. 

 

A OMS (2000) salienta que quaisquer estratégias de prevenção devem evitar: 

a) O risco de má nutrição - “Alimentação equilibrada é essencial a um desenvolvimento 

saudável”; 

b) O risco de distúrbios nutricionais - evitando assim o aparecimento de complicações 

físicas e psicológicas relacionadas com distúrbios nutricionais; 

c) O risco de isolamento – evitando que as crianças sejam hostilizadas e “rotuladas” de 

diferentes, tanto na escola como no ambiente familiar. 

 

Silva, T., e Franchini, B. (2004), citando Johnson e Johnson (1987), dizem que 

educação alimentar é o ensino de conhecimentos sobre nutrição correctos e válidos, de forma 

acentuada para o desenvolvimento e manutenção de atitudes positivas nos indivíduos, que 

contribuam para a manutenção da saúde, bem-estar e produtividade pessoais. 

Estes autores referem ainda que, para além da família, é em especial no ensino básico 

o momento e o local de múltiplas e potenciais oportunidades de abordagem desta temática, 

com o apoio de outros profissionais, pois, nesta fase da vida das crianças, as atitudes e 

comportamentos face à alimentação estão ainda em desenvolvimento e/ou consolidação. 

Assim, na globalidade os autores defendem que a prevenção deve: 

a) Contemplar uma base teórica comportamental; 

b) Ser adequada às características da população alvo; 

c) Envolver activamente a família ou pessoas influentes para a criança; 

d) Incorporar estratégias de auto-avaliação e feedbacks sistemáticos; 

e) Incluir intervenções em ambiente escolar; 
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f) Prever o envolvimento de estruturas comunitárias. 

 

Correia, P. (2004), e Correia, F. (2004) sugerem que as medidas preventivas de 

obesidade infantil têm de traduzir uma mudança de estilos de vida no comportamento 

alimentar (na quantidade, na qualidade, no género dos alimentos e ainda no intervalo das 

refeições) e também nos estilos de vida relacionados com a actividade física (andar a pé, jogar 

à bola, andar de bicicleta, pelo menos uma hora por dia). 

Campos, A. (2005), refere que a alteração dos boletins infantis actuais, passando a 

constar nestes a curva de percentil IMC, vai favorecer a detecção precoce, pelos profissionais, 

do excesso de peso nas crianças e, em simultâneo, permitir aos pais uma consciencialização 

mais rápida, de forma a ser possível modificá-lo. 

A DGS lançou indicações úteis para a prevenção, nas quais, além das já descritas 

neste capítulo, reforçam a necessidade de ingestão de menos gorduras na alimentação diária. 

O Grupo de Educación Sanitária y Promoción de la Salud (2001) reforça directrizes da 

American Heart Association lançadas em 1996, no que diz respeito a conselhos para manter 

uma alimentação saudável, dando especial relevo à necessidade de se alcançarem e manterem 

níveis adequados de IMC (20-25 kg/m2) e à necessidade de se atingirem níveis apropriados de 

ingestão calórica para prevenir o excesso de peso. Este grupo defende ainda como aspecto 

fundamental na prevenção o sublinhar mais as vantagens da mudança do que os riscos de a 

não fazer. Estas ideias ficam reforçadas na seguinte forma: “...o dispêndio metabólico 

associado à actividade física e, nomeadamente, a respectiva agregação de comportamentos 

alimentares salutogénicos podem ter um efeito coadjuvante importante na prevenção ou 

tratamento da obesidade”, como alegam os referidos organismos. 
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O desejável é que a educação nutricional seja efectuada por uma equipa 

multidisciplinar (médico, enfermeiro, nutricionista, dietista e professores) e personalizada no 

respeitante aos gostos e quantidades alimentares e também na qualidade da confecção, de 

modo a preservarem-se os nutrientes essenciais. 

A Society for Nutrition Education (1995), citada por Sousa, J. (2003), define educação 

nutricional “como qualquer experiência de conhecimento deliberada com o intuito de facilitar 

a adopção voluntária de comportamentos alimentares e relacionados com a alimentação que 

conduzam à saúde e bem-estar (...) sendo dirigidas a ambientes sociais, políticos e físicos, 

bem como a ambientes individuais”. 

Estas ideias vão também ao encontro de outros autores, como Nascimento, M., e 

Leite, C. (2005), ao citarem Clayman, (1993), que também referem a inactividade como um 

dos factores que mais contribuem para a obesidade infantil, pelo que defendem a promoção do 

exercício físico regular e vigoroso para contrabalançar a ingestão alimentar excessiva. 

 

2. A PREVENÇÃO DA OBESIDADE NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 
 

A OMS (1986), através da Carta de Ottawa, defende a promoção da saúde como um 

processo de capacitar as pessoas a aumentar o controlo sobre a sua saúde e melhorá-la. Assim, 

visa criar, a nível individual e sistémico, um sistema de saúde que permita a cada indivíduo 

prevenir a doença e promover e proteger a sua saúde através da adopção de estilos de vida 

saudáveis. 

A organização e prestação dos cuidados ao nível dos Cuidados de Saúde Primários 

(CSP) constitui uma das áreas prioritárias, na medida em que é a este nível do sistema que 

deverão encontrar-se as respostas à maioria das necessidades em saúde da população. 
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Segundo Collière, M. (2001:263), estes cuidados são “essenciais, universalmente acessíveis a 

todos os indivíduos e a todas as famílias da comunidade, por meios que lhes são aceitáveis, 

com a sua plena participação e a um custo acessível para toda a comunidade e país”. 

Os Cuidados de Saúde Primários, fazendo parte integrante do Sistema Nacional de 

Saúde do país e representando o primeiro nível de contacto com as pessoas, devem ser 

levados o mais próximo possível dos locais de residência e trabalho da população. 

Os Cuidados de Saúde Primários visam providenciar cuidados de saúde aos cidadãos, 

através de equipas multidisciplinares, em articulação permanente com cuidados de saúde 

diferenciados e outros recursos da comunidade. Cuidados de Saúde Primários têm como 

objectivo principal melhorar o nível de saúde da população da sua área geográfica, que 

engloba, em princípio, o concelho e as freguesias que o integram, ou outra área definida no 

âmbito da respectiva Administração Regional de Saúde (ARS) como sua área de influência. 

Por outro lado, são ainda constituídos pelas entidades do sector privado que prestam cuidados 

a nível primário a utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) (Decreto-Lei n.º 60/2003, de 1 

de Abril, artigos 1.º e 6.º). 

Estes cuidados irão caracterizar-se por uma prática centrada na comunidade, de modo 

a promover a participação activa dos cidadãos nas decisões sobre a sua saúde, adoptando 

estilos de vida saudáveis, irão  prevenir a doença e as suas consequências mais incapacitantes, 

como defende a DGS (1998:37) quando refere que “os centros de saúde representam as 

instâncias em que podem concretizar-se melhor os princípios da intersectorialidade e da 

participação juvenil”. 

Esta maior proximidade entre o centro de saúde e as crianças e adolescentes favorece 

as acções de promoção da saúde e de cuidados antecipatórios. 
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A DGS, (1996:3), alega que, “ao intervir simultaneamente sobre o indivíduo, o grupo 

e o ambiente, a saúde escolar contribuirá para a redução do risco e da vulnerabilidade 

perante a doença, a alteração dos padrões de morbilidade e a promoção da saúde, pelo que 

deve ser considerada uma prioridade nacional”. 

Esta intervenção é tanto mais reforçada e eficaz na comunidade estudantil quanto mais 

ela é planeada e aplicada através de um verdadeiro trabalho inter e multidisciplinar, de modo 

a complementar e articular cuidados que culminem na sua prestação ao mais alto nível. 

Como refere o Programa de Saúde Escolar da DGS (1996:5), este tem como objectivo 

“apoiar os alunos na descoberta do valor do seu potencial de saúde e na adopção de 

respostas adequadas e construtivas aos desafios do quotidiano”. 

No programa-tipo de Saúde Escolar incluem-se directrizes para o desenvolvimento 

curricular relacionadas com a saúde, nomeadamente a adopção de estilos de vida saudáveis a 

vários níveis os que se  relacionam com hábitos alimentares e prática de exercício físico. 

No Plano Nacional de Saúde 2004-2010 contemplam-se estratégias e orientações, no 

sentido do reforço das acções de promoção da saúde, em que uma das áreas privilegiadas é o 

incentivo a uma alimentação saudável e à promoção de actividade física regular. 

Estas actividades devem ser implementadas, por adopção de uma estratégia em que o 

objectivo não esqueça o desenvolvimento de uma consciência crítica e auto-estima positiva e 

o aumento das capacidades individuais de cada pessoa per si, promovendo assim em cada um 

uma maior responsabilização em termos de opções relativas à sua saúde e bem-estar. 

O processo de educação para a saúde varia de acordo com os conhecimentos, as 

necessidades e a motivação das pessoas para aprenderem e optarem por comportamentos mais 

indicados para um melhor nível de saúde. 
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Em 2006 surgiu um novo protocolo entre o Ministério da Saúde e o Ministério da 

Educação (ME), no qual se salienta  a importância da parceria entre as escolas e os centros de 

saúde, com o intuito da partilha das responsabilidades face à promoção da saúde na 

comunidade. Isto vai de encontro às directrizes da UNESCO, da Oficina Internacional de 

Saúde e Educação, as quais salientam que a saúde deve ser ensinada/aprendida nas escolas 

como outras ciências sociais. 

Matos, S., et al (1998) vão mais longe, ao defenderem que qualquer programa de 

promoção e educação para a saúde deve incluir, além das acções sobre os indivíduos, acções 

sobre o ambiente e o sistema social e político em que estes estão inseridos. Isto porque a 

saúde de cada um não depende só da sua opção pessoal, mas também do meio ambiente em 

que se insere e da possibilidade de esse mesmo meio lhe fornecer opções de escolha 

saudáveis. 

Ficam assim responsáveis os serviços de saúde e todos os agentes informativos e 

educativos da população por esclarecerem a população de forma que esta possa escolher, 

adoptar e assumir as opções mais saudáveis e desejáveis dentro do estilo de vida próprio de 

cada pessoa, numa perspectiva de melhoria contínua de qualidade e do controlo dos riscos 

associados ao excesso de peso e à obesidade. 

É necessário incentivar uma dinâmica que conduza a novas atitudes e à diminuição 

dos obstáculos, para práticas quotidianas correctas de vida saudável, dirigidas a todos os 

grupos etários e profissionais (ADEXO, 2005). 

Importa trabalhar com as crianças e os adolescentes ao nível dos seus estilos de vida, 

porque, como referem Antunes e Mendes (2004:31), “...a infância e a adolescência são 

idades cruciais na construção de atitudes e adopção de comportamentos que vão 

posteriormente condicionar os padrões de morbilidade desta faixa etária”. 
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Muitos autores defendem ser durante a infância que se adquirem bons ou maus hábitos 

alimentares, os quais se tornarão mais evidentes na adolescência e se manterão como 

símbolos ao longo da vida. 

Isto faz-nos pensar na imperatividade de começar a intervir, não só nos primeiros 

níveis escolares (desde o jardim-de-infância), mas também junto da família, sendo esta, até 

determinada idade, o modelo seguido pela criança. 

Existem inúmeros factores externos à dinâmica familiar, como a influência da 

televisão e as preferências inatas das crianças. A família, porém, deixa de controlar esses 

mesmos factores à medida que a criança se torna autónoma, e deve socorrer-se de um vasto 

leque de estratégias e recursos que estimulem a aquisição duradoura de hábitos alimentares 

saudáveis. É necessária então a compreensão da dimensão social do acto de comer, como 

defende a DGS (1998). 

A DGS (2004) tem como objectivo que se limite a publicidade e a venda de alimentos 

hipercalóricos junto de crianças e jovens, assim como pretende implementar iniciativas de 

promoção da alimentação saudável nos estabelecimentos de ensino. 

O Conselho da União Europeia (2005) é ainda mais pertinente, ao preconizar hábitos 

alimentares saudáveis através de regimes nutricionais adequados e a prática de actividade 

física regular, como forma de luta contra a obesidade, como podemos ver nos seguintes 

excertos: 

 

1. “Dar a possibilidade aos cidadãos de fazerem escolhas alimentares saudáveis e 

garantir a existência de alternativas alimentares saudáveis e acessíveis; 
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2. Fomentar o conhecimento dos cidadãos sobre a relação entre regime alimentar e 

saúde, aporte e gasto energético, sobre regimes alimentares que reduzam o risco de 

doenças crónicas e sobre escolhas saudáveis de produtos alimentares; (...) 

4. (...) dispensar correntemente conselhos práticos aos pacientes e famílias sobre os 

benefícios de regimes alimentares optimizados e o aumento do nível de actividade 

física, bem como contribuir para o intercâmbio de boas práticas neste domínio; (...) 

6. Integrar a nutrição e a actividade física em todas as políticas pertinentes a nível 

local, regional, nacional e europeu; (...) 

8. Fomentar a educação em matéria de escolhas alimentares saudáveis e a sua 

disponibilização nas escolas, especialmente no que diz respeito ao consumo excessivo 

de alimentos de alto teor energético e refrigerantes açucarados, e incentivar as 

crianças e adolescentes a praticar diariamente exercício físico com regularidade; 

(...)” 

(Conselho da União Europeia, 2005, pp. 28-31.) 

 

A educação alimentar assume grande importância, e é demasiado complexa para ser 

simplificada em orientações estereotipadas. Deve fazer parte de um processo contínuo, que 

envolva não somente a família e a criança, mas a sociedade, a escola e o governo. 
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3. A PREVENÇÃO DA OBESIDADE EFECTUADA PELAS ESCOLAS 
 

Rito, A. (2003), relata que muitos dos erros alimentares e de práticas de exercício 

físico resultam de comportamentos de imitação no seio familiar, no ambiente escolar e na 

convivência social, pelo que, e tal como defende Sigulem et al (2001), a escola representa um 

ambiente favorável para a acção preventiva, através do estímulo à formação de hábitos 

alimentares e de actividade física adequados e, numa função mais ampla, tentando que os seus 

alunos levem para junto da família hábitos alimentares saudáveis. 

Neste sentido, e sabendo que a segunda infância constitui um dos períodos mais 

vulneráveis, a educação para a saúde deve ser iniciada nestas idades, devido à sua maior 

receptividade e capacidade de adopção de novos hábitos e, também, porque estas crianças se 

tornam excelentes mensageiras e activistas de causas no seio familiar. 

A escola tem grande responsabilidade nesta área. Não nos podemos esquecer de que, 

devido ao ritmo acelerado em que toda a nossa sociedade vive, são as crianças quem mais 

sofre com isso, ficando muito mais horas que as desejáveis na escola, pelo que esta se torna o 

local de eleição de aprendizagem para noções práticas de comportamentos alimentares 

saudáveis (até porque é nela que ingerem um elevado número de alimentos), bem como o 

estímulo ao exercício físico. Desta forma, vamos de encontro ao conceito de escola promotora 

de saúde, como preconizado quer pela OMS quer pelo Conselho da Europa, da União 

Europeia. 

Actualmente, faz parte do programa escolar o desenvolvimento do tema alimentação, 

que se inicia no 1.º ciclo, com explicação à criança da importância de uma alimentação 

saudável, bem como a composição da pirâmide dos alimentos. No 2.º ciclo (6.º ano) este tema 

é desenvolvido, sendo explicada ao adolescente a composição dos alimentos, sua função e 
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importância. Nesta altura escolar, concede-se um grande relevo ao tema, de modo que os 

adolescentes adquiram conhecimentos acerca do que é uma alimentação saudável. 

Em 2006, a Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular, através de 

uma parceria com a DGS, elabora um referencial para uma oferta alimentar saudável em meio 

escolar, com a finalidade de constituir um guião destinado aos estabelecimentos de ensino, 

para os ajudar a disponibilizar serviços cada vez mais em sintonia com os princípios de 

educação para uma alimentação sã. Tem ainda como finalidade o fomento do diálogo entre 

professores, famílias e alunos, como refere Capucha, L. (2006). 

Desta forma, este referencial foi elaborado essencialmente para as escolas, com os 

objectivos de contribuir para: 

1. Melhorar o estado da saúde global dos jovens; 

2. Inverter a tendência do aumento de prevalência de certas doenças, como obesidade, 

diabetes tipo II, cáries dentárias, doenças cardiovasculares; 

3. Colmatar carências nutricionais da população estudantil, fornecendo nutrientes 

necessários para o bom desempenho cognitivo; 

4. Promover a saúde dos jovens através da educação para a saúde, incluindo áreas 

temáticas como alimentação saudável e actividade física. 

Torna-se pertinente e urgente atingir estes objectivos, não só devido às proporções que 

a prevalência da obesidade está a tomar a nível mundial, mas também devido a mudanças 

importantes que ocorreram nos últimos tempos na nossa sociedade, como: 

1. A reorganização da rede educativa; 

2. Os novos modelos de gestão dos refeitórios; 

3. A transferência da responsabilidade dos sectores alimentares para o poder 

regional/local; 
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4. O aparecimento de inúmeros alimentos novos; 

5. A transformação brusca na alimentação dos portugueses no que se refere às escolhas 

alimentares das nossas crianças. 

Por todas estas razões, as escolas, enquanto espaços educativos e promotores da 

saúde, devem fomentar uma alimentação saudável, não só através dos conteúdos curriculares, 

mas também por intermédio das suas próprias ofertas em meio escolar. 

No referencial citado, são seguidas recomendações da OMS e do Conselho da Europa, 

da União Europeia, que se prendem com a regulamentação e orientação do tipo de ofertas 

alimentares, e também se pode verificar a preocupação pela avaliação dessas orientações. 

As recomendações passam pela proibição ou diminuição de alguns géneros de 

alimentos e pela elaboração de guias sobre alimentação saudável. 

Portugal deve seguir certos modelos já adoptados em alguns países, tentando aplicar 

os que melhor se enquadrem na nossa realidade escolar. 

A educação alimentar, curricularmente, aborda-se no 1.º, 2.º e 3.º ciclos. É importante 

que não se verifiquem discrepâncias abruptas entre o currículo formal e o currículo oculto, ou 

seja, entre o que se tenta ensinar e o efectuado em meio escolar, quer pelas ofertas disponíveis 

quer pela oferta transmitida pelos adultos de referência (professor, auxiliares, pais). 

No referencial elaborado pela DGS e pelo ME salientam-se os alimentos a promover e 

a limitar no consumo em ambiente escolar, bem como os que devem ser restringidos ou 

retirados dos bufetes escolares. 

A escola tem ainda uma grande importância na motivação e cooperação com os 

encarregados de educação nesta área, mas, para além dos cuidados com a alimentação 

saudável, os encarregados de educação devem ainda incentivar os seus educandos a serem 
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activos fisicamente, proporcionando-lhes jogos e actividades lúdicas com dispêndio de 

energia, em equilíbrio com o tempo para estudos, ver televisão e jogar computador. 

Também Sousa, J. (2003), citando a Society of Nutrition Education (1995), defende, 

por tudo isto, programas efectivos amplamente disseminados e implementados, criando-se um 

sistema em que professores e educadores acedam ao conteúdo dos programas, bem como a 

materiais. Refere ainda que a educação deve ser sequencial, coerente e com suficiente duração 

e intensidade. 

O conteúdo educacional necessita de apropriação ao desenvolvimento cognitivo e ter 

em consideração que as escolas devem possuir ambientes saudáveis, onde o refeitório, o bar e 

a política relacionada com a alimentação forneçam aos alunos o acesso a escolhas e práticas 

alimentares saudáveis. 
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 PARTE III – FUNDAMENTAÇÃO DA 

METODOLOGIA DE ESTUDO 
 

 

1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA A ESTUDAR 
 

1.1. Problema de Investigação 

 

O problema que nos propusemos investigar foi a prevalência da obesidade infantil nos 

alunos dos 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo das escolas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra. 

Pretendíamos também conhecer os hábitos alimentares e os hábitos de actividade 

física e perceber o papel das organizações escolares deste agrupamento e da entidade de saúde 

pública da área a que estas crianças pertencem. 

 

 

1.2. Finalidade do Estudo 

 

O estudo realizado teve como finalidade o enriquecimento e aquisição de 

conhecimentos sobre factores determinantes da saúde das crianças portuguesas, mais 

propriamente na área da obesidade infantil em Portugal. 

Pretende-se que se torne na rampa de lançamento para uma intervenção específica 

dirigida à promoção da saúde, efectuada o mais precocemente possível sobre factores de risco 

existentes da obesidade infantil e também na prevenção desses mesmos factores nas crianças 

pertencentes ao parque escolar do Centro de Saúde de Sintra. 
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1.3. Objectivo do Estudo 

 

1.3.1. Objectivo Geral 
 

Determinar a prevalência da obesidade infantil nas crianças das escolas estatais do 

Agrupamento D. Carlos I, em Sintra. 

 

1.3.2. Objectivos Específicos 
 

• Calcular a prevalência da obesidade em crianças dos 7 aos 11 anos de idade que 

frequentem os 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo das escolas básicas do Agrupamento D. 

Carlos I, em Sintra, por sexo e idades; 

• Identificar estilos de vida não saudáveis (hábitos alimentares e de actividade física) 

que aumentem o risco da obesidade em crianças dos 7 aos 11 que frequentem os 3.º e 

4.º anos do 1.º ciclo das escolas básicas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra, 

quanto ao valor determinado de prevalências da obesidade infantil; 

• Perceber qual o papel na prevenção da obesidade das organizações escolares e de 

saúde local para com as crianças dos 7 aos 11 anos que frequentem os 3.º e 4.º anos do 

1.º ciclo das escolas básicas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra. 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICOS 
 

2.1. Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo quantitativo e descritivo da população dos alunos dos 3.º e 4.º 

anos do 1.º ciclo do ensino básico das escolas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra, quanto 

à prevalência da obesidade infantil, em que se utilizou o método transversal e exploratório. 

 

2.2. Questão de Investigação 

 

Qual a prevalência da obesidade infantil das crianças dos 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo das 

escolas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra? 

 

 

2.3. Apresentação de Hipóteses de Investigação 

 

H1 – Existem diferenças significativas nos hábitos alimentares das crianças 

normoponderais, pré-obesas e obesas, dos 7 aos 11 anos de idade, que frequentem os 3.º e 4.º 

anos do 1.º ciclo das escolas básicas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra; 

H2 – Há relação entre a obesidade nas crianças dos 7 aos 11 anos de idade que 

frequentem os 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo das escolas básicas do Agrupamento D. Carlos I, em 

Sintra, e a actividade física; 

H3 – Existem diferenças significativas no grau de obesidade entre os alunos do sexo 

feminino e os alunos do sexo masculino, dos 7 aos 11 anos de idade, que frequentam os 3.º e 

4.º anos do 1.º ciclo das escolas básicas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra; 
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H4 – Há relação entre a obesidade nas crianças dos 7 aos 11 anos de idade, que 

frequentem os 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo das escolas básicas do Agrupamento D. Carlos I, em 

Sintra, e a prevenção feita pelas escolas e organizações de saúde local. 

 

 

3. DELINEAMENTO DO ESTUDO 
 

Neste estudo utilizou-se o questionário aplicado nas escolas do 1.º ciclo do 

Agrupamento D. Carlos I, adaptado de outro já usado em estudos recentes nesta área mas com 

adultos (Distribuição do Índice de Massa Corporal em Portugal Continental; Carmo, I., et al 

:2004). Efectuaram-se ainda entrevistas semi estruturadas aos professores dos alunos e a um 

elemento da equipa de saúde escolar intervenientes neste estudo. O guião de entrevista foi 

adaptado de um estudo recente na área da educação (Planos de Formação em Contexto 

Hospitalar; Facaia, C. :2006). Desta forma, efectuou-se um estudo que permitisse a realização 

dos objectivos propostos já referidos. 

 

 

3.1. População/Amostra 

 

A população alvo deste estudo foi constituída por todos os alunos, de ambos os sexos, 

que frequentam os 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo das escolas do Agrupamento D. Carlos I, em 

Sintra, com idades compreendidas entre 7 e 11 anos, em que os critérios de inclusão são: 

• Frequentar os 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo numa escola do Agrupamento D. Carlos I, em 

Sintra; 
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• Ter idades superiores ou iguais a 7 anos e inferiores ou iguais a 11 anos; 

• Apresentação prévia de autorização do encarregado de educação. 

 

Tivemos assim neste estudo: 

• Um Universo – Alunos das escolas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra; 

• Uma População igual a 218 alunos – total dos alunos que frequentam os 3.º e 4.º 

anos do 1.º ciclo das escolas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra, com idades 

compreendidas entre 7 e 11 anos; 

• Uma Amostra de 112 alunos – alunos que frequentam os 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo 

das escolas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra, com idades compreendidas entre 

7 e 11 anos. 

 

3.2. Unidade de Observação 

 

Cada um dos alunos dos 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo das escolas do Agrupamento D. 

Carlos I, em Sintra, com idades entre 7 e 11 anos. 

 

3.3. Selecção e Cálculo da Amostra 

�
�

Amostra foi de conveniência recolhida com base na autorização de colaboração no 

estudo pelos encarregados de educação. 

A dimensão da amostra é de 112 alunos, numa população de 218 alunos, ou seja, 

51,3% de todas as crianças das escolas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra, com idades 
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entre os 7 e 11 anos a frequentarem os 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo. A amostra do estudo é 

distribuída por seis escolas, formando doze turmas. A Tabela n.º 7 representa a distribuição 

dos alunos por escolas, turmas e sexo. 
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Escolas Turmas 
N.º de 

Alunos 
Sexo F Sexo M 

A 23 8 13 
DC 

B 19 10 11 

A 21 12 9 

B 21 7 14 L 

C 21 10 11 

A 20 12 8 

B 23 13 10 

C 24 10 13 
V 

D 23 11 13 

J A 4 1 3 

M A 10 3 7 

R A 9 2 7 

Totais 218 99 119 
                                         

     DC-Código atribuído á escola          
                                         L - Código atribuído á escola 
                                         V - Código atribuído á escola 

     J  - Código atribuído á escola     A,B,C,D- código atribuído a cada turma de cada escola 
                                         M - Código atribuído á escola 

R - Código atribuído á escola 
 

 

4. INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 
 

4.1. Os Questionários 

 

A partir dos objectivos deste estudo, e tendo por base a decisão de uma metodologia 

quantitativa, optou-se pela aplicação de questionários de perguntas fechadas como técnica 

mais apropriada para recolher dados, com o intuito de avaliar os valores antropométricos e 
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identificar os hábitos alimentares e de actividade física dos alunos dos 3.º e 4.º anos do 1.º 

ciclo do ensino básico das escolas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra. 

