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RESUMO 

 

O aumento da prevalência do peso excessivo sugere que, apesar da sua etiologia 

multifactorial, esteja relacionado com determinados estilos de vida. Este estudo 

observacional, transversal, descritivo desenvolveu-se em duas partes. Parte I, quantitativa, 

permitiu: conhecer a prevalência do peso excessivo (CDC, 2000) das crianças em idade pré-

escolar da Beira Interior Sul; caracterizar as famílias, hábitos alimentares (Questionário de 

Frequência Alimentar) e de actividade física (Baecke Physical Activity Questionnaire); 

identificar relações significativas. Verificou-se prevalência elevada de peso excessivo 

(27,72%) e obesidade (12,06%), superior no sexo feminino e em famílias de nível sócio-

económico mais baixo. A actividade física dos pais é mais intensa no contexto de trabalho do 

que nos tempos livres. Os pais das crianças obesas têm práticas desportivas menos intensas. O 

consumo de lacticínios com teor de gordura reduzida é significativamente maior nas famílias 

das crianças com pré-obesidade, face àquelas com crianças de peso normal. Sobressaiu um 

padrão familiar em que hábitos alimentares com consumo de produtos com teor de gordura 

reduzida, sopas, legumes, frutas e pão, está associado a níveis de escolaridade mais elevados e 

práticas de actividade física (desporto) mais intensa. Parte II, qualitativa, tornou possível 

apreender o sentido da vivência da parentalidade com a criança obesa e a explicitação do 

processo de transição a partir da análise de conteúdo dos discursos das mães, subsidiada pela 

Teoria das Transições de Meleis. A atitude adoptada, na dependência da consciencialização 

sobre o problema obesidade e percepção como modelo comportamental dos filhos, reflecte a 

intensidade do envolvimento no processo de transição, isto é, assumir a responsabilidade 

parental integrando as mudanças de estilo de vida necessárias à redução do peso excessivo na 

criança, num processo de transição saudável. Este saber poderá (re)construir o conhecimento 

de enfermagem para ajudar as famílias a construir ambientes favorecedores do crescimento/ 

desenvolvimento feliz e saudável da criança 

 

Palavras-chave: Hábitos alimentares familiares, Actividade física familiar; Criança pré-

escolar; Peso excessivo/Obesidade; Transição para a parentalidade. 
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ABSTRACT 

 

The increased prevalence of overweight suggests that, despite its multi-factorial etiology, it is 

related to specific lifestyles. This observational, transversal and descriptive study was 

developed in two parts. Part I, quantitative, allowed: to determine the prevalence of 

overweight (CDC, 2000) in preschool children of Beira Interior Sul ; characterize the families, 

eating (Food Frequency Questionnaire) and physical activity habits (Baecke Physical Activity 

Questionnaire); identify significant relations. A higher overweight (27,72%) and obesity 

(12,06 %) was perceived in female children and in families with a lower socio-economic 

level. The parents’ physical activity is more intense in the work context than in leisure time. 

The fathers of obese children have a less intense sports practice. The consumption of low fat 

dairy products is significantly higher in families with pre-obese children, in comparison to 

those with children with a normal weight. A family pattern stood out where eating habits with 

consumption of low fat products, soup, vegetables, fruit and bread is associated to a higher 

education and a more intense practice of physical activity (sport). Part II, qualitative, made 

possible to apprehend the sense of the experience of parenthood with an obese child and the 

explanation of the transition process from the content analysis of the mothers’ speeches, based 

on Meleis's theory of nursing transition. The adopted attitude, depending on the awareness 

about the obesity problem and the perception as a behavioral model to the children, reflects 

the intensity of the involvement in the transition process, i.e, the assumption of parental 

responsibility integrating lifestyle changes needed to reduce the child’s overweight, in a 

healthy transition process. This information can (re)build nursing knowledge to help families 

create environments favorable of a happy and healthy development/growth of the child. 

 

Keywords: Family eating habits, Family physical activity, preschool children 

Overweight/Obesity; Transition to parenthood. 
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No momento em que nos encontramos, perante o aumento da prevalência da obesidade na 

criança e o impacte desta epidemia, como enfermeira e como docente de enfermagem com um 

interesse particular pela área da saúde infantil e pediatria e perante o desafio de pensar 

enfermagem tomando decisões nesta área de intervenção, sentimos necessidade de 

desenvolver conhecimento que sustente essa responsabilidade. Foi a partir desta motivação 

que emergiu a investigação que desenhámos e desenvolvemos.  

A tese apresentada neste relatório centra-se na prevalência do peso excessivo (pré-obesidade e 

obesidade) na criança em idade pré-escolar, nos estilos de vida (actividade física e hábitos 

alimentares) das suas famílias e na compreensão da sua influência no desenvolvimento das 

mesmas, reflectidos nas implicações para os cuidados de enfermagem, sobretudo, na 

prevenção. 

Procede-se, neste capítulo 1, a uma abordagem inicial no sentido de fundamentar e 

contextualizar a problemática da obesidade e particularmente da obesidade infantil, faz-se 

referência à família vivenciando um processo de transição com repercussões no cuidado de 

enfermagem à luz das ideias de Meleis (2007), apresenta-se a justificação e a finalidade do 

estudo, com referência às questões de investigação, e dá-se conta da sequência da redacção da 

tese através duma visão geral da mesma. 

 

  

1.1 - PROBLEMÁTICA E CONCEITOS CENTRAIS 

 

1.1.1 - O CONTEXTO 

 

É desde o momento da concepção e a partir da multiplicação e diferenciação de uma pequena 

célula que um ser vivo único se vai desenvolver. Este fenómeno biológico, que desejávamos 

sempre rodeado de afectos, reflecte o início do processo de desenvolvimento de uma criança e 
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transporta já uma determinada mensagem genética que tem a capacidade de induzir a 

formação de todas as estruturas do organismo e de comandar o seu funcionamento 

determinando, assim, a sua individualidade. Além desta herança, outros factores contribuem 

para definir as características do crescimento e desenvolvimento da criança. Referimo-nos aos 

factores do meio ambiente e particularmente aos do ambiente familiar.  

O processo de crescimento e de desenvolvimento da criança é, portanto, um processo global, 

contínuo e dinâmico, resultante da sua interacção recíproca e constante com o meio em que 

cresce e se desenvolve. Embora considerando as características sequenciadas nesse processo, 

comuns a todas as crianças, teremos que reconhecer a individualidade própria de cada uma 

delas pois cada criança detém um potencial (genético) de crescimento que irá desabrochando 

de forma mais ou menos saudável ao longo da vida, de acordo com as condições envolventes, 

fortemente influenciado pelos estilos de vida. Enquadra-se neste cenário a génese da 

obesidade. 

 

A obesidade foi definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma doença em 

que o excesso de gordura corporal acumulada pode atingir graus capazes de afectar a saúde. 

Este excesso de gordura advém de sucessivos balanços energéticos positivos, em que a 

quantidade de energia consumida é inferior à quantidade de energia ingerida. A etiologia 

deste desequilíbrio é multifactorial: factores genéticos, metabólicos, ambientais e 

comportamentais (Oliveira [et al] 2003; Oliveira e Variyam, 2003; Shortt, 2004; Carmo, 

2005).  

Do ponto de vista quantitativo, e não conceptual, a definição de obesidade implica um 

excesso de peso acima de limites estabelecidos. O método admitido internacionalmente para 

avaliar a condição de excesso de peso e de obesidade em estudos populacionais é o Índice de 

Massa Corporal (IMC), que se calcula dividindo o peso (em Kg) pela altura (em metros) 

elevada ao quadrado (IMC = peso (kg) / [estatura (m)] ²). No adulto considera-se que há 

excesso de peso quando o IMC é igual ou superior a 25 e que há obesidade quando o IMC é 

igual ou superior a 30, sendo estes os pontos de corte utilizados como critério de definição 

(World Health Organization, 1998).  

No caso de crianças, devido às características dinâmicas dos seus processos de crescimento e 

de maturação com enorme variabilidade, não é aplicável esta regra. À semelhança das 

variáveis antropométricas que sustentam o seu cálculo, o valor do IMC deve ser percentilado 

com base em tabelas de referência. Utiliza-se como critério de definição de excesso de peso e 
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de obesidade o percentil do IMC igual ou superior aos percentis 85 e 95 para idade e sexo, 

respectivamente (Centers for Disease Control and Prevention/National Center for Health 

Statistics, 2000; Dietz e Robinson, 2005). Pela International Obesity Task Force (IOTF) tem 

sido recomendada a utilização dos critérios de Cole, definição de excesso de peso e obesidade 

na criança com base nas curvas de percentil de IMC que correspondem ao ponto de corte do 

adulto de 25 e 30 Kg/m² respectivamente, aos 18 anos de idade (Cole [et al] 2000). 

Em Portugal, por deliberação Ministério da Saúde e Direcção Geral da Saúde (DGS), são 

actualmente utilizadas as Tabelas do IMC do Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (Centers for Disease Control and Prevention/National Center for Health Statistics, 

2000) (Figura 1). 

 

Figura 1 - Tabelas do IMC dos 2-20 anos para rapazes e raparigas do CDC, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 

 
 

 

Fonte: Centers for Disease Control and Prevention/National Center for Health Statistics, 2000 
 

 

As curvas do IMC permitem ter uma ideia mais correcta da relação peso/estatura e da massa 

de gordura, isto é, permitem monitorizar o estado de nutrição identificando não só as crianças 

com excesso de peso e obesas, mas também aquelas em risco de virem a sê-lo e, assim, 

efectuar um diagnóstico mais correcto do risco de uma criança desenvolver obesidade. 

A OMS descreveu a obesidade como uma epidemia global baseada na prevalência da mesma 

em todos os grupos etários e considerou-a, bem como a morbilidade e mortalidade que lhe 

estão associadas, como um grave problema de saúde pública da actualidade (Nobre [et al] 
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2004; British Medical Association (BMA), 2005). Este problema está associado e é um factor 

de risco importante para o desenvolvimento e agravamento de diversas doenças, no entanto, 

passível de ser controlado. Alterações metabólicas, como a dislipidémia, a hipertensão e a 

intolerância à glicose, considerados factores de risco para a diabetes mellitus tipo 2 e para as 

doenças cardiovasculares, evidenciadas no adulto, podem ser hoje observadas na faixa etária 

mais jovem. A obesidade é ainda considerada factor de risco para outras doenças como apneia 

do sono, osteoartrite e alguns tipos de cancro, bem como problemas psicológicos e sociais, 

particularmente na obesidade mórbida (Allen [et al] 2003; Oliveira e Fisberg, 2003; Shortt, 

2004; BMA, 2005).  

Além das consequências na saúde há ainda a considerar as económicas, com elevados custos a 

nível individual, familiar e da comunidade. Os custos relacionados com a obesidade foram 

calculados em cerca de 7 % do total dos gastos com os cuidados de saúde nos Estados Unidos 

e entre 1-5% na Europa (Colditz, 1999; Seidell, 1995). 

A obesidade infantil é sobretudo preocupante pela associação com consequências a longo 

prazo para a saúde, uma vez que se sabe que as crianças com excesso de peso ou obesas 

tendem a tornar-se adultos com excesso de peso ou obesos e estes ficam com o risco 

aumentado para o desenvolvimento das doenças referidas. Associado a estes riscos, a criança 

pode ainda sofrer de problemas psicossociais como diminuição da auto-estima e isolamento 

social (Dietz, 1998; Oliveira e Variyam, 2003; Fowler-Brown e Kahwati, 2004).  

 

 

1.1.2 - PREVALÊNCIA DA OBESIDADE /A EXTENSÃO DO PROBLEMA 

 

A prevalência do excesso de peso e de obesidade nos adultos e nas crianças, particularmente 

nos últimos vinte e cinco anos, aumentou de forma dramática em todo o mundo, nos países 

desenvolvidos e em alguns em desenvolvimento, especialmente nas áreas urbanas, afectando 

todas as idades e grupos socioeconómicos, o que levou a OMS a reconhecer a obesidade 

como a epidemia global do século XXI e um dos mais importantes problemas de saúde 

pública (Mei [et al] 1998; WHO, 1998; Onis e Blossner, 2000; WHO, 2000; Sakamoto [et al] 

2001; Nobre [et al] 2004; Lissau [et al] 2004; IOTF, 2005). As situações mais alarmantes 

dizem respeito aos Estados Unidos e ao Reino Unido em que a população de obesos duplicou. 

Na Europa, os valores de prevalência da pré-obesidade e obesidade na população adulta, são 

preocupantes na maior parte dos países (figura 2). 
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Figura 2 - Prevalência da pré-obesidade e obesidade em 25 países da Europa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: IASO, 2007 

 

Esta evolução verificada nos vários países afecta de igual modo a população infantil 

(Rodríguez [et al] 2003). Em todo o mundo, mais de 22 milhões de crianças até à idade 

escolar tem excesso de peso, assim como 155 milhões de crianças em idade escolar. Dados 

fornecidos pelo National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) revelam que 

nos Estados Unidos 20,6% de crianças dos 2-5 anos de idade, 30,3% de crianças dos 6-9 anos, 

30,4% de adolescentes e jovens adultos dos 12-19 anos têm excesso de peso ou estão em risco 

de ficarem com excesso de peso e 15% das crianças dos 6 aos 19 anos são obesas (Fowler-

Brown e Kahwati, 2004; Shortt, 2004; BMA, 2005). Dados referentes ao período de 2003-

2006 (NHANES) sobre a prevalência da obesidade em crianças e adolescentes dos Estados 

Unidos revelam valores de 12,4%, 17,0% e 17,6% respectivamente nos grupos etários dos 2-5 

anos, dos 6-11 e dos 12 aos 19 anos (IOTF, 2006). Um estudo epidemiológico realizado na 

China em 1996, em crianças dos 0 aos 7 anos considerou a obesidade como um grave 

problema social e de saúde na idade pré-escolar (Ding [et al] 2005).  

Relativamente à Europa, e segundo os dados recentes sobre a prevalência da obesidade, 

estima-se que existam cerca de 200 milhões de adultos com este problema e 14 milhões de 

crianças com excesso de peso em idade escolar, das quais 3 milhões são obesas. No Reino 

Unido há aproximadamente um milhão de crianças obesas com idade inferior a 16 anos 

(BMA, 2005). Os valores de prevalência da obesidade na criança situam-se entre 0,9% e 

19,9% na Rússia, Alemanha, Escandinávia e França, 19,9% e 29,9% no Reino Unido e 
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Espanha, e superiores a 30% nos países do Sul da Europa, como Itália, Creta e Portugal 

(Lobstein, Baur e Uauy, 2004; Padez [et al] 2004; IOTF, 2005). 

Portugal também não escapa a esta epidemia, pois apresenta valores de prevalência da 

obesidade que se enquadram nos parâmetros referidos para os países ocidentais (20 % - 50 %, 

dependendo da região, sexo, idade e raça), colocando-se entre os países europeus com maior 

prevalência de excesso de peso e de obesidade, situação que atinge contornos de um grave 

problema de saúde. Estudos de prevalência de obesidade em idade adulta (dos 18 aos 64 anos) 

realizados na população portuguesa do Continente, em 1995 e replicado em 2004, permitiram 

concluir que, embora algumas áreas geográficas ainda não estejam suficientemente 

representadas, a prevalência de obesidade continua a ser elevada, com valores médios de 

cerca de 34 % para a pré-obesidade e de 12 % para a obesidade (Carmo [et al] 2000; Carmo 

[et al] 2006). Com estes estudos verificou-se um incremento da prevalência do excesso de 

peso (pré-obesidade e obesidade) entre 1995-1998 e 2003-2005 de 49,6% para 53,6% (Carmo 

[et al] 2008).  

À semelhança de outros países, também se tem assistido a um aumento da prevalência de 

jovens com excesso de peso e obesos, como evidenciou o estudo realizado por Nobre [et al] 

(2004) com o objectivo de caracterizar as tendências do peso, da estatura e do IMC, na década 

de noventa, em adultos jovens (18-36 anos) do sexo masculino. Idêntico resultado foi obtido 

por Jácomo de Castro [et al] (1998) no estudo realizado em inspecções militares entre 1960 e 

1990, em rapazes com 20 anos de idade, para avaliar a tendência evolutiva da obesidade. 