No caso deste estudo, a construção do questionário enquadrou-se na forma dedutiva, 

uma vez que, como referido anteriormente, o questionário foi adaptado de outro já usado em 

estudos recentes nesta área mas com adultos (Distribuição do Índice de Massa Corporal em 

Portugal Continental; Carmo, I., et al : 2004). Anexo n.º 1. 

 

4.2. As Entrevistas 

 

Sendo assim, para atingir um dos objectivos propostos neste estudo, o de perceber 

qual o papel na prevenção da obesidade das organizações escolares e de saúde local para com 

as crianças dos 7 aos 11 anos que frequentem os 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo das escolas básicas 

do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra, e com o intuito de determinação e percepção de quais 

os modelos de formação defendidos, assim como respectivas representações, expectativas, 

vantagens e desvantagens; decidimos realizar entrevistas semidirectivas, como a técnica mais 

apropriada para recolher dados com vista a identificar as percepções dos professores e 

profissionais de saúde. 

Para a realização destas entrevistas elaborámos um guião de entrevistas adaptado de 

um estudo recente na área da educação (Planos de Formação em Contexto Hospitalar; Facaia, 

C.:2006). Anexo n-5 
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4.3. As Variáveis 

 

O questionário aplicado no estudo é de resposta fechada, inclui dados de identificação 

(excepto o nome dos alunos), dados antropométricos, hábitos alimentares, frequência 

alimentar e hábitos de actividade física (Anexo n.º 1). 

No questionário estão identificadas as seguintes variáveis em estudo: 

• Variáveis independentes: 

o Variáveis sociodemográficas: 

� Sexo; 

� Idade (foram consideradas crianças com idades compreendidas entre os 

7 e os 11 anos); 

� Escola; 

� Turma; 

� Ano de escolaridade (crianças que frequentam o 3º e o 4º anos de 

escolaridade). 

o Variáveis relacionadas com a avaliação antropométrica: 

� Peso;  

� Altura – são considerados sete intervalos, a saber: 

Percentil de peso Percentil de altura Percentil de 
relação peso/altura 

< 5 

� 5 e < 10 

� 10 e < 25 

� 25 e < 50 

� 50 e < 75 

� 75 e < 90 

� 90 
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� Índice de Massa Corporal (IMC), calculado através da fórmula 

Peso/Altura2, em que Peso é expresso em quilogramas e Altura é 

expressa em metros; 

� Percentil de relação IMC/Idade – são considerados nove intervalos, a 

saber: 

 

Percentil de relação IMC/Idade 

< 5 

� 5 e < 10 

� 10 e < 25 

� 25 e < 50 

� 50 e < 75 

� 75 e < 85 

� 85 e < 90 

� 85 e < 90 

� 90 

 

 

• Variáveis dependentes: 

o Hábitos alimentares; 

o Frequência alimentar; 

o Actividade física. 
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Estas variáveis dependentes possuem uma operacionalização que pode ser verificada 

na Tabela n.º 8. 
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Variáveis Perguntas correspondentes no questionário 
C1 - Assinale as refeições que habitualmente faz ao longo do dia 

C2 - Coloque uma cruz onde habitualmente faz cada refeição 

C3 - Assinale com uma cruz os alimentos que habitualmente come a cada 

refeição Hábitos alimentares 

C4 - Dos alimentos que se seguem diga o grau de preferência  sobre os 

alimentos 

D1 - Produtos lácteos 

D2 - Carnes, peixe e ovos 

D3 - Óleos e gorduras 

D4 - Pão, cereais e derivados 

D5 - Bolos, bolachas, sobremesas e doces  

D6 - Hortaliças, legumes e fruta 

D7 - Bebidas 

Frequência 

alimentar por 

semana e por dia 

D8 - Comida rápida e molhos 

E1 - Nos tempos livres costuma andar a pé e/ou vir a pé para a escola? 

E2 - Quando anda a pé ou vem para a escola a pé, quanto tempo costuma 

gastar? 

E3 - Nos tempos livres tem por hábito andar de bicicleta? 

E4 - Nos tempos livres habitualmente joga à bola? 

E5 - Nos tempos livres joga à “apanhada”, escondidas, skate, patins ou outra 

actividade que gaste muita energia? 

E6 - Nos tempos livres com que frequência vê televisão/ joga 

computador/playstation? 

E7 - Tem aulas de educação física na escola? 

E8 - Se sim, quantas vezes por semana? 

E9 - Pratica algum desporto fora da escola? 

Actividade física 

E10 - Se sim, quantas vezes por semana? 

��������������������	
����������������������������
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Na questão C1 – “Assinale as refeições que habitualmente faz ao longo do dia”, 

foram consideradas as seguintes refeições: pequeno-almoço, meio da manhã, almoço, lanche, 

jantar e ceia. 

Na questão C2 – “Coloque uma cruz onde habitualmente faz cada refeição”, para 

cada uma das refeições anteriormente consideradas, os inquiridos deveriam responder qual o 

local onde estas eram tomadas, existindo as seguintes categorias de resposta: em casa; na 

escola; na pastelaria; no restaurante. 

Na questão C3 – “Assinale com uma cruz os alimentos que habitualmente come a 

cada refeição”, foram considerados os seguintes alimentos: leite e alimentos com leite; carne, 

peixe e ovos; pão, cereais e massas; bolos, bolachas e sobremesas; hortaliça e legumes; fruta; 

refrigerantes e sumos; comida rápida (lasanha, pizzas, hambúrguer). 

Na questão C4 – “Dos alimentos que se seguem diga o grau de preferência sobre os 

alimentos”, os alimentos considerados consistiram nos seguintes: massas, pão, arroz, batatas, 

fruta, legumes, cereais, feijão/grão/ervilhas, sopa, carne, peixe, ovos, leite, iogurtes, 

fiambre/mortadela/chouriço, bolos e sobremesas doces, refrigerantes/coca-cola/sumos, 

pizzas, lasanha, hambúrgueres. Para cada um destes alimentos, os inquiridos deveriam 

assinalar o grau de preferência numa escala tipo Likert de 5 pontos: “gosto muito”; “gosto”; 

“gosto mais ou menos”; “gosto pouco”; “não gosto nada”, em que “gosto muito” era cotado 

com o valor 5 e “não gosto nada” com o valor 1. 

As questões D1 a D8 - “Vou agora fazer algumas perguntas sobre os alimentos que 

costuma comer. Quero saber quantas vezes costuma comer por semana e ao longo do dia”, 

foram colocadas sobre vários grupos de alimentos, com o objectivo de avaliar a frequência do 

consumo desses produtos. Era pedido às crianças que respondessem, numa escala tipo Likert 

de 5 pontos (“nunca como/raramente como”; “1 ou 2 vezes por semana”; “3 vezes por 
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semana”; “4 e 5 vezes por semana” e “mais de 5 vezes por semana”) sobre a frequência com 

que consomem os alimentos durante a semana. Para efeitos de cotação, à opção “nunca 

como/raramente como” foi atribuído o valor 1, enquanto à opção “mais de 5 vezes por 

semana” foi atribuído o valor 5. A frequência diária do consumo destes alimentos foi avaliada 

numa escala tipo Likert de 4 pontos (“1 a 2 vezes por dia”; “3 vezes por dia”; “4 e 5 vezes por 

dia”; “mais de 5 vezes por dia”), sendo atribuído o valor 1 à opção “1 a 2 vezes por dia” e o 

valor 4 à opção “mais de 5 vezes por dia”. 

Relativamente à variável Actividade Física, esta foi operacionalizada a partir de 10 

questões. 

As questões E1 – “Nos tempos livres costuma andar a pé e/ou vir a pé para a 

escola?”; E3 – “Nos tempos livres tem por hábito andar de bicicleta?”; E4 – “Nos tempos 

livres habitualmente joga à bola?”; E5 – “Nos tempos livres joga à “apanhada”, 

escondidas, skate, patins ou outra actividade que gaste muita energia?”; E8 - “Quantas 

vezes por semana tem aulas de Educação Física na escola?”; e E10 - “Quantas vezes por 

semana pratica desporto fora da escola?” foram respondidas numa escala tipo Likert de 5 

pontos: “Nunca”; “Raramente (1 vez por mês)”; “Às vezes (2 a 3 vezes por mês)”; “Algumas 

vezes (1 a 2 vezes por semana)”; e “Muitas vezes (mais de 4 vezes por semana)”. Em termos 

de cotação, à opção “Nunca” correspondia o valor 1 e à opção “Muitas vezes” correspondia o 

valor 5. Assim, a valores elevados nestas questões, corresponderia uma maior prática de 

actividade física. 

A questão E2 – “Quando anda a pé ou vem para a escola a pé quanto tempo 

costuma gastar?” foi respondida numa escala tipo Likert de 5 pontos com as opções “Menos 

de 5 minutos”; “Entre 5 e 15 minutos”; “Entre 15 e 30 minutos”; “Entre 30 e 45 minutos” e 
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“Mais de 45 minutos”, tendo sido atribuído à primeira o valor 1 e à última o valor 5, para 

efeitos de cotação. 

As respostas à questão E6 – “Nos tempos livres com que frequência vê televisão/joga 

computador/playstation?” foram dadas numa escala tipo Likert de 5 pontos, “”Nunca”, 

“Pouco tempo (menos de 1 hora por dia)”; “Algum tempo (1 a 2 horas por dia)”; “Muito 

tempo (2 a 4 horas por dia)”; “Bastante tempo (mais de 4 horas por dia)”, em que a opção 

“Nunca” foi cotada com o valor 1, e a opção “Bastante tempo” com o valor 5. 

Finalmente, às questões E7 - “Tem aulas de educação física na escola?” e E9 – 

“Pratica algum desporto fora da escola?”, os inquiridos responderam assinalando as opções 

“Sim” ou “Não”. 

 

 

5. PROCESSO DE OBTENÇÃO E ADESÃO DA POPULAÇÃO AO 
ESTUDO 

 

Foram contactadas pessoalmente a presidente do conselho executivo do Agrupamento 

de Escolas D. Carlos I, em Sintra, e a direcção do Centro de Saúde de Sintra, no sentido de 

obter autorização para a realização do estudo. Depois de explicado pessoalmente o que se 

pretendia, procedeu-se à formalização da autorização através de carta explicativa da pesquisa 

e formulário de consentimento de adesão à investigação, entregue em mão à presidente do 

conselho executivo do Agrupamento de Escolas intervenientes no estudo (Anexo n.º 2). Em 

reuniões posteriores, a presidente do conselho informou e também entregou a cada professor 

das turmas intervenientes no estudo a carta explicativa e respectivo formulário de 

consentimento de adesão à investigação (Anexo n.º 2). De salientar que todos os professores 

aceitaram voluntariamente aderir ao estudo. O mesmo aconteceu com a direcção do Centro de 
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Saúde que, posteriormente, também informou e entregou a carta explicativa da pesquisa e o 

formulário de consentimento de adesão à investigação a um elemento da equipa de saúde 

escolar (Anexo n.º 2). 

Ultrapassada a etapa anterior, e para que todas estas crianças pudessem entrar no 

ensaio, procedeu-se à entrega em mão, na sala de aula, pela autora do estudo e pelos 

respectivos professores, da carta explicativa do estudo e respectivo consentimento de 

participação na investigação a ser assinado pelo encarregado de educação (Anexo n.º 2), que 

depois seriam entregues aos professores e por eles guardados até à aplicação do questionário. 

Nesta etapa foi ainda entregue uma grelha com possíveis alimentos a ingerir muito 

semelhante à existente no questionário (Anexo n.º 3) para ser preenchida pelos alunos, ao 

longo de uma semana, com a ajuda dos encarregados de educação, onde havia a possibilidade 

de se registar quais e que quantidades de alimentos eram ingeridos em cada refeição. 

Tinha como objectivo ajudar a criança a responder à pergunta D do questionário 

(Anexo n.º 1), e clarificar algumas dúvidas quanto ao consumo de determinados alimentos 

(por exemplo, se bebiam leite gordo ou meio gordo), aspectos para os quais as crianças desta 

faixa etária ainda podem não estar sensibilizadas. A referir que estes dados não foram 

tratados, não só por terem uma função meramente auxiliadora para as crianças, mas também 

porque o número insuficiente de respostas não permitia o seu tratamento. 

Posteriormente, em datas previamente estabelecidas com os professores, procedeu-se 

à avaliação dos dados antropométricos e preenchimento do restante questionário apenas aos 

alunos que tivessem a respectiva autorização dos encarregados de educação assinada. De 

salientar que, antes da avaliação dos dados antropométricos e aplicação do questionário, foi 

criada uma tabela com alimentos, na qual os alunos, com a ajuda dos encarregados de 

educação, preenchiam a frequência com que ingeriam os alimentos por dia, durante uma 
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semana. A criação desta tabela obedeceu a dois objectivos, facilitar o preenchimento de uma 

das questões do questionário e clarificar junto dos encarregados de educação qual o tipo de 

alimentos que ingeriam quando tinham dúvidas (por exemplo, se bebiam leite magro ou meio 

gordo). No dia previamente combinado com o professor, antes da aplicação do questionário e 

avaliação dos dados antropométricos dos alunos, efectuou-se a explicação de quais os 

objectivos deste estudo e deu-se a informação de que a participação era voluntária. 

 

 

6. PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DOS INDIVÍDUOS 
 

Os questionários foram identificados com uma ou duas letras maiúsculas 

relativamente à escola e outra referente à turma a que o aluno pertencia. Aos alunos que 

voluntariamente responderam ao questionário atribuiu-se um número depois da entrega do 

questionário (exemplos: VA12 - aluno n.º 12 da Escola V, turma A; DCA5 – aluno n.º 5 da 

Escola DC, turma A). 

As entrevistas realizadas aos docentes e profissional de saúde, efectuadas 

individualmente, tiveram uma duração variável entre 10 e 30 minutos. 

Todas as entrevistas foram gravadas com o conhecimento dos seus participantes. 

Numa fase inicial da entrevista, procedeu-se à sua legitimação e à motivação dos 

entrevistados, onde se solicitou a sua colaboração e assegurou o carácter confidencial das 

informações prestadas. Caracterizámos o estudo e comunicámos a sua finalidade. 

A realização de todas as entrevistas decorreu nas respectivas escolas e centro de 

saúde. 
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Após a gravação das entrevistas, e na fase seguinte, procedeu-se à transcrição integral 

das mesmas (Anexo n.º 4), sendo cada protocolo identificado. Cada entrevista de escola e 

centro de saúde foi identificada por estas iniciais: V, L, R; M, J, DC e CS; e cada turma por 

letra do alfabeto: A, B, C, D, sempre que a escola interveniente tivesse mais de uma turma. 

Foi atribuído a posteriori um código para as respectivas unidades de registo de cada 

entrevista. As entrevistas efectuaram-se nas datas mencionadas na Tabela n.º 9: 
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Código de 

entrevistas 
VA VB VC VD LA LB LC DCA DCB M J R CS 

Data da 

entrevista 

Jun/ 

06 

Jun/ 

06 

Jun/ 

06 

Jun/ 

06 

Mai/ 

06 

Mai/ 

06 

Mai/ 

06 

Mai/ 

06 

Mai/ 

06 

Jun/ 

06 

Jun/ 

06 

Jun/ 

06 

Jun/ 

06 

Código de 

unidades 

de registo 

VA VB VC VD LA LB LC DCA DCB M J R CS 

 

 

7. OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTUDO 
 

7.1. O Questionário 

 

Depois de preparado o primeiro esboço do questionário recorrendo aos elementos já 

referidos, este foi analisado pelo orientador deste estudo, que analisou a sua base conceptual, 

a sua estrutura e a sua linguagem específica, tendo sugerido algumas alterações. 

Posteriormente foi realizado um pré-teste, numa escola do concelho de Ourém e 

noutra do concelho de Lisboa, para testar os métodos de medida e recolha dos dados e tirar 

conclusões sobre a viabilidade e aplicabilidade do estudo, permitindo uma avaliação de 

eficácia e pertinência do instrumento. Foi avaliada ainda a estrutura e a linguagem específica. 
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O grupo de pré-teste indicou igualmente algumas sugestões. Todas estas alterações foram 

introduzidas oportunamente. 

Procedeu-se ao preenchimento dos questionários em sala de aula com a colaboração 

dos professores e da autora do estudo. Todos os alunos da mesma escola foram questionados 

no mesmo dia, respondendo a todas as perguntas, à excepção dos dados antropométricos. 

Depois dos questionários preenchidos, os alunos, descalços e com o mínimo roupa 

possível (apenas com t-shirt/camisa e calças/calções), forram pesados numa balança digital 

que registava o peso até às décimas e medidos, pela autora do estudo, com uma régua fixa na 

parede. 

A medição foi efectuada aos alunos, que mantinham uma postura direita, olhar no 

horizonte sem flexão dos joelhos, região occipital e calcanhares encostados à parede. Nesse 

momento, a autora ficava na posse do questionário, atribuía-lhe um número e registava os 

parâmetros avaliados. Posteriormente, procedeu-se à análise dos valores antropométricos 

determinados e ao seu enquadramento nos respectivos percentis dos Boletins Individuais de 

Saúde Infantil preconizados pela DGS para os valores do peso, da altura e da relação peso-

altura. Os valores de IMC também foram determinados depois da recolha dos valores de peso 

e altura e igualmente enquadrados nos respectivos percentis, de acordo com o livro de Carmo, 

I. (2005:180-181). 

Depois de preenchidos e numerados, procedeu-se à informatização dos questionários, 

numa base de dados criada pela autora e a tratamento num programa informático, Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) for MS Windows release 15. 
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7.2. As Entrevistas 

 

Em virtude de os dados recolhidos nas entrevistas se apresentarem sob a forma de 

produções verbais espontâneas e semi-livres, geradas a partir de entrevistas semidirectivas, 

torna-se imperioso aplicar uma metodologia do tipo de análise de conteúdo, a única capaz de 

uma função heurística que aumente a propensão da descoberta da realidade subjacente ao 

material (Bardin, L., 1991). 

Após a recolha do discurso presente nas entrevistas, e para poder retirar o sentido do 

que é explicitado, procedeu-se à análise de conteúdo dos protocolos através de uma leitura 

flutuante em planos horizontal e vertical, o que tornou possível comparar a adequação dos 

nossos objectivos e construir grelhas de análise elaboradas a partir do material linguístico 

recolhido e das questões previamente inscritas no guião. (Anexo n.º 5) 

Emergiram das entrevistas categorias a posteriori e que englobaram necessariamente a 

referida grelha (Anexo n.º 6). O discurso analisado, não esquecendo que foi produzido em 

condições específicas, corresponde a uma certa ordem da realidade, a partir da qual a autora 

efectuou uma leitura. 

Realizou-se também a codificação das “unidades de registo” de cada entrevista, que 

colocámos nas categorias aquando da sua realização (Anexo n.º 7). Para a codificação seguiu-

se o sentido do protocolo. 

Procurou-se assegurar a validade interna, pois, tal como é sustentado por Vala, J. 

(1986), quando construídas, as categorias de análise de conteúdo devem ser sujeitas a um teste 

de validade interna, ou seja, o investigador deve assegurar-se da sua exaustividade e 

exclusividade. 
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Daqui decorreu o modelo de análise de conteúdo, que foi sendo complementado 

enquanto durou o processo de análise. Efectuaram-se análises cada vez mais finas das 

categorias, com refinação em sucessivas codificações. 

Após esta exploração do material, as unidades de registo foram distribuídas por 

categorias e subcategorias, realizando-se a sua organização e reorganização (Anexo n.º 6). 

 

 

 



A prevalência da obesidade nos alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo das escolas do Agrupamento D. Carlos I em Sintra                       

 

Paula Câmara 72/208

 PARTE IV – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS I 

 

 

1. RESULTADOS OBTIDOS DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
 

1.1. Caracterização da Amostra 

 

Participaram neste estudo 112 alunos, com idades compreendidas entre os 8 e os 11 

anos, que frequentam os 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo das escolas do Agrupamento D. Carlos I, 

em Sintra. A sua distribuição pelas escolas e respectivas turmas encontra-se descrita na 

Tabela n.º 10. 
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O Gráfico n.º 1 apresenta a representação entre o número de alunos em cada escola e o 

número de alunos inquiridos. 

Escolas Turmas 
N.º de 

alunos 

Sexo 

F 

Sexo 

M 

N.º de alunos 

inquiridos 

Sexo 

F 

Sexo 

M 

Total de alunos 

inquiridos 

A 21 8 13 14 6 8 
DC 

B 21 10 11 10 5 5 
24 

A 21 12 9 17 11 6 

B 21 7 14 16 6 10 L 

C 21 10 11 18 10 8 

51 

A 20 12 8 8 4 4 

B 23 13 10 11 4 7 

C 23 10 13 7 3 4 
V 

D 24 11 13 - - - 

26 

J A 4 1 3 3 - 3 3 

M A 10 3 7 6 2 4 6 

R A 9 2 7 2 1 1 2 

Totais 218 99 119 112 52 60 112 
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1.1.1. Distribuição da Variável Sexo 
 

Das 112 crianças inquiridas, 60 (53,6%) são do sexo masculino e 52 (46,4%) são do 

sexo feminino, como se pode observar no Gráfico n.º 2. 

 

E�B,�#�
�*.
$
0
������-��()�
��
����B���
��F�


53,60%

46,40%

42,00%

44,00%

46,00%

48,00%

50,00%

52,00%

54,00%

56,00%

Meninos Meninas

�



A prevalência da obesidade nos alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo das escolas do Agrupamento D. Carlos I em Sintra                       

 

Paula Câmara 74/208

 

1.1.2. Distribuição da Variável Ano Escolar Frequentado 
 

Na Tabela n.º 11 verifica-se que a maior parte das crianças inquiridas frequenta o 4.º 

ano (59%), enquanto do 3.º ano de escolaridade participou um total de 46 crianças (41%). 
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Meninas 

(n=52) 

Meninos 

(n=60) 

Total 

(N=112)  

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

3.º ano 22 42% 24 40% 46 41% 
Ano frequentado


4.º ano 30 58% 36 60% 66 59% 

 

1.1.3. Distribuição da Variável Idade 
 

As idades variam entre os 8 e os 11 anos, situando-se a média nos 9 anos, para a 

totalidade da amostra e para cada um dos sexos isoladamente (Tabela n.º 12). 
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Meninas Meninos Total 
 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

8 anos 12 23% 11 18% 23 20% 

9 anos 26 50% 33 55% 59 53% 

10 anos 12 23% 15 25% 27 24% 

11 anos 2 4% 1 2% 3 3% 

Média 9,08 9,10 9,09 

Mediana 9,00 9,00 9,00 

Moda 9 9 9 

Idade 

Desvio-Padrão 0,788 0,706 0,742 
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1.1.4. Distribuição da Variável Peso 
 

Relativamente ao peso (Tabela n.º 13), este varia entre um valor mínimo de 19,5 kg e 

um máximo de 64 kg, quando se considera o total de crianças inquiridas. Verifica-se que as 

meninas apresentam um valor médio mais baixo (M=34,43) do que o registado para os 

meninos (M=37,47), embora as diferenças entre os dois grupos não sejam significativas 

(p>0,05). 
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Peso 
Grupos 

M DP Mediana Moda Min. Máx. 

Meninas 

(n=52) 
34,43 9,19 32,65 29,8 19,5 64,0 

Meninos 

(n=60) 
37,47 9,32 34,15 26,9 24,2 63,3 

Total 

(N=112) 
36,06 9,34 33,60 29,8 19,5 64,0 

 

Os resultados acima apresentados traduzem-se na distribuição por percentil (percentis 

dos Boletins Individuais de Saúde Infantil preconizados pela DGS), que é apresentada na 

Tabela n.º 14. Verifica-se que a maioria das crianças recai no intervalo �95 (28%). Para este 

resultado contribui o significativo número de meninos com um peso que incide nesse 

percentil (35%). A maioria das meninas - 23% - apresenta um peso correspondente ao 

percentil �75 e <90. 
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Meninas 

(n=52) 

Meninos 

(n=60) 

Total 

(N=112) Percentil (Peso) 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

<5 2 4% - - 2 2% 

�5 e <10 2 4% - - 2 2% 

�10 e <25 6 11% 1 2% 7 6% 

�25 e <50 3 6% 5 8% 8 7% 

�50 e <75 10 19% 11 18% 21 19% 

�75 e <90 12 23% 17 28% 29 26% 

�90 e <95 6 11% 5 8% 11 10% 

�95 11 21% 21 35% 32 28% 

 

1.1.5. Distribuição da Variável Altura 
 

Verifica-se que a altura média das crianças que participaram neste estudo é de 140 cm, 

variando entre um mínimo de 125 cm e um máximo de 160 cm (M=140,0; d.p.=7,97; 

mínimo=125,0; máximo=160,0). Apesar de os meninos serem, em média, mais altos 

(M=141,0) do que as meninas (M=139,0), estas diferenças não são significativas (p>0,5), 

como se pode observar na Tabela n.º 15. 
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Peso 
Grupos 

M DP Mediana Moda Min. Máx. 

Meninas 

(n=52) 
139,0 7,82 138,0 137,0 125,0 160,0 

Meninos 

(n=60) 
140,9 8,05 140,5 146,0 125,0 156,0 

Total 

(N=112) 
140,0 7,97 139,5 136,0 125,0 160,0 

 



A prevalência da obesidade nos alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo das escolas do Agrupamento D. Carlos I em Sintra                       

 

Paula Câmara 77/208

A distribuição por percentis da variável altura (Tabela n.º 16) revela que a maioria 

dos inquiridos se situa no percentil �95 (38%), quer se trate de meninos (42%) quer se trate de 

meninas (33%). 
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Meninas 

(n=52) 

Meninos 

(n=60) 

Total 

(N=112) Percentil (Altura) 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

<5 1 2% - - 1 1% 

�10 e <25 1 2% - - 1 1% 

�25 e <50 6 11% 8 13% 14 12% 

�50 e <75 15 29% 8 13% 23 20% 

�75 e <90 9 17% 11 18% 20 18% 

�90 e <95 3 6% 8 13% 11 10% 

�95 17 33% 25 42% 42 38% 

 

No que diz respeito à relação peso/altura (Tabela n.º 17), verifica-se que a maioria 

das crianças avaliadas recai no percentil �95 (36%), sendo esta a realidade encontrada em 

cada um dos grupos considerados (38% e 33% para as meninas e meninos, respectivamente). 
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Meninas 

(n=52) 

Meninos 

(n=60) 

Total 

(N=112) Percentil (Peso/Altura) 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

<5 4 8% 4 7% 8 7% 

�5 e <10 2 4% 1 2% 3 3% 

�10 e <25 3 6% 4 7% 7 6% 

�25 e <50 9 17% 7 11% 16 14% 

�50 e <75 7 13% 9 15% 16 14% 

�75 e <90 5 10% 9 15% 14 13% 

�90<95 2 4% 6 10% 8 7% 

�95 20 38% 20 33% 40 36% 
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1.1.6. Distribuição da Variável IMC 
 

Considerando agora o IMC (Tabela n.º 18), observa-se que este apresenta um valor 

médio de 18,13, quando se consideram todas as crianças inquiridas (M=18,13; d.p.=3,51; 

mínimo=12,3; máximo=28,9). O valor médio de IMC das meninas (M=17,52), apesar de mais 

baixo, não é significativamente inferior ao dos meninos (M=18,65). 
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IMC 
Grupos 

M DP Mediana Moda Min. Máx. 

Meninas 

(n=52) 
17,52 3,41 16,80 15,30 12,3 28,4 

Meninos 

(n=60) 
18,65 3,53 18,00 17,00 13,3 28,9 

Total 

(N=112) 
18,13 3,51 17,60 17,00 12,3 28,9 

 

 

 

 

1.1.7. Distribuição da Variável IMC/Idade 
 

Quanto à relação IMC/Idade (Tabela n.º 19), verifica-se que a maioria das crianças, 

independentemente do sexo, recai no percentil �50 e <75 (23% do total da amostra). Observa-

se ainda que existe um maior número de meninos a recair nos percentis mais altos. 
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Meninas 

(n=52) 

Meninos 

(n=60) 

Total 

(N=112) 
Percentil 

(IMC/Idade) 
Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

<5 4 8% 2 3% 6 5% 

�5 e <10 2 4% 2 3% 4 4% 

�10 e <25 6 12% 5 8% 11 10% 

�25 e <50 9 17% 4 7% 13 12% 

�50 e <75 12 23% 14 23% 26 23% 

�75 e <85 3 5% 5 8% 8 7% 

�85 e <90 5 10% 8 13% 13 12% 

�90 e <95 6 12% 9 15% 15 13% 

�95 5 10% 11 18% 16 14% 

 

Apresenta-se de seguida um gráfico resumo da distribuição das variáveis altura, peso e 

IMC nos sexos feminino e masculino. No Gráfico n.º 3, verifica-se que, nas variáveis 

referidas, os dois sexos se equivalem. 
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Para testar a hipótese colocada, que postulava que existiriam diferenças significativas 

entre a obesidade nas crianças dos 7 aos 11 anos de idade que frequentem os 3.º e 4.º anos 

do 1.º ciclo das escolas básicas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra e o sexo (H3), 

recorreu-se ao teste t-student, que permite comprovar se as médias de duas amostras 

independentes diferem quanto a uma condição ou característica que se pretende avaliar, tal 

como defendem Pestana, M., e Gageiro, J. (2000). 

Verifica-se a partir da Tabela n.º 20 que não existem diferenças estatisticamente 

significativas no peso e no IMC dos meninos e das meninas que participaram neste estudo 

(p>0,05), rejeitando-se, assim, a 3.ª hipótese colocada por esta investigação – “Há diferenças 

significativas entre a obesidade nas crianças dos 7 aos 11 anos de idade que frequentem os 

3.º e 4.º anos do 1.º ciclo das escolas básicas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra e o sexo 

(H3)”. 
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Meninas 

(n=52) 

Meninos 

(n=60) 
   Indicadores de 

Obesidade 
Média Média t g.l. Sig. 

Peso 34,43 37,47 1,729 110 0,087 

IMC 17,52 18,65 1,710 110 0,090 

 

 

1.2. Prevalência de Pré-Obesidade e Obesidade 

 

Para avaliar o risco de obesidade, a amostra estudada foi distribuída por três grupos, a 

saber: a) normoponderais, ou seja, aqueles que apresentam uma relação peso/altura2 por idade 

no percentil �75 e <85 inclusive; b) pré-obesos, aqueles que apresentam uma relação 
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peso/altura2 por idade que recai entre os percentis �85 e <90 e �90 e <95; e c) obesos, todos 

os que apresentam uma relação peso/altura2 por idade que é incluída no percentil �95.  

 

1.2.1. Risco de Obesidade vs. Sexo 
 

Encontramos a distribuição pelos grupos acima descritos na Tabela n.º 21, 

verificando-se que a maioria das crianças recai no primeiro grupo considerado, apresentando 

valores normais na relação IMC/Idade. Assim, 61% das crianças inquiridas não estão 

incluídas nos critérios de obesidade, contra 39% que se encontram em parâmetros de pré-

obesidade e obesidade. Este risco é superior no grupo dos meninos, em que 47% das crianças 

obtêm valores que indicam a existência de prevalência de obesidade, enquanto que esta 

percentagem é de 31% no grupo das meninas. No entanto, estas diferenças não são 

estatisticamente significativas (p>0,05). 
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Meninas 

(n=52) 

Meninos 

(n=60) 

Total 

(N=112) 
Risco de obesidade 

(Grupos) 
Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Normoponderais 

(até �75 e <85, inc.) 
36 69% 32 53% 68 61% 

Pré-obesos 

(�85 e <90 e �90 e <95) 
11 21% 17 28% 28 25% 

Obesos 

(�95) 
5 10% 11 18% 16 14% 

Risco de Obesidade 

Sem risco 

(até �75 e <85, inc.) 
36 69% 32 53% 68 61% 

Com risco 

(a partir de �85 e <90) 
16 31% 28 47% 44 39% 
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1.2.2. Risco de Obesidade vs. Idade 
 

Podemos observar a distribuição da variável idade nos três grupos considerados na 

Tabela n.º 22. Em todos eles, a maioria dos alunos inquiridos tem 9 anos, sendo a distribuição 

homogénea em cada grupo etário (p>0,05). 
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Normoponderais 

(n=68) 

Pré-Obesos 

(n=28) 

Obesos 

(n=16) 

Total 

(N=112) Idade 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

8 anos 16 23% 3 11% 4 25% 23 20% 

9 anos 35 51% 18 64% 6 37% 59 53% 

10 anos 15 22% 6 21% 6 37% 27 24% 

11 anos 2 3% 1 3% - - 3 3% 

Média� 9,04 9,18 9,13 9,09 

Mediana 9,00 9,00 9,00 9,00 

Moda 9 9 9 9 

Desvio Padrão 0,762 0,670 0,806 0,742 

 

No Gráfico n.º 4, é visível a homogeneidade da distribuição anteriormente referida. De 

facto, em cada grupo, a percentagem de crianças em cada grupo etário é semelhante. 
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1.3. Risco de Obesidade vs. Hábitos Alimentares 

 

1.3.1. Número de Refeições por Dia 
 

A maioria das crianças inquiridas faz cinco refeições por dia: pequeno-almoço (99%), 

meio da manhã (88%), almoço (100%), lanche (99%) e jantar (100%). Apenas 38% da 

amostra refere a ceia como uma das refeições habituais. Por outro lado, a refeição a meio da 

manhã é a que regista as frequências mais heterogéneas em todos os grupos, uma vez que nem 

todas as crianças a mencionam. De uma forma geral, o grupo de crianças com obesidade é 

aquele em que se observam mais respostas negativas (que correspondem a refeições não 

feitas), como se pode verificar na Tabela n.º 23. 

 

 

'�-���
�*.
$8
0
��,��(<��
��
���1�
��
���


Normoponderais 

(n=68) 

Pré-Obesos 

(n=28) 

Obesos 

(n=16) 

Total 

(N=112) Refeições 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Pequeno-almoço 68 100% 28 100% 15 94% 111 99% 

Meio da manhã 60 88% 24 86% 14 85% 98 88% 

Almoço 68 100% 28 100% 16 100% 112 100% 

Lanche 68 100% 28 100% 15 94% 111 99% 

Jantar 68 100% 28 100% 16 100% 112 100% 

Ceia 29 41% 10 36% 5 31% 44 39% 
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1.3.2. Local das Refeições 
 

O que ressalta da observação da Tabela n.º 24, referente ao local onde as crianças 

habitualmente tomam as suas refeições, é o facto de não se encontrarem diferenças 

assinaláveis entre os grupos considerados. De facto, para a maioria das crianças, a casa é o 

local habitual para tomar o pequeno-almoço (96%), para jantar (96%) e para cear (100%). As 

refeições maioritariamente feitas na escola são o meio da manhã (99%), o almoço (85%) e o 

lanche (59%). 
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Normoponderais 

(n=68) 

Pré-Obesos 

(n=28) 

Obesos 

(n=16) 

Total 

(N=112)  

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Pequeno-almoço: 

Em casa 66 97% 28 100% 14 93% 108 96% 

Na escola 2 3% - - 1 7% 3 3% 

Meio da manhã: 

Em casa - - 1 4% - - 1 1% 

Na escola 60 100% 23 96% 14 100% 97 99% 

Almoço: 

Em casa 8 12% 7 25% 1 6% 17 15% 

Na escola 60 88% 21 75% 14 88% 95 85% 

Lanche: 

Em casa 24 35% 14 50% 8 53% 46 41% 

Na escola 44 65% 14 50% 7 47% 65 59% 

Jantar: 

Em casa 66 97% 28 100% 13 87% 107 96% 

No restaurante 2 3% - - 2 13% 4 3% 

Ceia: 

Em casa 29 100% 10 100% 5 100% 44 100% 
������ ������������������!��������������"�#��$!������%"������������������#��"���&����"�����$!���������
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1.3.3. Alimentos Habitualmente Ingeridos a Cada Refeição 
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Ao pequeno-almoço, os alimentos habitualmente consumidos pela amostra em questão 

incluem leite e alimentos com leite (88%) e pão, cereais e massas (54%). Não há diferenças a 

registar entre os alimentos ingeridos pelos diferentes grupos em análise (Tabela n.º 25). 
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Normoponderais 

(n=68) 

Pré-Obesos 

(n=28) 

Obesos 

(n=15) 

Total 

(N=111) Alimentos 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Leite e alimentos 

com leite 
61 90% 25 89% 13 81% 99 88% 

Óleos e gorduras 1 1% 1 6% - - 2 2% 

Pão, cereais e massas 32 47% 19 68% 9 56% 60 54% 

Bolos, bolachas e 

sobremesas 
4 6% 1 6% - - 5 4% 

Hortaliça e legumes 2 3% - - - - - - 

Fruta 4 6% 1 6% 4 25% 9 8% 
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Os alimentos mais vezes referidos como sendo parte da refeição a meio da manhã 

incluem pão, cereais e massas (46%), bolos, bolachas e sobremesas (32%) e leite e alimentos 
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com leite (31%). Ressalta ainda da observação da Tabela n.º 26 que os grupos analisados 

diferem essencialmente no consumo de refrigerantes e sumos, maior nos grupos de crianças 

com obesidade (17%) e no grupo das crianças com pré-obesidade (13%). Em relação a este 

grupo de alimentos, a percentagem é de apenas 7% para as crianças normoponderais. 
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Normoponderais 

(n=60) 

Pré-Obesos 

(n=24) 

Obesos 

(n=14) 

Total 

(n=98) Alimentos 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Leite e alimentos 

com leite 
15 25% 10 42% 5 36% 30 31% 

Carne, peixe e ovos 2 3% - - - - 2 2% 

Óleos e gorduras 2 3% 2 8% - - 4 4% 

Pão, cereais e massas 25 42% 12 50% 8 57% 45 46% 

Bolos, bolachas e 

sobremesas 
18 30% 8 33% 5 36% 31 32% 

Fruta 14 23% 2 8% 5 36% 21 21% 

Refrigerantes e 

sumos 
4 7% 3 13% 2 17% 9 9% 
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As respostas obtidas indicam que os alimentos ingeridos ao almoço são 

essencialmente carne, peixe e ovos (94%) e hortaliça e legumes (49%). As respostas 

distribuem-se de forma uniforme por todos os grupos, assinalando-se o maior consumo de 
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óleos e gorduras por parte dos grupos das crianças com obesidade (50%) e com pré-obesidade 

(36%), por comparação com os normoponderais (24%), como indicado na Tabela n.º 27. 
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Normoponderais 

(n=68) 

Pré-Obesos 

(n=28) 

Obesos 

(n=16) 

Total 

(N=112) Alimentos 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Leite e alimentos 

com leite 
2 3% - - - - 2 2% 

Carne, peixe e ovos 63 93% 28 100% 14 88% 105 94% 

Óleos e gorduras 16 24% 10 36% 8 50% 34 30% 

Pão, cereais e massas 12 18% 3 11% 4 25% 19 17% 

Bolos, bolachas e 

sobremesas 
6 9% 5 18% 1 6% 12 11% 

Hortaliça e legumes 34 50% 12 43% 9 56% 55 49% 

Fruta 24 35% 18 64% 9 56% 51 46% 

Refrigerantes e 

sumos 
17 25% 3 11% 1 6% 21 19% 

Comida rápida com 

molhos 
9 13% 1 6% 1 6% 11 10% 
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Ao lanche, as crianças inquiridas consomem maioritariamente pão, cereais e massas 

(59%), leite e alimentos com leite (48%) e bolos, bolachas e sobremesas (33%). As respostas 

apresentam-se homogéneas dentro dos vários grupos em análise (Tabela n.º 28). 

 



A prevalência da obesidade nos alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo das escolas do Agrupamento D. Carlos I em Sintra                       

 

Paula Câmara 88/208

 

'�-���
�*.
$@
0
	�� �����
��1������
��
���#K�


Normoponderais 

(n=68) 

Pré-Obesos 

(n=28) 

Obesos 

(n=15) 

Total 

(N=111) Alimentos�

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Leite e alimentos 

com leite 
35 51% 12 43% 6 40% 53 48% 

Carne, peixe e ovos - - - - 1 7% 1 1% 

Óleos e gorduras - - 2 7% - - 2 2% 

Pão, cereais e massas 40 59% 18 64% 7 47% 65 59% 

Bolos, bolachas e 

sobremesas 
21 31% 9 32% 7 47% 37 33% 

Hortaliça e legumes 1 1% 1 4% - - 2 2% 

Fruta 11 16% 3 11% 5 33% 19 17% 

Refrigerantes e 

sumos 
6 9% 4 14% 3 20% 13 12% 

Comida rápida com 

molhos 
1 1% - - 1 7% 2 2% 
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O jantar segue um padrão idêntico ao registado para o almoço. De facto, carne, peixe 

e ovos constituem a parte principal desta refeição para 84% da amostra. A hortaliça e legumes 

têm também um peso assinalável, integrando o jantar de 41% das crianças inquiridas. Por fim, 

surge a fruta, referida por 37% destes jovens. Não se encontram diferenças significativas entre 

os grupos, como se observa na Tabela n.º 29. 
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Normoponderais 

(n=68) 

Pré-Obesos 

(n=28) 

Obesos 

(n=16) 

Total 

(N=112) Alimentos�

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Leite e alimentos 

com leite 
2 3% - - - - 2 2% 

Carne, peixe e ovos 55 81% 26 93% 13 81% 94 84% 

Óleos e gorduras 19 28% 11 39% 8 50% 38 34% 

Pão, cereais e massas 10 15% 2 7% 5 31% 17 15% 

Bolos, bolachas e 

sobremesas 
10 15% 4 14% 2 13% 16 14% 

Hortaliça e legumes 28 41% 12 43% 6 38% 46 41% 

Fruta 25 37% 10 36% 6 38% 41 37% 

Refrigerantes e 

sumos 
25 37% 9 32% 5 31% 39 35% 

Comida rápida com 

molhos 
19 28% 8 29% 3 19% 30 27% 
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Das 44 crianças que mencionam a ceia como uma refeição habitual, verifica-se que o 

leite e alimentos com leite (70%) representam os alimentos habituais (Tabela n.º 30). Pão, 

cereais e massas, por um lado e a fruta por outro, são referidos por 17% dos normoponderais 

e por 40% das crianças com obesidade. As crianças com pré-obesidade indicam os bolos, 

bolachas e sobremesas como podendo fazer parte da sua ceia, em 20% dos casos, enquanto as 

crianças com obesidade referem, para além dos alimentos lácteos e da fruta (40%), os 

refrigerantes (20%). 
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Normoponderais 

(n=29) 

Pré-Obesos 

(n=10) 

Obesos 

(n=5) 

Total 

(N=44) Alimentos 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Leite e alimentos 

com leite 
19 66% 10 100% 2 40% 31 70% 

Carne, peixe e ovos 1 3% - - - - 1 2% 

Pão, cereais e massas 5 17% 1 10% - - 6 14% 

Bolos, bolachas e 

sobremesas 
2 7% 2 20% - - 4 9% 

Fruta 5 17% 1 10% 2 40% 8 18% 

Refrigerantes e 

sumos 
2 7% - - 1 20% 3 7% 

 

1.4. Risco de Obesidade vs. Preferências Alimentares 

 

Para analisar a questão sobre o grau de preferência dos vários alimentos, procedeu-se, 

num primeiro momento, ao cálculo da média obtida para cada alimento, para o total da 

amostra (Tabela n.º 31) e à sua ordenação por ordem crescente de preferência (Gráfico n.º 5). 

Num segundo momento recorreu-se à análise de variância, com o objectivo de 

verificar se existem diferenças significativas entre os três grupos considerados quanto a essas 

preferências, tendo-se previamente verificado os princípios de normalidade e 

homocedasticidade da amostra (Pestana, M., e Gageiro, J., 2000, e Maroco, J., 2003). 

Segundo tais autores, este teste permite comprovar se as médias de quatro amostras 

independentes diferem quanto a uma condição ou característica que se pretende avaliar. Para 

esta análise, as crianças normoponderais, as com pré-obesidade e as com obesidade 

constituíram os factores considerados, enquanto que as variáveis dependentes definidas foram 

o grau de preferência sobre os vários alimentos. 
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A partir da observação da Tabela n.º 31, verifica-se que os alimentos preferidos das 

crianças destas escolas são a carne (M=4,55; d.p.=0,848; mínimo=1,00; máximo=5,00; 

N=110), o leite (M=4,51; d.p.=0,775; mínimo=1,00; máximo=5,00; N=110) e a fruta (M=4,47; 

d.p.=0,848; mínimo=1,00; máximo=5,00; N=108). Aqueles que obtiveram o valor médio mais 

baixo, traduzindo os alimentos menos apreciados por estas crianças, foram 

feijão/grão/ervilhas (M=3,18; d.p.=1,485; mínimo=1,00; máximo=5,00; N=110), legumes 

(M=3,46; d.p.=1,421; mínimo=1,00; máximo=5,00; N=104) e lasanha (M=3,83; d.p.=1,450; 

mínimo=1,00; máximo=5,00; N=109). 
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Alimentos N Mínimo Máximo M DP 

Massas 112 1 5 4,18 0,942 

Pão 111 2 5 4,20 0,711 

Arroz 111 1 5 4,21 0,906 

Batatas 110 1 5 4,15 0,985 

Fruta 108 1 5 4,47 0,848 

Legumes 104 1 5 3,46 1,421 

Cereais 108 1 5 4,34 0,787 

Feijão/grão/ervilhas 110 1 5 3,18 1,485 

Sopa 111 1 5 3,93 1,284 

Carne 110 1 5 4,55 0,699 

Peixe 110 1 5 3,84 1,121 

Ovos 108 1 5 4,02 1,160 

Leite 110 1 5 4,51 0,775 

Iogurtes 107 1 5 4,21 0,978 

Fiambre/mortadela/chouriço 110 1 5 4,02 0,958 

Bolos e sobremesas doces 107 1 5 4,02 1,009 

Refrigerantes/coca-cola/sumo 111 1 5 3,91 1,172 

Pizzas 110 1 5 4,30 0,914 

Lasanha 109 1 5 3,83 1,450 

Hambúrgueres 112 1 5 4,13 1,006 
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No Gráfico n.º 5 pode observar-se a ordenação dos alimentos por ordem crescente de 

preferência. O que ressalta desta representação gráfica é a proximidade dos valores médios 

dos alimentos, não permitindo uma clara distinção das preferências das crianças. 
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Na Tabela n.º 32 verificamos que não existem diferenças estatisticamente 

significativas na preferência sobre os alimentos nos três grupos considerados (p>0,05). No 

entanto, pode ver-se a partir das médias obtidas para cada um dos grupos, quais os seus 

alimentos preferidos (assinalados a cinzento-escuro) e quais os menos apreciados (assinalados 

a cinzento-claro). Assim, para o grupo dos normoponderais, a preferência vai para o leite 

(M=4,55), enquanto as crianças com pré-obesidade e as com obesidade preferem a carne 

(M=4,61 e 4,81, para crianças com pré-obesidade e com obesidade, respectivamente). Feijão, 

grão e ervilhas recebe os valores médios mais baixos nos três grupos (M=3,20; 3,43; e 2,69, 

para normoponderais, crianças com pré-obesidade e com obesidade, respectivamente). 
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Normo-

ponderais 
Pré-Obesos Obesos   

Alimentos 

M M M F Sig. 

Massas 4,16 4,21 4,19 0,031 0,969 

Pão 4,30 4,11 3,94 2,007 0,139 

Arroz 4,28 4,00 4,25 0,989 0,375 

Batatas 4,07 4,41 4,00 1,311 0,274 

Fruta 4,42 4,52 4,63 0,411 0,644 

Legumes 3,34 3,58 3,75 0,643 0,528 

Cereais 4,35 4,44 4,13 0,841 0,434 

Feijão/grão/ervilhas 3,20 3,43 2,69 1,283 0,281 

Sopa 3,82 4,11 4,06 0,589 0,557 

Carne 4,45 4,61 4,81 1,863 0,160 

Peixe 3,77 3,89 4,00 0,308 0,735 

Ovos 4,05 4,07 3,81 0,298 0,743 

Leite 4,55 4,44 4,44 0,262 0,770 

Iogurtes 4,32 4,04 4,00 1,206 0,304 

Fiambre/mortadela... 4,04 4.04 3,87 0,215 0,807 

Bolos e sobremesas... 3,98 4,11 4,00 0,145 0,865 

Refrigerantes... 3,81 4,18 3,88 1,006 0,369 

Pizzas 4,23 4,43 4,38 0,535 0,587 

Lasanha 3,78 3,64 4,38 1,405 0,250 

Hambúrgueres 4,00 4,50 4,00 2,674 0,073 

 

 

1.5. Risco de Obesidade vs. Frequência Alimentar 

 

1.5.1. Leite e Derivados 
 

Não se registam diferenças significativas no consumo por semana de produtos lácteos 

entre os três grupos em análise (p>0,05), como se pode verificar na Tabela n.º 33. A 

observação das médias permite perceber que os produtos mais ingeridos são, nos três grupos, 
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o leite meio gordo e os iogurtes. Por outro lado, o produto menos consumido é o queijo 

fresco. 
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Normo-

ponderais 
Pré-Obesos Obesos   Produtos 

lácteos/semana 
M M M F Sig. 

Leite gordo 1,82 1,69 2,06 0,293 0,747 

Leite meio gordo 3,62 3,46 3,56 0,083 0,921 

Leite magro 1,68 1,83 2,00 0,345 0,709 

Iogurtes 3,09 3,04 3,69 1,084 0,342 

Queijo fresco 2,03 1,86 1,63 0,754 0,473 

Queijo 

flamengo/barras 
2,43 2,18 3,00 1,504 0,227 

 

Como se observa no Anexo n.º 8 – (Quadro 8a, Quadro 8c, Quadro 8e, e Quadro 8f) a 

maioria das crianças nunca ingere leite gordo (71%), leite magro (66%), queijo fresco (49%) 

e queijo flamengo/barras (42%). O leite meio gordo é consumido mais de 5 vezes por semana 

por 50% dos inquiridos, verificando-se ser esta a frequência mais vezes referida em todos os 

grupos (Quadro 8b). Também os iogurtes (Quadro 8d) são ingeridos mais de 5 vezes por 

semana pela maioria das crianças (28%). Apenas no grupo das crianças com pré-obesidade a 

maioria das respostas recai na opção “4 a 5 vezes por semana” (28%). 

Todos os inquiridos que consomem estes produtos referem fazê-lo, maioritariamente, 

“1 a 2 vezes por dia”, frequência esta obtida para todos os grupos e para todos os alimentos 

(Anexo n.º 8 – Quadro 8a a Quadro 8f). 
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1.5.2. Carnes, Peixes e Ovos 
 

 

Também no que respeita ao consumo de carnes, peixe e ovos, não se encontram 

diferenças significativas entre os grupos em estudo (p>0,05). Verifica-se que os alimentos 

mais vezes ingeridos na semana são, para todos os grupos, fiambre/presunto/paio (M=2,65; 

2,54 e 3,06 para os normoponderais, para as crianças com pré-obesidade e para as com 

obesidade, respectivamente). A estes junta-se a carne de peru/frango/coelho no grupo das 

crianças com obesidade, com a mesma frequência semanal (M=3,06). Apesar das diferenças 

entre os grupos não terem significado estatístico, observa-se que o grupo das crianças com 

obesidade apresenta valores médios mais elevados, correspondendo estes a um maior 

consumo de todos os alimentos, com excepção da carne de borrego/cabrito, do fígado de 

vaca, porco, mão, chispe e dobrada, da mortadela, chouriço, alheira e salsicha, e do 

toucinho, bacon, entremeada (Tabela n.º 34). 
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Normo-

ponderais 
Pré-Obesos Obesos   Carnes, peixe e 

ovos/semana 
M M M F Sig. 