Outros estudos, realizados em várias regiões de Portugal, situam a prevalência da obesidade 

infanto-juvenil entre 5,3% e 30,9% e a da pré-obesidade entre 13,6% e 30,5% (Moreira, 

2007). A investigação de Padez [et al] (2004) sobre a prevalência do excesso de peso e 

obesidade na faixa etária entre os 7 e os 9 anos, em 4511 crianças (2274 raparigas e 2237 

rapazes), colocou Portugal com valores dos mais altos da Europa (31,56 %, dos quais 11,3 % 

correspondem já a obesidade) (figura 3). Idêntica situação se verifica para o grupo etário dos 

11-18 anos, ao compararmos os resultados do estudo de Sousa (2008) com os de outros países 

europeus, em que se verificou uma prevalência de pré-obesidade de 22,7% e de obesidade de 

8,3% (Carmo [et al] 2008). O estudo de Gaspar de Matos e Projecto Aventura Social e Saúde 

(2002), com adolescentes (de 11 até 16 e mais anos), integrado no Projecto da OMS, Health 

Behaviour in School-Aged Children (HBSC), registou valores de prevalência de 17,9% para o 

excesso de peso e obesidade, mais elevados no sexo masculino e nos adolescentes mais 

jovens.  
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Figura 3 - Prevalência da pré-obesidade e da obesidade em crianças dos grupos etários 7-11 anos                   

        e 13-17 anos em países da Europa 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Fonte: Lobstein, T; Rigby N; Leach, R (2005). EU platform on diet, physical activity and health. International        

Obesity Task Force (IOTF) e European Association for the Study of Obesity (EASO):1-8; IOTF (2005). 

 

 

 

Perante os resultados, constatamos que, também no nosso País é cada vez mais precoce o 

início da obesidade na criança, à semelhança de outros como descrito na literatura (Strauss e 

Pollack, 2001; Ogden [et al] 2002). Se não houver uma intervenção eficaz muitas destas 

crianças e jovens tornar-se-ão adultos obesos (Moreira, 2005).  

Das idades mais jovens, como a idade pré-escolar, em Portugal, não há dados com dimensão 

nacional que nos permitam tirar conclusões. Foram realizados dois estudos na região de 

Coimbra. O estudo de Rito (2004) com crianças dos 3 aos 6 anos, revelou que 23,6% 

apresentam excesso de peso e, destas, 16,9% pré-obesidade e 6,7% obesidade; e o estudo de 

Mira (2006) com crianças do sexo masculino entre os 2 e os 6 anos, apresentou valores de 

prevalência de pré-obesidade e obesidade de 20,6% e 7,8%, respectivamente (Moreira, 2007).   

Na figura 4 podemos verificar a distribuição da relação peso-estatura de crianças em idade 

pré-escolar em 94 países e no quadro 1 os valores da prevalência nacional de excesso de peso 

em crianças em idade pré-escolar por país. Os dados, na sua maioria referentes à década de 

noventa, transmitem-nos uma panorâmica de dimensão mundial, muito preocupante. 

Constatamos que o excesso de peso e a obesidade atingiram proporções epidémicas, afectando 

não só os países desenvolvidos mas também aqueles em vias de desenvolvimento, 

constituindo uma crescente ameaça para a saúde pública. 
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Figura 4 - Distribuição da relação peso-estatura de crianças em idade pré-escolar em 94 países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Onis, M.; Blossner, M. (2000) Prevalence and trends of overweight preschool children in developing 

countries. American Journal of Clinical Nutrition, 72, 4: 1032-1039 
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Quadro 1 - Prevalência nacional de excesso de peso em crianças em idade pré-escolar por país 

Country Year Sample size Age range Percentage overweight 

  n y % 

Afghanistan 1997 4846 0.50–2.99 4.0 

Algéria 1995 3825 0–4.99 9.2 

Argentina 1994 5296 0–4.99 7.3 

Arménia 1998 3080 0–4.99 6.3 

Austrália 1995–1996 999999 2.0–7.99 5.2 

Azerbaijan 1996 500 0.50–4.99 3.7 

Bahrain 1989 2033 0–4.99 4.7 

Bangladesh 1996–1997 4787 0–4.99 1.1 

Barbados 1981 597 0–4.99 3.9 

Benin 1996 2273 0–2.99 1.3 

Bhutan 1986–1988 3273 0–5.99 2.0 

Bolívia 1998 5773 0–4.99 6.5 

Brazil 1996 3815 0–4.99 4.9 

Burkina Faso 1992–1993 4278 0–4.99 1.6 

Burundi 1987 1930 0.25–2.99 1.1 

Cameroon 1991 2380 0–4.99 2.9 

Canada 1970–1972 2050 0–5.99 5.4 

Central African 1995 2225 0–4.99 0.8 

Republic     

Chile 1996 999999 0–5.99 7.0 

China 1992 6329 0–4.99 4.3 

Colômbia 1995 4408 0–4.99 2.6 

Comoros 1995–1996 921 0–2.99 3.8 

Costa Rica 1996 1008 1.0–6.99 6.2 

Croatia 1995–1996 26036 1.0–5.99 5.9 

Czech Republic 1991 32345 0–4.99 4.1 

Dominican Republic 1996 3481 0–4.99 2.8 

Egypt 1995–1996 9766 0–4.99 8.6 

El Salvador 1993 3515 0.25–4.99 2.2 

Fiji 1993 618 0–4.99 1.2 

Ghana 1993–1994 1819 0–2.99 1.9 

Guatemala 1995 7768 0–4.99 4.0 

Guyana 1981 532 0–4.99 2.3 

Haiti 1994–1995 2794 0–4.99 2.8 
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Quadro 1 - Prevalência nacional de excesso de peso em crianças em idade pré-escolar por país 

(continuação) 

Honduras 1996 1307 1.0–4.99 1.4 

Hungary 1980–1988 89980 0–4.99 2.0 

Índia 1992–1993 25584 0–3.99 1.6 

Indonesia 1995 9227 0–4.99 4.0 

Iran (Islamic 1995 11139 0–4.99 3.3 

Republic of)     

Italy 1975–1977 6778 1.0–5.99 4.4 

Ivory Coast 1994 3341 0–2.99 1.5 

Jamaica 1993 663 0–4.99 6.0 

Japan 1978–1981 7308 0–4.99 1.6 

Jordan 1990 6601 0–4.99 5.7 

Kazakhstan 1995 717 0–2.99 4.3 

Kenya 1993 4753 0–4.99 3.5 

Kiribati 1985 2941 0–4.99 11.1 

Kuwait 1996–1997 12376 0–4.99 5.7 

Madagascar 1992 4240 0–4.99 1.0 

Malawi 1992 3235 0–4.99 6.7 

Maldives 1995 798 0–4.99 1.2 

Mali 1995–1996 4678 0–2.99 1.3 

Mauritius 1995 1537 0–4.99 4.0 

Mexico 1988 7422 0–4.99 3.7 

Mongolia 1997 442 0–4.99 3.9 

Morocco 1992 4532 0–4.99 6.8 

Namibia 1992 2430 0–4.99 3.3 

Nepal 1996 3705 0–2.99 0.5 

Nicaragua 1993 3546 0–4.99 2.8 

Níger 1992 4052 0–4.99 1.1 

Nigeria 1993 2664 0.50–5.99 3.3 

Oman 1994–1995 639 0–3.99 0.9 

Pakistan 1990–1991 4056 0–4.99 3.1 

Panama 1980 3314 0–4.99 3.7 

Papua New Guinea 1982–1983 27464 0–4.99 1.6 

Paraguay 1990 3389 0–4.99 3.9 

Peru 1996 13431 0–4.99 6.4 

Philippines 1993 4229 0–4.99 0.8 

Qatar 1995 1180 0–5.99 6.8 
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Quadro 1 - Prevalência nacional de excesso de peso em crianças em idade pré-escolar por país 

(continuação) 

Romania 1991 10957 0–4.99 2.3 

Rwanda 1992 4386 0–4.99 2.1 

Saint Lucia 1976 362 0–4.99 2.5 

Senegal 1992–1993 3865 0–4.99 2.6 

Seychelles 1987–1988 836 0–4.99 3.5 

Singapore 1970–1977 9655 0–5.99 0.5 

Solomon Islands 1989 3981 0–4.99 1.1 

South Africa 1994–1995 9807 0.50–4.99 6.7 

Sri Lanka 1987 1994 0.25–2.99 0.1 

Thailand 1987 1856 0.25–2.99 1.2 

Togo 1988 1396 0–2.99 2.5 

Trinidad andTobago 1987 840 0–2.99 3.0 

Tunisia 1988 1996 0.25–2.99 3.5 

Turkey 1993 3152 0–4.99 2.9 

Uganda 1995 4775 0–3.99 2.8 

United Kingdom 1973–1979 13380 0–4.99 2.9 

United Republic 1996 5344 0–4.99 2.5 

of Tanzania     

United States 1988–1994 6413 0.17–4.99 4.5 

of America     

Uruguay 1992–1993 11512 0–4.99 6.2 

Uzbekistan 1996 989 0–2.99 14.4 

Venezuela 1997 291749 0–4.99 3.0 

Vietnam 1998 12919 0–4.99 0.7 

Yemen 1996 3833 0.50–4.99 4.3 

Yugoslavia 1996 3226 0–4.99 5.0 

Zambia 1996–1997 5443 0–4.99 3.3 

Zimbabwe 1994 2014 0–2.99 4.2 

Fonte: Onis, M.; Blossner, M. (2000) Prevalence and trends of overweight preschool children in developing 

countries. American Journal of Clinical Nutrition, 72, 4: 1032-1039 
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1.1.3 - A INFLUÊNCIA FAMILIAR 

 

Embora os factores genéticos possam desempenhar um papel importante na ocorrência da 

obesidade na criança, os valores em crescendo da prevalência desta doença, verificados nas 

últimas décadas e em todo o mundo sugerem, uma forte influência ambiental.  

Neste ambiente, definido como obesogénico, existem múltiplos factores e de grande 

variabilidade envolvidos neste processo. No entanto, devemos considerar dois importantes 

factores favorecedores do desenvolvimento da obesidade: os hábitos alimentares e de 

actividade (/inactividade) física que se enquadram nos estilos de vida adoptados.  

Quando falamos de crianças, estes estilos de vida assumem uma particular importância no 

contexto do ambiente familiar, sobretudo nas idades mais precoces como a idade pré-escolar. 

As famílias têm um grande impacto na saúde das crianças, constituem o seu primeiro 

ambiente de aprendizagem e têm o potencial para desenvolver estilos de vida saudáveis.  

Os pais constituem modelos e modelam de diferentes formas os hábitos alimentares e a 

actividade física, e consequentemente, o peso das crianças.  

A influência no desenvolvimento do excesso de peso e obesidade pode diferir nos vários 

níveis etários (Dietz, 1994). Constituindo a idade pré-escolar uma fase favorável do ponto de 

vista biológico e da aprendizagem de comportamentos para a “instalação” da obesidade, e 

também pela estreita inter-relação da criança com a família, torna-se necessário conhecer os 

estilos de vida familiar, nomeadamente hábitos alimentares e actividade física e como 

influenciam nesta idade o desenvolvimento do excesso de peso e de obesidade (Epstein, 1996; 

Whitaker [et al] 1997). 

 

São vários os aspectos, no âmbito da vida familiar, que podem influenciar o estilo de vida que 

a criança irá desenvolver e que irá contribuir para um peso adequado, em excesso ou 

obesidade: conhecimento dos pais sobre nutrição, selecção dos alimentos, tipo de refeições, 

concepção de alimentação saudável, hábitos de actividade física e de actividade sedentária, 

incluindo o tempo de permanência a ver televisão (Kaplan, Liverman e Kraak, 2004).  

A família, na sua função de agente de socialização primária e como responsável pela 

alimentação, constitui-se a principal influência no comportamento alimentar da criança, 

assumindo um papel preponderante no desenvolvimento de atitudes, transmissão de 

conhecimentos, práticas e preferências alimentares que irão condicionar os seus hábitos 

(Moreira e Peres, 1996; Seaman, Woods e Grosset, 1997). 
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Efectivamente, a família, e em especial os pais, são os elementos mais frequentemente 

apontados como estando na origem dos comportamentos alimentares adoptados pelas crianças 

(Anliker [et al] 1990; Gibson, Wardle e Watts, 1998; Noble [et al] 2001). 

Furst [et al] (1996) consideram que as preferências e atitudes face à alimentação se 

desenvolvem sobretudo nos primeiros seis anos de idade (onde se inclui a idade pré-escolar). 

As escolhas da família para a alimentação em casa influenciam as escolhas da própria criança 

e determinam os seus hábitos alimentares e, consequentemente, os seus pesos, sendo que a 

exposição aos alimentos consumidos pelos pais é um factor importante para a aceitação de 

determinados alimentos e desenvolvimento da preferência alimentar (Fisher e Birch, 1995; 

Johnson e Birch, 1994).  

Nos primeiros anos as crianças comem o que os seus pais (e especialmente as mães) comem e 

de tal forma, que os hábitos alimentares dos pais são considerados a melhor fonte de 

informação para as crianças (Whitaker e Dietz, 1998).  

Essa influência parental na criança está associada ao desenvolvimento da relação da criança 

com a comida ao longo de toda a sua vida. Efectivamente, a infância e o contexto alimentar 

são amplamente assumidos como cruciais para o estabelecimento de hábitos alimentares 

saudáveis para toda a vida, considerando-se que as escolhas saudáveis do início da vida estão 

associadas a escolhas saudáveis em fases mais tardias (Wardle, 1995; Nicklas [et al] 2001). 

Para se poder intervir há que conhecer e compreender a criança, os seus antecedentes, a sua 

família, os estilos de vida no que concerne à alimentação, à actividade física e 

comportamental, em suma, à globalidade do meio onde cresce e se desenvolve e considerar os 

factores que possam interferir no desenvolvimento estatoponderal e influenciar a génese do 

peso excessivo e da obesidade. Mas, é sobretudo na família e com a família que este problema 

tem que ser enfrentado (Padez [et al] 2004). A família da criança terá que ser pensada como 

um foco de cuidado a privilegiar.  

 

 

1.1.4 - A TRANSIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA PARENTALIDADE: A PERSPECTIVA 

 DA ENFERMAGEM 

 

Como já foi dito, a família constitui em si mesma um ambiente privilegiado de transmissão de 

valores, de comportamentos e influências, sobretudo naqueles que crescem e se desenvolvem 

no seu seio.  
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Como refere Brazelton (1995) a família é a “força” que mais influencia o comportamento da 

criança. A parentalidade constitui-se, por isso, uma das tarefas mais desafiantes e complexas 

do indivíduo adulto, sendo os pais, uma das influências mais cruciais na vida dos filhos (Cruz, 

2005). A sua definição tem associada a definição das funções e dos papéis parentais.  

A presença da criança no seio familiar implica uma constante adaptação às suas etapas de 

desenvolvimento, para responder às mudanças nas suas necessidades.  

 

A parentalidade afigura-se portanto, uma condição complexa e em constante mutação, na 

medida em que cada fase do desenvolvimento dos filhos impõe também aos pais uma nova 

adaptação ou readaptação nas suas vivências diárias particularmente no que concerne aos seus 

comportamentos, às suas expectativas e preocupações.   

O ciclo de vida individual evolui dentro do ciclo de vida familiar num processo de mudança 

(a nível individual e familiar) denominado transição (Zagonel, 1999). Isto denota uma 

mudança nos papéis dos relacionamentos, uma definição ou redefinição dos papéis parentais. 

Estamos perante um processo de transição para a parentalidade do ponto de vista individual e 

do processo familiar como um todo que, como refere Meleis (1997:108), implica que se 

incorpore um novo “conhecimento para alterar o comportamento e, portanto, mudar a 

definição de si no contexto social”.  