Ovo 1,96 2,11 2,13 0,316 0,730 

Carne de porco 2,50 2,21 2,81 1,166 0,316 

Carne de frango/peru... 2,36 2,41 3,06 2,389 0,097 

Carne de vaca 2,57 2,32 2,94 1,310 0,274 

Carne de 

borrego/cabrito 
1,85 1,89 1,80 0,030 0,971 

Fígado de vaca/porco... 1,51 1,64 1,50 0,163 0,850 

Fiambre/presunto... 2,65 2,54 3,06 0,744 0,477 

Mortadela/chouriço... 2,16 2,07 2,13 0,040 0,961 

Toucinho/bacon... 1,69 1,54 1,56 0,286 0,752 



A prevalência da obesidade nos alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo das escolas do Agrupamento D. Carlos I em Sintra                       

 

Paula Câmara 96/208

Normo-

ponderais 
Pré-Obesos Obesos   Carnes, peixe e 

ovos/semana 
M M M F Sig. 

Peixe gordo... 2,16 2,07 2,31 0,185 0,831 

Peixe magro... 2,04 2,18 2,38 0,544 0,582 

Bacalhau 2,12 2,14 2,25 0,089 0,915 

Peixe em conserva... 2,10 1,86 2,13 0,439 0,646 

Lulas/choco/polvo 1,90 1,68 1,94 0,389 0,678 

Marisco 1,52 1,50 1,56 0,018 0,982 

 

Como se vê nos quadros apresentados no Anexo n.º 9, “1 a 2 vezes por semana” 

constitui a frequência mais vezes referida para os alimentos ovos (52%), carne de porco 

(36%), carne de frango/peru/coelho (41%), carne de vaca (43%), fiambre/presunto/paio 

(30%), e bacalhau (70%). Os restantes alimentos apresentam a percentagem mais elevada na 

opção “nunca”, embora em alguns casos esta se encontre muito próxima da frequência “1 a 2 

vezes por semana”. O consumo diário é de “1 a 2 vezes por dia” para todos os alimentos. 

 

 

1.5.3. Óleos e Gorduras 
 

 

Relativamente ao consumo de óleos e gorduras, e como se observa na Tabela n.º 35, 

os grupos não diferem significativamente entre si (p>0,05). Pode, contudo, verificar-se a 

mesma tendência anteriormente descrita, uma vez que as médias são mais elevadas no grupo 

das crianças com obesidade na generalidade dos alimentos considerados, com excepção da 

manteiga, da banha e dos fritos. Verifica-se ainda que, neste grupo alimentar, os produtos 

mais ingeridos são a manteiga, para os grupos dos normoponderais (M=3,03) e das crianças 

com pré-obesidade (M=3,00), e o azeite, para o grupo das crianças com obesidade (M=3,56). 
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Normo-

ponderais 
Pré-Obesos Obesos   Óleos e gorduras/ 

semana 
M M M F Sig. 

Azeite 2,85 2,46 3,56 2,918 0,058 

Óleo 2,41 2,21 3,00 1,518 0,224 

Margarina 2,06 2,19 2,94 2,399 0,096 

Manteiga 3,03 3,00 2,13 2,809 0,065 

Natas 1,78 1,82 2,25 0,080 0,418 

Banha 1,30 1,32 1,25 0,035 0,966 

Fritos (batatas fritas...) 2,71 2,25 2,56 1,213 0,301 

 

A análise das frequências de resposta para este grupo de alimentos (apresentada nos 

quadros do Anexo n.º 10), permite observar que a maioria das crianças nunca consome óleo 

(36%), margarina (45%), natas (57%) ou banha (85%). Todos os restantes alimentos são 

ingeridos maioritariamente “1 ou 2 vezes por semana”. O azeite, a margarina e o óleo 

apresentam um consumo mais frequente no grupo das crianças com obesidade. Aqueles que 

ingerem estes produtos, fazem-no entre “1 a 2 vezes por dia”. 

 

1.5.4. Pão, Cereais e Derivados 
 

Apesar de as diferenças entre os grupos não serem estatisticamente significativas, 

verifica-se um comportamento alimentar heterogéneo quanto ao consumo de pão, cereais e 

derivados, como se constata na Tabela n.º 36. Na realidade, ao considerar o grupo dos 

normoponderais, o alimento mais frequentemente ingerido na semana é o pão branco de 

forma e tostas (M=3,15), referido como sendo consumido “mais de 5 vezes por semana” por 
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32% das crianças deste grupo (Anexo n.º 11, Quadro 11a). Já para o grupo das crianças com 

pré-obesidade, a maior frequência recai nos flocos ou cereais açucarados (M=3,21), com 32% 

dos inquiridos a ingerirem este alimento “mais de 5 vezes por semana” (Anexo n.º 11, Quadro 

11e). Finalmente, para as crianças com obesidade, o alimento mais consumido por semana é o 

arroz (M=3,56), ingerido “3 vezes por semana” por 25% dos casos e ainda “mais de 5 vezes 

por semana” por outros 25%. (Anexo n.º 11, Quadro 11g). Mais uma vez verifica-se que, de 

uma forma geral, as crianças com obesidade apresentam um maior consumo de todos os 

alimentos, com excepção do pão branco, flocos açucarados e flocos com frutos secos. 
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Normo-

ponderais 
Pré-Obesos Obesos   Pão, cereais e 

derivados/semana 
M M M F Sig. 

Pão branco, forma... 3,15 2,96 3,06 0,152 0,859 

Pão integral... 2,13 1,96 2,50 0,753 0,473 

Broa de milho 1,66 1,43 1,75 0,510 0,602 

Flocos não açucarados 2,63 2,07 2,73 1,382 0,256 

Flocos açucarados 2,79 3,21 2,63 0,879 0,418 

Flocos com frutos secos 1,76 1,71 1,69 0,028 0,973 

Arroz 3,13 2,71 3,56 2,297 0,105 

Massas... 2,72 2,79 3,38 1,739 0,181 

 

1.5.5. Bolos, Bolachas e Sobremesas 
 

Relativamente ao consumo de bolos, bolachas, sobremesas e doces regista-se uma 

diferença significativa no consumo de bolachas doces/biscoitos (F(2)=3,832) p<0,05). 

Verifica-se que os normoponderais (M=2,55) ingerem significativamente mais bolachas doces 

e/ou biscoitos do que as crianças com pré-obesidade (M=1,96) e as com obesidade (M=1,75). 

No Anexo n.º 12 – Quadro 12b, observa-se que 33% dos normoponderais consomem 
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bolachas doces “1 ou 2 vezes por semana”, 15% “3 vezes por semana”, e 16% “mais de 5 

vezes por semana”. Não se encontram outras diferenças significativas, sendo de notar que, 

mais uma vez, é o grupo das crianças com obesidade que ingere mais frequentemente a 

maioria dos alimentos aqui considerados, excepção feita às bolachas doces/biscoitos, aos 

croissants/bolos de pastelaria/bolos caseiros e ao chocolate em barra (Tabela n.º 37). 
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Normo-

ponderais 
Pré-Obesos Obesos   Bolos, bolachas, 

sobremesas e doces 
M M M F Sig. 

Bolachas integrais ... 2,35 2,25 2,50 0,150 0,861 

Bolachas doces ... 2,55 1,96 1,75 3,832 0,025* 

Croissants, bolos ... 2,16 2,16 2,00 0,184 0,832 

Chocolate em barra ... 2,37 2,48 1,63 2,059 0,133 

Geleias ... 1,57 1,59 1,88 0,522 0,595 

Sobremesas ... 1,71 1,75 1,81 0,066 0,936 

Gelados 2,43 2,56 2,69 0,267 0,766 

Açúcar ... 1,60 1,63 1,94 0,607 0,547 
* p<0,05. 

 

 

A observação dos quadros apresentados no Anexo n.º 12 permite concluir que os 

alimentos mais vezes consumidos são os gelados, 42% da amostra consome gelados “1 a 2 

vezes por semana”, e as bolachas doces/biscoitos, ingeridas por 35% do total da amostra. O 

consumo diário é, para todos os alimentos, de “1 a 2 vezes por dia”. 
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1.5.6. Hortaliça, Legumes, Fruta 
 

A fruta fresca representa o alimento mais vezes consumido por todos os grupos 

(M=3,62; 3,57; e 4,19 para as crianças normoponderais, com pré-obesidade e com obesidade, 

respectivamente). A sopa constitui o segundo alimento mais vezes ingerido por semana, em 

todos os grupos (M=3,54; 3,29; e 3,50 para as crianças normoponderais, com pré-obesidade e 

com obesidade respectivamente). Mais uma vez, as médias mais elevadas são obtidas pelo 

grupo das crianças com obesidade em todos os alimentos, excepto sopa de legumes, fruta em 

calda, frutos secos e azeitonas (Tabela n.º 38). 

 

'�-���
�*.
8@
0
	����
0
��,����(��
��
����� �D�� ���
��
N������(��5
��1� ��
�
�����
���
'�J�

E��2��


Normo-

ponderais 
Pré-Obesos Obesos   Hortaliças, legumes, 

fruta/semana 
M M M F Sig. 

Sopa de legumes ... 3,54 3,29 3,50 0,306 0,737 

Salada (alface ...) 2,82 2,54 3,06 0,640 0,529 

Leguminosas ... 2,21 2,04 2,44 0,443 0,643 

Ervilhas, favas 1,67 1,79 2,19 1,223 0,298 

Fruta fresca 3,62 3,57 4,19 1,149 0,321 

Fruta em calda 1,69 1,79 1,27 0,942 0,393 

Frutos secos 1,40 1,54 1,31 0,316 0,730 

Azeitonas 1,60 1,61 1,47 0,103 0,902 

 

A análise anterior pode ser conferida no Anexo n.º 13, em que se verifica que 37% dos 

inquiridos afirmam consumir sopa “mais de 5 vezes por semana”, enquanto para a fruta fresca 

esta percentagem sobe a uns significativos 45% (Quadro 13a). Em todos os outros alimentos, 

a frequência mais elevada recai na opção de resposta “nunca”. Mais uma vez, a frequência 

diária é maioritariamente “1 a 2 vezes por dia”. 
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1.5.7. Bebidas 
 

No grupo das bebidas, a mais vezes consumida é a água (M=4,39; 4,29; e 4,25 para as 

crianças normoponderais, com pré-obesidade e com obesidade, respectivamente). De seguida, 

encontram-se os sumos sem gás para os grupos normoponderais (M=3,10) e de crianças com 

pré-obesidade (M=2,68) e os sumos naturais para o grupo das crianças com obesidade 

(M=3,50). Mais uma vez, se regista uma ingestão superior de todas as bebidas, exceptuando 

os sumos sem gás, a água, o café e o vinho, no grupo das crianças com obesidade (Tabela n.º 

39), apesar de as diferenças não possuírem significado estatístico. 
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Normo-

ponderais 
Pré-Obesos Obesos   

Bebidas/semana 

M M M F Sig. 

Sumos com gás 2,06 2,07 2,19 0,049 0,953 

Sumos sem gás 3,10 2,68 2,53 1,328 0,269 

Sumos naturais 2,93 2,39 3,50 2,869 0,061 

Coca-cola 1,99 1,93 2,06 0,049 0,952 

Água 4,39 4,29 4,25 0,122 0,896 

Chá de ervas 1,53 1,64 2,13 1,800 0,170 

Chá preto 1,46 1,39 1,50 0,065 0,937 

Café 1,34 1,11 1,13 1,193 0,307 

Vinho 1,09 1,07 1,06 0,034 0,966 

Cerveja 1,09 1,07 1,31 1,238 0,294 

Licores 1,15 1,04 1,31 0,943 0,393 

 

Os sumos sem gás (33%) e os sumos naturais (28%) constituem as únicas bebidas, 

para além da água, que obtêm percentagens significativas na opção “1 ou 2 vezes por 

semana”. Todas as restantes bebidas revelam a maior percentagem na opção “nunca” (Anexo 

n.º 14 – Quadro 14a a Quadro 14l). Quanto ao consumo diário, este recai na opção “1 a 2 
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vezes por dia” em todas as bebidas, com excepção da água, que regista uma percentagem de 

39% de respostas “mais de 5 vezes por dia”. 

 

1.5.8. Comida Rápida e Molhos 
 

Não se assinalam diferenças significativas na ingestão de comida rápida e molhos 

pelos três grupos de crianças (p>0,05). Verifica-se que para as crianças normoponderais e 

com pré-obesidade a maior frequência de consumo recai nas pizzas (M=1,97 e 2,18 para as 

crianças normoponderais e com pré-obesidade, respectivamente), enquanto no grupo das com 

obesidade, incide nas lasanhas (M=2,06) como se pode observa na Tabela n.º 40. Para todos 

estes alimentos, a maior frequência de respostas recai na opção “nunca”, como pode ver-se no 

Anexo n.º 15. O consumo diário é maioritariamente “1 a 2 vezes por dia”. 
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Normo-

ponderais 
Pré-Obesos Obesos   Comida rápida e 

molhos/semana 
M M M F Sig. 

Pizzas 1,97 2,18 1,63 1,026 0,362 

Hambúrgueres 1,90 1,96 1,75 0,144 0,866 

Maionese 1,72 1,86 1,69 0,154 0,857 

Lasanhas 1,96 1,89 2,06 0,083 0,920 

Ketchup 1,79 1,96 1,75 0,229 0,795 
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1.6. Risco de Obesidade vs. Hábitos de Actividade Física 

 

1.6.1. Frequência com que Anda a Pé 
 

A maioria das crianças inquiridas nunca anda a pé ou vai a pé para a escola (41%). A 

análise por grupos permite verificar que esta tendência, encontrada para a amostra na sua 

totalidade, reflecte a realidade das crianças dos grupos normoponderais (41%) e com pré-

obesidade (50%). Na realidade, no grupo das crianças com obesidade, é de 56% a 

percentagem das que costumam andar a pé ou ir a pé para a escola (Tabela n.º 41). 
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Normoponderais 

(n=68) 

Pré-Obesos 

(n=28) 

Obesos 

(n=16) 

Total 

(N=112) Andar a pé 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Nunca 28 41% 14 50% 4 25% 46 41% 

Raramente 12 18% 3 11% 2 13% 17 15% 

Às vezes 7 10% 3 11% - - 10 9% 

Algumas vezes 8 12% 1 3% 1 6% 10 9% 

Muitas vezes 13 19% 7 25% 9 56% 29 26% 

 

 

1.6.2. Tempo Gasto a Andar a Pé 
 

Relativamente ao tempo gasto a andar a pé (Tabela n.º 42), observa-se que a maioria 

destas crianças gasta menos de 5 minutos nesta actividade. No grupo das que têm obesidade, 

38% das inquiridas referem gastar mais de 45 minutos a andar a pé. 
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Normoponderais 

(n=68) 

Pré-Obesos 

(n=28) 

Obesos 

(n=16) 

Total 

(N=112) Tempo 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Menos de 5 min 31 46% 14 50% 5 31% 50 45% 

Entre 5 e 15 min 14 21% 5 18% 1 6% 20 18% 

Entre 15 e 30 min 5 7% 3 11% 1 6% 9 8% 

Entre 30 e 45 min 9 13% 4 14% 2 13% 15 13% 

Mais de 45 min 9 13% 2 7% 6 38% 17 15% 

 

 

1.6.3. Frequência com que Anda de Bicicleta 
 

 

Das crianças inquiridas, 32% têm por hábito andar de bicicleta muitas vezes, nos seus 

tempos livres. Esta tendência encontra-se em todos os grupos, excepto no das crianças com 

obesidade, no qual 25% delas nunca o fazem, enquanto que 31% o fazem algumas vezes 

(Tabela n.º 43). 
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Normoponderais 

(n=68) 

Pré-Obesos 

(n=28) 

Obesos 

(n=16) 

Total 

(N=112) 
Andar de 

bicicleta 
Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Nunca 14 21% 3 11% 4 25% 21 19% 

Raramente 4 6% 3 11% 1 6% 8 7% 

Às vezes 13 19% 5 18% 3 19% 21 19% 

Algumas vezes 15 22% 6 21% 5 31% 26 23% 

Muitas vezes 22 32% 11 39% 3 19% 36 32% 

 

 



A prevalência da obesidade nos alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo das escolas do Agrupamento D. Carlos I em Sintra                       

 

Paula Câmara 105/208

1.6.4. Frequência com que Joga à Bola 
 

Jogar à bola nos tempos livres constitui uma prática frequente para 37% da amostra 

estudada. De facto, independentemente do grupo em que se inscrevem, a maioria das crianças 

refere jogar à bola muitas vezes. A excepção encontra-se no grupo das crianças com pré-

obesidade, em que a maioria (32%) refere nunca o fazer (Tabela n.º 44). 
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Normoponderais 

(n=68) 

Pré-Obesos 

(n=28) 

Obesos 

(n=16) 

Total 

(N=112) Jogar à bola 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Nunca 21 31% 9 32% 2 13% 32 29% 

Raramente 6 9% 1 5% 2 13% 9 8% 

Às vezes 2 3% 3 11% 3 18% 8 7% 

Algumas vezes 11 16% 8 28% 2 13% 21 19% 

Muitas vezes 28 41% 7 25% 7 43% 42 37% 

 

1.6.5. Frequência com que joga à apanhada, escondidas, skate, patins ou 
outra actividade que gaste muita energia 

 

Quanto às actividades em que se gasta muita energia (joga à apanhada escondidas 

skate patins ou outra actividade que gaste muita energia), 36% das crianças referem praticá-

las “muitas vezes”, surgindo 50% destas respostas do grupo das que têm obesidade e 35% do 

grupo das normoponderais. O que ressalta da Tabela n.º 45 é que a maioria destas crianças, 

independentemente do grau de obesidade, afirma praticar actividades enérgicas com alguma 

frequência (67% de respostas nas opções “algumas vezes” e “muitas vezes”, em conjunto), 

verificando-se uma percentagem conjunta de 33% daqueles que “nunca”, “raramente” ou “às 

vezes” praticam este tipo de actividades. 



A prevalência da obesidade nos alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo das escolas do Agrupamento D. Carlos I em Sintra                       

 

Paula Câmara 106/208

 

'�-���
�*.
9;
0
	#���������
��3�1�#��


Normoponderais 

(n=68) 

Pré-Obesos 

(n=28) 

Obesos 

(n=16) 

Total 

(N=112) 
Actividades 

enérgicas 
Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Nunca 4 6% 3 11% 3 19% 10 9% 

Raramente 8 12% 2 7% 1 6% 11 10% 

Às vezes 13 19% 3 11% - - 16 14% 

Algumas vezes 19 28% 12 43% 4 25% 35 31% 

Muitas vezes 24 35% 8 28% 8 50% 40 36% 

�
�

1.6.6. Tempo Gasto a Ver Televisão/Jogar Playstation 
�

 

Ver televisão, jogar jogos de computador ou playstation representa uma actividade 

muito frequente para 29% das crianças da amostra (Tabela n.º 46). Nos grupos das que têm 

pré-obesidade e obesidade as respostas que recaem na opção “Bastante tempo (mais de 4 

horas por dia)” são significativamente superiores (43% e 44% de respostas para cada grupo, 

respectivamente) às das normoponderais na mesma opção (21%). No entanto, o grupo das 

crianças com pré-obesidade é aquele que mais tempo dedica a este tipo de actividade (68% 

responde “Muito tempo (2 a 4 horas por dia)” ou “Bastante tempo (mais de 4 horas por dia)”). 
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Normoponderais 

(n=68) 

Pré-Obesos 

(n=28) 

Obesos 

(n=16) 

Total 

(N=112) Televisão/Jogos 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Nunca 4 6% 1 4% - - 5 4% 

Pouco tempo 

(- de 1h/dia) 
14 21% 4 14% 1 6% 19 17% 
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Normoponderais 

(n=68) 

Pré-Obesos 

(n=28) 

Obesos 

(n=16) 

Total 

(N=112) Televisão/Jogos 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Algum tempo 

(1 a 2 h/dia) 
15 22% 4 14% 6 37% 25 22% 

Muito tempo 

(2 a 4 h/dia) 
21 31% 7 25% 2 13% 30 27% 

Bastante tempo 

(+ de 4 h/dia) 
14 21% 12 43% 7 44% 33 29% 

 

1.6.7. Frequência com que Efectua Educação Física na Escola 
 

A maior parte dos participantes neste estudo (92%), informa frequentar aulas de 

educação física na escola. É no grupo das crianças com pré-obesidade (18%) que recai o 

maior número de alunos que não têm esta actividade escolar (Tabela n.º 47). 
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Normoponderais 

(n=68) 

Pré-Obesos 

(n=28) 

Obesos 

(n=16) 

Total 

(N=112) 
Tem aulas de 

Educação Física? 
Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Sim 65 96% 23 82% 15 94% 103 92% 

Não 3 4% 5 18% 1 6% 9 8% 

 

Daqueles que responderam afirmativamente à questão anterior, a maioria relata ter 

aulas de Educação Física “algumas vezes” por semana (97%). É residual o número daqueles 

que escolhem as outras opções de resposta (Tabela n.º 48). 
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Normoponderais 

(n=65) 

Pré-Obesos 

(n=23) 

Obesos 

(n=15) 

Total 

(N=103) Educação Física 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Raramente 1 2% - - - - 1 1% 

Às vezes 2 3% - - - - 2 2% 

Algumas vezes 62 95% 23 100% 15 100% 100 97% 

 

1.6.8. Frequência com que Efectua Educação Física Fora da Escola 
 

Uma percentagem significativa de 64% de crianças pratica desporto fora da escola 

(Tabela n.º 49). Verifica-se uma distribuição semelhante em todos os grupos. 

 

'�-���
�*.
9C
0
��B��#�
��
���2����
����
��
��#���


Normoponderais 

(n=68) 

Pré-Obesos 

(n=28) 

Obesos 

(n=16) 

Total 

(N=112) 

Pratica algum 

desporto fora da 

escola? Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Sim 45 66% 17 61% 10 63% 72 64% 

Não 23 34% 11 39% 6 37% 40 36% 

 

“Algumas vezes” por semana é a frequência com que a maioria das crianças inquiridas 

diz praticar desporto fora da escola (64%). Esta tendência encontra-se em todos os grupos 

considerados (Tabela n.º 50). 
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Normoponderais 

(n=45) 

Pré-Obesos 

(n=17) 

Obesos 

(n=10) 

Total 

(N=72) 
Desporto 

extra-escolar 
Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Raramente 2 4% - - - - 2 3% 

Às vezes 4 9% 3 18% 1 10% 8 11% 

Algumas vezes 29 64% 9 53% 8 80% 46 64% 

Muitas vezes 10 22% 5 29% 1 10% 16 22% 
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Com o objectivo de aprofundar os resultados anteriormente apresentados e de 

responder à hipótese colocada por este estudo – “Há relação entre a obesidade nas crianças 

dos 7 aos 11 anos de idade, que frequentem os 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo das escolas básicas 

do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra e a actividade física” – recorreu-se ao cálculo do 

coeficiente de correlação de Pearson. Este teste estatístico permite verificar quais as relações 

entre as variáveis em estudo e, ao mesmo tempo, a intensidade e a direcção da associação 

entre essas variáveis, como refere Maroco, J. (2003). 

Assim, foram considerados para esta análise o peso e o IMC das crianças inquiridas, 

enquanto indicadores de obesidade, e as questões E1 a E6, E8 e E9 do questionário aplicado, 

que operacionalizam a variável actividade física. A opção pelo coeficiente de Pearson 

justifica-se por estas perguntas serem respondidas numa escala tipo Likert de 5 pontos, que 

pode ser considerada de natureza intervalar (Bryman, A., e Cramer, D., 1992, e Pestana, M., e 

Gageiro, J., 2000). 

Os resultados obtidos apresentam-se na Tabela n.º 51. Como seria de esperar, o IMC e 

o peso correlacionam-se de forma significativa entre si (r=-0,912; p<0,01). Verifica-se que 

não existem associações significativas entre o IMC e o peso e qualquer das variáveis que 

operacionalizam a actividade física (p>0,05). As associações entre estas variáveis podem ser 

consideradas muito fracas (Pestana, M., e Gageiro, J., 2000), encontrando-se abaixo de 0,2. 

Por outro lado, registam-se apenas três correlações de sinal negativo, entre o 

peso/IMC e as variáveis andar de bicicleta (r=-0,098; p>0,05/r=-0,117;p>0,05), Educação 

Física na escola (r=-0,037; p>0,05/r=-0,013; p>0,05) e Educação Física fora da escola (r=-

0,078; p>0,05/r=-0,006; p>0,05), as quais indicam que apenas nestas actividades existe uma 
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relação inversamente proporcional entre a prática/frequência das mesmas e o peso/IMC. Ou 

seja, o peso e o IMC aumentam quando sua prática diminui. 

As associações significativas encontradas referem-se à relação entre andar a pé (ou ir 

a pé para a escola) e caminhar (r=0,564; p<0,01), entre andar a pé e andar de bicicleta 

(r=0,188; p<0,05), e entre andar a pé e actividades enérgicas (r=0,271; p<0,05). A relação 

entre caminhar e andar de bicicleta é igualmente significativa (r=0,281; p<0,05), assim como 

a relação entre jogar à bola e actividades não enérgicas (r=0,190; p<0,01). Tratando-se de 

correlações positivas, pode afirmar-se que quanto mais se pratica umas das actividades, maior 

é a prática da outra actividade. 

Há ainda a registar duas correlações significativas e negativas entre a frequência das 

aulas de Educação Física na escola e andar de bicicleta (r=-0,260; p<0,01), por um lado, e por 

outro, entre a frequência das aulas de Educação Física na escola e actividades não enérgicas 

(r=-0,280; p<0,01). Estes dados indicam que a uma maior frequência de aulas por semana está 

significativamente associada uma menor frequência de andar de bicicleta e um menor tempo 

gasto a ver televisão ou com jogos de computador. 
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Peso 1,00 0,912 0,182 0,054 -0,098 0,108 0,032 0,080 -0,037 -0,078 

2. IMC  1,00 0,163 0,095 -0,117 0,077 0,006 0,121 -0,013 -0,006 

3. Andar a pé   1,00 0,564 0,188 0,072 0,271 -0,091 -0,130 0,033 

4. Caminhar    1,00 0,181 -0,053 0,281 0,146 -0,076 0,060 

5. Bicicleta     1,00 0,146 0,138 0,184 -0,260 0,042 

6. Jogar à bola      1,00 0,066 0,190 -0,90 0,110 

7. Enérgicas       1,00 0,121 0,111 0,112 

8. Não enérgicas        1,00 -0,280 0,160 

9. Ed. Física         1,00 0,040 

10. Extra          1,00 
�  p<0,05; �  p<0,01. 
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Face aos resultados anteriormente apresentados, deve rejeitar-se a hipótese colocada, 

uma vez que não foram encontradas relações entre a obesidade nas crianças que frequentem 

os 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo das escolas básicas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra e a 

actividade física. 