As transições são componentes no domínio da enfermagem, devendo as enfermeiras estar 

capacitadas não apenas para conhecer, “mas a partir da utilidade do que conhece, explicitar 

formas para efectivamente utilizar esse conhecimento” (Meleis, 1997: 109) e poderem actuar 

junto das pessoas que experienciam um processo de transição. A mesma autora considera 

ainda como questão fundamental da enfermagem a preocupação em saber como é que as 

pessoas enfrentam as transições. 

 

De acordo com Meleis (1997), todas as disciplinas se organizam em redor de um domínio de 

conhecimentos, um território com limites teóricos e práticos, caracterizado, entre outros 

aspectos, pela definição de conceitos básicos.  

No que concerne ao domínio da enfermagem, os conceitos de pessoa (ser humano), sociedade, 

saúde e enfermagem, foram os quatro conceitos básicos inicialmente definidos. Ao longo dos 

anos estes conceitos foram sofrendo modificações importantes. Schultz (1987) defendeu um 

conceito mais abstracto, considerando que o cliente da enfermagem, envolve, além da pessoa, 
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a pluralidade de pessoas onde se inclui a família. Meleis acrescenta outros conceitos centrais: 

interacção, ambiente e transição. 

As famílias compõem-se de indivíduos unidos por compromisso mútuo (geralmente afectivo) 

que interagem entre si no desempenho de papéis, num determinado ambiente. Nesse processo 

de interacção, os pais transmitem às suas crianças a sua cultura, os seus hábitos, os seus 

estilos de vida. A percepção dos pais como modelos comportamentais dos filhos e o assumir 

destes aspectos como parte da responsabilidade parental, implica um processo de transição, ou 

seja, uma passagem de um estado ou condição para outro. Este processo exige a utilização de 

mecanismos ou recursos de suporte, disponíveis ou não na pessoa, para lidar com a nova 

situação e adaptar-se a uma nova maneira de ser (Chick e Meleis, 1986).  

A enfermagem ao actuar em processos transicionais, desenvolve o cuidado transicional, isto é, 

cuida utilizando estratégias que visam a manutenção da saúde e do equilíbrio. Nesse sentido, a 

enfermeira deverá proporcionar esclarecimentos sobre todas as dúvidas que vão surgindo no 

processo de transição, nomeadamente sensibilizando os pais para a adopção de estilos de vida 

saudáveis e favorecedores do desenvolvimento equilibrado e harmonioso da criança. 

 

Este referencial teórico subsidiou as reflexões sobre o fenómeno em estudo, e sustentará a 

compreensão da mudança de papéis parentais num processo de transição, incorporando novo 

conhecimento visando a alteração comportamental. Interessa perceber como é vivenciado o 

processo de transição para o papel parental pelos pais na idade pré-escolar das crianças à luz 

da Teoria das Transições de Meleis (1997) que se repercutem no cuidado de enfermagem.  

Trata-se de uma teoria de médio alcance desenvolvida a partir dos resultados de vários 

estudos sobre experiências de transição, e que se constituem como problema central da 

enfermagem. As mudanças na saúde e na doença criam na pessoa, cliente da enfermagem, um 

processo de transição, ficando mais vulnerável aos riscos, os quais podem, por sua vez, 

afectar a sua saúde (Meleis [et al] 2000). 

O interesse de Meleis nas transições, remonta aos anos 60, com destaque para os processos 

que envolvem “o tornar-se pais”, assumindo a necessidade de desenvolver o conhecimento 

sobre o cuidado de enfermagem, desenvolvendo intervenções e definindo resultados, para 

ajudar as pessoas a alcançar transições saudáveis (Meleis, 1997).  
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As teorias de médio alcance, onde se inclui a teoria das transições de Meleis, foram definidas 

pelo sociólogo Merton em 1968, apresentam um nível de abstracção inferior, um número mais 

limitado de conceitos e são de âmbito mais restrito (McEwan, 2009).  

São consideradas bastante acessíveis à investigação e à prática (Meleis, 1997) possibilitando 

sustentar as interpretações dos comportamentos dos seres humanos, dos acontecimentos e 

situações de vida, em que se enquadram as transições. Podem assim ajudar a compreender o 

alcance da prática da enfermagem numa variedade de contextos e de situações. 

Esta teoria assenta numa perspectiva orientada pela missão da enfermagem centrada no 

cuidado dos seres humanos, os quais, são mais vulneráveis a riscos que afectam a saúde, 

quando passam por transições. O modelo conceptual baseado nesta teoria compreende três 

domínios: a natureza das transições (tipos, padrões e propriedades), as condições das 

transições e os padrões de resposta (indicadores de processo e indicadores de resultado), os 

quais orientam a terapêutica de enfermagem (Meleis [et al] 2000). 

 

Para Chick e Meleis (1986: 239), transição “é uma passagem ou movimento de um estado, 

condição ou de um lugar para outro” e um conceito central no pensamento de enfermagem, 

desde 1985. A transição “refere-se a ambos os processos e resultados de uma complexa 

interacção entre pessoa-ambiente. Pode envolver mais do que a pessoa e o seu envolvimento 

no contexto e na sociedade” (Meleis e Trangenstein, 1994: 256). 

Este processo exige do ser humano a utilização imediata de mecanismos ou recursos de 

suporte disponíveis ou não, para o confronto e adaptação, visando a resolução de desajustes, 

conflitos, desorganização ou desarmonia, encontrando assim uma nova maneira de ser.  

A transição implica uma mudança no estado de saúde, nos papéis dos relacionamentos, nas 

expectativas ou habilidades, “requer que a pessoa incorpore um novo conhecimento, para 

alterar o comportamento e, portanto, mudar a definição de si no contexto social” (Meleis, 

1997:108).  

As transições são “resultado e resultam em modificações nas vidas, saúde, relações e 

ambiente” (Meleis [et al] 2000:13). 

A transição é, portanto, uma passagem entre dois períodos de tempo relativamente estáveis. 

Nesta passagem o indivíduo move-se de uma fase da vida, situação ou status para outra. 

Considera-se por isso que a transição possui três períodos: a entrada, a passagem e a saída, os 

quais variam em duração e se confundem um no outro mais do que se distinguem.  
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O processo de transição implica o desenvolvimento de novas competências, relações, e 

papéis, o que envolve tempo. O tempo necessário é variável, e depende da natureza da 

mudança e da sua influência noutros aspectos da vida da pessoa (Chick e Meleis, 1986; 

Meleis e Trangenstein, 1994; Schumacher e Meleis, 1994; Meleis, 1997). 

Consideram-se relevantes para a enfermagem quatro tipos de transições: desenvolvimentais 

(associadas a mudanças no ciclo vital), situacionais (relacionadas com acontecimentos 

inesperados ou não que ocorrem na vida do indivíduo e provocam alteração de papéis), de 

saúde-doença quando ocorre mudança de uma condição saudável para uma condição de 

doença, ou quando necessitam de intervenções mais drásticas, gerando no indivíduo 

sentimentos de inadequação perante a nova situação (Chick e Meleis, 1986) e organizacionais 

(Schumacher e Meleis, 1994). 

Para Meleis [et al] (2000) as transições não são mutuamente exclusivas, e consideram que 

existe uma complexidade e pluralidade de padrões de transição.  

As pessoas podem passar por mais do que uma transição, sendo que múltiplas transições 

podem ocorrer em simultâneo durante um determinado período de tempo. Existe, portanto, 

uma pluralidade de padrões de transição: únicas e múltiplas, que podem ocorrer de forma 

sequencial ou em simultâneo, e cuja natureza pode estar ou não relacionada. Assim, em 

termos de padrões, as transições podem ser: simples, múltiplas, sequenciais, simultâneas, 

relacionadas e não relacionadas (Meleis [et al] 2000).  

 

A escolha deste referencial teórico deveu-se à preocupação em conhecer as necessidades e os 

problemas vivenciados pelos pais durante a transição, no sentido da adaptação ao seu papel de 

pais nesta fase do ciclo de vida familiar e poderá ajudar a Enfermagem a pensar o processo de 

cuidar a família, bem como incentivá-la na promoção da saúde familiar.  

O indivíduo/família que constitui o fenómeno central do cuidado terá de ser entendido com 

todas as particularidades envolvidas para uma sistematização desse processo de cuidar. 

No contexto em estudo, para cuidar a família é necessário conhecer onde e como essa família 

vive e quais as suas reais necessidades, valorizando os conhecimentos e recursos familiares e, 

considerando a fase ou processo de transição em que se encontra, estabelecer estratégias de 

cuidado associando os saberes profissionais, da família e a realidade sociodemográfica, 

económica e cultural. 
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1.2 - JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO 

 

Face ao exposto e considerando os valores em crescendo da prevalência da obesidade e 

particularmente da obesidade infantil, reconhece-se a necessidade de mais investigação nesta 

área. 

Este estudo justifica-se pela urgência em conhecer mais sobre o estado nutricional das 

crianças do nosso país, sobre os estilos de vidas das suas famílias e podermos compreender 

melhor este fenómeno crescente.  

Os enfermeiros que trabalham na área da saúde da criança precisam compreender a 

complexidade do problema da obesidade infantil e ter conhecimento da realidade dos estilos 

de vida das famílias para poderem definir estratégias para a promoção da saúde e intervir nas 

causas.  

A prevenção de sucesso deve incluir intervenções na família sobre educação em hábitos 

alimentares, nutrição, actividade física e modificação de comportamentos. 

Avaliar a prevalência da obesidade e a sua relação com os hábitos e comportamentos 

familiares no que concerne à alimentação e à actividade física, pode representar o ponto de 

partida para o desenvolvimento de intervenções de enfermagem para cuidar as crianças e 

famílias na luta contra a obesidade. 

Os resultados da pesquisa poderão possibilitar fundamentar as decisões, acções e interacções 

com a criança e família, promovendo os comportamentos desejados. As enfermeiras poderão 

elaborar instrumentos de apreciação das famílias de modo a poderem intervir de forma 

fundamentada. Justifica-se também pela escassez de trabalhos com crianças menores de seis 

anos e suas famílias, o que se traduz em insuficiente pesquisa que sustente métodos efectivos 

para prevenir a obesidade.  

O nível de conhecimentos sobre a prevalência da obesidade da criança em idade pré-escolar é 

quase inexistente no nosso país. Pelo que se considera importante caracterizar a população e 

também os estilos de vida das famílias com crianças nessa faixa etária, avaliando a relação 

com a pré-obesidade e obesidade e no sentido de influenciar a intencionalidade face à 

mudança comportamental. 
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1.3 - FINALIDADE DO ESTUDO 

 

No contexto problemático exposto, delineámos o estudo que tem por finalidade: 

- Promover uma melhor compreensão do papel dos estilos de vida das famílias sobre a pré-

obesidade e obesidade nas crianças em idade pré-escolar e considerar as implicações para os 

cuidados de enfermagem. 

- Fundamentar as intervenções de enfermagem que têm por objectivo ajudar os pais a integrar 

as mudanças de estilo de vida na transição para a parentalidade promovendo assim a redução 

da obesidade infantil, enquanto aspecto caracterizador de uma transição saudável. 

 

 

1.3.1 - QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO  

 

A finalidade do estudo e o enunciado da questão central - Como é que os estilos de vida 

familiar (hábitos alimentares e actividade física) influenciam o desenvolvimento da pré-

obesidade e da obesidade em crianças em idade pré-escolar? - conduziu-nos à formulação das 

seguintes questões de investigação: 

- Qual a prevalência da pré-obesidade e da obesidade nas crianças em idade pré-escolar? 

- Quais os estilos de vida das famílias das crianças em idade pré-escolar? 

- Quais os hábitos alimentares das famílias das crianças em idade pré-escolar? 

- Qual a actividade física habitual das famílias das crianças em idade pré-escolar? 

- Que relação se estabelece entre os estilos de vida das famílias, entre os seus hábitos 

alimentares e a actividade física habitual e o desenvolvimento da pré-obesidade e obesidade 

na criança em idade pré-escolar? 

- Em que medida os pais se auto-percebem como modelos comportamentais dos filhos e 

assumem estes aspectos como parte da responsabilidade parental? 

- Que factores intra-sujeitos estão associados à disponibilidade dos pais para mudar os seus 

hábitos? 
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1.4 - VISÃO GERAL DA TESE 

 

A redacção da tese estende-se ao longo de mais 6 capítulos.  

O capítulo 2 diz respeito à revisão da literatura e inclui uma revisão sistemática que permitiu 

descrever e comparar estudos empíricos sobre avaliação da influência dos estilos de vida 

familiar (hábitos alimentares e de actividade física) no desenvolvimento da pré-obesidade e 

obesidade em crianças em idade pré-escolar, que esteve na base do estudo.  

No capítulo 3 apresentam-se os objectivos da investigação. 

No capítulo 4 abordam-se os aspectos relacionados com as opções metodológicas. Faz-se 

referência à localização do estudo com uma breve caracterização da região, desenho do 

estudo, população estudada e descrevem-se os métodos e técnicas de recolha e tratamento dos 

dados. O estudo inclui duas partes, designadas de Parte I e Parte II, com diferentes abordagens 

metodológicas, respectivamente quantitativa e qualitativa.  

Nos capítulos 5 e 6 apresentam-se e discutem-se os resultados.  

Numa primeira análise, o capítulo 5 refere os valores de prevalência da pré-obesidade e 

obesidade das crianças, caracterização dos estilos de vidas das suas famílias e as relações que 

foram estabelecidas, incluídos na primeira Parte I do estudo. Discutem-se os resultados 

perspectivando as conclusões da investigação.  

Segue-se, no capítulo 6, os resultados e discussão da Parte II sobre a compreensão do papel 

parental neste processo, de forma a responder às duas últimas questões de investigação e a 

constituir elementos para as intervenções de enfermagem.  

A apresentação dos resultados com a respectiva discussão seguiu esta organização para dar 

continuidade à sequência da leitura e compreensão dos mesmos. Esta opção prendeu-se com o 

facto das duas partes desta investigação, Parte I e Parte II, terem abordagens metodológicas 

diferentes, as quais pressupõem análises com dinâmicas também diferentes.  

Po último, o capítulo 7 diz respeito às conclusões, levantamento de pistas de estudo e análise. 

Serviu-nos para dar conta dos resultados que a investigação nos ofereceu, permitindo um 

olhar crítico sobre o fenómeno em estudo e envolvendo a retoma do quadro teórico inicial. 
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_____________CAPÍTULO 2 - REVISÃO DA LITERATURA_____________ 

 

A revisão da literatura desenvolvida revelou a existência de muitos estudos na área da 

obesidade infantil, identificação da prevalência e factores de risco, vários estudos sobre a 

efectividade de intervenções na prevenção, tratamento e manutenção da perda de peso, com 

incidência nos comportamentos, na alimentação, actividade e exercício físico, particularmente 

na idade escolar e na adolescência (e em muitos casos com implicação da família/pais).  

No que concerne à idade pré-escolar foram encontrados alguns estudos, mas poucos em que os 

participantes eram as crianças e suas famílias e se centravam na avaliação da influência 

familiar no desenvolvimento do excesso de peso e da obesidade. Não foram encontrados 

estudos que avaliassem simultaneamente a influência dos hábitos alimentares e actividade 

física, nem a influência da actividade física. A análise e apresentação dos dados dos estudos 

que integram esta revisão centram-se, portanto, na influência dos hábitos alimentares.  

 

 

2.1 - INFLUÊNCIA DOS ESTILOS DE VIDA FAMILIAR NO DESENVOLVIMENTO 

DO PESO EXCESSIVO DA CRIANÇA EM IDADE PRÉ-ESCOLAR - UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Dado o número crescente de estudos sobre obesidade infantil e sabendo-se a importância dos 

estilos de vida, nomeadamente hábitos alimentares e actividade física no desenvolvimento da 

mesma, considerou-se oportuno fazer uma revisão actualizada da literatura sobre este assunto, 

no sentido de conhecer se relativamente à criança em idade pré-escolar havia evidência da 

influência dos estilos de vida familiar no desenvolvimento do excesso de peso e obesidade. 

Assim, definiu-se como pergunta de investigação:  

- Como é que os estilos de vida familiar (hábitos alimentares e actividade física) influenciam 

o desenvolvimento do excesso de peso e obesidade em crianças em idade pré-escolar?  
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Objectivos 

Com esta revisão pretendeu-se avaliar sistematicamente a influência dos estilos de vida da 

família no desenvolvimento do excesso de peso e obesidade na criança em idade pré-escolar. 

Assim, enunciaram-se como objectivos: descrever e comparar estudos empíricos sobre 

avaliação da influência dos estilos de vida familiar (hábitos alimentares e actividade física) no 

desenvolvimento do excesso de peso e obesidade em crianças em idade pré-escolar, 

evidenciando os seus resultados, os métodos de avaliação da influência dos estilos de vida no 

desenvolvimento do excesso de peso e obesidade; gerar sugestões para a prática clínica e para 

futuros estudos. 

 

 

Métodos de pesquisa e procedimentos 

Depois de formulada a pergunta de investigação definiu-se a estratégia de pesquisa. 

 

Para a formulação da pergunta de investigação seguiu-se o método PICOD:  

- P: Participant - crianças em idade pré-escolar (dos 2 aos 5 anos) e famílias (pais); 

- I: Intervention - avaliação da influência dos estilos de vida familiar (hábitos alimentares e da 

actividade física) no desenvolvimento do excesso de peso e obesidade na criança em idade 

pré-escolar.  

- C: Comparisons - comparações entre resultados das variáveis dos estudos; 

- O: Outcomes - métodos de avaliação da influência dos hábitos alimentares e actividade 

física no desenvolvimento do excesso de peso e obesidade da criança; 

- D: Design - estudos correlacionais; estudos de corte transversal; estudos experimentais; 

estudos prospectivos. 

 

Este método permitiu a definição dos critérios de inclusão/exclusão dos estudos primários na 

revisão sistemática.  

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: estudos empíricos onde fosse 

avaliada a influência do estilo de vida familiar (hábitos alimentares e/ou actividade física) no 

desenvolvimento do excesso de peso e obesidade na criança, com descriminação dos métodos 

usados nessa avaliação; a amostra incluísse famílias com crianças em idade pré-escolar (2-5 

anos).  
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Estratégia de pesquisa da literatura 

A identificação dos artigos considerados pertinentes foi feita fundamentalmente e de forma 

exaustiva utilizando uma estratégia de pesquisa que incluiu bases de dados 

electrónicas/motores de busca: B-ON-ACM-The Guide; Corrent Contents (ISI); PubMed; 

Web of Science (ISI); Zentrall Blatt; Ciências da Saúde (periódicos on-line:Annual Reviews; 

BIOME Z39 (RDN); DOAJ; Science Direct via SCIRUS (Elsevier); Oaister; SciElo; Springer 

Link (Springer/Kluwer); Taylor & Francis; Wiley Interscience (Wiley); MEDLINE; Nursing 

And Allied Health Collection: expanded; EBSCO - CINAHL; EMEDEU; Cochrane Database 

of Systematic Reviews; Data-base of Absttracts of Reviews of Effectivesess. 

 

A pesquisa foi feita nos idiomas português, inglês, francês e espanhol. Foram utilizadas todas 

as datas para a pesquisa até Abril de 2006.  

Recorreu-se também à documentação da Biblioteca Nacional (Lisboa, Portugal), Biblioteca da 

Reitoria da Universidade de Lisboa e Centros de Documentação das Escolas Superiores de 

Enfermagem: Ana Guedes, Cidade do Porto, São João, São João de Deus, Ponta Delgada, 

Angra do Heroísmo, São José de Cluny, Artur Ravara, Maria Fernanda Resende, Francisco 

Gentil, Calouste Gulbenkian de Lisboa; Ângelo da Fonseca e Bissaya Barreto de Coimbra, 

Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias; das Universidades do Algarve e dos Açores: 

listagens de teses/dissertações/monografias de doutoramento, mestrado, provas públicas para 

concurso não publicadas.  

Realizou-se pesquisa em referências bibliográficas dos estudos que foram analisados, actas e 

resumos de congressos e também se contactou com especialistas e investigadores na área da 

obesidade e obesidade infantil. 

Foram utilizados os seguintes descritores na pesquisa: family (parents) lifestyle; diet; 

physical activity; sedentary lifestyle activity; influence; preschool children; overweight; 

obesity. 

 

Ficou claro pelos resultados das pesquisas que há uma abundância de literatura relativa à 

obesidade infantil.  

O facto da selecção dos estudos estar condicionada aos critérios de inclusão definidos limitou 

bastante o número de estudos obtidos. Numa primeira fase todos os artigos identificados 

foram numerados, obtendo-se 108 estudos.  
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A leitura dos títulos e análise dos resumos permitiu uma avaliação da relevância dos mesmos. 

Foram seleccionados 25 estudos que pareciam, nesta análise preliminar, poder incluir-se nos 

critérios definidos ou havia dúvida sobre se deveriam ser incluídos. Esta análise da literatura 

permitiu organizar os estudos em dois grupos focando respectivamente: hábitos alimentares e 

actividade física.  

Não foram encontrados estudos que avaliassem simultaneamente a influência dos hábitos 

alimentares e da actividade física, nem a influência da actividade física. A análise e 

apresentação dos dados dos estudos incidiram, portanto, na influência dos hábitos alimentares. 

A análise do texto integral dos artigos levou à selecção de 4 estudos. Estes estudos foram 

analisados e avaliados com base na grelha de análise crítica das fases conceptual, 

metodológica e empírica sugerida por Fortin (2000) para os estudos quantitativos. 

Considerou-se que apresentavam critérios de validade pelo que foram incluídos nesta revisão 

de literatura. 

 

 

Resultados e discussão 

 

- Estudos sobre a influência dos hábitos alimentares familiares no desenvolvimento do excesso 

de peso e obesidade na criança em idade pré-escolar 

Foram englobados neste grupo quatro estudos primários que são, quanto ao desenho, revisão 

sistemática, experimental, prospectivo e correlacional (quadro 2).  

Não apresentam homogeneidade em relação à amostra, aos métodos e nem todos avaliam a 

obesidade, fazendo apenas referência ao aumento de peso pelo que não se incluiu metanálise. 

Embora todos incluíssem população em idade pré-escolar, o estudo de Faith; Berkowitz [et al] 

(2004) e dois estudos que integram o artigo de revisão de Faith; Scanlon [et al] (2004) 

(McKenzie [et al] 1991; Koivisto, Fellenius e Sjoeden, 1994) incluíram também crianças com 

mais de 6 anos. A maioria dos estudos incluiu crianças com idade  6 anos, o que está de 

acordo com o facto de não se terem encontrado muitos estudos envolvendo unicamente a 

idade pré-escolar.  

A influência dos hábitos alimentares apareceu de forma variada. Embora em todos os estudos 

se procurasse uma associação entre os hábitos da família e o peso da criança, nem sempre é 

considerado o IMC, nem feita referência ao excesso de peso e obesidade.  
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Cutting [et al] (1999), num estudo realizado com pais e crianças entre os 3 e os 6 anos de 

idade, verificaram que o desenvolvimento do excesso de peso nas meninas é fortemente 

influenciado pelo estilo desinibido da mãe em relação à alimentação e que pais com excesso 

de peso tendem a ter filhos também com excesso de peso. Tal facto suporta o modelo familiar 

para o excesso de peso e a evidência de que este modelo familiar de excesso de peso em mães 

e filhas pode ser atribuído, em parte, à desinibição das mães em relação aos hábitos 

alimentares. Esta pesquisa sugere que a influência familiar no excesso de peso difere de 

acordo com o sexo, nos pais e nas crianças. 

 

Faith; Berkowitz [et al] (2004) realizaram um estudo em que participaram 57 famílias com 

crianças identificadas ao nascimento com alto e baixo risco para obesidade e a partir de 

critérios definidos de acordo com o peso das mães durante a gravidez. O peso das crianças foi 

avaliado aos 3, 5 e 7 anos e foi utilizado o Child Feeding Questionnaire (CFQ) para medir as 

atitudes e estilos dos pais em relação aos hábitos alimentares. Utilizaram análise correlacional 

e de regressão múltipla. Os resultados indicaram que os hábitos de alimentação das famílias se 

mantiveram estáveis e a sua relação com o IMC das crianças depende da predisposição 

genética para a obesidade, sugerindo uma interacção gene-ambiente. Verifica-se concordância 

com Maffeis (2000) que considera a obesidade como um problema multifactorial, cujo 

desenvolvimento se deve a interacções entre genes e ambiente. 

 

Hudson (2005), descreveu as atitudes e conhecimentos dos pais sobre hábitos alimentares, 

despesas em fast food, consumo de fruta e vegetais pelas crianças e relacionou com o IMC das 

crianças em idade pré-escolar. Utilizou o teste do Qui-quadrado na associação entre o 

conhecimento e atitudes dos pais sobre hábitos alimentares e o IMC das crianças, e o r de 

Pearson para determinar o significado das correlações e verificou não haver associação entre o 

conhecimento e as atitudes dos pais e o IMC das suas crianças. Constatou também que o 

consumo de frutas e vegetais pela criança varia de forma significativa com a raça/etnia e não 

há correlação com os conhecimentos e atitudes dos pais; as crianças com excesso de peso de 

famílias que gastam mais dinheiro em fast food comem menos vegetais e identificou como 

factores significativamente associados ao excesso de peso: famílias com pais mais velhos ou 

com emprego a tempo inteiro ou com formação de nível superior. Hudson utilizou dois 

questionários, o Continous Food Survey Intake by Individual (CSFII) para informações 

relacionadas com as crianças e o Diet Health Knowledge Survey (DHKS) para os pais. 
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Quadro 2 - Estudos de avaliação da influência dos hábitos alimentares da família no desenvolvimento 

do excesso de peso e obesidade discriminados quanto ao desenho, objectivo, participantes, 

métodos de avaliação e resultados  
 

Autor 

(es) 

Ano 

 

Desenho 

 

 

Objectivos 

 

Participantes 

Métodos Avaliação 

influência dos hábitos 

alimentares familiares 

no desenvolvimento 

do excesso de peso e 

obesidade 

 

Resultados                     

Cutting 

[et al] 

(1999) 

Experimental Verificar a asso-

ciação entre as 

características 

dos pais com o 

excesso de peso 

e comportamento 

alimentar nas 

crianças 

Crianças  

(N= 75; 

idade: 3-6 

anos) 

Família 

(N=75) 

Criança:  

Observação - protocolo 

Free acess procedure 

IMC 

Pais: Three-factor 

eating questionnaire 

(TFEQ) 

IMC  

Análise correlacional 

Análise de regressão 

múltipla 

Relação mais signifi-

cativa entre mães e 

filhas. Maior peso nas 

mães maior peso nas 

filhas; correlação posi-

tiva entre desinibição 

das mães na alimen-

tação e excesso de 

peso nas filhas;  

  Faith; 

Scanlon 

[et al] 

(2004) 

Revisão 

Sistemática 

Descrever a as-

sociação entre o 

estilo alimentar 

dos pais e a 

alimentação e 

peso da criança 

Crianças 

(N=21-34; 

idade:  6,

> 6 anos) 

Famílias 

(pais; mães) 

(N=21-643) 

Auto-relato 

Observação 

Bob and Tom`s Method 

of Assessing Nutrition 

(BATMAN) 

BATMAN corrigido 

Free Acess Procedure  

Avaliação do peso e/ou 

do Índice de Massa 

Corporal (IMC) das 

crianças 

Análise correlacional 

Interacção familiar 

associada ao aumento 

de peso: o incitamento 

a comer, restrições ali-

mentares; tempo da re-

feição; desencoraja-

mento divergem na 

associação com o 

peso. Encontradas 

diferenças no sexo e 

em gémeos. Estudos 

sem associação entre 

hábitos alimentares e 

excesso de peso 

Faith; 

Berkowitz 

[et al] 

(2004) 

Prospectivo Avaliar 

influência das 

atitudes e estilos 

alimentares dos 

pais no IMC das 

crianças e 

associação com 

a predisposição 

para a 

obesidade 

Crianças 

(N=57; aos 3, 

5 e 7 anos) 

Famílias 

(N=57) 

- Avaliação do peso e 

estatura das crianças 

(IMC) aos 3, 5 e 7 anos 

- Child Feeding 

Questionnaire (CFQ) - 

atitude e estilo alimentar 

dos pais (aos 5 e 7 anos) 

- Análise de correlação e 

de regressão múltipla  

Estabilidade da atitude e 

estilo da alimentação 

dos pais ao longo dos 

anos 

Relação entre o estilo 

alimentar e o peso 

depende da 

predisposição para a 

obesidade (interacção 

gene-ambiente). 

Restrições na 

alimentação levam a um 

ganho adicional no peso 

Hudson 

(2005) 

Correlacional Descrever a 

atitude e 

conhecimento dos 

pais, gastos da 

família em fast 

food, consumo de 

frutas e vegetais e 

IMC das crianças  

Crianças  

(N= 447; 

idade: pré-

escolar) 

Pais (N= 447) 

- IMC das crianças 

- Questionário: 

Continous Food Survey 

Intake by Individual 

(CSFII) and the Diet 

health Knowledge 

Survey (DHKS) 

Qui-quadrado - análise 

da associação entre as 

atitudes e o IMC 

Análise de correlação -

Pearson`s r 

O conhecimento e 

atitudes dos pais em 

relação à alimentação 

não estão associados ao 

consumo de frutas e 

vegetais e IMC das 

crianças. 
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Quadro 3 - Estudos de avaliação da influência do estilo de alimentação da família no peso da criança 

discriminados quanto aos participantes, métodos de avaliação e resultados  

 (Revisão de Faith; Scanlon [et al] 2004) 

 
Autor 

(es) 

Ano 

 

Participantes 

 

Métodos Avaliação: Influência 

dos hábitos alimentares 

familiares / peso da criança 

 

Resultados 

 

Birch        

[et al]  

(1981) 

 

Kleges 

[et al]  

(1983) 

 

 

Kleges  

[et al] 

(1986) 

 

McKenzie 

[et al] 

(1991) 

 

 

Koivisto, 

Fellenius 

e Sjoeden 

(1994) 

 

Drucker  

[et al] 

(1999) 

 

Fisher ; 

Birch 

(1995) 

 

 

Fisher; 

Birch, 

(1999) 

 

 

Birch; 

Fisher 

(2000) 

 

Baugheum 

[et al] 

(2001) 

 

 

Wardle  

[et al] 

(2002) 

 

Crianças (N=21; 

idade  6)  

Mães (N= 21) 

 

Crianças (N= 14; 

idade:1 - 3 anos) 

Famílias (N= 14) 

 

 

Crianças (N= 30; 

idade <6 anos) 

Famílias (N=30) 

 

Crianças (N=42; 

idade: 4 - 8 anos) 

Famílias (N=42) 

 

 

Crianças (N= 39; 

idade:  6,> 6 

anos) 

Pais (N= 39) 

 

Crianças (N= 77; 

idade: 2 - 4 anos) 

Mães (N= 77) 

 

Crianças (N= 70; 

idade pré-

escolar) 

Mães (N= 70) 

 

Crianças (N= 40; 

idade  6)  

Pais (N= 40) 

 

 

Crianças  

(N= 197)  

Mães (N= 197) 

 

Crianças 

(N=634; idade 

 6 anos) 

Famílias N=634) 

 

Crianças 

(gémeos N= 424 

 6 anos) 

 Pais (N=214) 

 

Observação: refeição com 

diversidade de alimentos em 

laboratório 

 

Observação (vídeo) - interacção 

durante as refeições em casa 

Bob and Toms Method of 

Assessing Nutrition (BATMAN) 

 

Observação - interacção durante as 

refeições 

 

 

Observação - interacção durante as 

refeições 

(BATMAN) 

IMC 

 

Observação - interacção durante o 

jantar  

BATMAN (corrigido 

 

 

Observação - interacção durante a 

alimentação 

BATMAN 

 

Auto-relato 

IMC 

 

 

 

Auto-relato  

Free Acess Procedure 

 

 

 

Auto-relato 

(modelo bi-direccional mãe-filha) 

 

 

Auto-relato 

Preschool Feeding Questionnaire  

 

 

 

Auto-relato  

Parental Feeding Questionnaire  

 

Maior interacção entre as mães e as 

crianças com mais peso; curta duração 

da refeição e ritmo acelerado 

 

Associação positiva entre o peso da 

criança e a duração, incitamento e 

oferta da alimentação (r= 0.81, 0.82 e 

0.51, respectivamente) 

 

Correlação positiva entre o incitamento 

pelos pais para se alimentar e o peso da 

criança (r= 0.56) 

 

Associação negativa entre o 

incitamento à alimentação e o IMC das 

crianças (r= - 0.28) quando ajustado à 

idade e sexo 

 

Não houve associação significativa 

entre os comportamentos dos pais e o 

peso da criança  

 

 

Correlação significativa apenas entre o 

IMC e o desencorajamento para comer 

(r=0.23). 