Em complemento desta análise, verificou-se se existiam diferenças na prática de 

exercício físico entre os meninos e as meninas que participaram neste estudo. Para tal, 

recorreu-se ao teste t-student, que permite comprovar se as médias de duas amostras 

independentes diferem quanto a uma condição ou característica que se pretende avaliar 

(Pestana, M., e Gageiro, J., 2000). 

Verifica-se, a partir da Tabela n.º 52, que não existem diferenças estatisticamente 

significativas em nenhuma das actividades avaliadas (p>0,05), excepto no jogar à bola 

[t(110)=6,035; p<0,001]. De facto, os meninos jogam significativamente mais vezes à bola 

(M=4,07) do que as meninas (M=2,38). 
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Meninas 

(n=) 

Meninos 

(n=) 
   

Actividades 

Média Média t g.l. Sig. 

Andar a pé/ir a pé para a escola 2,56 2,70 0,446 110 0,656 

Quanto tempo gasta 2,38 2,34 -0,156 109 0,876 

Andar de bicicleta 3,19 3,63 1,589 110 0,115 

Jogar à bola 2,38 4,07 6,035 110 0,000* 

Actividades enérgicas 3,88 3,63 -1,033 110 0,304 

Ver televisão/jogos de computador 3,56 3,63 0,330 110 0,742 

Educação Física 3,87 3,18 -1,680 110 0,096 

Desporto extra-escolar 2,71 3,18 1,602 110 0,112 
* p<0,001. 
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 PARTE V – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS I 

 

 

1. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS DOS 
QUESTIONÁRIOS 

 

Após apresentação e análise dos dados, procedeu-se à discussão dos mesmos, 

realçando aspectos que considerámos pertinentes, pois o estudo realizado apresenta resultados 

preocupantes no que respeita à prevalência apresentada de pré-obesidade e obesidade. 

Igualmente preocupantes são alguns resultados referentes a hábitos alimentares e de 

actividade física das crianças dos 3º e 4º anos do 1º ciclo das escolas do Agrupamento D. 

Carlos I, em Sintra, no ano lectivo 2005-2006. 

A amostra deste estudo constitui um ponto a realçar desta investigação. É 

representativa da população alvo interveniente no ensaio. Estudaram-se 53,6% de crianças do 

sexo masculino e 46,4% do sexo feminino. A população alvo era de 54,5% masculina e 45,5% 

do sexo feminino, o que vai no futuro permitir que se comparem os resultados com outros 

estudos semelhantes e de base populacional. 

O cálculo dos parâmetros de tendência central e dispersão dos valores e de 

distribuição de frequência mostra haver qualidade nos resultados obtidos. 

 

1.1. Caracterização da Amostra 

 

Considera-se de vital importância proceder à avaliação directa das medidas 

antropométricas (peso, altura), uma vez que, como referem Hill, A., e Roberts, J. (1997), é 

grande a diferença entre as medidas antropométricas reais e as avaliadas pelos próprios. A 
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precisão na avaliação destas medidas permite classificar as crianças em pré-obesos e obesos 

com fiabilidade. 

Tendo em conta o facto de 39% da população estudada estarem situados nos 

parâmetros de pré-obesidade e obesidade, segundo os critérios definidos por Cole, T. (2000), 

isso permite-nos identificar um grupo de risco elevado, com grande predisposição para altos 

índices de morbilidade e mortalidade no futuro, como é referido pelo PNCO (2005) da DGS 

ao relembrar a OMS, quando esta prevê que, nos próximos 25 anos, 50% da população adulta 

serão obesos. As crianças de hoje, nomeadamente as deste estudo, apresentam grande 

probabilidade de virem a ser parte desses adultos se não houver uma intervenção apropriada, o 

que justifica a aplicação de programas de intervenção para a saúde dirigidos à prevenção e 

promoção desta, através da Educação para a Saúde. 

Isto também vai ao encontro do que diz Dietz, W. (1993), quando refere que cerca de 

50% das crianças e adolescentes obesos tornam-se adultos com doenças cardiovasculares e 

que cerca de 1/3 dos adultos obesos foram crianças e/ou adolescentes obesos. 

Pensamos que os resultados obtidos revelam, tal como defende a DGS, fortes e 

pertinentes indicadores justificativos do estabelecimento de prioridades para intervenção na 

prevenção desta nova epidemia. 

A prevalência de obesidade e pré-obesidade nas crianças intervenientes neste estudo é 

de 14% e 25%, respectivamente, sendo o total de crianças em risco de obesidade e obesas de 

39%. 

Este valor mostra-se ligeiramente mais elevado que o apresentado em alguns estudos 

nacionais, como, por exemplo, o PNCO (2005) da DGS, onde se refere que a prevalência da 

pré-obesidade e obesidade em crianças dos 7 aos 9 anos se aproxima de 31,5%. Já Padez, C. 

(2003/2004), num estudo semelhante, revela um índice de 31,6%. 
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Mais dados nacionais dão-nos conta de que este valor tem vindo a aumentar. Sousa, J. 

(2003) no seu estudo com adolescentes, apresenta um valor de 34,2%.  

A verificar-se este aumento gradual nos últimos anos da incidência de obesidade e 

pré-obesidade, os 39% encontrados neste estudo podem traduzir uma grande credibilidade e 

consistência do mesmo. 

No entanto, a prevalência de obesidade infantil encontrada (14%) revela-se superior à 

de outros estudos locais e a nível nacional, onde varia entre 7% e 11,3%. Esta disparidade 

pode ser justificada por vários factores, como dissemelhanças entre as populações estudadas, 

condições de avaliação dos parâmetros antropométricos e também diferentes tabelas de 

determinação do IMC. No entanto, vários autores defendem que o uso de tabelas diferentes 

não tem como consequência divergências significativas nos resultados obtidos na avaliação de 

percentil de IMC de acordo com as idades. 

Podemos constatar que a prevalência de crianças com obesidade neste estudo, 14%, e 

citando Sousa, J. (2003), apresenta valores semelhantes aos encontrados por outros autores em 

outros países, como Carazo, C. (1997), e Majens, L. (2001), que situam a prevalência da 

obesidade em 14,5% nas crianças espanholas. Já Cachera, M. (2001), determina a prevalência 

da obesidade infantil nas crianças francesas em 14%. 

Os dados obtidos neste estudo vão confirmar as afirmações de outros autores (como 

Padez C. e Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade), de que Portugal é o segundo 

país com maior prevalência de obesidade infantil na Europa. Se compararmos os nossos dados 

com os obtidos nos EUA e no Canadá, verificamos que estes são ligeiramente mais elevados, 

pois os estudos efectuados nos EUA por Freedman, D. (1997) e no Canadá por Tremblay, M. 

(2000) são de 15% e 20%, respectivamente. 
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No respeitante aos valores de prevalência de pré-obesidade deste estudo (25%), estes 

vão de encontro aos de alguns estudos europeus. Na Inglaterra, dados obtidos por Bundred, P. 

(2001), e Dietz, W. (2001), situam-se nos 23,6%. Já um valor de 20% foi encontrado por 

Barlow, S (1998) e 25% e 14% de Tremblay, M (2000). 

 

 

1.2. Risco de Obesidade vs. Sexo e Idade 

 

Nos resultados obtidos não se verificaram diferenças estatisticamente significativas no 

peso e no IMC dos meninos e meninas intervenientes neste estudo (p>0,05), não se 

confirmando assim a hipótese levantada quanto à possibilidade de haver diferenças 

significativas entre a prevalência de obesidade destas crianças e o sexo. 

Verificou-se, no entanto, que 47% dos meninos avaliados e 31% das meninas têm 

pré-obesidade e/ou obesidade, o que vai ao encontro de resultados de algumas investigações 

efectuadas em Portugal, como refere Ribeiro, J. (2003). Contudo, sabemos que existem 

estudos nacionais efectuados, nomeadamente por Padez, C. (2003/2004), nos quais se refere 

que a prevalência de excesso de peso como sendo mais elevada nas meninas que nos meninos, 

ideia esta reforçada pela DGS no PNCO (2005:8). 

No nosso estudo, outro resultado preocupante consiste em o valor da prevalência de 

crianças com pré-obesidade ser de 64%, enquanto o valor da prevalência de obesidade é de 

37%, nas crianças de 9 anos. Segue-se logo o grupo de 10 anos, com 21% de pré-obesidade e 

37% de obesidade. 

Pensamos que tal resultado se deve ao facto de a maioria da população inquirida se 

situar nestes grupos etários (9 anos – 53%; 10 anos – 24%). Pode-se justificar também por ser 
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uma das fases do ciclo da vida em que o corpo humano sofre grandes alterações, de forma 

acelerada, no crescimento físico e por vezes com algum desregulamento, como que a preparar 

o organismo para a etapa seguinte, a adolescência. Há autores a definir este estádio da vida 

das crianças como pré-adolescência. 

Sousa, J. (2003), em estudos efectuados com adolescentes, relata que é em grupos 

etários de idades entre os 10 e os 12 anos que se encontra uma maior prevalência de 

obesidade, o que concorda com resultados descritos em estudos em que a prevalência de 

obesidade se revela mais incidente, como é o caso de estudos efectuados por Lehingue, Y. 

(1999), Gomes, C. (2001), e Chinn, S. (2001). 

 

 

2. RISCO DE OBESIDADE VS. HÁBITOS ALIMENTARES 
 

2.1. Número de Refeições por Dia 

 

Podemos verificar que a grande maioria das crianças toma, no mínimo, cinco refeições 

por dia e por vezes seis. No entanto, o estudo revela que apenas 38% da amostra têm o hábito 

de cear e que 18% das crianças não efectuam a refeição a meio da manhã. Destaca ainda ser o 

grupo das crianças com obesidade aquele que menos refeições faz por dia. 

O antecedente vai ao encontro do que muitos autores defendem quando alegam que, 

quanto menor é o número de refeições por dia, maior o risco de desencadear compulsividade 

para com a comida e exageros nas refeições seguintes, como defende Carmo, I. (2003). 

As crianças que não tomam a refeição a meio da manhã e estão, na sua maioria, das 

8.00h às 13.00h sem comer mais nada correm o risco de desencadear comportamentos 

compulsivos para com a comida. Logo, torna-se preocupante, pelo facto de esta ser a idade 
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em que se adquirem certos hábitos e comportamentos que perduram pela vida adulta, como a 

compulsividade, que pode levar a níveis graves de obesidade quando não controlada. Por este 

motivo, como defende Correia, F (2004), não se deve estar mais de três horas sem comer, mas 

tentar fazer, no mínimo, seis refeições diárias. 

 

2.2. O Local das Refeições 

 

O presente estudo revela que todos os grupos analisados (normoponderais, com pré-

obesidade e com obesidade) tomam o maior número de refeições na escola (meio da manhã, 

almoço e lanche), só fazendo em casa, a maioria das vezes, o pequeno-almoço e o jantar. 

Estes dados reforçam o que alguns autores defendem ser uma das razões mais 

pertinentes para que a escola exerça um papel mais interveniente e preocupado com esta 

temática, e muito em especial junto dos encarregados de educação, principalmente agora que 

a obesidade infantil está a tomar proporções exacerbadíssimas e incontroláveis, como referem 

Sigulem, et al (2001), Sousa, J. (2003), e Society of Nutrition Education (1995). 

 

2.3. Alimentos Habitualmente Ingeridos a cada Refeição 

 

2.3.1. Pequeno-Almoço, Meio da Manhã e Lanche 
 

A alimentação ingerida ao pequeno-almoço é homogénea e com alimentos saudáveis 

(como leite e cereais) nos três grupos de crianças avaliadas, o que aparentemente não interfere 

com o aumento de prevalência de obesidade infantil. 
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O mesmo já não se pode dizer da refeição do meio da manhã. Verifica-se uma 

elevada percentagem de consumo de alimentos não saudáveis e inadequados, com 36% das 

crianças com obesidade e 33% de crianças com pré-obesidade a ingerirem bolos, bolachas e 

sobremesas. Destaca-se igualmente que 17% das crianças com obesidade bebem refrigerantes 

nesta refeição. 

De salientar que 36% das crianças com obesidade referem tomar leite, 57% 

consomem pão e cereais, 36% ingerem bolachas e sobremesas, 36% comem fruta e 17% 

bebem refrigerantes. 

É preocupante que estas crianças ingiram estes e outros tipos de alimentos (bolos, 

sumos, batatas fritas e outros alimentos do género a meio da manhã), facto confirmado pelos 

professores, pois como verificaremos no tratamento das entrevistas, constitui uma das 

situações mais relatadas e inquietantes para eles. 

 

12R Tenho três meninos que chegaram a semana passada de manhã a comer batatas fritas, logo pela manhã 

14R Não trazem lanche, 

27VA é assim, eu disse que havia alunos com uma alimentação muito deficiente, levam todos os dias chocolate 

19VC Que muitas crianças traziam batatas fritas, bolicaos 

25LA Trazem imensos açúcares, imensas bebidas com gás, imensos doces, pronto... 

37LB e quando falo sumos é refrigerantes com gás, por exemplo, que é o caso da coca-cola, do frisumo, dessas coisas 

assim 
Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 
 
 

O panorama é semelhante ou igual para a refeição do lanche. De salientar a 

importância da família na educação de hábitos alimentares, por ser esta quem fornece e 

prepara tais refeições. 

É sobejamente conhecido o ritmo alucinante e stressante em que se vive o dia-a-dia 

dos nossos tempos, que leva os pais a socorrerem-se do facilitismo da comida embalada 
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(bolicao e refrigerantes). Este tipo de alimentos é mais fácil de colocar dentro da mochila das 

crianças, não ocupa tempo a confeccionar, se compararmos com o que se leva a preparar uma 

peça de fruta e uma sandes de fiambre, como podemos verificar pelo que relata um 

entrevistado deste estudo. 

 

120CS Estou a dar o exemplo do bolicao porque é o bolicao que a gente vê, a gente vai à escola e vê qualquer miúdo de 

bolicao na mão ou um pacote de um snack qualquer... 

121CS Hã... Que é muito mais fácil nós pegarmos numa coisa dessas e pôr na mochila dos miúdos e está feito o lanche, 

não é 

176CS Nós não podemos exigir muito mais esforços às famílias que não têm mais por onde esticar. 

177CS Portanto, eu penso que tem que haver um, um, um, um investimento a nível da família.  

178CS a dimensão e se calhar fazer um bocadinho o paralelo do benefício/custo na família, 

179CS e do investimento em termos de tempo, que se calhar não é assim tanto quanto isso, hã.. 
Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 

 

Isto concorda com Carvalho, A., et al (1998), quando salientam a existência de uma 

relação entre o ambiente familiar, mais propriamente no que respeita aos hábitos alimentares, 

e a incidência da obesidade infanto-juvenil. Também Silva, T., e Franchini, B. (2004), citam 

Johnson e Johnson (1987), que referem a família como a principal influência no 

comportamento alimentar das crianças. 

Também Correia, F. (2004), defende que se deve tomar diariamente o pequeno-

almoço; não estar mais de três horas sem comer; às refeições principais nunca esquecer a 

sopa, legumes, saladas e fruta; comer pouca carne e peixe; comer moderadamente arroz, 

massa ou batatas e não ingerir pão em simultâneo com estes alimentos e preferir como bebida 

a água. 
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2.3.2. Almoço e Jantar 
 

De positivo neste estudo surge o consumo de legumes às refeições principais, que se 

situa em 43% para o grupo de crianças com pré-obesidade e em 56% para o grupo com 

obesidade, no almoço (ver Tabela n.º 30). Já ao jantar, estas percentagens situam-se nos 43% 

para as crianças com pré-obesidade e nos 38% para o grupo com obesidade (ver Tabela n.º 

32). A ingestão de legumes às refeições principais está de acordo com o defendido por 

Correia, F. (2004), e pela Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade (2004). 

No entanto, não deixa de haver aspectos negativos, como a grande percentagem de 

gorduras e óleos consumidos por 36% das crianças com pré-obesidade e por 50% das crianças 

com obesidade, sendo esta uma situação preocupante. 

Para diminuir o consumo excessivo de gorduras, pensamos que existem dois aspectos 

a ter em conta, que são: o facto de o almoço ser uma das refeições que a grande maioria das 

crianças faz na escola, e ser a sua confecção da responsabilidade da escola. Logo, achamos de 

todo urgente implementar as medidas sugeridas pela Direcção-Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular (DGIDC), em conjunto com a DGS (2006), nas quais se 

propõem estratégias para controlar e regular os alimentos existentes nos bares escolares e a 

alimentação efectuada nas cantinas. 

 

2.3.3. Ceia 
 

Por último, no respeitante à ceia, preocupa o facto de 20% das crianças pertencentes 

ao grupo das que têm pré-obesidade referirem o consumo de bolos, bolachas e sobremesas, 

quando muitos autores defendem que a ceia deve ser a refeição mais pequena e menos 

calórica, como refere Carmo, I. (2003). 
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2.4. Preferências Alimentares 

 

Os alimentos mais preferidos das crianças intervenientes neste estudo são a carne, o 

leite e a fruta, e os menos preferidos a lasanha, os legumes e feijão/grão/ervilhas. De realçar, 

como aqui já foi dito, o prejuízo da não ingestão de legumes, que interfere nos níveis de 

prevalência de obesidade e das suas complicações, pois este é o segundo tipo de alimento 

menos preferido pelas crianças. 

 

2.5. Frequência Alimentar 

 

2.5.1. Leite e Derivados 
 

Todas as crianças, e de uma forma homogénea, referem beber leite meio gordo mais 

de cinco vezes por semana e uma a duas vezes por dia, o que, tendo em conta a idade da 

população alvo é adequado e não constitui factor para o aumento da obesidade nestas 

crianças, uma vez que devem ingerir 0,4l a 0,75l de leite, segundo Carmo, I. (2004). 

Esta autora defende ainda que as crianças e adolescentes devem tomar leite gordo, 

pelo que o facto de 66% das crianças ingerirem leite meio gordo pode ser preocupante, sejam 

estas crianças normoponderais, com pré-obesidade ou obesidade, uma vez que os outros tipos 

de leite são pobres em vitamina A e D, como salienta Carmo, I. (2004:23), e por os outros 

tipos de leite não estarem indicados para crianças, por estas se encontrarem em 

desenvolvimento. 
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2.5.2. Carne, Peixe e Ovos 
 

O estudo revelou uma homogeneidade no consumo destes alimentos pelos três grupos 

de crianças (normoponderais, crianças com pré-obesidade e com obesidade). Do total das 

crianças, 52% comem “uma a duas vezes por semana” ovos, 32% carne de porco, 30% 

fiambre, presunto, paio, 41% frango e/ou peru e 43% carne de vaca, e ingerem estes 

alimentos maioritariamente uma a duas vezes por dia. 

No entanto, apesar da homogeneidade nos três grupos, é nas crianças com níveis de 

obesidade que existem valores médios mais elevados, o que corresponde a um maior consumo 

destes alimentos por este grupo de crianças. 

Estes resultados são algo preocupantes, uma vez que se mostra elevado o consumo de 

carnes gordas e fiambre/presunto. A salientar como positivo que 70% referem comer 

bacalhau, uma vez que, como defende Carmo, I. (2004:59), se trata de um alimento com 

ómega 3, gordura que beneficia o nível de colesterol. Actualmente, coloca-se a hipótese de 

este peixe beneficiar o funcionamento cerebral, combater a depressão e ser ainda útil aos 

olhos, evitando a degenerescência macular. É um hábito que, segundo a autora, se deve ter 

duas vezes por semana, tendo sempre em conta o modo de confecção. 

 

2.5.3. Óleos e gorduras 
 

A ingestão destes ingredientes apresenta-se consideravelmente mais elevada no grupo 

das crianças com obesidade. A manteiga constitui a gordura mais consumida no grupo das 

crianças com pré-obesidade e o azeite no grupo das que têm obesidade. Estes alimentos são 

ingeridos uma a duas vezes por semana, uma a duas vezes por dia. 
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Como refere Carmo, I. (2004:121-122), “a gordura engorda, seja qual for, sendo no 

entanto o azeite a gordura mais saudável”. 

A autora salienta ainda que a “quantidade de gordura ingerida por dia não deve 

fornecer mais de 30% da energia diária e o que se constata é que esse consumo ultrapassa os 

40% da energia consumida diariamente”. 

 

2.5.4. Pão, Cereais e Derivados 
 

Neste grupo alimentar, e na população do nosso estudo, 32% das crianças em risco de 

obesidade afirmam consumir cereais açucarados mais de cinco vezes por semana. No grupo 

das crianças com obesidade, 25% dizem que o alimento mais ingerido (três vezes por dia e 

mais de 5 vezes por semana) é o arroz. 

No entanto, é no grupo das crianças com obesidade que se regista maior consumo de 

todos estes alimentos, menos de pão branco e flocos açucarados. 

Trata-se de alimentos ricos, óptimos fornecedores de proteínas e hidratos de carbono, 

por isso altamente energéticos. Quanto ao arroz, deve ser um dos cereais mais consumidos, 

embora não em demasia, devido ao seu elevado valor energético, como defende Carmo, I. 

(2004). 
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2.5.5. Bolos, Bolachas e Sobremesas 
 

Neste grupo de alimentos, salienta-se que o grupo das crianças com obesidade é o que 

ingere gelados, bolachas integrais, geleias, sobremesas e açúcar em maior quantidade. 

Os gelados constituem os alimentos mais consumidos por 42% destas crianças, todos 

os dias, uma a duas vezes. São alimentos de grande concentração calórica, porque feitos com 

gorduras, como refere Carmo, I. (2006). 

Esta autora salienta ainda que comer três bolachas de água e sal equivale a uma 

carcaça. 

 

 

2.5.6. Hortaliça, Legumes, Fruta 
 

Neste grupo de alimentos há aspectos positivos a salientar, como o consumo de fruta e 

sopa uma a duas vezes por dia, indo assim de encontro ao preconizado pela SPEO (2004). 

Este pormenor deve-se talvez ao facto de existir uma grande vigilância do almoço por 

parte das auxiliares educativas, pois as crianças desta faixa etária almoçam na cantina da 

escola e a sopa consta da ementa. 

Isto apesar de algumas crianças desta faixa etária possuírem grande poder de 

persuasão sobre os pais e começarem a ter o chamado dinheiro no bolso para poderem comer 

alimentos menos saudáveis no bar quando a ementa não lhes agrada. 

No entanto, torna-se preocupante que seja o grupo das crianças com obesidade o que 

menos come sopa de legumes, essencial na alimentação e tratamento da obesidade, segundo 

Correia, F. (2004). 
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2.5.7. Bebidas 
 

Na população estudada apresenta-se homogéneo pelos três grupos o consumo de água. 

De registar nas crianças com pré-obesidade o maior consumo de sumos sem gás, e de sumos 

naturais nas crianças do grupo com obesidade, que os bebem uma a duas vezes por semana 

uma a duas vezes por dia, recaindo assim mais de cinco vezes por semana e cinco vezes ao dia 

o consumo de água (Anexo n.º 14). 

Não é benéfico o consumo de sumos sem gás, altamente calóricos, devendo ser 

retirados das dietas de todos, muito em especial das crianças com pré-obesidade e obesidade. 

A ingestão de sumos naturais deve efectuar-se com parcimónia, por conterem muitos açúcares 

naturais. 

 

2.5.8. Comidas Rápidas e Molhos 
 

Neste estudo, as crianças do grupo com pré-obesidade consomem muitas pizzas. Já as 

crianças do grupo com obesidade optam mais pela lasanha. Dado estranho este e 

contraditório, se nos lembrarmos que a lasanha foi um dos alimentos menos preferidos neste 

estudo, o que não nos dá muita credibilidade no seu julgamento. A fast-food, a junk-food e a 

comida com molhos (da qual a lasanha faz parte) contribuem para o aumento da obesidade. 

Isto daria credibilidade a este dado do estudo, mas há o pormenor de ter sido um dos 

alimentos mencionados como menos preferidos, apesar de consumido precisamente pelo 

grupo de crianças com obesidade. 
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Pelo que vem sendo descrito no que se refere a hábitos alimentares, podemos constar 

que não aparecem diferenças significativas, logo rejeita-se a hipótese H1 – “Existem 

diferenças significativas nos hábitos alimentares das crianças normoponderais, pré-obesas e 

obesas, dos 7 aos 11 anos de idade, que frequentem os 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo das escolas 

básicas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra”. 

 

 

3. RISCO DE OBESIDADE VS. HÁBITOS DE ACTIVIDADE FÍSICA 
 

 

3.1. Frequência e Tempo Gasto a Andar a Pé 

 

No que se refere à actividade física, o estudo efectuado revela que a maioria das 

crianças nunca anda a pé ou vai a pé para a escola, sendo no entanto de salientar que é no 

grupo das crianças com obesidade que se verifica maior percentagem a andar a pé, 56%. Um 

aspecto positivo é que 38% das crianças com obesidade sejam as que andam mais de 45 

minutos, o que vem superar a expectativa e de encontro ao que Correia, P. (2004), defende 

quando diz que se deve estimular a actividade física e as caminhadas de pelo menos 60 

minutos. 

 

3.2. Frequência com que Anda de Bicicleta 

 

Torna-se no entanto preocupante saber que 25% no grupo das crianças com obesidade 

não andam de bicicleta e 31% o fazem algumas vezes. Este facto pode justificar-se por serem 
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crianças maioritariamente de uma zona urbana, com muita habitação vertical e pouca 

horizontal. 

Pode contribuir para estes números o facto de se tratar de crianças do centro de Sintra 

e da própria vila de Sintra que, apesar de ser uma zona muito rica em vegetação, dispõe de 

pouco espaço amplo e livre para se poder efectuar esta actividade com segurança. 

 

 

3.3. Frequência com que Joga à Bola 

 

Já a actividade jogar à bola é homogénea nos três grupos, e praticada “muitas vezes” 

por 37% das crianças. Todavia, há 32% de crianças que referem nunca jogar à bola e que 

pertencem ao grupo das que têm pré-obesidade. Pensamos que isto se deve ao facto de ser 

uma actividade predominantemente masculina, pois podemos constatar que as raparigas do 

grupo com pré-obesidade (21%) e as do grupo com obesidade (10%) perfazem quase o valor 

das crianças que não jogam à bola (31%). 