 

Restrição de snack food está associada 

a um aumento significativo do IMC em 

rapazes (r= 0.56) mas não em meninas 

(r= 0.28). 

 

A restrição dos alimentos tem uma 

correlação positiva com O IMC da 

criança (r=0.42) 

 

 

Associação entre a restrição de 

alimentos e o aumento do peso das 

crianças 

 

Não foi encontrada associação 

significativa ente os hábitos de 

alimentação e o excesso de peso na 

criança. 

 

O incitamento ao consumo alimentar 

tem uma associação positiva com o 

IMC da criança, apenas na que nasceu 

primeiro (r=0.19). 
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O quadro 3 evidencia os participantes, métodos utilizados na avaliação da influência dos 

estilos alimentares da família no peso da criança e os resultados que emergiram da revisão de 

Faith; Scanlon [et al] (2004), apresentados por ordem cronológica. As metodologias e os 

resultados variaram consideravelmente. Como métodos de avaliação foram utilizados o auto-

relato e a observação. 

Baugheum [et al] (2001) fizeram uma avaliação das práticas alimentares da mãe com a 

criança em oito domínios e não encontraram uma associação significativa com o aumento de 

peso na criança. Wardle [et al] (2002) estudaram a associação entre o IMC das crianças 

(gémeos) e o controlo exercido pelas mães durante as refeições, através de diferentes 

incentivos à alimentação. Os resultados indicaram que essa associação é significativamente 

positiva apenas na criança (gémeo) que nasceu primeiro e quando é habitualmente incitada a 

comer. Por outro lado, a restrição de snack food conduz a um aumento significativo do IMC 

nos meninos, isto é, há uma associação mais forte entre as restrições alimentares impostas 

pelas mães e o IMC dos meninos do que o das meninas, indicativo da importância do sexo 

neste contexto (Fisher e Birch, 1999). Os mesmos autores num outro estudo também de 1999, 

verificaram que as restrições na alimentação têm uma correlação positiva com o IMC das 

crianças. Idêntico resultado foi obtido no estudo realizado no ano 2000 (Birch e Fisher, 2000).  

Já o estudo de Kleges [et al] (1983) sugere que os pais exercem uma influência significativa 

no desenvolvimento do excesso de peso e obesidade nas crianças, uma vez que foi encontrada 

uma correlação significativa entre o peso da criança e os hábitos da família durante a refeição, 

incentivando de diferentes formas a criança a alimentar-se. A associação foi positiva entre o 

peso da criança e a duração, incitamento e oferta da alimentação. Num estudo posterior, 

observando um maior número de famílias, Kleges [et al] (1986) verificaram também uma 

correlação positiva entre o incitamento dos pais para se alimentar e o peso da criança. 

Verificou-se portanto que a constante interacção pais-criança durante as refeições aumenta a 

probabilidade da criança se alimentar e, portanto, aumentar o seu peso.  

Birch [et al] (1981) verificaram que as mães de crianças com maior peso interagiam mais com 

os seus filhos durante as refeições e eram menos compreensivas. No entanto, as refeições 

tinham uma duração mais curta e decorriam num ritmo mais acelerado. Mas, McKenzie [et al] 

(1991), recorrendo à observação de refeições familiares com crianças dos 4 aos 8 anos 

verificaram uma associação negativa entre o IMC das crianças e o incitamento à alimentação, 

quando ajustado à idade e sexo. 
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Também Koivisto, Fellinius e Sjoeden (1994) com observação de jantares familiares 

constataram que não houve associação significativa entre os comportamentos dos pais e o 

peso da criança. Drucker [et al] (1999) encontraram uma correlação (positiva) significativa 

entre o IMC da criança e o desencorajamento para comer.  

 

 

Estudos sobre a influência da actividade física familiar no desenvolvimento do excesso de peso 

e obesidade na criança em idade pré-escolar 

Não foram encontrados estudos em concordância com os critérios de inclusão definidos, com 

famílias (pais) e crianças em idade pré-escolar onde fosse avaliada a actividade física familiar e 

a sua influência no peso e desenvolvimento do excesso de peso e obesidade. 

No entanto, vários estudos têm revelado que a actividade física é essencial na prevenção do 

excesso de peso na criança.  

Klesges e Klesges (1995) consideraram que a actividade física está associada a um baixo risco 

de desenvolvimento do excesso de peso em crianças em idade pré-escolar. Resultado idêntico 

sobressaiu do estudo de Moore [et al] (1995) em que as crianças mais activas tinham um IMC 

significativamente mais baixo do que as menos activas. 

Fogelholm [et al] (1999) sublinharam o papel dos pais na actividade física e desenvolvimento 

da obesidade na criança, revelando que a inactividade na relação dos pais com os filhos, isto é, 

uma actividade mais sedentária, tem uma influência mais forte do que uma actividade física 

mais intensa. Embora se considere um achado importante não há evidência na idade pré-

escolar. 

O estudo de Irwin [et al] (2005), com o objectivo de compreender as perspectivas dos pais em 

relação à actividade física da criança em idade pré-escolar, revelou que os pais valorizam a 

actividade física da criança, consideram que é nesta idade que se devem incutir bons hábitos e 

apontam como factores facilitadores duma actividade física adequada, a presença de irmãos, o 

nível socioeconómico, o tempo, a segurança do meio, as actividades preferidas da criança e a 

influência dos pais.  

Num estudo realizado com população em idade escolar e seus pais, em que procuraram avaliar 

a associação dos factores biológicos, psicológicos, sócio-económicos e sócio-comportamentais, 

Oliveira [et al] (2003) verificaram uma associação positiva da presença nas residências de 

televisão, computador e videojogos com obesidade e uma associação inversa nas crianças com 
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realização sistemática de actividade física. No entanto, não houve associação significativa com 

o hábito de assistir televisão, usar computador e jogos de vídeo. 

 

 

Conclusões 

Embora desde sempre tenham existido crianças com excesso de peso e obesas, a preocupação 

actual a nível mundial advém da crescente expansão, particularmente nos últimos 20 anos.  

Portugal está fortemente implicado nesta epidemia, resultante dos valores da prevalência 

nacional encontrados no adulto e na criança, embora desconhecendo-se a realidade no que 

concerne à idade pré-escolar. Tal facto, tem conduzido à preocupação de todos os que estão 

envolvidos com a saúde das populações e levou ao desenvolvimento do Programa Nacional de 

Combate à Obesidade integrado no Plano Nacional de Saúde 2004-2010 (DGS, 2004). 

Os estudos analisados incidiram essencialmente na interacção estabelecida durante as refeições 

entre os pais e as crianças, podendo constatar-se associação entre o peso da criança e os estilos 

parentais quando lidam com a situação alimentar da criança. Uma influência marcante na 

alimentação e no peso da criança parece ser o tipo de controlo alimentar exercido pelos pais. 

Alguns estudos sugerem que medidas de restrição durante a refeição estão associadas com o 

aumento da ingestão de alimentos por parte da criança e consequentemente do seu peso. 

Idêntico resultado se observou relativamente a outros hábitos como o incitamento para comer. 

No entanto, foram encontrados resultados contraditórios e alguns estudos não encontraram 

associação entre os hábitos familiares e o IMC ou obesidade da criança. 

A diversidade dos dados e as divergências de associações encontradas, deriva provavelmente 

da etiologia multifactorial do excesso de peso e obesidade e da não uniformidade das 

metodologias utilizadas. 

A pesquisa sugere que a influência familiar no excesso de peso difere de acordo com o sexo, 

nos pais e nas crianças e existe uma interacção gene-ambiente, traduzindo o carácter 

multifactorial da génese da obesidade. Embora em todos os estudos se procurasse uma 

associação entre os hábitos da família e o peso da criança, nem sempre é feita referência ao 

excesso de peso ou obesidade nem aos valores do IMC da criança. 

Não foram encontrados estudos que avaliassem a influência da actividade física familiar no 

desenvolvimento do excesso de peso e obesidade em crianças em idade pré-escolar. No 

entanto, estudos realizados com crianças em idade escolar e adolescentes revelaram que a 

diminuição da actividade física e a adopção de comportamentos sedentários, isto é, actividades 
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recreativas inactivas como a televisão, videojogos e o computador podem contribuir para o 

aumento do IMC e obesidade.  

A adopção destes estilos de vida pela família e a sua influência na criança, pode ser sinal do 

desenvolvimento da obesidade (Fogelholm [et al] 1999; Page e Zarco, 2000/2001; Arluck [et 

al] (2003); Atherson e Metcalf (2005).  

 

 

Implicações para a prática clínica 

De acordo com dados apresentados por diversos estudos, a prevenção do excesso de peso e da 

obesidade deverão constituir um objectivo fundamental nas políticas de saúde, nomeadamente 

nas estratégias de prevenção e educação para a saúde.  

Consideramos que os profissionais de enfermagem e, particularmente, nas áreas da saúde 

infantil e pediátrica, precisam de estar bem informados sobre tudo o que concerne ao excesso 

de peso e à obesidade, as suas causas, efeitos e implicações económicas, no sentido de 

proporcionarem cuidados de saúde para ajudar a combater esta epidemia fatal. Para que isso 

seja uma realidade precisam de conhecer as crianças, cujos percentis de índice de massa 

corporal estão a aumentar de forma inapropriada, identificar e compreender factores 

associados e práticas adequadas e correctas na avaliação. E, sobretudo, não esquecer, que 

qualquer estratégia de intervenção no combate ao excesso de peso e à obesidade infantil tem 

necessariamente que envolver toda a família (Padez [et al] 2004). Dadas as características da 

criança em idade pré-escolar este pressuposto parece-nos que se assume como fundamental. 

Uma vez que o peso de cada indivíduo resulta do consumo e do dispêndio de energia, se as 

crianças estão a aumentar de peso, significa que estão a aumentar o consumo de energia, a 

gastar menos energia nas actividades que desenvolvem ou, provavelmente, as duas situações. 

Se os estilos de vida familiar podem influenciar o desenvolvimento da obesidade e estão a 

conduzir a esta epidemia, então modificá-los é o ponto de partida para a prevenção.  

A compreensão dos estilos de vida familiar e a associação com o desenvolvimento do excesso 

de peso e obesidade na criança pode constituir a chave para que possa haver a inflexão da 

situação numa relação efectiva entre os profissionais de saúde e a criança e sua família. 

Permitirá certamente, o desenvolvimento de planos e programas de actuação a nível da 

prestação de cuidados, da educação e da formação, de forma a responder às necessidades das 

crianças e famílias, visando o controle e prevenção desta epidemia mundial. Só assim 
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estaremos totalmente envolvidos no cuidar daqueles que sofrem de excesso de peso ou de 

obesidade ou estão em risco de sofrer.  

 

 

Recomendações para a investigação 

Estudos realizados com crianças e adolescentes permitiram identificar os factores que 

contribuem para a génese ou desenvolvimento do excesso de peso e obesidade e verificar a 

influência de factores familiares e ambientais nesse desenvolvimento.  

Pelas contradições encontradas em relação aos hábitos alimentares familiares, parece ser 

necessário continuar a investigar nesta área, envolvendo família (pais) e criança 

especificamente na idade pré-escolar, com amostras de maiores dimensões, com estudos 

transversais e longitudinais.  

Há necessidade de compreender a associação destes hábitos com o IMC das crianças 

definindo-se especificamente a associação com excesso de peso e obesidade. Há também 

necessidade de estudos para caracterizar a actividade física das famílias, identificando os seus 

hábitos e verificar se contribuem e como contribuem para o aumento do peso das crianças. 

Determinar a prevalência do excesso de peso e de obesidade nas crianças dos 2 aos 5 anos de 

idade e identificar as que estão em risco ou alto risco de terem excesso de peso e obesidade, e 

a correlação com os estilos devida familiar sustentará o desenvolvimento de estratégias e 

intervenções de enfermagem junto das crianças e suas famílias. 

Os resultados da pesquisa poderão possibilitar fundamentar as decisões, acções e interacções 

com a criança e família, promovendo os comportamentos desejados. Explorar os seus estilos de 

vida no que concerne aos hábitos alimentares e de actividade física e a associação com o peso 

ou IMC das crianças e explicar a natureza desta relação é importante para determinar quando é 

que influenciam o desenvolvimento do excesso de peso e obesidade. 

Embora estes estudos possam contribuir com alguma informação, as contradições dos 

resultados, a escassez de trabalhos com famílias e crianças entre os dois e os cinco anos de 

idade, sugerem a necessidade de mais investigação para perceber como é que a família e os 

seus estilos de vida influenciam o desenvolvimento do excesso de peso e da obesidade na 

criança em idade pré-escolar. 
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____________________CAPÍTULO 3 - OBJECTIVOS___________________ 

 

Esta investigação foi desenvolvida em duas partes, com diferentes abordagens metodológicas: 

quantitativa (PARTE I) e qualitativa (PARTE II), como será explicado no capítulo seguinte, 

referente aos métodos. 

Nesse sentido e tendo em conta as questões formuladas e apresentadas no Capítulo 1, foram 

definidos os seguintes objectivos: 

 

PARTE I  

 

- Determinar a prevalência da pré-obesidade e da obesidade nas crianças em idade pré-escolar; 

- Caracterizar os estilos de vida (hábitos alimentares e de actividade física) das famílias das 

crianças em idade pré-escolar;  

- Identificar a relação entre o estilo de vida da família (hábitos alimentares e de actividade 

física) e a pré-obesidade e obesidade da criança em idade pré-escolar. 

 

PARTE II 

 

- Identificar os elementos mais relevantes para as intervenções de enfermagem que têm por 

objectivo ajudar os pais a integrar as mudanças de estilo de vida na transição para a 

parentalidade, promovendo assim a redução da pré-obesidade e da obesidade infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 34 

 

 

 

 

 

_____________________CAPÍTULO 4 - MÉTODOS_____________________ 

 

Decorrente da problemática que nos preocupa e da razão de ser desta investigação optámos 

por um estudo utilizando metodologias compreendendo os paradigmas quantitativo e 

qualitativo de investigação.  

Neste capítulo faz-se referência à localização do estudo com uma breve caracterização da 

região e dos seus concelhos, ao desenho do estudo, população estudada e descrevem-se os 

métodos e técnicas de recolha e tratamento dos dados. 

 

 

4.1 - LOCALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado na Sub-Região da Beira Interior Sul (NUTS III), por ser uma área de 

intervenção profissional do investigador, portanto de maior acessibilidade, constituindo-se um 

factor importante para a sua concretização.  

 

A Beira Interior Sul em termos administrativos é uma sub-região estatística portuguesa, 

parte da Região Centro (NUTS II) e do distrito de Castelo Branco. Limita a Norte com a Cova 

da Beira, a Leste com a Espanha, a Sul com Espanha e o Alto Alentejo e a Oeste com o Pinhal 

Interior Sul. Situa-se na periferia Este de Portugal Continental e a Sudoeste da Região Centro, 

numa zona de transição entre o Norte Montanhoso e as regiões planas do Sul. Com uma área 

de 3749,3 km², equivalente a 4% da superfície do País, a Beira Interior Sul engloba 4 

concelhos (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Penamacor e Vila Velha de Ródão) e 58 

freguesias. Compreende 209 lugares, 1 cidade (Castelo Branco, capital do distrito) e 6 vilas 

(INE, 2003).  

Na figura 5 podemos ver o enquadramento territorial da região Beira Interior Sul, a nível 

nacional e regional. 
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Figura 5 - Localização do estudo: NUTS II, NUTS III e Concelhos da Beira Interior Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Ministério da Educação. Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo. 

Direcção de Serviços de Estratégia e de Avaliação do Sistema Educativo Educação: retratos 

territoriais. http://www.giase.min-edu.pt/BasesTerritoriais/continentecomareasmetrop.htm.  

 

 

http://www.giase.min-edu.pt/BasesTerritoriais/continentecomareasmetrop.htm
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É uma região rica em contrastes geográficos e recursos naturais, com um património natural 

igualmente de grande riqueza em coexistência com as actividades humanas, com particular 

destaque para a agricultura. A população era, em 1991, de 81 015 habitantes tendo passado 

para 78 123 habitantes em 2001, ou seja, sofreu uma variação negativa de 3,6%, decréscimo 

característico da interioridade do país. Relativamente aos seus concelhos verificou-se uma 

variação positiva no concelho de Castelo Branco (2,6%) e negativa nos restantes (INE, 1991 e 

2001). Estes dados traduzem uma dinâmica da região, com perda sistemática de população 

destes concelhos e uma concentração no concelho de Castelo Branco. 

O declínio demográfico verificado nos concelhos acarretou um conjunto de consequências a 

nível demográfico e populacional, com diminuição do número de famílias e, 

consequentemente o número de crianças e naturalmente, daquelas em idade pré-escolar.  

O nível de educação da população residente é relativamente baixo, uma vez que a maior parte 

tem apenas o 1º ciclo. A população com nível de ensino mais elevado ronda os 6% em três 

concelhos, valor que corresponde a cerca de metade da média nacional. No entanto, no 

concelho de Castelo Branco a situação é diferente, com uma população com níveis de 

qualificação bastante superiores, revelando alguma assimetria entre os conselhos (INE, 2002). 

 

Os Concelhos de Castelo Branco e Idanha-a-Nova são os municípios com maior dimensão de 

toda a região Centro, ocupando respectivamente 38,5% da superfície total desta sub-região.  

A tipologia da área municipal das freguesias foi definida em concordância com os critérios de 

classificação territorial estabelecidos pelo Instituto Nacional de Estatística, da seguinte forma:  

Área Predominantemente Urbana - área com densidade demográfica superior a 500 habitantes 

por (500 hab/Km²), ou que integra localidades com mais de 5000 residentes; Área 

Medianamente Urbana - área com densidade populacional maior que 100 hab/Km², ou que 

integram localidades com população entre 2000 e 5000 residentes; Área Predominantemente 

Rural - as restantes (INE, 2004). 

O concelho de Castelo Branco estende-se por uma área de 1.439,4 km² e é constituído por 25 

freguesias, sendo uma predominantemente urbana, a freguesia de Castelo Branco, duas 

medianamente urbanas e as restantes predominantemente rurais. É um concelho envelhecido e 

apresenta uma elevada densidade populacional (38,7 hab/km²), a qual se tem mantido 

relativamente constante ao longo das últimas décadas (INE, 2003).  

O concelho de Idanha-a-Nova é de índole rural e o segundo mais extenso do País. Com uma 

área de 1 416.38 km² e é constituído por 17 freguesias, sendo uma medianamente urbana e 
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todas as outras predominantemente rurais (INE, 2002). Apresenta uma baixa densidade 

populacional (8,23 hab/km²) e ainda uma elevada taxa de analfabetismo reflectindo a 

ruralidade do concelho.  

O Concelho de Penamacor estende-se por uma área de 555,5 km² com um total de 12 

freguesias, todas predominantemente rurais. Tem uma densidade populacional de 12 hab/km². 

Ao decréscimo populacional, com redução do número de famílias e do número de indivíduos 

por família, associa-se o progressivo envelhecimento da população. As habilitações literárias 

da população são muito baixas, com elevada taxa de analfabetismo (INE, 2001).  

O Concelho de Vila Velha de Ródão, situado a sul, é o de menor dimensão, com uma área de 

329,94 km² e quatro freguesias, sendo uma medianamente urbana, enquanto as outras são 

predominantemente rurais. Apresenta uma baixa densidade populacional, problemas de 

desertificação e um índice de envelhecimento populacional elevado (523,3%, o mais 

envelhecido do país em 2001). A escolaridade da população é igualmente baixa, com uma 

taxa de analfabetismo de 20,0% (INE, 2002).  

 

 

4.2 - DESENHO DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido em duas partes, com abordagens metodológicas distintas: 

quantitativa (PARTE I) e qualitativa (PARTE II). Relativamente à dimensão temporal é um 

estudo com delineamento transversal, pois considera-se apropriado para descrever e interpretar 

a situação actual ou processos dos fenómenos em estudo, e as relações entre as variáveis num 

dado ponto do tempo, isto é, no momento em que se irá fazer a pesquisa e de forma a 

responder aos objectivos da investigação (Gauthier [et al] 1998; Polit, Beck e Hungler, 2004). 

 

 

4. 2. 1 - PARTE I  

 

Partindo de avaliações do IMC de crianças em idade pré-escolar da Beira Interior Sul e da 

caracterização dos estilos de vida das suas famílias através de questionários, pretendeu-se 

determinar a prevalência do peso excessivo - pré-obesidade e obesidade - das crianças e 

estabelecer relação com os hábitos alimentares e de actividade física das suas famílias. Trata-
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se de um estudo observacional transversal descritivo. Foi desenvolvido em meio natural, nos 

Jardins-de-infância da Rede Escolar Pública e Privada. 

A pesquisa bibliográfica feita levou ao desenvolvimento de um quadro teórico que permitiu 

uma definição precisa das variáveis e determinar, com base em trabalhos de investigação 

anteriores, as relações que existem entre elas. Presume-se, portanto, a existência das relações: 

- Existe uma relação entre os estilos de vida das famílias e o desenvolvimento da pré-

obesidade e obesidade em crianças em idade pré-escolar da Beira Interior Sul. 

- Existe uma relação entre a actividade física das famílias e o desenvolvimento da pré-

obesidade e obesidade em crianças em idade pré-escolar da Beira Interior Sul. 

- Existe uma relação entre os hábitos alimentares das famílias e o desenvolvimento da pré-

obesidade e obesidade em crianças em idade pré-escolar da Beira Interior Sul. 

 

Prevê-se que o estudo permita verificar a natureza dessas relações, isto é, “examinar de forma 

sistemática a relação que existe entre duas ou mais variáveis e de forma a poder fornecer 

explicações” (Fortin, 1999: 138), assente numa base teórica que enriqueça a interpretação e 

minimize os problemas interpretativos (Polit, Beck e Hungler, 2004).  

Neste estudo, será possível recolher uma informação extensa sobre os estilos de vida de um 

grande número de famílias e examinar a associação com o problema de saúde peso excessivo, 

incluindo a pré-obesidade e a obesidade na criança. O investigador não tem uma ligação 

directa com o que pode ser conhecido, não influencia, sendo portanto independente dos que 

estão a ser investigados. Busca objectividade envolvendo-se, do ponto de vista metodológico, 

em processos dedutivos, com ênfase em conceitos específicos, reunindo informação 

quantitativa isto é, informação numérica resultante de mensuração formal, analisada com 

procedimentos estatísticos. O conhecimento deverá emergir a partir das relações que se 

poderão estabelecer entre os estilos de vida familiar, nomeadamente hábitos alimentares e de 

actividade física e a pré-obesidade e obesidade nas crianças. 

 

 

4.2.1.1 - Definições 

A revisão da literatura permitiu-nos verificar que nos vários estudos no âmbito da obesidade 

são utilizados conceitos, nomeadamente o de excesso de peso, que nem sempre se apresentam 

com o mesmo significado, o que pode limitar a compreensão dos resultados e a utilização dos 

mesmos noutros contextos. Decidimos, por isso, utilizar o termo Peso Excessivo em 
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substituição do termo frequentemente utilizado “excesso de peso”, por entendermos que a 

compreensão deste último é por vezes ambígua, referindo-se umas vezes apenas à pré-

obesidade e outras englobando também o conceito de obesidade. Foi, nesse sentido, necessário 

definir os conceitos utilizados neste estudo, que a seguir se apresentam: 

 Peso excessivo - engloba os conceitos de pré-obesidade e obesidade. 

 Pré-obesidade - valores de IMC iguais ou superiores ao percentil 85 e inferiores ao 

percentil 95, para a idade e sexo. 

 Obesidade - valores de IMC iguais ou superiores ao percentil 95 para a idade e sexo.  

Para a definição da pré-obesidade e obesidade adoptaram-se os critérios do CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention / National Center for Health Statistics, 2000) 

 Família - inclui os pais ou outros adultos que residam na mesma casa e sejam 

cuidadores responsáveis pela criança. 

 Estilos de vida - para o propósito deste estudo consideraram-se os hábitos alimentares 

e a actividade física. 

 Hábitos alimentares - frequência de consumo de alimentos e/ou grupos de alimentos 

por dia, semana ou mês, nos últimos 12 meses.  

 Actividade física - corresponde ao total da actividade diária habitual desenvolvida no 

trabalho, no lazer e no desporto. 

 

 

4.2.1.2 - População 

A população foi constituída por todas as crianças que frequentaram o ensino pré-escolar no 

ano lectivo 2006-2007 em Jardins-de-infância da rede escolar pública e privada (e privada 

solidária) e suas famílias, da Beira Interior Sul (concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 

Penamacor e Vila Velha de Ródão). 

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: 

- Para a criança:  

 - ter nascido entre 2001 e 2003 (Janeiro de 2001 e Dezembro de 2003) 

- ter vivido com a família durante todo o seu período de vida;  

- ausência de patologia de base que possa influenciar o seu peso/crescimento. 

 

- Para a família: 

 - viver na mesma casa e com a criança. 

Foram apenas excluídas as pessoas que, voluntariamente, decidiram não participar no estudo.  
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Determinação da População / Preparação da investigação 

A necessidade de conhecer com rigor a população a estudar implicou, numa primeira fase de 

preparação da investigação, o desenvolvimento de acções conducentes à aquisição desse 

conhecimento. Foram procurados todos os elementos oficiais disponíveis relativos ao número 

de jardins-de-infância e de crianças a frequentar no sentido de contrariar uma limitação de 

conhecimento actualizado e rigoroso acerca da população a estudar.  

Começámos por fazer uma caracterização dos concelhos envolvidos e respectivas freguesias. 

Procurámos depois obter uma listagem actualizada de todos os jardins-de-infância dos quatro 

concelhos e do número de crianças inscritas no ensino pré-escolar. Foi contactada a Direcção 

Regional de Educação do Centro (DREC) no sentido dar a conhecer o estudo, solicitar 

informação sobre o número de crianças e jardins-de-infância dos concelhos e autorização para 

o desenvolvimento do mesmo nos jardins-de-infância. Embora com alguma demora, chegou-

nos a autorização para o estudo e o encaminhamento para os vários agrupamentos de escolas, 

considerando-se do ponto de vista legal, a autonomia dos mesmos para a decisão em 

participar (Anexo I). Através do Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo 

(GIASE) do Ministério da Educação - Recenseamento Escolar 2006-2007, foi possível aceder 

a um número de crianças matriculadas no ensino pré-escolar na Beira Interior Sul, um total de 

1719 crianças, o que constituiu uma primeira referência para o início do planeamento da 

investigação. 

 A consulta do Roteiro de Escolas 2006-2007, também do Ministério da Educação, permitiu 

aceder a informação sobre os seguintes itens: nome do estabelecimento e morada, estruturas e 

equipamentos, actividades de enriquecimento curricular, número de crianças/alunos e 

agrupamento de escolas. No entanto, nem sempre a informação referente a todos os itens 

estava disponível, o que nos limitou a confirmação do número de crianças. Foi assim possível 

começar a ter acesso ao número de jardins-de-infância existentes e crianças matriculadas por 

jardim, pertencentes à Rede Pública do Ministério da Educação. Foi muito importante como 

fonte base da informação a recolher. A verificação destes dados foi posteriormente feita 

através das Câmaras Municipais dos diferentes concelhos. Pudemos constatar que os dados 

referentes ao número de crianças nem sempre eram coincidentes. Por isso se tornou difícil a 

recolha de informação actualizada e rigorosa. 

De todas estas limitações nos demos conta, pelo que, e no sentido de as contrariar, foi 

solicitado aos responsáveis de todos os Agrupamentos de Escolas/Jardins-de-infância, através 

de carta (Anexo II) ou contacto pessoal/reunião informal, a informação relativa ao número e 
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idade das crianças matriculadas no ano lectivo 2006-2007. A confirmação foi então feita nos 

registos das crianças existentes nos diferentes agrupamentos de escolas de todos os concelhos 

e nos jardins-de-infância com a educadora responsável, considerando-se para a investigação 

os dados confirmados nos jardins-de-infância sobre o número de crianças que estavam 

matriculadas e frequentavam, por considerarmos que eram aqueles que correspondiam à 

situação real e, portanto, os mais correctos (Quadro 4).  

 
Quadro 4 - Crianças da Beira Interior Sul matriculadas e a frequentar o ensino pré-escolar por 

concelho e tipo de rede 
 

CONCELHO 

TIPO DE REDE  

TOTAL Pública Privada 

Castelo Branco 498 822 1320 

Idanha-a-Nova 117 48 165 

Penamacor 62 15 77 

Vila Velha de Ródão 51 0 51 

TOTAL 728 885 1613 

 

Pela análise deste quadro verificamos que frequentavam o ensino pré-escolar na Beira Interior 

Sul 1613 crianças. Destas, 728 frequentavam o ensino público e 885, o ensino privado. A 

grande maioria das crianças pertencia ao concelho de Castelo Branco, e Vila Velha de Ródão 

foi o concelho que apresentou um menor número de crianças. Estes valores vêm traduzir o 

que foi referido na caracterização dos concelhos relativamente à desertificação e à diminuição 

do número de crianças nos concelhos de Idanha-a-Nova, Penamacor e Vila Velha de Ródão. 

A caracterização da população escolar foi uma tarefa morosa devido à diversidade de 

informação a recolher, embora de início não nos parecesse difícil. No entanto, a informação 

diferente que encontrámos relativamente à população pré-escolar da região, revelou uma 

situação mais complexa que acarretava alguns riscos, dependentes de factores externos que 

não tinham sido previstos como as migrações, factores de mobilidade das famílias e outros 

relacionados com hábitos ou modos de vida associados a certas raças/etnias. Conhecedores 

destes riscos procurámos obter a informação, como referimos, através do Ministério da 

Educação (GIASE), junto dos agrupamentos e nos jardins-de-infância procurando sempre ser 

o mais precisos possível, sendo necessário cruzar a informação recolhida e obter assim aquela 

que considerámos a mais correcta.  