Há que ter em consideração que as brincadeiras/jogos das crianças nesta faixa etária se 

fazem pela identificação e agrupamento por sexo, ou seja, os meninos brincam e jogam 

actividades de meninos e com meninos e o mesmo acontece com as meninas. 

Este facto pode ainda ser comprovado através da Tabela n.º 52, na qual se verificam 

diferenças estatisticamente significativas precisamente no jogar à bola, sendo que esta 

actividade é mais praticada por rapazes. 
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3.4. Frequência com que Efectua Actividades Enérgicas 

 

 

Quanto às actividades em que se gasta muita energia (jogar à apanhada, escondidas, 

andar de skate, patins ou outra actividade que gaste muita energia), 50% das crianças com 

obesidade e 28% das crianças com pré-obesidade referem praticá-las “muitas vezes” e no 

grupo das crianças com pré-obesidade 43% informam praticá-las “algumas vezes”, o que é de 

reforçar e estimular, como alegam Correia, P. (2004), Gray D (2000), e SPEO (2004), que 

defendem passar o tratamento da obesidade pelo aumento da actividade física. 

 

3.5. Frequência e Tempo que Gasta com Televisão e Playstation 

 

Não deixa de preocupar que 43% e 44% de crianças pertencentes aos grupos das que 

têm pré-obesidade e obesidade, respectivamente, apresentem predisposição para a 

inactividade e o sedentarismo. O grupo das crianças com pré-obesidade é o que mais tempo 

dedica a este tipo de actividades; 25% gasta “entre duas a quatro horas” e 43% “mais de 

quatro horas”, o que perfaz um total de 68%. Isto contradiz o que Correia, P. (2004), quando 

este defende que se deve estimular a actividade física. 

 

3.6. Frequência com que Efectua Educação Física na Escola 

 

Quanto à prática de Educação Física na escola, o estudo revela que 92% das crianças 

frequentam aulas de Educação Física duas vezes por semana. No entanto, ainda há 18% das 

pertencentes ao grupo das que têm pré-obesidade que não praticam desporto na escola. Este 
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dado deve-se ao facto de, neste agrupamento de seis escolas, existirem escolas sem condições 

para a prática de exercício físico por não haver ginásio. 

 

3.7. Frequência com que Efectua Educação Física Fora da Escola 

 

Já quando tentámos saber se praticam desporto fora da escola, ficámos positivamente 

surpreendidos pela elevada percentagem de crianças, e de forma homogénea nos três grupos, 

que o praticam (64%). A frequência com que o praticam é de “algumas vezes” (duas a três por 

semana). Assim, no que diz respeito à hipótese – “Há relação entre a obesidade nas crianças 

entre os 7 e os 11 anos de idade que frequentam os 3º e 4º anos do 1º ciclo das escolas do 

Agrupamento D. Carlos I, em Sintra e a actividade física” – constatámos que o IMC e o peso 

relacionaram-se entre si e não se verificam associações significativas entre IMC e quaisquer 

variáveis que operacionalizam a actividade física. 

No entanto, nas correlações de IMC associadas às variáveis andar de bicicleta, 

Educação Física na escola e Educação Física fora da escola, observa-se uma relação 

inversamente proporcional, ou seja, o peso e o IMC aumentam quando estas actividades 

diminuem. Isto é justificado por muitos autores, como Carvalho, A., et al (1998), que definem 

obesidade como presença de quantidades excessivas de tecido adiposo em relação à massa 

corporal magra, resultando sempre num aporte energético superior ao gasto efectuado. 
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 PARTE VI – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS II 

 

 

1. RESULTADOS OBTIDOS DAS ENTREVISTAS 
 

Nesta fase do estudo participaram ao todo doze professores, onze do sexo feminino e 

um do masculino, bem como um profissional de saúde. 

Os professores entrevistados são os de todos os alunos dos 3º e 4º anos do 1º ciclo de 

todas as escolas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra, alunos estes participantes desta 

pesquisa. O profissional de saúde é o elemento da Saúde Escolar do Centro de Saúde de Sintra 

que articula com todas as escolas do Agrupamento de Escolas D. Carlos I, em Sintra. 

As entrevistas foram efectuadas com o intuito de verificar a hipótese IV deste estudo: 

“Há relação entre a obesidade nas crianças dos 7 aos 11 anos de idade, que frequentem os 3.º 

e 4.º anos do 1.º ciclo das escolas básicas do Agrupamento D. Carlos I, em Sintra, e a 

prevenção feita pelas escolas e organizações de saúde local”. 

Para melhor garantir o anonimato passaremos a referir-nos a entrevistados 

(independentemente do sexo destes) ao longo da apresentação dos dados obtidos pelas 

entrevistas. 

Depois de realizada individualmente a análise de conteúdo a cada protocolo de 

entrevista (Anexo n.º 6), de acordo com a metodologia de Bardin, L. (1991), emergiram do 

discurso das entrevistas 9 categorias e 37 subcategorias. Estas distribuem-se pelas categorias 

da forma explícita na Tabela n.º 53, estando as respectivas unidades de registo no Anexo n.º 7. 

No Anexo n.º 16 encontram-se as tabelas com os valores de todas as unidades de registo, 

subcategorias e categorias de todas as entrevistas. 
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Categorias Subcategorias 
Percurso profissional 
Anos de serviço 
Anos na instituição 
Formação inicial 
Formação contínua 
Abordagem da temática na formação inicial 
Abordagem da temática na formação contínua 

Caracterização do 

entrevistado 

Não abordagem da temática 
Possibilidade de realização Concretização da formação 

em si Não possibilidade de realização 

Levantamento de necessidades educativas 
Elaboração de objectivos 
Planificação em cooperação de acordo com o currículo 
Planificação isolada e de acordo com currículo escolar 
Planificação isolada não de acordo com currículo escolar 

Planificação da formação 

Planificação inexistente 
Abordagem integrada noutras temáticas Abordagem metodológica 

de formação Representações e expectativas do formador 

Abordagem expositiva Abordagem metodológica 

de formação isolada Abordagem dinâmica 

Abordagem com comunidade extra-institucional 
Abordagem com comunidade institucional 

Abordagem metodológica 

de formação em cooperação Abordagem com os encarregados de educação 
Envolvimento da comunidade extra-institucional 
Envolvimento da comunidade institucional 
Envolvimento dos encarregados de educação Dificuldades metodológicas 

Envolvimento dos alunos 
Envolvimento da comunidade extra-institucional 
Envolvimento da comunidade institucional 
Envolvimento dos encarregados de educação Sugestões metodológicas 

Envolvimento dos alunos 
Possibilidade de realização 
Não possibilidade de realização 
Constatação de alteração para comportamentos positivos 
Não constatação de alteração para comportamentos positivos 
Dificuldades sentidas na avaliação 

Avaliação da formação 

Sugestões 
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2. RESULTADOS OBTIDOS DAS ENTREVISTAS EFECTUADAS AOS 
PROFESSORES 

 

2.1. Categoria Caracterização do Entrevistado 

 

Esta categoria, na globalidade das entrevistas, é a quarta com maior significado, 

14,5%, das nove categorias encontradas. De salientar que os 14,5% desta categoria se devem, 

em grande parte, aos entrevistados VA, VC, LA e M, que apresentaram um discurso em todas 

ou quase todas as subcategorias. 

Desta categoria emergiram oito subcategorias: 

 

1. Percurso profissional; 

2. Anos de serviço; 

3. Anos na instituição; 

4. Formação inicial; 

5. Formação contínua; 

6. Abordagem da temática na formação inicial; 

7. Abordagem da temática na formação contínua; 

8. Não abordagem da temática. 

 

Nestas subcategorias, a que apresentou maior relevância foi a Percurso profissional, 

com 43%. Notou-se, ao longo das entrevistas, que os entrevistados falavam facilmente dos 

diversos locais e experiências profissionais como professores, que era variada, desde os que 

andavam há alguns anos de escola em escola aos que se encontravam na mesma escola há oito 

anos. Um entrevistado refere ter deixado de leccionar por dez anos; no entanto, durante esse 
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período, desenvolveu actividades relacionadas com o ensino. Regista-se ainda que o 

entrevistado DCB não relatou aspectos relativos ao percurso profissional, enquanto o 

entrevistado VD deu grande significância a esta parte da entrevista, com 67,5%. 

Seguidamente temos as subcategorias Formação inicial e Formação contínua, ambas 

com 13,4%. Pudemos verificar que a Formação inicial e a Formação contínua de todos os 

entrevistados eram diversificadas, desde o curso do antigo Magistério Primário à licenciatura 

em Educação. No que se refere à Formação contínua, esta também é variada, havendo desde 

formação sobre temáticas a formação académica posterior à formação inicial, como sejam 

complemento de formação com equivalência à licenciatura, outras licenciaturas, mestrados e 

também verbalização de efectuar doutoramento. 

Nas subcategorias Abordagem da temática na formação inicial e Abordagem da 

temática na formação contínua, quando questionados se obtiveram formação relacionada com 

obesidade, alimentação saudável, estilos de vida saudável, prevenção de obesidade, em 

contexto de formação inicial, com uma significância de 11%, quase todos os entrevistados a 

referiram com alguma significância, sendo M o que mais relata estes aspectos com 30%, 

contrapondo DCA e DCB, que nada referem sobre este aspecto, com uma representação de 

0,6% na globalidade das entrevistas. Os professores afirmam ter abordado estas temáticas em 

contexto de formação contínua; no entanto, esta significância é atribuída apenas ao 

entrevistado DCB, o único de todos os professores que referiu ter efectuado formação 

contínua nesta área, com uma significância de 25%. 

Quase todos os professores acabam por destacar com pouca significância, 9,3%, ter 

abordado estas temáticas em formação contínua ou inicial, alegando muitas vezes fazerem 

formação em áreas em que a obtenção de conhecimentos seja mais difícil e específica, pois 
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alguns consideram a temática do nosso estudo uma área em que facilmente realizam 

autoformação. 
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2.2. Categoria Concretização da Formação em Si 

 

Esta categoria é a de menor relevância na globalidade das entrevistas, com 3,2%, 

sendo constituída por duas subcategorias: 

 

1. Possibilidade de realização; 

2. Não possibilidade de realização. 
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Como aspecto positivo salienta-se que todos os professores abordaram estas temáticas 

em período lectivo, apesar de o entrevistado DCB referir não o ter feito por falta de tempo por 

o programa curricular ser grande. 
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2.3. Categoria Planificação da Formação 

 

Esta categoria apresenta uma significância de 15,1%, sendo a terceira mais 

representativa na globalidade das entrevistas aos professores. 

Entre todas as entrevistas efectuadas, verifica-se uma significância variável, que vai 

de 5,3% para o entrevistado DCA a 25% para o M. 

Constituem esta categoria seis subcategorias: 

 

1. Levantamento de necessidades educativas; 

2. Elaboração de objectivos; 
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3. Planificação em cooperação de acordo com o currículo; 

4. Planificação isolada e de acordo com o currículo escolar; 

5. Planificação isolada não de acordo com o currículo escolar; 

6. Planificação inexistente. 

 

Nesta categoria é positivo e significativo o peso da subcategoria Levantamento de 

necessidades educativas, com 55,9%, facto este resultante de quase todos os entrevistados 

referirem fazer o levantamento das necessidades educativas de uma forma bastante 

significativa, excepto o entrevistado J com 0%, que contrapõe a LB com 88,8%. 

De referir que nesta categoria apenas quatro dos doze entrevistados informam fazer 

e/ou colaborar na Elaboração de objectivos da aula a dar sobre estas temáticas, o que confere 

a esta subcategoria 7,8% de relevância na globalidade das entrevistas. Os quatro entrevistados 

que contribuem para este valor são VD com 3,1%, LA com 12,5%, R com 21% e M com 

14,8%. 

A maioria dos entrevistados (oito dos doze) quando efectua ou colabora na 

planificação de formação sobre estas temáticas, fá-lo de acordo com o currículo e em 

colaboração com outros membros da instituição e extra-instituição, com valores de 

significância variável entre 6,2% para VD e 42,8% para VB. 

De salientar que o entrevistado M, além da planificação em cooperação, reforça 

executá-la também de forma isolada (3,7%). Apenas VA refere realizar a planificação de 

forma isolada com uma significância elevada, 42,8%. 

No que se refere à subcategoria Planificação isolada, VD e DCA afirmam fazê-la mas 

não de acordo com o currículo, com 18,7% e 40%, respectivamente, de significância. Por 

último, quase todos são unânimes ao alegarem que a planificação é praticamente inexistente, 



A prevalência da obesidade nos alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo das escolas do Agrupamento D. Carlos I em Sintra                       

 

Paula Câmara 137/208

com bastante significância (valores entre 10% e 100%) nesta subcategoria, com excepção dos 

entrevistados M, LA, LB e DCB. 
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2.4. Categoria Abordagem Metodológica da Formação 

 

É das categorias com menos relevância no discurso dos entrevistados, ficando em 

sétimo lugar, com 5,3%. 

Esta categoria contém duas subcategorias: 

 

1. Abordagem integrada noutras temáticas; 

2. Representações e expectativas do formador. 
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Relativamente ao facto de os entrevistados efectuarem a formação sobre a temática do 

nosso estudo aos alunos integrada noutras temáticas, a maioria menciona fazê-lo sempre em 

vários contextos, como Língua Portuguesa, Expressão Plástica e Estudo do Meio, com 

elevada relevância, 55,6%, na globalidade das entrevistas, apresentando individualmente 

valores entre 35,3% e 100%, dos entrevistados VB e VC, respectivamente. A referir que J e 

LB nada relatam sobre este aspecto. 

É ainda notório nas entrevistas um discurso revelador de expectativas e representações 

do formador sobre esta temática, com uma significância de 44,4%. Este valor deve-se à 

grande representatividade, que nas entrevistas individualmente se encontra entre 20% e 100%, 

por parte dos entrevistados VD e VC, respectivamente. De notar que também aqui R, J e LB 

não se manifestam sobre expectativas e/ou representações da formação sobre estas temáticas. 
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2.5. Categoria Abordagem Metodológica de Formação Isolada 

 

Representa a categoria com maior significância na globalidade dos entrevistados, com 

17,4%. 

Nesta categoria existem duas subcategorias: 

 

1. Abordagem expositiva; 

2. Abordagem dinâmica. 

 

No discurso dos entrevistados é frequente observar-se que utilizam tanto uma 

metodologia como outra, pois ambas apresentam altos valores de significância. 

Na subcategoria Abordagem expositiva, com 29,1% na globalidade das entrevistas, 

individualmente estas apresentam valores de 8,3% e 100% para M e VC, respectivamente. 

A subcategoria da Abordagem dinâmica atinge uma relevância de 70,9%, sendo este 

número originado pelos altos valores encontrados nesta subcategoria individualmente, que 

variam entre 47,8% para LB e 100% para LA e DCA. 

Destaca-se ainda nesta categoria a não existência de indicadores pelo entrevistado 

DCB, o que é coerente com o facto de ter sido o único que afirmou não ter abordado a 

temática do nosso estudo por falta de tempo. 

De notar-se que VC é o único entrevistado que não refere utilizar uma metodologia 

dinâmica, apenas expositiva. 
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2.6. Categoria Abordagem Metodológica de Formação em 

Cooperação 

 

Esta categoria é das menos representativas da globalidade das entrevistas (a oitava) 

com 3,5%. 

Apresenta-se dividida em três subcategorias: 

 

1. Abordagem com a comunidade extra-institucional (escola); 

2. Abordagem com a comunidade institucional (escola); 

3. Abordagem com os encarregados de educação. 

 

Ao longo das entrevistas é notório um discurso que alega fazerem este tipo de 

formação com elementos extra comunidade escolar, como o Centro de Saúde, profissionais de 
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saúde, com elevada representatividade, na ordem dos 66,7%. Notam-se grandes discrepâncias 

nas entrevistas entre si no respeitante ao envolvimento de outros elementos extra-comunidade 

escolar, pois estes valores variam entre 0%, nos entrevistados R, VD, VB, VA e DCA, e 

100%, nos entrevistados J, M, VC e DCB. 

No que se refere à subcategoria Abordagem com os encarregados de educação, esta 

apresenta uma relevância de 28,6%, sendo isto mencionado apenas por cinco dos doze 

entrevistados, VA, VD, LA, LB, DCA, com significância de 100%, 100%, 14,2%, 11% e 

100%, respectivamente. 
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2.7. Categoria Dificuldades Metodológicas 

 

As dificuldades metodológicas que os entrevistados referem sentir ao abordarem este 

tema têm uma significância de 13,5% e incidem essencialmente em quatro subcategorias: 

 

1. Envolvimento da comunidade extra-institucional (escola); 

2. Envolvimento da comunidade institucional (escola); 

3. Envolvimento dos encarregados de educação; 

4. Envolvimento dos alunos. 

 

Ao longo do discurso dos entrevistados, as dificuldades referidas com mais relevância 

foram as relacionadas com o Envolvimento dos encarregados de educação, havendo uma 

significância total dos entrevistados de 49,4%, oscilando os valores por entrevista entre 0% e 

92% por parte de VB e LA, respectivamente. Na globalidade das entrevistas e no que respeita 

às dificuldades de Envolvimento dos alunos, também existem valores elevados de 

significância com 34,4%, variando esta individualmente nas entrevistas entre os 0%, no 

entrevistado LA, e 100%, por parte dos entrevistados R e VB. 

De destacar que os entrevistados VA e J não descreveram nas suas entrevistas 

qualquer tipo de dificuldade. 
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2.8. Categoria Sugestões Metodológicas 

 

Constitui a segunda categoria com mais significância, 16,4%, na globalidade das 

entrevistas. De salientar que se trata das poucas categorias em que todos os entrevistados têm 

uma intervenção na globalidade. Individualmente estas categorias apresentam valores de 

significância variáveis entre 5,7% e 34,5% para os entrevistados VD e J, respectivamente. 

Esta categoria divide-se em quatro subcategorias: 

 

1. Envolvimento da comunidade extra-institucional (escola); 

2. Envolvimento da comunidade institucional (escola); 

3. Envolvimento dos encarregados de educação; 

4. Envolvimento dos alunos. 
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Verifica-se representatividade de alguns dos entrevistados na subcategoria, que sugere 

o envolvimento de parceiros extra-escola, com 28,4%, variando nas entrevistas 

individualmente entre 0% (LA, LC, DCA, VA e VC) e 84% (DCB). 

No referente à subcategoria Envolvimento da comunidade institucional, existem 

sugestões de opções metodológicas com significância de 18,6%, que não é no entanto do 

consenso de todos os entrevistados, pois alguns não aludem a esta subcategoria (quatro 

entrevistados), variando nos restantes a significância desta subcategoria entre 0% (VA, VC, 

LC e DCB) e 46,1% (R). 

Uma das subcategorias que sustenta a categoria de Sugestões Metodológicas é a de 

Envolvimento dos encarregados de educação, com 37,1%. Todos os entrevistados referem de 

uma forma unânime a necessidade de envolvimento dos encarregados de educação, com 

valores de significância entre 5,7%, de VB, e 100%, de VA. 

Por último, na subcategoria Envolvimento dos alunos, que na globalidade apresenta 

uma relevância de 16,5%, nas entrevistas individualmente todos os intervenientes 

manifestaram como sugestão o envolvimento dos alunos, com excepção de VA. Nos restantes 

entrevistados, os valores situaram-se entre os 5,8%, por M, e 58,3%, por VC. 
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2.9. Categoria Avaliação da Formação 

 

Nesta categoria, os entrevistados, na globalidade, relatam-nos aspectos relacionados 

com a avaliação que fazem da formação efectuada sobre a temática em estudo nesta nossa 

pesquisa, e realizam-no com uma significância de 10,6%. 

Todos os entrevistados apresentam um discurso com relativa significância, que varia 

de 1,2% a 20,6% por parte dos entrevistados LC e VB, respectivamente. 

O discurso enquadra-se em seis subcategorias: 

 

1. Possibilidade de realização; 

2. Não possibilidade de realização; 

3. Constatação de alterações para comportamentos positivos; 

4. Não constatação de alterações para comportamentos positivos; 

5. Dificuldades sentidas na avaliação; 
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6. Sugestões. 

Na subcategoria Possibilidade de realização (avaliação), apenas cinco (LA, VA, VB, 

M e J) dos doze entrevistados referem fazê-lo, com uma significância de 20,6% na 

globalidade das entrevistas. No entanto, esta relevância nas entrevistas individualmente varia 

entre 11,5%, pelo entrevistado J, e 50%, pelo entrevistado LA. 

Na subcategoria Não possibilidade de realização (avaliação), com 1,6% de 

significância, apenas dois entrevistados a referenciam, M e J, com 22,2% e 20% de 

significância. 

A registar o discurso de J que, inicialmente, afirma não fazer avaliação, com 

significância de 20%, acabando no entanto por descrever formas informais de avaliação com 

igual significância (20%). 

Na subcategoria Constatação de alterações para comportamentos positivos, 

encontramos uma significância de 47,6% na globalidade das entrevistas. Oito dos doze 

entrevistados referem notar alterações de comportamento e atitudes perante a alimentação 

após a formação sobre esta temática, de uma forma significativa, que varia de entrevistado 

para entrevistado entre os seguintes valores: 25% para o entrevistado VA e 100% para o 

entrevistado VB. 

Na subcategoria Não constatação de alterações para comportamentos positivos, com 

uma significância de 19,8%, apenas nove dos doze entrevistados relatam não ter constatado 

alteração de comportamentos, com uma significância que varia entre 4%, no entrevistado VB, 

e 100%, nos entrevistados LC e DCB. 

Regista-se ainda alguma incongruência nos discursos dos entrevistados LA, LB, DCA, 

VA e VB, uma vez que afirmam simultaneamente aspectos inerentes à constatação e à não 

constatação de alterações para comportamentos positivos após a formação. 
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Na subcategoria Dificuldades sentidas na avaliação, que apresenta um valor de 

significância na globalidade das entrevistas de 10,3%, podemos observar que apenas os 

entrevistados VC e R relatam algumas dificuldades, com significância de 72,7% e 41,5%, 

respectivamente. 

A subcategoria Sugestões não representa qualquer significância nas entrevistas 

efectuadas aos professores. Existe porque, como veremos mais à frente neste estudo, quando 

apresentarmos os dados obtidos ao profissional de saúde, ela tem grande significância para 

ele. 

E�B,�#�
�*.
/9
0
	�����()�
��
��� �()�


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Possibilidade de

realização

Não possibilidade de

realização

Constatação de

alteração para

comportamentos

positivos

Não constatação de

alteração para

comportamentos

positivos

Dif iculdades sentidas

na avaliação

Sugestões

Subcategorias

S
ig

n
if

ic
ân

ci
a

VA VB VC VD LA LB LC DCA DCB R M J SUBTOTAL ESCOLAS

 

 

Seguidamente, apresentamos os gráficos da distribuição da globalidade das categorias 

e subcategorias emergentes das entrevistas aos professores, cujos valores podem ser 

confirmados no Anexo n.º 16, e a totalidade das unidades de registo inerentes à categoria e 

subcategoria no Anexo n.º 6. 
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3. RESULTADOS OBTIDOS DA ENTREVISTA AO PROFISSIONAL DE 
SAÚDE 

 

3.1. Categoria Sugestões Metodológicas 

 

O profissional de saúde, na sua entrevista, evidenciou uma maior significância na 

categoria Sugestões Metodológicas de Formação, com 28%, recaindo mais esta significância 

no envolvimento da comunidade institucional do profissional, ou seja, de todos os 

profissionais de saúde do Centro de Saúde (52,4%), seguindo-se o envolvimento da 

comunidade extra-Centro de Saúde e dos encarregados de educação, com significância 

semelhante, 24,5% e 22,9% respectivamente. 
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3.2. Categoria Abordagem metodológica de formação em 

cooperação 

 

Refere ainda com alguma significância, 23,4%, aspectos de abordagem metodológica 

da formação em cooperação, alegando efectuar sempre a formação em cooperação com a 

comunidade extra-Centro de Saúde, 98%, não deixando de atribuir alguma significância, 2%, 

ao envolvimento dos encarregados de educação. 
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3.3. Categoria Avaliação da Formação 

 

O entrevistado refere com alguma significância, 17,3%, aspectos relevantes da 

avaliação da formação, com especial destaque para os relatos das dificuldades encontradas ao 

efectuar a avaliação da formação (63,1%), deixando no seu discurso algumas sugestões de 

avaliação (a salientar que de todos foi o único entrevistado que as apresentou) com uma 

significância algo representativa desta categoria (18,4%). Afirma não constatar alterações do 

comportamento de uma forma significante (10,4%). No entanto, realça alguns (poucos) 

indicadores que acredita proporcionarem alterações no comportamento dos alunos após a 

formação (5,2%). Alega ainda não ter hipótese de efectuar uma avaliação, defendendo que as 

alterações não se verificam logo (2,6%). 
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3.4. Categoria Dificuldades Metodológicas 

 

O discurso do entrevistado também recai com relativa significância (12,4%) em 

aspectos reveladores de dificuldades metodológicas da aplicação desta temática durante a 

formação, afirmando essencialmente ser difícil envolver elementos da comunidade extra-

Centro de Saúde e até mesmo do próprio Centro de Saúde, com 48,7% e 40,7% 

respectivamente, e refere ainda algumas dificuldades no envolvimento dos encarregados de 

educação (11,1%). 
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3.5. Categoria Caracterização do Entrevistado 

 

Destacam-se também alguns indicadores na categoria Caracterização do Entrevistado 

com 11,9%. 

A caracterização do entrevistado incide essencialmente com grande significância na 

subcategoria Abordagem da temática na formação contínua, com uma significância de 

80,7%, embora no discurso do entrevistado haja ainda alguma significância, 7,8%, da 

subcategoria sobre Abordagem desta temática na formação inicial. 

Existem também algumas referências aos anos de serviço, aos anos na instituição e à 

formação contínua. De notar não haver registo significativo relacionado com o percurso 

profissional. 
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3.6. Categorias Abordagem Metodológica da Formação e 

Abordagem Metodológica da Formação Isolada 

 

Para as categorias Abordagem Metodológica da Formação e Abordagem 

Metodológica da Formação Isolada, apesar de pouco significante, 3,2% e 2,3% 

(respectivamente para cada categoria), o entrevistado produz um discurso no qual se revelam 

algumas expectativas e representações sobre a formação. Também alega que, quando aborda 

de forma isolada as temáticas deste nosso estudo, o faz sempre de forma dinâmica (100%). 
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3.7. Categoria Planificação da Formação 

 

Relativamente à categoria Planificação da Formação, esta apresenta muito pouca 

significância no todo da entrevista, 0,9%, mas a pouca que tem relaciona-se exclusivamente 

com o facto de efectuar a planificação da formação sempre em cooperação e com a escola. 
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Graficamente, podemos apresentar a análise de conteúdo do entrevistado 

relativamente às categorias (Gráfico n.º 25) e subcategorias (Gráfico n.º 26) da seguinte 

forma: 
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 PARTE VII – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS II 

 

 

1. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS DAS ENTREVISTAS 
AOS PROFESSORES E PROFISSIONAL DE SAÚDE 

 

Pensamos que no discurso decorrente das entrevistas aos professores, este se enquadra 

mais nos moldes defendidos na representação de formação do modelo centrado nas aquisições 

de Ferry, G. (1987), onde formar é adquirir ou aperfeiçoar um saber, uma técnica, uma 

atitude, uma capacidade. Aprender no sentido em que a aprendizagem é adquirir, mas 

somente aquele conhecimento que resulta de um processo deliberado, excluídas, portanto, as 

mudanças que não foram previstas ou procuradas. 

 

45VD e dar... Investir e durante bastante tempo até se conseguir mudar. 

38VB e se calhar deve-se trabalhar mais... 

39VB Acho que não é por isso que vamos dizer: “ah, não vale a pena, não se faz...” 

36DCA para, para futuramente estes, estas crianças que irão ser pais e irão ser os adultos de amanhã terem uma 

consciência diferente do que é a alimentação, 

18DCB Quer dizer, é uma pequena semente que estamos a semear, pode dar frutos ou pode não dar, depende da 

influência que nós tenhamos nos alunos, 

38LA e que consigam modificar, de certa maneira, os hábitos alimentares e transmitam, transmitam a outro 
Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 

 

Quando os professores entrevistados nos falam de aspectos relacionados com a sua 

formação inicial e contínua, estes apresentam relatos onde se evidencia um discurso sobre a 

representação da formação profissional contínua que se aproxima mais de um conceito em 

que a formação é pensada para o posto de trabalho, para a profissão, para a capacitação 

individual. 
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4J A minha formação de base, eu tenho licenciatura em ensino básico variante Português e Inglês… 

7VA O meu percurso académico, é assim, 12º, bacharelato, e depois... Comecei logo a trabalhar passado uns anos... 

13VC Eu tirei o curso no Instituto Jean Piaget, em Macedo de Cavaleiros. Eu sou professora do 1º e1º e 2º ciclo, variante 

Português-Inglês 

29VD Fiz o Magistério e também o primeiro curso de três anos, porque antes disso os cursos eram de dois anos 

5DCA Não, primeiro fiz o bacharelato 

3DCB Escola Superior de Educação João de Deus 

3M Pronto, eu fiz a licenciatura em, em... no 1º ciclo do ensino básico da Universidade de Évora, terminei em 99 

7LA É assim, o curso foi tirado na... no Instituto Superior de Educação e Ciências … Estefânia, agora já é na Alameda das 

Linhas de Torres. Tirei o bacharelato em Professores do 1º Ciclo, e depois, há cerca de dois anos... 

14LB Fiz a licenciatura em 1º ciclo do ensino básico na Escola, portanto, do pólo de Lamego, mas isto pertence à ESE de 

Viseu... 

9LC Ora... Formei-me na Escola Superior de Educação do Porto, na variante Português-Francês, porque na altura não havia 

1º ciclo. 

13VA Não, nunca vi (formação continua sobre alimentação/obesidade) 

16VA O ano complementar, o complemento, para ficar com a licenciatura equiparada 

31VD Entretanto ao longo desse percurso, passei também pela Faculdade de Motricidade Humana, onde fiz, onde, não 

concluí também o 2º ano da Faculdade de Motricidade Humana 

32VD Pelo meio, fiz a licenciatura em Ciências da Educação 

33VD e quando regressei ao ensino tinha acabado de, tinha terminado a licenciatura nesse ano, que foi o ano de 2001/2002, 

eu regresso no ano lectivo de 2002/2003. 

8DCA Tenho a licenciatura, fiz a licenciatura. 

9LA No ano seguinte deu-se início às, à licenciatura, então fiz os dois anos de complemento de formação na ESE de Lisboa. 

Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 

 

O que não vai ao encontro do que Canário, R. (1999) afirma quando alega que a 

formação deveria passar a ser dirigida a “famílias de Profissões”, a equipas de trabalho que se 

formam em exercício e no contexto organizacional, privilegiando-se mais como modalidades 

de formação: o desenvolvimento de projectos; cursos da informação à formalização de 

saberes; animação. Cria-se assim um ambiente de trabalho formativo, sendo a formação 

dirigida ao funcionamento dos órgãos de gestão e das estruturas de orientação, o que não se 

verifica neste estudo, pois a maioria dos entrevistados afirma não ter tido, na sua formação 
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inicial ou contínua, dispositivos formativos nos quais constasse a temática relacionada com a 

nossa pesquisa. 

 

5VB assim, especificamente da alimentação, sinceramente acho que não foi abordado em conteúdo curricular da, do 

programa da faculdade. 

14VC Não, não, (não abordei a temática alimentação e/ou obesidade na formação inicial). 

37VD Não (abordagem de tema obesidade e alimentação saudável). Nada. 

5M Em termos de formação, no curso mesmo, na licenciatura, na formação inicial, nunca tive nenhuma cadeira ou 

formação específica sobre alimentação. 

6M Tínhamos pequenas abordagens, na prática pedagógica, um contacto mais directo com os alunos, nos estágios, 

como a alimentação e os hábitos alimentares fazem parte do, dos programas, 

13LA É assim, Estudo do Meio, só. O Estudo do Meio aborda a roda dos alimentos... aborda os hábitos alimentares, mas 

ninguém me explicou como é que eu deveria fazer 

18LB se calhar não a suficiente, porque de facto nós estamos a trabalhar com crianças entre as idades dos seis, dez anos e 

onde é muito importante incutir-lhes bons hábitos alimentares. Prontos, e uma dieta equilibrada, pelo menos... 

10LC Não, não. Na ESE nenhuma formação foi feita acerca disso... 

Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 

 

Na globalidade do discurso dos entrevistados, a formação contínua não é vista da 

mesma forma que a encarada por Canário, R. (1997b). Este defende um processo de 

socialização em que cada indivíduo é objecto, sujeito e agente da sua formação, articulando o 

formal, o informal e o não formal, não se valorizando um conjunto de competências não 

técnicas. 

Este aspecto é verificado no discurso decorrente da entrevista ao profissional de 

saúde, na qual consta que o dispositivo por vezes posto em prática tem uma lógica de 

formação que privilegia experiências (sociais, intelectuais, individuais ou em grupo, na escola 

ou fora dela), sendo interessante constatar que é nesse sentido que o profissional de saúde 

deixa a maioria das sugestões metodológicas a adoptar. 
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80CS Hã... E portanto, normalmente, no Sintra Anima nós expomos os trabalhos que os meninos fizeram, 

84CS organizámos um piquenique em que nós fizemos uma lista de alimentos possíveis para os pais mandarem...  

85CS Quando falamos de piquenique, o que é que se pensa? Pensa-se em batatas fritas, em... Não é? Frango 

com batatas fritas e umas porcarias quaisquer. Uns rissóis e croquetes.  

86CS Então nós fizemos uma lista de alimentos possíveis para os pais mandarem. Saudáveis, óbvio. 

94CS e tínhamos, a intervenção com os pais já tinha sido feita. 

Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 

 

Já no discurso dos professores constatamos que a função da formação é ser 

preparatória para determinada actividade profissional, antecede a vida profissional e ajusta-se 

a pré-requisitos. Neste sentido, outra vez se verifica uma forma de conceber e praticar a 

formação próximo do modelo centrado nas aquisições de Ferry, G. (1987). 

 

9M Hã... Depois, não é... Que eu pelo menos, que eu tenha conhecimento, não é muito frequente haver acções de 

formação nesta área. 

7R Não, nunca fiz (formação continua sobre esta temática) 

6J Não, nunca… (abordou temática na formação) 

14LA Não. Nenhuma formação (sobre alimentação) 

21LB A nível de formação contínua, ainda não tive, também ainda sou nova. 

11LC Não (fiz formação continua nesta área). 

18VA Socorrismo e saúde infantil. Alimentação não falou 

8VB Não, não fiz. (formação continua sobre a temática). 

9VB Se calhar, se tivesse que optar se calhar optaria por, por outras áreas, 

15VC Não, não. (não abordei a temática alimentação e/ou obesidade na formação continua). 

Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 

 

Contudo, Cabrito, B. (1995) afirma que a formação deve preparar os indivíduos para 

contextos de trabalho simbólico-analitícos, desenvolvendo-lhes capacidades de resolver 

problemas individuais e sociais, ao nível técnico-económico e sócio-político contribuindo, 

desta forma, para o seu reconhecimento social e profissional. 
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1.1. Planificação da Formação 

 

Relativamente à planificação da formação, é bastante relevante a determinação das 

necessidades educativas, uma vez que estas são objectivas, impõem-se por elas mesmas e 

correspondem a um determinado nível de conhecimento técnico-económico, do qual decorre 

um certo número de consequências sobre as situações. Relativamente à definição das 

exigências do funcionamento das organizações, esta aproxima-se neste sentido, da 

determinação dos objectivos de formação, como é referido por Barbier, J. e Lesne, M. (1977). 

 

41VD … que numa Assembleia de Turma eles decidiram colocar a questão que era, porque motivo é que o recreio 

está sempre sujo 

12R Tenho três meninos que chegaram a semana passada de manhã a comer batatas fritas, logo pela manhã 

21VB Não trazem lanche,  

22VB Que muitas crianças traziam batatas fritas, Bolicaos 

63VD É assim, em relação ao 1º ano é muito... nós vamos começando a avaliar conforme os pais nos vêm dizendo o 

que é que os filhos dizem. 

39VA Depois como é que nós nos vamos apercebendo? Vamo-nos apercebendo pelos lanches que eles vão 

trazendo.  

20LA Agora há um cuidado da Câmara em contratar uma nutricionista em que cuidadosamente ela analisa e tenta 

equilibrar mais ou menos, pronto 

21LA Agora há um cuidado da Câmara em contratar uma nutricionista em que cuidadosamente ela analisa e tenta 

equilibrar mais ou menos, pronto 

25M Agora há um cuidado da Câmara em contratar uma nutricionista em que cuidadosamente ela analisa e tenta 

equilibrar mais ou menos, pronto 

26M As necessidades foram detectadas pela observação  

40LB em actividades lúdicas do que por exemplo num aluno que por acaso não vem almoçar à escola e a gente não 

sabe mesmo qual... o que é que...come 

42LB se há uma mudança a nível de comportamento em refeitório, 

18LC É assim... Hã... Eu já notei e noto cada vez mais que... Há uma falha muito grande nos hábitos alimentares das 

crianças que vem de casa. 
Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 
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Constatamos que também os professores muitas vezes não são actores na construção do plano 

de formação. Também eles não estão envolvidos na elaboração do processo formativo, apenas 

participam na sua execução. 

 

22LC Planificação concreta não... 

27DCA Referente à alimentação, Não há nenhuma Planificação. , 

21VB No caso deste ano não, não participei porque a formação veio de, da empresa.. 

22VB Não foi organizada por nós. 

63VD Acho que a escola não tem objectivos, não tem nenhuma, não tem nenhuma política de formação a nível...A 

nível desta área, não tem. 

39VA Não. Não há porque é assim, nós fizemos aquela parte, até duma alimentação dentro da sala de aula, foi 

porque eles estragavam muito 

9J Nada planificado,  

10J até que o nosso projecto não tinha nada a ver com alimentação, 

29R não planifiquei propriamente sobre a alimentação 
Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 

 

Pelo discurso, e apesar de ser temática a abordar constante do currículo escolar, 

verificamos que os professores não estão integrados directamente no processo formativo, 

parecendo que a operação de determinação das necessidades é conduzida pelos responsáveis, 

sendo o seu objectivo diminuir a diferença entre o que se faz e o que se deveria fazer. As 

necessidades de formação não são contextualizadas, enquadrando-se deste modo no modelo 

centrado nas aquisições descrito por Ferry, G. (1987). 

No entanto o profissional de saúde, quanto à planificação, apresenta um discurso no 

qual dá bastante relevância à determinação das necessidades educativas, uma vez que estas 

são objectivas, impõem-se por elas mesmas e correspondem a um determinado nível de 

conhecimento técnico-económico, do qual decorre um certo número de consequências sobre 

as situações. Relativamente à definição das exigências do funcionamento das organizações, 

esta aproxima-se neste sentido, da determinação dos objectivos de formação, como é referido 
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por Barbier, J. e Lesne, M. (1977). O profissional de saúde refere fazer sempre o 

levantamento das necessidades e objectivos de formação em conjunto com os professores. 

 

 

29CS é, é do currículo escolar. Exactamente. 

30CS Planeei... Participei. 

Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 

 

 

Verificamos, no entanto, que isso acontece muito pouco, uma vez que também os 

professores não são na maioria das vezes actores na construção do plano de formação. 

Também eles não estão envolvidos na elaboração do processo formativo, apenas participam 

na sua execução. Também o profissional de saúde refere algumas dificuldades, como escassos 

recursos (humanos, económicos e materiais), extenso parque escolar e uma área geográfica 

abrangente, para efectuar a planificação adequada da formação. 

 

95CS há sempre professores que acham que qualquer actividade extra, o currículo deles e as áreas curriculares, é um 

acréscimo de trabalho 

97CS Pronto... Portanto, há vários obstáculos, o grande obstáculo é o próprio funcionamento de uma equipa de Saúde 

Escolar 

99CS por outro lado, na escola há, Os bares da escola são atentados à alimentação saudável 

100CS Tens bolos, tens snacks, tens chocolates, e não vês... 

102CS Batatas fritas, é o que tu vês, no bar da escola. 

108CS Nós, em termos de saúde, temos uma dificuldade grande, que é assim, nós temos uma áre 

111CS numa área... hum... geográfica grande, portanto nem sequer... Nem sequer são sessenta e três escolas juntas 

114CS é sem haver uma equipa disponível para trabalhar exclusivamente a Saúde Escolar 

121CS Hã... Que é muito mais fácil nós pegarmos numa coisa dessas e por na mochila dos miúdos e está feito o lanche, 

não é? 
Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 
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Relembramos o que refere Canário, R. (2000), que a formação não pode ser encarada 

somente do ponto de vista do formador ou da instituição, mas deve ter em conta o formando 

que se forma, uma vez que este deve ser agente da sua formação. 

 

1.2. Objectivos da Formação 

 

Verifica-se, pela generalidade do discurso dos professores entrevistados, que os 

objectivos da formação são referenciados directamente às competências, ou seja, estes 

procuram fornecer competências aos alunos facultadas pela formação, enquadrando-se este no 

modelo defendido por Ferry, G. (1987), um modelo centrado nas aquisições. 

 

54VD Ou seja, que o lanche desse resposta àquilo que eles trabalharam em segundo ano de escolaridade, no contexto da 

roda dos alimentos e de uma alimentação saudável, 

32M tentar demovê-los daquela coisa das sandes mistas, manteiga, fiambre e queijo,  

17R Que eles aprendam a tratar do seu corpo e da sua saúde. Também, que aprendam a tratar da sua alimentação, a cuidar 

da sua alimentação. 

18R Que eles reconheçam que realmente é necessário tratar da segurança e da, da higiene e da saúde do corpo. 

26LA eles próprios mudarem as atitudes, porque nós aqui conseguimos convencer as crianças. De uma certa forma 

conseguimos, porque temos essa capacidade. 

27LA Os objectivos destas actividades todas, desta formação, é que as crianças consigam, elas próprias, se calhar, incentivar 

os pais a mudar as atitudes 
Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 

 

No entanto, por vezes também é evidente que são procuradas as competências 

necessárias ao funcionamento da organização sendo, por isso, a determinação dos objectivos 

de formação marcada, para Barbier, J. e Lesne, M. (1977) pela definição das exigências do 

funcionamento das organizações. 

Canário, R. (1999:7) critica a especialização e a perspectiva tecnicista da formação 

defendendo a “...valorização de uma formação generalista (de “banda larga”) que reforce o 
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seu carácter estratégico e que se distinga da especialização muito segmentada e muito virada 

para domínios restritos”. 

No entanto, este afirma ainda que, para haver uma relação entre o mundo da formação 

e o mundo do trabalho, nesta sociedade onde a mudança é frequente, tem que existir uma 

alteração nas práticas de formação, passando a relação de adequação entre a formação e a 

situação de formação (baseada em processos de planificação) para uma relação de 

reutilização, em novas situações, dos saberes anteriormente adquiridos, o que nunca é referido 

no discurso dos professores. 

O profissional de saúde nada define como objectivos da formação. Pensamos que este 

facto está relacionado com as dificuldades de vária ordem expressas por este. Neste discurso 

normativo, a formação não é vista do mesmo modo que a encarada por Canário, R. (1997b), 

um processo de socialização em que cada indivíduo é objecto, sujeito e agente da sua 

formação, articulando o formal, o informal e o não formal, não se valorizando um conjunto de 

competências não técnicas. 

 

61CS Para nós, o tema da alimentação O tema da alimentação é muito importante... 

62CS pedido, mas há outros que também são pedidos. 

66CS a escola que conhece as  crianças é que nos diz... 

69CS e é isso que nós pedimos à escola, que nos diga qual é o primeiro degrau daqueles meninos,  

70CS Depois de definido o tema, independentemente que seja da alimentação, seja de que tema for, somos nós Saúde 

Escolar em conjunto com aquele professor 

75CS Geral. Há sempre uma preocupação de manter a abordagem desse tema ao longo do ano 

80CS Hã... E portanto, normalmente, no Sintra Anima nós expomos os trabalhos que os meninos fizeram, 

84CS organizámos um piquenique em que nós fizemos uma lista de alimentos possíveis para os pais mandarem...  

85CS Quando falamos de piquenique, o que é que se pensa? Pensa-se em batatas fritas, em... Não é? Frango com 

batatas fritas e umas porcarias quaisquer. Uns rissóis e croquetes.  

86CS Então nós fizemos uma lista de alimentos possíveis para os pais mandarem. Saudáveis, óbvio. 

94CS e tínhamos, a intervenção com os pais já tinha sido feita. 

Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 

 



A prevalência da obesidade nos alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo das escolas do Agrupamento D. Carlos I em Sintra                       

 

Paula Câmara 165/208

Isto não vai ao encontro do que refere Carré, P. (1992), quando diz que a gestão de 

recursos humanos preconiza valores de responsabilidade, de iniciativa e de colaboração. Os 

profissionais devem ser autónomos em relação ao trabalho que controlam, existindo também 

autonomia nas equipas de trabalho e nos seus animadores, sendo neste sentido que o 

profissional de saúde deixa sugestões para superar algumas dificuldades já referidas. 

 

137CS Olha, haver mais recursos humanos,  

138CS haver uma equipa específica para 

139CS Sem ser aos bocadinhos.  

141CS Depois haver um carro de serviço...Para podermos ir às escolas. 

157CS Depois, a par disso, eu penso que qualquer um de nós profissional de saúde, dentro dos cuidados de saúde 

primários, a qualquer nível de intervenção, tem um papel importante.  

158CS Tem que ser activo 

159CS Temos um programa de diabetes a funcionar, portanto aí a intervenção tem que ser 

160CS se estamos a fazer formação a adultos essa formação pode enviesar para o filho ou para o neto 

161CS Portanto, temos um diabético, estamos a fazer o ensino àquele diabético, esse ensino pode não ser exclusivo para 

aquele diabético, pode ser para aquele filho que está lá em casa, ou para aquele neto que está lá em casa. 

162CS Hum, hum. Mas esse ensino pode ser proveitoso para... Nós é que se calhar temos que lhe dar esse caminho  

163CS Alertar. Os médicos porque é que não fazem um ensino na consulta 

164CS São profissionais de saúde a trabalhar. 

Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 

 

Perante o exposto, pensamos que seria mais útil seguir a linha de pensamento de 

Pintureau, A. (1991), quando este defende que a resposta está no neotaylorismo ou verdadeira 

estratégia de utilização de recursos humanos, onde a variável crucial está na redistribuição do 

poder na organização. Para motivar as pessoas, é preciso apostar em equipas semi-autónomas. 

A utilização optimizada dos recursos humanos implica uma transformação do actor em autor, 

uma vez que o actor apenas é executante e o autor dirige e é criativo. Este discurso faz-nos 

afirmar que os profissionais devem ser encarados pela gestão, não como simples mão-de-obra, 
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mas como recursos humanos, passando como refere Canário, R. (2000) de uma “cultura da 

dependência e da execução” para uma “cultura da interacção e da solução”. 

 

1.3. Abordagem Metodológica de Formação 

 

No discurso de alguns professores, é evidente que são estes quem concebem a 

formação e decidem os seus objectivos, sendo estes profissionais práticos do ensino com um 

programa e um esquema de controlo, aplicando métodos activos. Neste contexto, o modelo de 

formação aproxima-se do modelo centrado nas aquisições de Ferry, G. (1987). 

 

61LB Alertar sempre para a postura mesmo e para os hábitos alimentares que eles têm.  

26LC mas eu diariamente digo não podes comer isto no lanche porque não é saudável 

47VA e que... Este ano voltamos a falar nisso quando falo dos lanches,  

50VA e apresentei a roda dos alimentos, 

41VB conhecer algumas vantagens de comer alguns alimentos,  

45VB Sim, se bem que, pronto, muitas vezes, baseamos também no diálogo, 

75VD Quando falamos sobre o lanche, eu tenho um tipo de atitude 

77VD Eu desenvolvi uma... Sei lá, uma sensibilização junto deles,  

Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 

 

Na globalidade, a maioria dos professores entrevistados tem mais um discurso que se 

assemelha a uma lógica de progressão, de treino sistémico com controlo em cada etapa e onde 

o formando é objecto de formação e o saber é objectivo e cumulativo. Neste contexto, o 

modelo de formação exposto assemelha-se ao modelo centrado nas aquisições de Ferry, G. 

(1987). 

No entanto no discurso verificamos que há dinamismo na formação efectuada aos 

alunos. 
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Podemos constatar que os professores utilizam metodologias participativas e 

dinâmicas na formação, metodologias essas algo pertinentes e adequadas a esta faixa etária de 

crianças. No entanto, a maioria destas formações foram desenvolvidas em sala de aula 

tentando uma articulação com a realidade. Neste item, podemos concluir que o modelo de 

formação adoptado se aproxima do modelo centrado nas aquisições de Ferry, G. (1987) 

porque a aprendizagem resulta de um processo deliberado, excluindo as aprendizagens não 

programadas. 

 

19J Olhe, eu pedi acima de tudo… Nós fazemos uns cartazes, 

22J já tivemos aqui um higienista, quer dizer as coisas já foram um bocadinho diferentes… 

64VA a gente é que começou a pôr, para começar a ensiná-los a estar na mesa e a comer 

65VA é que a gente começou a pôr todos a lanchar  dentro da sala. 

49R Lavar os alimentos,  

50R lavar as mãos antes de comer... 

28LC Terceiro ano. Ora, este ano nós estivemos a fazer uns joguinho 

71LB Portanto, o lanche é feito em sala de aula dez minutos antes de tocar ou cinco minutos, às vezes... 

52VB Fundamentalmente, faziam trabalho de, mais a nível de expressão plástica... 

42DCA Portanto, tentamos... em todos os momentos fazer-lhes ver que há coisas melhores para comer e que se calhar 

sabem tão bem como, como, como aquilo 

52DCA Então eu utilizo essa minha forma de estar, mais alguma, mais os temas que têm que ser abordados, mais a parte 

lúdica e em termos de jogos  

44LA Uma delas, por exemplo, construirmos receitas mágicas, receitas com... mas tudo com produtos bons, ou seja, com, 

com alimentos fundamentais à nossa alimentação 

83VD Portanto, eles têm, eles têm um mapa, que é o mapa de presenças, têm o mapa de, pronto, de leitura, têm, têm 

uma série de mapas, relacionados com a aprendizagem 

84VD aquilo que eu fiz também foi o mapa em relação aos lanches. 

94VD não lanchavam fora da sala de aula. Ou seja, o momento da refeição era um momento de relação com o alimento, e 

acho que isso para mim é importante. 

45M Logo no início do ano, criei umas grelhas onde os meninos tinham que todos os dias, antes de, de virem ao recreio, 

tinham que preencher aquela grelha onde eles escreviam o que é que traziam para o lanche. 

50M Como eles são já mais velhos e tudo, pesquisamos na Internet... Hã... Folhetos, cartazes, essas coisas. 

58M Visitámos uma padaria, visitámos duas fábricas de queijadas tendo em conta que tentámos aliar um bocadinho o 

que é regional e eles conhecerem um bocadinho o que é da região Portanto, por aí... Essa, essa planificação foi, foi 

feita, foi feita sempre, sempre conjuntamente.  

Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 
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Contudo, não deixa de haver alguns professores entrevistados, com um discurso no 

qual referem que o dispositivo raramente posto em prática tem uma lógica de formação que 

privilegia experiências (sociais, intelectuais, individuais ou em grupo, na escola ou fora dela), 

sendo interessante constatar que é nesse sentido que os entrevistados deixam a maioria das 

sugestões metodológicas a adoptar. 

 

37DCA E tem que se estimular a criança a dizer assim: “eh pá não gostas mas vais experimentar, sabes lá se não 

gostas, se calhar até gostas!”.  