 

População proposta a estudo e estudada   

Apresenta-se a seguir uma síntese do número de crianças em idade pré-escolar propostas a 

estudo e estudadas, da Beira Interior Sul e dos quatro concelhos (quadro 5).  
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Quadro 5 - População de crianças em idade pré-escolar da Beira Interior Sul e seus concelhos 

 proposta a estudo e estudada  

 
C. Branco 

n (%) 
Idanha-a-Nova 

n (%) 
Penamacor  

n (%) 
V. V. de Ródão 

n (%) 
Beira Interior Sul 

n (%) 

Proposta a estudo  1281(100,00) 156 (100,00) 70 (100,00) 48 (100,00) 1555 (100,00) 

Avaliada 904 (70,57) 101 (64,74) 64 (91,42) 42 (87,50) 1111 (71,45) 

Não autorizada 310 (24,2) 44 (28,21) 3 (4,29%) 3 (6,25) 360(23,15) 

Faltas 66 (5,15) 11 (7,05) 3 (4,29%) 3 (6,25) 83 (5,34) 

Recusa avaliação 1 (0,08) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,06) 

 

Das crianças que frequentaram o ensino pré-escolar no ano lectivo 2006-07 na Beira Interior 

Sul foram propostas a estudo 1555 e destas, foram avaliadas 1111 (71, 5%). Das crianças que 

não foram avaliadas, 360 (23,15%) não foram autorizadas, 83 (5,34%) faltaram nos dias da 

avaliação e 1 (0,06%) recusou ser pesada e medida. No concelho de Castelo Branco foram 

propostas a estudo 1281 crianças e avaliadas 904 (70,57%). Das crianças que não foram 

avaliadas, 310 (24,20%) não foram autorizadas, 66 (5,15%) faltaram nos dias da visita ao 

Jardim-de-infância e 1 criança (0,08%) recusou ser pesada e medida. No concelho de Idanha-a-

Nova foram avaliadas 101 (64,74%) crianças das 156 propostas a estudo. 44 crianças (28,21%) 

não tinham autorização e 11 crianças (7,05%) faltaram. Das 70 crianças propostas a estudo do 

concelho de Penamacor, foram avaliadas 64 crianças, o que corresponde a 91,42%, 3 crianças 

faltaram nos dias da avaliação (4,29%) e 3 não foram autorizadas (4,29%). No concelho de 

Vila Velha de Ródão foram avaliadas 42 (87,50%) crianças das 48 propostas a estudo. 3 

crianças (6,25%) não  estavam autorizadas e faltaram também 3 (6,25%) crianças, nos dias da 

avaliação. Estas crianças frequentavam o ensino pré-escolar em 56 jardins-de-infância, 31 

pertencentes ao concelho de Castelo Branco, 11 ao concelho de Idanha-a-Nova, 10 ao 

concelho e Penamacor e 4 ao concelho de Vila Velha de Ródão. 

Verificou-se um acentuado absentismo no ensino pré-escolar que poderá ser devido ao facto 

deste nível de ensino não ser obrigatório e a situações frequentes de doença comuns nestas 

idades, apesar da pesquisa não ter acontecido nos meses de Inverno. Muitas crianças não têm 

uma participação muito assídua, ficando muitas vezes em casa quando os pais, e sobretudo 

quando a mãe, trabalham por turnos, e, outras vezes, ficam em casa dos avós. A participação 

foi menor no Concelho de Castelo Branco, seguindo-se Idanha-a-Nova, Vila Velha de Ródão e 

Penamacor.  

As figuras 6 e 7 traduzem a distribuição da população das crianças em idade pré-escolar 

proposta a estudo e estudada, e jardins-de-infância da Beira Interior Sul pelos seus 4 

concelhos, complementando-se. A caracterização da população desta sub-região e de cada 

concelho pressupõe a leitura comparada das figuras. 
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Figura 6 - Freguesias, jardins-de-infância e crianças propostas a estudo por concelho da Beira Interior Sul 

 

 

 
 

 

 

Figura 7 - Crianças avaliadas por concelho da Beira Interior Sul 

 
 

1111 crianças  

(71,5%)                   
 

904 crianças 

(70,6%) 

42 crianças 

(87,5%) 

 

 

101 crianças 

(64,7%) 

64 crianças 

(91,4%) 

1456 km²  

25 freguesias  

31 (34) JI 

1281 crianças 

330 km² 

4 freguesias 

4 JI 

48 crianças 

 

 1416 km² 

17 freguesias  

11 JI 

156 crianças 

564 km²  

12 freguesias  

10 JI 

70 crianças 

Beira Interior Sul  

 

3738 km²                  

58 freguesias                
56 (59) JI                

1555 crianças                     
 



 

 44 

O contacto com os jardins-de-infância 

O primeiro contacto com os jardins-de-infância foi estabelecido através dos conselhos 

executivos de todos os agrupamentos de escolas e responsáveis da educação pré-escolar, 

como já referimos. Pretendíamos assim dar a conhecer a investigação e formalizar o pedido 

relativamente ao número de crianças matriculadas, por idades e jardim-de-infância, à 

disponibilização do espaço para a pesagem e medição das crianças e à colaboração na entrega 

e recolha dos questionários que seriam aplicados às famílias das crianças. Nos jardins 

pertencentes à rede privada e de solidariedade social o processo foi idêntico com contacto 

pessoal e entrega de cartas com o mesmo teor (Anexo II), aos responsáveis, nomeadamente 

directores ou provedores (no caso da Santa Casa da Misericórdia). Houve autorização e 

informação de todos, à excepção do Agrupamento de Escolas de São Vicente da Beira, 

pertencente ao concelho de Castelo Branco, que não acedeu em participar. Por esse motivo 

não foi possível incluir no estudo as 18 crianças que frequentavam os três jardins-de-infância 

pertencentes a este agrupamento.  

 

Iniciou-se depois uma visita a todos os jardins-de-infância, dos quatro concelhos, para reunião 

com a directora ou responsável e conhecimento da localização dos mesmos. Era dado a 

conhecer o estudo, pedia-se colaboração e informação sobre o número de crianças inscritas e a 

frequentar, datas de nascimento, nomes e sexo. Mostrava-se o questionário a aplicar aos pais e 

pedia-se colaboração na entrega e recolha do mesmo. O questionário era explicado na sua 

totalidade e pedia-se que motivassem os pais a colaborar e alertassem para a importância de 

responderem a todas as questões.  

Os questionários foram entregues com o número certo de cópias em envelope, acompanhado 

de uma carta dirigida aos pais informando sobre a investigação e que incluía o termo de 

consentimento.  

Procurámos sempre saber, junto da educadora, se existia alguma criança com algum problema 

de saúde que levasse à sua exclusão do estudo e se efectivamente a criança vivia com os pais 

ou cuidadores. Por fim era marcada a data da avaliação das crianças.  

A avaliação das crianças decorreu no ano de 2007, de Março a Julho, pelo que não 

encontramos crianças com 2 anos de idade e algumas já tinham completado os 6 anos. 
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4.2.1.3 - Métodos e Técnicas de Recolha e Tratamento dos Dados 

Caracterização da criança  

Considerou-se a idade e o sexo, fez-se a avaliação do peso e da estatura, e calculou-se o IMC 

com base nas duas variáveis antropométricas, que depois de devidamente percentilado 

permitiu a classificação do estado nutricional. 

Para a determinação da idade da criança, considerou-se a data de nascimento constante no 

questionário à família da criança e a sua confirmação nos registos no Jardim-de-infância que a 

criança frequenta bem como para o sexo. Nem sempre as datas estavam registadas nos 

questionários e nem sempre o ano correspondia ao do nascimento da criança, pelo que a 

confirmação nos registos teve sempre que ser feita, com a educadora, em cada Jardim. 

Relativamente às variáveis antropométricas, utilizámos as medidas do peso e da estatura na 

medida em que nos permitem uma avaliação rápida e fácil do estado nutricional das crianças. 

Tivemos em consideração os objectivos da investigação, o tempo disponível para a recolha 

destes dados, o tamanho da população, o número e localização dos Jardins-de-infância, dada a 

sua dispersão geográfica. A determinação antropométrica é considerada um método simples, 

pouco dispendioso, de fácil utilização e padronização, não invasivo e indolor. Pode, no 

entanto, haver avaliações erradas, resultantes de erros de medição devido à falta de 

experiência do examinador, erros instrumentais e dificuldade na execução da medição. Estes 

erros poderão ser minimizados com a utilização de instrumentos de rigorosa precisão, 

calibrados, técnicas padronizadas e com o treino dos examinadores (August [et al] 2002). 

Para a medição do peso das crianças deverá ser utilizada uma balança de plataforma idêntica à 

utilizada para os adultos, com divisões de 100 g, tendo os devidos cuidados: calibrar; verificar 

se o braço da balança está no ponto médio; travar após a leitura do peso; retornar os cursores a 

zero na escala numérica, após a retirada da criança. A criança deverá colocar-se no centro da 

balança, com o mínimo de roupa, permanecer quieta e com o peso uniformemente distribuído 

por ambos os pés. A estatura deve ser medida num estadiómetro (escala vertical com uma pá 

horizontal, deslizante e perpendicular a esta, com precisão de 1 mm). A criança deve estar de 

pé, descalça, no centro do estadiómetro, corpo erecto, ombros relaxados, pés juntos, joelhos 

estendidos e com o peso distribuído uniformemente por ambos os pés; os calcanhares, 

nádegas, costas e parte superior da cabeça deverão estar em contacto com a escala. A cabeça 

deve estar segura com firmeza e com orientação segundo o plano aurículo-orbital (plano de 

Frankfort) (Loman, Roche e Martorell, 1988; Rito e Anjos, 2002). 
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Selecção e aquisição do material 

Definido o método, procedeu-se depois à selecção e aquisição do material (balança e 

estadiómetro) necessário para as avaliações antropométricas das crianças. Foi adquirida uma 

balança de chão electrónica, marca SECA, modelo 840. Pesa até 140Kg com graduação a 

100g. Funciona a pilhas. O estadiómetro, também de marca SECA, é o modelo 214 (20-207 

cm), para crianças e adolescentes, portátil (escala vertical com uma pá horizontal, deslizante e 

perpendicular a esta), com precisão de 0,1 cm (1mm). Houve alguma demora na entrega do 

estadiómetro, que se pretendia o mais fiável possível e portátil, e o mesmo não se encontrava 

disponível no país para entrega imediata.  

 

Protocolos e manuais de instruções da pesquisa 

Foram elaborados protocolos e manuais de instruções da pesquisa (listagem de crianças, de 

material e descrição detalhada de todos os procedimentos) (Anexo III); cartas para enviar aos 

pais contendo informação sobre o estudo, procedimentos antropométricos a utilizar, o termo 

de consentimento livre e esclarecido autorizando a pesagem e medição da criança, o pedido 

para responderam a um questionário e um contacto telefónico e por e-mail para mais 

informações ou esclarecimentos que necessitassem (Anexo IV); e ainda um certificado para 

entregar às crianças em reconhecimento da sua valiosa contribuição na investigação e onde 

seria colocada a informação sobre a avaliação feita (Anexo V).  

Para a avaliação do peso foi utilizada a balança electrónica sempre devidamente aferida. A 

criança era colocada no centro da balança, depois de se verificar que estava a zero, 

permanecendo quieta e com o peso uniformemente distribuído por ambos os pés. As pesagens 

foram realizadas no período da manhã, e o peso em kg era obtido uma única vez, com 

precisão às 100 g. Apesar de ser desejável que as crianças estivessem sem vestuário, devido às 

condições ambientais a criança foi pesada com a roupa padrão definida. 

Para a avaliação da estatura das crianças foi utilizado o estadiómetro portátil, colocado em 

local sem irregularidades no chão da sala e junto a uma parede vertical. A criança era 

colocada de pé, com a mesma roupa com que foi pesada e descalça (ou com meias), no centro 

do estadiómetro, cumprindo-se rigorosamente os critérios de posicionamento atrás referidos 

para uma correcta avaliação. A medição da estatura foi realizada duas vezes em cada criança e 

a média utilizada no cálculo do IMC e análise. 

O cálculo do IMC foi feito utilizando a fórmula (IMC = peso (kg) / [estatura (m)] ²).  
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A avaliação dos percentis do IMC tiveram por base as curvas de crescimento para idade e 

sexo, referência americana do Centers for Disease Control and Prevention/National Center for 

Health Statistics (CDC/NCHS, 2000), utilizadas em Portugal por deliberação da Direcção 

Geral da Saúde; a classificação do estado nutricional e identificação da pré-obesidade e 

obesidade na criança, as suas respectivas definições (quadro 6). 

 
Quadro 6 - Classificação do estado nutricional da criança 

CLASSIFICAÇÃO PERCENTIL DE IMC (CDC, 2000) 

Baixo Peso P < 5 

Peso Normal 5 P < 85 

Peso Excessivo P ≥ 85 

Pré-obesidade 85 ≤ P < 95 

Obesidade P ≥ 95 

 

Procedimentos no Jardim-de-Infância 

À chegada ao Jardim era contactada a responsável pelo mesmo. Escolhia-se uma sala com boas 

condições para as crianças e com condições de trabalho e silêncio. Havia também preocupação 

com a temperatura ambiente uma vez que tinha sido definida uma roupa padrão. As crianças 

eram pesadas apenas com a sua roupa interior e blusas/camisa, sendo retirados bibes, 

camisolas, calças, saias e sapatos. De seguida, era preparado o material de acordo com o 

protocolo estabelecido. Verificava-se a funcionalidade da balança, montava-se o estadiómetro, 

preparava-se a folha de registo e o computador (quando era o caso). Quando havia vários 

grupos de crianças ou o grupo era grande, eram organizados pequenos grupos de 4 a 5 crianças 

para gradualmente se deslocarem à sala, evitando-se assim confusão e perturbação do trabalho. 

As crianças entravam por uma ordem predefinida, despiam-se ou eram ajudadas conforme o 

caso, eram pesadas e medidas uma de cada vez, confirmando sempre o seu nome, com a 

criança e a educadora. No final verificava-se se todos os dados tinham sido recolhidos, se eram 

perceptíveis, o número de crianças que faltaram e eram sempre confirmadas as datas de 

nascimento. Depois de avaliado o peso, a estatura, e calculado o IMC e respectivo percentil era 

entregue o certificado de participação a cada criança, como agradecimento pela sua 

participação na investigação e para que os pais tivessem acesso à informação sobre o seu 

estado nutricional. 

 

Colaboradores 

Foi possível a colaboração, para a avaliação dos indicadores antropométricos, de oito 

estudantes do 4º ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Saúde 
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Dr. Lopes Dias, e de duas professoras da mesma escola, pertencentes às áreas científicas de 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica e de Saúde Materna e Obstetrícia. A esta equipa 

foi feita uma descrição detalhada de toda a investigação e do procedimento das técnicas 

antropométricas.  

A investigadora esteve sempre presente em todas as avaliações, atenta à aplicação rigorosa 

das técnicas antropométricas.  

 

Caracterização dos estilos de vida da família 

Para a caracterização dos estilos de vida das famílias das crianças - hábitos alimentares e de 

actividade física - foi utilizado um questionário por ser considerado, de acordo com a revisão 

da literatura e a análise de estudos semelhantes, um instrumento que, de uma forma 

relativamente simples e pouco dispendiosa, permite obter informação sobre o que acontece no 

momento em que se realiza o estudo.  

A decisão de utilizar um questionário teve por base o reconhecimento das limitações e, 

essencialmente, das suas potencialidades para responder à necessidade de obter informação 

relevante no plano quantitativo sobre os hábitos das famílias das crianças em estudo tentando 

manter sempre uma atitude vigilante, procedendo de forma, e até onde fosse possível, a 

reduzir as suas limitações no âmbito deste estudo. 

 

O Questionário 

Para a recolha de informação sobre a família que vive com a criança foi utilizado um 

questionário de auto-preenchimento pelos pais, que integrou uma versão adaptada do 

questionário utilizado nos estudos de Carmo [et al] (2000; 2006) sobre a prevalência da 

obesidade em Portugal.  

O questionário está estruturado em três partes de forma a ser possível recolher informação 

relativamente a: caracterização da família, actividade física habitual e a frequência de 

consumos alimentares dos pais da criança (Anexo VI). Inclui variáveis sócio-demográficas 

(idade, sexo, etnia, situação familiar, habilitações literárias, situação profissional e actividade 

profissional), actividade física e hábitos alimentares.  

Depois de redigida uma primeira versão do instrumento foi submetida à apreciação de um 

painel de especialistas (método dos juízes), para validação do conteúdo, clareza da linguagem 

e adequação aos objectivos da investigação. Não foram sugeridas alterações, pelo que se 

concluiu a versão definitiva do questionário.   
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Caracterização das famílias das crianças 

Para a caracterização social e demográfica das famílias das crianças o questionário incluía um 

primeiro grupo de questões, num total de oito, dirigido à mãe e ao pai que moram com a 

criança, sobre: pessoas que moram com a criança, idade da mãe e do pai, situação familiar 

(estado civil: solteiro, casado/união de facto, divorciado/separado, viúvo), grupo étnico 

(branco, negro, mestiço afro-europeu, mestiço ásio-europeu, outro) habilitações literárias, 

situação profissional e actividade profissional. 