60DCA E depois dou-lhes o meu próprio exemplo, e digo-lhes assim: “olhem, por exemplo eu não como carne, nem 

como peixe, se eu vou à casa de alguém, que não sabe que eu não como carne nem peixe, e a pessoa tem 

um grande prato de carne e de borrego, que eu detesto eu vou comer um bocadinho, e digo que estou cheia e 

tal, para ser educada para a pessoa, mas como um bocadinho 

56R Até porque no Dia Mundial da Alimentação houve no refeitório uma formação sobre a alimentação saudável, e 

tem vindo... tem vindo a ser feitas outras as actividades lúdicas da escola que têm vindo a...a incidir sobre o 

tema alimentação 

122VD E a escola deve ter essa prática de sensibilização 

127VD é explicar quais são os princípios da alimentação correcta, 

95LA Começámos primeiro pelas preferências... No 1º ano, fala-se muito das preferências das cores, das 

preferências dos frutos, das preferências dos alimentos,  

100LA tão grande que eu não sei... Eu penso que tem que partir de casa, 

104LA na mudança de atitude dos pais, porque as crianças não são difíceis de mudar. 

34J Dar continuidade ao que é feito 

35J eu acho que primeiro é preciso educar os pais  

25J deviam ter mais programas, porque os alunos dão mais interesse a uma pessoa que venha de fora,  

62VB mas também penso que deveriam também intervir ,intervir outros, outros agentes.. 

81VB Os professores devem adquirir formação,  

30DCB Acho óptimo que os enfermeiros e os que estão na formação venham cá à escola... e aplicar na escola... 

81DCA Eu acho que a formação... eu acho que deveria haver escolas para pais 

69R mas se calhar o Ministério devia criar condições para as escolas terem 

70R se houvesse mais material pedagógico sobre o tema. 

76R Se calhar é haver mais intervenção directamente com a família. 

77R Se calhar com actividades mais diversificadas  

78LC Hã... E outra coisa, seria os pais não darem dinheiro aos meninos, porque já se sabe que eles vão comprar 

….comprar nesta altura gelados, vão comprar gomas, vão comprar isto e aquilo, 

79LC É assim, nós devíamos logo no início do ano pedir aos pais para fazer com que os meninos trouxessem um 
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lanche mais saudável. 

130LB inicialmente no primeiro ano, isto muito sinceramente, a nível de... de dar resposta até a muitos problemas que 

acontecem na hora de almoço e no refeitório da escola, 

70VA Eu acho que isso devia ser uma formação aos pais. 

48VC Haver mais interacção com a família.  

52VC Orientá-los, ensiná-los. 

115LB Eu, por exemplo acho que o papel, por exemplo, do Centro de Saúde da área de residência, da área, da zona 

onde está inserida a Instituição, não deveria só focar os aspectos, por exemplo, da higiene oral, como também 

da alimentação. 

130LB inicialmente no primeiro ano, isto muito sinceramente, a nível de... de dar resposta até a muitos problemas que 

acontecem na hora de almoço e no refeitório da escola, 

141LB De qualquer das formas aqui continuo a achar que há um papel muito importante que não parte só de nós mas 

em conjunto com os encarregados de educação. 

76M O papel do professor eu acho que tem que ser conjunto com outros profissionais 

78M Não acredito em coisas separadas porque eu acho que nesta matéria não há duas verdades nem três 

verdades	

80M Era, era muito bom fazer formação também para os pais, para os encarregados de educação.  
Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 

 

Não se deve esquecer também, tal como refere Cabrito, B. (1995), que o formador 

deve ter a responsabilidade de facilitar aprendizagens interactivas e interpessoais e 

disponibilizar informação. 

Já no discurso do profissional de saúde, é evidente que este participa na concepção da 

formação mas não decide os seus objectivos, sendo este profissional um prático do ensino 

com um programa e um esquema de controlo, utilizando métodos activos. Neste contexto, o 

modelo de formação aproxima-se do modelo centrado nas aquisições de Ferry, G. (1987). 

O discurso deste entrevistado tem mais uma orientação que se assemelha a uma lógica 

de progressão, de treino sistémico com controlo em cada etapa e onde o profissional é objecto 

de formação e o saber é objectivo e cumulativo. Neste contexto, o modelo de formação 

exposto assemelha-se ao modelo centrado nas aquisições de Ferry, G. (1987). 
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40CS Eu acho que não há uma forma só (metodologia). 

43CS não pode ser um assunto de debate num dia qualquer 

44CS O higienista tem sempre esse cuidado. Porque é assim, sempre que nós podemos, fazemos isto em equipa 

45CS Portanto, o higienista e o enfermeiro vão ambos. 

Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 

 

No entanto, por algumas práticas formativas do entrevistado e através dos discursos 

acima, verifica-se que o dispositivo por vezes posto em prática também tem uma lógica de 

formação que privilegia experiências (sociais, intelectuais, individuais ou em grupo, na escola 

ou fora dela), sendo interessante constatar que é nesse sentido que este deixa a maioria das 

sugestões metodológicas a adoptar. 

Não devemos esquecer também, tal como refere Cabrito, B. (1995), que o formador 

deve ter a responsabilidade de facilitar aprendizagens interactivas e interpessoais e 

disponibilizar informação. 

Podemos verificar pelo discurso que o profissional de saúde utiliza metodologias 

participativas e dinâmicas na formação, metodologias essas pertinentes e adequadas a esta 

faixa etária de crianças. No entanto, a maioria destas formações foram desenvolvidas em sala 

de aula ou em ambiente escolar, tentando uma articulação com a realidade. Neste item, 

podemos concluir que o modelo de formação adoptado se aproxima do modelo centrado nas 

aquisições de Ferry, G. (1987) porque a aprendizagem resulta de um processo deliberado, 

excluindo as aprendizagens não programadas. 

O profissional de saúde defende ainda tanto quanto possível a diversificação de 

metodologia de formação. 

 

 



A prevalência da obesidade nos alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo das escolas do Agrupamento D. Carlos I em Sintra                       

 

Paula Câmara 171/208

77CS Tentamos sempre nunca fazer uma acção despegada. 

79CS Hã... E o Sintra Anima é, entre outras coisas, uma oportunidade para mostrar aquilo que foi feito no ano lectivo. 

84CS organizámos um piquenique em que nós fizemos uma lista de alimentos possíveis para os pais mandarem... 

86CS Então nós fizemos uma lista de alimentos possíveis para os pais mandarem. Saudáveis, óbvio 

94CS e tínhamos, a intervenção com os pais já tinha sido feita. 

Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 

 

Neste sentido, também Canário, R. (1999:8) afirma ser fundamental para organizar os 

sistemas e dispositivos de formação termos presente o conceito de alternância, que defende 

“...não apenas um permanente vaivém entre diferentes lugares físicos de aprendizagem... 

mas, principalmente, um vaivém entre a teoria e a acção, quer dizer, uma alternância entre 

as vias simbólicas e material da aprendizagem”. 

 

1.4. Avaliação 

 

Pelo discurso apresentado verifica-se que os resultados da formação são contáveis e 

avaliáveis, sendo estes positivos ou negativos, enquadrando-se por isso num discurso 

semelhante ao modelo de formação centrado nas aquisições de Ferry, G. (1987). 

 

88VA Deve ter aparecido nalguma ficha algumas perguntas sobre regras para uma boa alimentação 

90VA Deve ter aparecido alguma pergunta ou isso no teste,  

98VB avaliação é através de ficha de avaliação, 

101VB Não especificamente, mas incluo na...na ficha de avaliação. 

93M Faço a avaliação através das grelhas fazemos pesquisa na internet... 

96M Mas para além disso eles fazem trabalhos de grupo, na exposição oral dos temas... 

112LA Há várias fichas também... Essas coisas todas, pronto 

113LA É assim, faço muito... Trabalho muito a auto-avaliação com eles. 

Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 
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Também se verifica que o resultado da formação é a explicitação das qualificações 

adquiridas pelos alunos sendo, por isso, a determinação dos objectivos de formação marcada, 

para Barbier, J. e Lesne, M. (1977), pela definição das exigências do funcionamento das 

organizações. 

 

130VD E de um momento para outro eu começo a ver que eles trazem fruta, trazem iogurtes. 

131VD Portanto, eles próprios começaram a exercer uma certa pressão sobre os pais, no sentido de trazerem um lanche 

que tivesse mais qualidade,  

133VD Consegui dar resposta a uma questão que para mim é essencial, que é o momento da alimentação é um momento 

de alimentação e deve ser feito em tranquilidade e deve ter qualidade. 

135VD consegui que se aprovasse, num conselho de docentes desta escola... 

136VD Que todos os miúdos na escola passavam a comer...em sala de aula. 

138VD Por exemplo, tu vais a uma sala e vês que os miúdos estão com o seu pano, e têm... Estão, estão, estão com o 

lanche em cima da mesa e naquele momento estão a lanchar 

58VC Pelo que eu, pelo que eu verifiquei, há muitos que começaram a deixar  de trazer as bolachinhas, 

59VC Começaram a trazer o pãozinho, com queijo, com manteiga... 

117LA em sala de aula, são muito receptivos, são muito receptivos. Pronto. 

99M Então o que é que eles se aperceberam? Que ao preencher aquelas grelhas eles depois acabavam por comparar 

com os colegas e acabavam por ver que eram sempre os mesmos a trazer os açúcares e a comer. 

101M E eles acabaram por se contagiar pela positiva. E depois achei que não era mais necessário, até porque às tantas 

aquela rotina também já não fazia muito sentido, todos os dias irem preencher a grelha.  

102M Aquilo foi mais para moldar um bocadinho. E agora, sempre que eles trazem um bolo ou um bolicao ou um 

alimento assim, eles dizem: “professora, eu hoje trouxe mas é só hoje” 

103M Justificam, porque têm a consciência que realmente faz mal.  

106M Nos lanches das, das visitas de estudo, verifiquei também que não iam só essas coisas, porque o ano passado 

também era frequente ver as mochilas de alguns alunos e era essencialmente a batata frita e os doritos e os não 

sei o quê e o bolicao, e o sumo, e o bolo, e pouco mais que isso 

108M Que é, às tantas, é a formação para a cidadania, eles crescerem, sentir que têm uma responsabilidade na sua 

saúde,  

89DCA Na altura enquanto os alunos se lembram que aquilo, que há determinados alimentos que se calhar não são tão 

bons, nota-se na parte dos pais pelos lanches que eles trazem, que há um certo cuidado porque os pais, os filhos 

devem passar isto para as famílias, passa-lhes muito rápido. 

94VA Se calhar estou a notar mais agora que eles estão a lanchar dentro da sala de aula 

120VB Mas pelo menos uma melhoria em termos de alimentação, nomeadamente 

145LB Por acaso vai de encontro e tem actividades planeadas, o que é óptimo, ou seja, tem-se vindo a dar resposta 

àquilo que planeámos. 
Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 
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Contudo, pelo conceito de aprendizagem de Canário, R. (1998) verifica-se que este 

corresponde a um processo de produção de conhecimento do próprio sujeito de si e do mundo, 

assim como das formas de nele intervir. Berbaum, J. (1993) acrescenta que a aprendizagem é 

pertença do indivíduo, sendo a formação apenas uma ajuda neste processo de evolução. Neste 

sentido, os efeitos formativos são imprevisíveis assim como o conhecimento total dos seus 

resultados. 

 

97VA Não, (não deu resposta a problemas detectados) 

98VA Mas à vezes, é assim... Mas também já reparei que não resulta muito bem 

85R Às vezes eles próprios, uns aos outros, quando vêem que, que algum menino, portanto, está a comer alguma coisa 

que faz mal 

86R Aplicar propriamente, acho que não, não vai de encontro às necessidades deles  

41J Mudanças poucas, isto já são vícios de casa, 

122VB Acho que não... Não sei, não consigo lhe dizer exactamente... 

92DCA Mas depois aquilo passa-lhes, porque para os pais é muito mais fácil comprar os bolicaos no supermercado e 

pegar no, no bolicao e não ter trabalho... 

93DCA Porque acho que a vida de hoje é tão stressante que é muito mais fácil comprar aquilo que há. E não... Pronto, se 

calhar podiam comprar... Eu acho que se poderia comprar outro tipo de coisas e ser mais saudável, mas os pais... 

Mas a maior parte dos adultos hoje em dia nem sequer pensa nisso.  

94DCA São muito pelo facilitismo  

43DCB Sim não constatei grandes modificações 

83LC Não consegui mudar muitas atitudes, porque é assim, os meninos têm acesso a batatas fritas, bolicaos, 

chocolates, e é coisa que eles adoram 

  
Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 

 

Pelo discurso dos professores verifica-se que os resultados da formação são avaliados, 

na maioria das vezes de forma informal, não se podendo concluir, no entanto, por este 

discurso que a formação se processe em função destes. As características do discurso indicam 

aquisição, aperfeiçoamento de um saber, de uma técnica, de uma atitude, ou de uma 
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capacidade procurada pelos profissionais assemelhando-se ao determinado no modelo 

centrado nas aquisições de Ferry, G. (1987). 

No discurso do profissional de saúde verifica-se que os resultados da formação não 

são contáveis e avaliáveis, não se enquadrando por isso num discurso semelhante ao modelo 

de formação centrado nas aquisições de Ferry, G. (1987). 

 

183CS Agora, dados objectivos não temos. 

185CS Embora é como te digo, não tenho, não temos dados objectivos de avaliação, mas eu sinto que deu resposta. 

190CS O que é difícil, com o nosso sistema de ensino 

191CS Porque tu sabes que os professores mudam de ano para ano 

197CS E portanto essa avaliação não se faz 

203CS Porque é assim, como sabes as turmas também não são sempre as mesmas 

206CS É difícil fazer esta avaliação objectiva. 

208CS A saúde escolar, quer nesta área, quer noutras áreas, a saúde escolar tem sempre muitas dificuldades, por falta de 

recursos humanos. 

209CS É, é muito difícil acompanhar 

Unidades de registo da codificação das entrevistas efectuadas a cada professor de cada turma em cada escola 
deste estudo 

 

Contudo, pelo conceito de aprendizagem de Canário, R. (1998) verifica-se que este 

corresponde a um processo de produção de conhecimento do próprio sujeito de si e do mundo, 

assim como das formas de nele intervir. Berbaum, J. (1993) acrescenta que a aprendizagem é 

pertença do indivíduo, sendo a formação apenas uma ajuda neste processo de evolução. Neste 

sentido, os efeitos formativos são imprevisíveis, assim como o conhecimento total dos seus 

resultados. Pelo discurso do profissional de saúde, verifica-se que os resultados da formação 

não são avaliados, por falta de tempo e recursos e de continuidade da formação por vezes 

iniciada, não se podendo concluir, no entanto, por este discurso, que a formação se processe 

em função destes. 
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 PARTE VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

1. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

Ao longo deste estudo foram encontradas várias limitações que dependem de aspectos 

como: 

 

• O facto de se ter restringido o ensaio apenas ao Agrupamento de Escolas D. Carlos I, 

que contém seis escolas. O Centro de Saúde de Sintra, na valência de Saúde Escolar, 

abrange um parque escolar de 64 escolas, das quais se obteria certamente uma amostra 

mais representativa; 

• O facto de no estudo não serem incluídos alunos dos 1.º e 2.º anos e também do 

jardim-de-infância de todas as escolas deste agrupamento; 

• A não abordagem do aspecto familiar em várias vertentes, como nível de escolaridade, 

valores antropométricos, condições socioeconómicas, hábitos alimentares e de 

actividade física, uma vez que, como foi referido anteriormente, constituem factores 

relacionados com o aumento da prevalência de obesidade infantil. 

 

Estas limitações estão relacionadas com os prazos para a apresentação deste ensaio, 

pelo que não nos poderíamos alargar mais na amostra e tipo de estudo, pois a recolha de 

dados e a sua análise seriam muito demoradas. 

Deparámo-nos ainda com outro tipo de limitações, como: 
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1. O facto de os alunos que participaram nesta investigação terem sido pesados e 

medidos em sala de aula com roupa, embora com o mínimo de roupa possível. Este 

aspecto pode proporcionar resultados de prevalência de pré-obesidade e obesidade 

nestas crianças ligeiramente mais elevados. Em investigações futuras nesta área será 

importante contornar tais factores; 

2. A aplicação dos questionários ter sido efectuada em sala de aula, o que proporcionou 

por vezes alguma agitação entre os alunos e provocou também discussões sobre gostos 

alimentares, podendo desta forma as respostas dadas não ser totalmente verdadeiras; 

3. A colaboração pedida aos pais, que consistiu na autorização e no preenchimento da 

grelha de frequência alimentar durante uma semana (Anexo n.º 3). Esta limitação 

traduz-se no facto de apenas 51,3% dos encarregados de educação das crianças com 

critérios de adesão a este estudo autorizarem a sua participação ou seja 112 dos 

possíveis 218 alunos que podiam participar neste estudo. 

 

No que se refere ao preenchimento da grelha de frequência alimentar durante uma 

semana, o facto de os encarregados de educação não ajudarem e se encontrarem desmotivados 

para o seu preenchimento levou a que muitas crianças manifestassem alguma dificuldade na 

resposta à pergunta D do questionário, que indagava quantas vezes por semana ingeriam 

determinados alimentos. 

A elaboração desta grelha tinha precisamente objectivo de ajudar a criança a 

responder a posteriori a essa pergunta, e também clarificar algumas dúvidas quanto ao 

consumo de determinados alimentos (por exemplo, se bebiam leite gordo ou meio gordo), 

aspectos para os quais as crianças desta faixa etária ainda não estão por vezes sensibilizadas. 
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Consideramos também como limitação neste estudo o facto da utilização da entrevista 

semi-estruturada como técnica de recolha de dados. Este aspecto relaciona-se em parte com a 

solicitação efectuada aos entrevistados para emitirem opiniões e pareceres avaliativos sobre a 

formação desenvolvida na área do nosso estudo. Pensamos que poderá ter originado algum 

constrangimento pelo receio de possíveis fugas de informação e consequentes problemas que 

daí pudessem advir, apesar da legitimação e garantia de anonimato e confidencialidade a 

todos os entrevistados antes de cada entrevista, mantidas sempre ao longo do estudo. 

Constituiu também uma limitação o facto de só se ter efectuado uma entrevista a um 

elemento da Saúde Escolar do Centro de Saúde de Sintra. Pensamos que se fossem feitas 

entrevistas a mais profissionais deste sector, os dados obtidos apresentariam mais consistência 

e fiabilidade. De salientar, no entanto, que a entrevista foi realizada a um elemento da equipa 

de Saúde Escolar que tinha à sua responsabilidade o Agrupamento de Escolas D. Carlos I, em 

Sintra, sendo os restantes elementos encarregados pela Saúde Escolar das outras escolas 

abrangidas pelo Centro de Saúde de Sintra. 

Apesar das limitações referidas, acreditamos que os dados obtidos possuem qualidade 

suficiente para que a sua interpretação venha a permitir o aprofundamento futuro desta 

investigação. 

 

2. SUGESTÕES 
 

Achamos que seria relevante um estudo semelhante a este, no qual se registassem 

valores antropométricos, nível socioeconómico e nível de escolaridade dos pais, uma vez que 

a OMS e vários autores os consideram factores importantes e fortemente relacionados com o 

aumento da obesidade infantil. 
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Esse estudo seria também fidedigno se cobrisse todo o parque escolar pertencente à 

Saúde Escolar do Centro de Saúde de Sintra e níveis escolares mais baixos, jardim-de-

infância e todo o 1.º ciclo, uma vez que, como defendem muitos autores, quanto mais precoce 

for a intervenção na prevenção mais eficaz esta será. 

Achamos importante o estabelecimento de uma forte parceria entre Escolas e Centro 

de Saúde, para adequar estratégias de motivação aos encarregados de educação, professores e 

dirigentes escolares para a formação e sensibilização para hábitos alimentares e de actividade 

física. A sensibilização aos dirigentes escolares visa ainda regular a alimentação existente nos 

bares e cantinas, de acordo com critérios para uma alimentação saudável. 

Por último, achamos pertinente que se elabore um projecto multidisciplinar, uma vez 

que do quadro deste Centro de Saúde constam médicos, enfermeiros, psicólogos, 

nutricionistas e assistente social, tendente à criação de um Gabinete da Infância/Adolescência, 

para o qual seriam referenciadas todas as crianças que na consulta de Saúde Infantil 

apresentassem IMC/Idade em percentis �85. 

Muitos são os autores a defenderem que o tratamento da obesidade deve ser realizado 

numa abordagem multidisciplinar e com acompanhamento frequente, na qual se efectuaria 

uma avaliação regular da criança, para determinação da eficácia ou não das estratégias 

adoptadas. 
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3. CONCLUSÕES 
 

Os resultados do presente estudo reforçam directivas recentes que alertam para a 

necessidade de intervenção precoce na prevenção e tratamento da pré-obesidade e da 

obesidade infantil, assim como das suas complicações. 

Estes resultados podem ser utilizados para elaboração de objectivos práticos e 

implementação de estratégias de promoção de hábitos de vida saudáveis, e de prevenção da 

obesidade, principalmente de hábitos que interfiram com o aumento da prevalência da 

obesidade infantil. 

A prevalência de obesidade e de pré-obesidade encontrada neste estudo foi de 14% e 

de 25%, respectivamente. 

A prevalência de obesidade é mais elevada nos rapazes que nas raparigas. 

A prevalência de obesidade é elevada nas crianças de nove e dez anos, com valores na 

ordem dos 37%. Nas crianças com 9 anos e pré obesidade, esses valores quase duplicam, 

atingindo os 64%. 

Os resultados obtidos são ligeiramente mais elevados que os encontrados em estudo 

semelhantes a nível nacional, europeu e mesmo nos EUA. Isto sugere que é pertinente e 

urgente uma estratégia internacional e mesmo mundial como sugere a OMS, com o intuito de 

desacelerar o crescimento estrondoso e alarmante da obesidade infantil. 

Neste estudo é ainda preocupante, os hábitos alimentares destas crianças referente ao 

numero de refeições diárias em que não fazem a refeição do meio da manhã. O tipo de 

alimentação que estes fazem a meio da manhã, ingerindo bolos, refrigerantes, batatas fritas. É 

ainda preocupante a quantidade de gorduras consumidas e também o facto de não gostarem de 

legumes, muito em especial as crianças com critérios de pré obesidade e obesidade. 
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Relativamente aos hábitos de actividade física verificou-se que estas crianças não têm 

o hábito de andar a pé e de andar de bicicleta. Há também uma elevada significância de 

sedentarismo, com 68% de crianças com pré-obesidade a gastarem entre duas a quatro ou 

mais de quatro horas em actividades como ver televisão, jogar playstation ou computador. É 

positivo a quantidade de crianças que revelam fazer desporto na escola e fora da escola. Este 

dado contrapõe ao facto de neste agrupamento haver alunos sem aulas de educação física por 

falta de espaço ou ginásio. 

Relativamente à actuação dos professores e profissional de saúde, os professores na 

generalidade abordam a temática da alimentação saudável (97%) tendo a preocupação de 

fazer levantamento de necessidades educativas (55,8%), tentando abordar esta temática 

integrada noutras temáticas (44,4%). 

Usam com alguma significância uma abordagem metodológica expositiva (29,1%), 

fazendo-o na maioria das vezes de forma dinâmica (70,9%) e preferencialmente com outros 

membros da comunidade extra-escolar (66,7%). Salienta-se ainda a pouca abordagem 

envolvendo os encarregados de educação (28,6%). Este aspecto é reforçado pela necessidade 

que os professores têm em referir as dificuldades no envolvimento destes na formação 

(49,4%) e na necessidade que tem de sugerir a inclusão dos encarregados de educação na 

abordagem desta temática (37,1%). De positivo, este estudo salienta que os professores 

referem constatar alterações comportamentais positivas, ainda que tenham a noção que por 

vezes é por pouco tempo (47,6%). 

O profissional de saúde dá ênfase à abordagem desta temática na sua própria formação 

contínua (80,7%) e refere fazer sempre a planificação de formação em cooperação com os 

professores (100%). A salientar que não participa no levantamento das necessidades de 
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formação e menciona adoptar sempre uma abordagem metodológica dinâmica e sempre com 

elementos extra-Centro de Saúde (98%). 

Alega haver alguma dificuldade de envolvimento de elementos extra-Centro de Saúde, 

nomeadamente professores (48,1%), do próprio Centro de Saúde (40,7%) e também do 

envolvimento dos encarregados de educação (22,9%). 

Refere ter poucas hipóteses de efectuar avaliação, salientando bastantes dificuldades 

nesse sentido (63,1%), sendo o único dos entrevistados a referir sugestões de avaliação 

(18,4%). 

As grandes diferenças entre a intervenção dos professores e do profissional de saúde 

recaem essencialmente na planificação, em que o profissional de saúde refere fazer mas em 

cooperação com as escolas, mas com pouco significância (0,9%). 

Na abordagem metodológica de formação, enquanto o profissional do Centro de 

Saúde usa uma metodologia mais dinâmica e em cooperação com outros elementos extra-

Centro de Saúde (17,4%), os professores utilizam uma abordagem metodológica de formação 

mais isolada. 

O profissional de saúde refere mais sugestões metodológicas que os professores (28% 

e 16,4%, respectivamente), assim como dá mais importância à avaliação da formação que os 

professores (17,3% e 10,3%, respectivamente). 

Aspecto interessante é que ambos têm semelhante nível de significância nas 

dificuldades sentidas na abordagem metodológica, e com valores relativamente elevados 

(13,5% para os professores e 12% para o profissional de saúde). 

Assim, através destes dados obtidos, concluímos que temos aqui um grupo de crianças 

ao qual é importante efectuar intervenções a nível de promoção e protecção na saúde com 

urgência, uma vez que há estudos científicos que relacionam a obesidade infantil com a 



A prevalência da obesidade nos alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo das escolas do Agrupamento D. Carlos I em Sintra                       

 

Paula Câmara 182/208

obesidade na idade adulta e todas as complicações e custos para a sociedade adjacentes a esta 

situação. 

As crianças de hoje são os adultos do futuro que podem ter todas as complicações que 

esta situação pode provocar em termos de morbilidade, mortalidade e custos para a saúde. 

Neste sentido será benéfico criar parcerias com sociedades científicas, no âmbito da 

Direcção-Geral da Saúde, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, um grupo de 

trabalho especializado e motivado com o objectivo de elaborar uma proposta de programa 

nacional com estratégias de combate à obesidade infantil. 

Espera-se que os resultados encontrados neste estudo favoreçam, quando extrapolados 

para um grupo maior, a vigilância epidemiológica da obesidade infantil e a implementação e 

monitorização de politicas de saúde pública na área da obesidade infantil, sempre com o 

grande objectivo de alcançar benefícios na saúde. 
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