Para a análise da escolaridade foram consideradas inicialmente as categorias tendo por base o 

Sistema de Ensino vigente em Portugal (GIASE, 2006): 1º Ciclo do Ensino Básico (4 anos de 

escolaridade); 2º Ciclo do Ensino Básico (5-6 anos de escolaridade; 3º Ciclo do Ensino Básico 

(7-9 anos de escolaridade); Ensino Secundário (10-12 anos de escolaridade); Ensino Superior 

(mais de 12 anos de escolaridade). Às categorias apresentadas foi feito um reagrupamento e 

consideraram-se, neste estudo, três níveis de escolaridade: Ensino Básico (até aos 9 anos de 

escolaridade, correspondente ao 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico), Ensino Secundário (10 a 

12 anos de escolaridade, incluindo os cursos profissionais) e Ensino Superior (mais de 12 

anos de escolaridade, incluindo bacharelato, licenciatura, pós-graduação, mestrado e 

doutoramento, concluídos ou a frequentar). 

A caracterização da actividade profissional teve por base a Classificação Nacional de 

Profissões - CNP-94. Esta classificação surgiu da revisão da anterior Classificação Nacional 

de Profissões de 1980, a partir da CITP-88 (Classificação Internacional Type des Profession) - 

Bureau International du Travail em conformidade com as resoluções da 13ª Conferência 

Internacional dos Estatísticos do Trabalho (IEFP, 2001). De acordo com esta classificação 

foram considerados os dez grandes grupos de agregação mais elevada (incluindo cada um 

deles profissões que têm em comum a formação exigida e o tipo de trabalho realizado) que 

constituem uma estrutura hierárquica piramidal: 

 Grupo 1 - Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros 

 Superiores de Empresas; 

 Grupo 2 - Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas; 

 Grupo 3 - Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio; 

 Grupo 4 - Pessoal Administrativo e Similares; 

 Grupo 5 - Pessoal dos Serviços e Vendedores; 

 Grupo 6 - Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas; 

 Grupo 7 - Operários, Artífices e Trabalhadores Similares; 

 Grupo 8 - Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem 

 Grupo 9 - Trabalhadores não Qualificados 

 Grupo 0 - Membros das Forças Armadas 
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Actividade física das famílias 

A prática da actividade física é entendida como qualquer movimento corporal, produzido de 

forma voluntária pelos músculos esqueléticos, de que resulta um dispêndio energético acima 

dos níveis considerados de repouso (Casperson [et al] 1985).  

Para a avaliação da actividade física habitual em populações têm sido utilizados uma grande 

variedade de métodos, dos quais se destacam “a monitorização da frequência cardíaca (Meijer 

[et al] 1989), os diários de actividade (Dishman e Steinhardt, 1988), água marcada (Shultz, 

1989), os podómetros e acelerómetros (Miller, 1994), a observação directa (Klesges e 

Klesges, 1987), e o uso de escalas de avaliação para auto-preenchimento”. Destes métodos 

alguns fornecem informação sobre o tipo e a duração da actividade física mas não da 

intensidade da mesma; outros dão informação apenas sobre o dispêndio calórico (Santos [et 

al] 2008: 329). Verifica-se, portanto, que cada um apresenta vantagens e limitações que 

deverão ser sempre consideradas, quando da sua escolha e utilização.  

A escolha do método prende-se essencialmente com o carácter do estudo e obviamente com 

os recursos disponíveis. No caso de estudos epidemiológicos, com uma extensa população (ou 

com amostras grandes), impõe-se um método que seja preciso e que seja aceitável para o 

sujeito a ser avaliado, mas também que o seu custo seja baixo (Janz, 1994). As técnicas de 

mensuração da actividade física envolvem custos elevados, relacionados não só com o preço 

dos equipamentos, mas também com o tempo que demoram e o com o esforço para o 

investigador e para o avaliado (Paffenbarger [et al] 1993; Washburn [et al] 1993). Por essa 

razão não são as mais utilizadas em estudos epidemiológicos, recaindo a opção nos 

questionários (Washburn [et al] 1991).  

 

Os questionários constituem-se, assim, o instrumento mais acessível para avaliação da 

actividade física habitual, sobretudo em estudos de natureza epidemiológica, pela facilidade 

da sua aplicação em grandes grupos de sujeitos, com um menor custo, e porque permitem 

recolher informações de forma mais rápida sobre o dispêndio energético total durante um dia, 

semana ou o padrão de actividade física habitual durante um período de tempo mais longo 

(Carmo [et al] 2008).  

Montoye [et al] (1996) identificaram, no entanto, alguns problemas de objectividade, 

sobretudo relacionados com a dificuldade dos respondentes recordarem com precisão as 

actividades que realizaram e a tendência para valorizarem as variáveis tempo e intensidade 

das actividades (Oliveira e Maia, 2001). Guedes [et al] (2006), referem que as informações 
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recolhidas podem diferir tendo em conta a natureza das questões apresentadas, a sua 

especificidade, e de acordo com o sexo, idade, desenvolvimento cognitivo e o contexto sócio-

cultural em que os indivíduos se inserem, bem como os procedimentos relativos ao tratamento 

dos dados, cálculo do dispêndio energético ou do índice de actividade física. Apesar destas 

limitações, o questionário é a técnica de eleição para a recolha de informação sobre a 

actividade realizada no quotidiano de um grande número de indivíduos, isto é, sobre a sua 

actividade física habitual.  

De entre os vários questionários apresentados na literatura referente a esta matéria, o 

Questionário de Actividade Física de Baecke (Baecke, Burema e Frijters, 1982), tem recebido 

uma grande aceitação neste tipo de estudos.  

O questionário de Baecke teve a sua origem na Holanda, foi publicado em 1982 e 

posteriormente utilizado em vários países, incluindo Portugal. Embora tenha sido 

originalmente apresentado em língua inglesa, foi posteriormente traduzido e adaptado para 

português. Tem a vantagem de ser um questionário curto e de fácil aplicação, podendo ser 

auto-preenchido. A objectividade das questões e utilização da escala de Lickert com respostas 

claras, permitem ao respondente situar-se e responder em relação ao seu quotidiano de vida 

nos vários contextos do ambiente em que vive, tornando o questionário exequível para utilizar 

na população adulta. No entanto, considera-se que pode haver interpretações subjectivas no 

que concerne às definições da intensidade, da duração e da frequência das actividades físicas 

habitualmente praticadas, o que pode comprometer a qualidade das informações, estando, no 

entanto, este aspecto dependente do contexto em que os indivíduos estão inseridos (Guedes 

[et al] 2006; Florindo [et al] 2004). A escolha do questionário no presente estudo, prendeu-se 

essencialmente com os objectivos do mesmo mas, também, com os gastos e com o tempo 

disponível, tanto do investigador como dos pais das crianças, e sobretudo porque se tratava de 

uma população grande.  

 

Tendo como referência o que foi exposto, para avaliação da actividade física habitual dos pais 

das crianças foram colocadas questões na segunda parte do questionário, denominada 

Actividade Física (Anexo VI), tendo por base o questionário de Baecke (Baecke Physical 

Activity Questionnaire), englobadas em três secções, destinados a aferir aspectos distintos da 

actividade física habitual: a primeira pretende aferir o índice de actividade física diária no 

trabalho (por trabalho considerou-se também: estudar e fazer as tarefas domésticas) (AFT); a 

segunda secção visa estimar o índice de actividade física no desporto (AFD) e a terceira 
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avaliar o índice de actividade física no tempo livre (ou de lazer) em práticas não relacionadas 

com o desporto (AFTL). Através do somatório dos valores encontrados nas três secções desta 

parte do questionário determina-se a actividade física habitual (total) (AFH) (Baecke, Burema 

e Frijters, 1982).  

Este questionário foi, portanto, desenvolvido de forma a traduzir uma escala de avaliação da 

actividade física habitual, em estudos epidemiológicos, avaliando essa prática nos três 

contextos distintos e relevantes do dia a dia das pessoas. Os resultados obtidos nos vários 

estudos de validade e fiabilidade conferem-lhe uma grande potencialidade na avaliação dos 

diferentes componentes da actividade física habitual (Oliveira e Maia, 2001).  

O questionário de Baecke foi validado para a população portuguesa, num estudo de avaliação 

da actividade física habitual numa amostra de pessoas adultas, aparentemente saudáveis, com 

comparação da actividade física habitual entre homens e mulheres, com registos de 

acelerómetros (Shamsherally, 1999). Outros estudos realizados em Portugal (Cardoso, 2000; 

Henriques, 2000; Rodrigues, 2001) determinaram a validade e fiabilidade deste questionário e 

apresentaram valores de correlação que variaram entre 0,60 e 0,98, resultados estes que 

confirmam a elevada consistência das respostas, mesmo quando o questionário é utilizado em 

diferentes contextos sócio-culturais (Vasconcelos e Maia, 2001).   

O questionário compõe-se de 16 questões distribuídas em três secções procurando avaliar, 

cada uma delas, uma dimensão de especificado nível de actividade física habitual. As opções 

de resposta foram codificadas através de uma escala de Lickert de 5 pontos (entre “nunca” e 

“sempre/muito frequentemente”, à excepção da pergunta relacionada com a profissão 

(actividade profissional principal) e das perguntas relacionadas com a modalidade de desporto 

praticada, quando for o caso (Baecke, Burema e Frijters, 1982).  

A primeira secção desta parte do questionário, engloba as actividades físicas diárias realizadas 

no trabalho. Incluiu a questões 1 a 7 e ainda a 8-b) incluída no grupo da caracterização da 

família, que se refere à actividade profissional. Uma vez que as questões estão relacionadas 

com a actividade física ocupacional, este índice é interpretado como uma dimensão da 

actividade física no trabalho, considerando-se também como trabalho, estudar e fazer as 

tarefas domésticas.  

A segunda secção desta parte do questionário é constituída pelas questões 8 a 11, relacionadas 

com a prática de desporto nos tempos livres, nomeadamente com a prática de modalidades 

desportivas, programas de exercício físico e práticas de lazer activo.  
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As questões 12 a 15 constituem a terceira secção da segunda parte do questionário que 

abrange a actividade física no tempo livre (ocupações no tempo livre, de lazer e locomoção) 

relacionada com o ver televisão (actividade sedentária), caminhar e andar de bicicleta e ainda 

o tempo dispendido por dia, com estas últimas actividades, de e para o trabalho ou fazer 

compras. Este índice é interpretado como uma dimensão da actividade física habitual durante 

o tempo livre, excluindo o desporto (Baecke, Burema e Frijters, 1982; Guedes [et al] 2006). 

Calculadas as pontuações atribuídas a cada questão, calcula-se o somatório, sendo atribuídos 

scores equivalentes às actividades físicas no trabalho, no desporto/exercício físico/tempo livre 

activo (lazer activo) e na ocupação do tempo livre/locomoção (lazer). Feito o somatório dos 

scores atribuídos a cada uma das dimensões da actividade física (índices), estabelecemos a 

estimativa do score da actividade física habitual (Guedes [et al] 2006).  

A codificação das respostas à pergunta 8-b) da primeira parte do questionário (caracterização 

da família) e da pergunta 8 da segunda parte (actividade física) teve por base o Compêndio de 

Actividades Físicas de Ainsworth (Ainsworth [et al] 2000) e foi realizada a partir da 

informação contida no Compêndio de Actividades Físicas: Como calcular o dispêndio 

energético de actividades físicas em adultos (Faculdade de Motricidade Humana. Unidade de 

Exercício e Saúde, 2004).  

A referência às profissões, no artigo original do questionário de Baecke é pouco abrangente e 

algumas apresentam-se desactualizadas no que concerne ao gasto energético pelo que é 

recomendada a utilização do Compêndio de Ainsworth (Florindo [et al] 2004). Este 

compêndio apresenta uma lista de actividades motoras, organizada por categorias, que 

incluem tarefas realizadas no dia-a-dia, em períodos laborais, em exercício e desporto, em 

actividades domésticas e em tempo livre (ou de lazer), entre outras. Para cada actividade é 

indicado um valor em METs ou equivalente metabólico, que representa a sua intensidade 

relativa em múltiplos da taxa metabólica de repouso (TMR) definida em 1,0 (Kcal)/Kg 

(peso)/hora.  

Os valores das actividades do Compêndio estão compreendidos entre o mínimo de 0,9 METs 

(dormir) e o máximo de 18,0 METs (corrida a 3:25min/Km) e devem ser aplicados apenas a 

“adultos sem limitações físicas ou outras que possam interferir de forma marcada com a 

eficiência mecânica ou dispêndio energético” (Guedes [et al] 2006 :2). Há consenso na 

aceitação destes valores e a sua utilização verifica-se em inúmeros estudos e nos mais 

importantes trabalhos de investigação epidemiológica na área da Actividade Física. As 

actividades físicas são caracterizadas em categorias de intensidade, o que permite “estimar a 
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quantidade relativa de actividades em cada categoria que um indivíduo acumula num 

determinado período (Pate [et al] 1995; Faculdade de Motricidade Humana. Unidade de 

Exercício e Saúde, 2004) (quadro7). 

 

Quadro 7 - Categorias de intensidade da actividade física 
CLASSIFICAÇÃO METs 

Leve < 3 

Moderada 3 – 6 

Vigorosa/Intensa > 6 

Fonte: Faculdade de Motricidade Humana. Unidade de Exercício e Saúde (2004) 

 

 

No caso das mães e dos pais das crianças em estudo o que nos interessava avaliar era a 

intensidade da actividade física habitual desenvolvida, classificada em leve, moderada ou 

intensa, e não quantificar o dispêndio energético.  

 

Índice de actividade física habitual - inclui as três secções referentes à actividade física no 

trabalho, no desporto e no tempo livre ou de lazer, conforme passamos a descrever. 

 

Índice de actividade física no trabalho - inclui a questão 8 b) da 1ª parte do questionário 

(caracterização da família) e as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e7 da 2ª parte (actividade física). Além 

do específico relacionado com a questão 8 b), as questões 1 a 7 são bastante objectivas e 

incluem: estar sentado, estar de pé, andar, levantar objectos pesados, sentir-se cansado depois 

do trabalho, transpirar no trabalho e comparar fisicamente o trabalho com pessoas da mesma 

idade. 

 

Índice de actividade física no desporto - questões 8, 9, 10 e 11. Na pergunta 8, além da 

classificação da intensidade de acordo com a modalidade desportiva, é ainda considerada a 

duração e a frequência (horas por semana e os meses por ano) para cada actividade desportiva 

referida como praticada. As questões 9 a 11 referem-se à comparação da actividade física com 

pessoas da mesma idade, presença de transpiração e frequência da prática de desporto, nos 

tempos livres. 

 

Índice de actividade física no tempo livre (lazer) - questões 12, 13, 14 e 15. Nesta secção as 

questões referem-se às actividades: ver televisão (actividade sedentária), andar a pé/passear, 

andar de bicicleta, e actividades de andar a pé e de bicicleta (para ir/vir do trabalho, escola ou 

fazer compras). 
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Como referimos, para calcular a actividade física todas as respostas são codificadas numa 

escala de 5 pontos, exceptuando-se as relacionadas com a profissão e com a modalidade 

desportiva. As profissões indicadas pelos respondente foram também classificadas em METs 

e recodificadas em três categorias de intensidade: leve, moderada e vigorosa/intensa 

(Ainsworth [et al] 2000).  

A partir da análise feita consideraram-se de intensidade leve, profissões como administrativos, 

vendedores, estudantes, professores, médicos ou outras relacionadas com uma formação 

superior; intensidade moderada, profissões como pasteleiros, carpinteiro, calceteiro, …; 

intensidade vigorosa ou intensa, profissões como empregado de construção civil, bombeiro, 

trabalhador rural, desportista, …. 

Os desportos foram também agrupados em três níveis de intensidade: leve para desportos 

como bilhar, dardos, …; moderada em desportos como equitação, motocross, badminton, 

bowling, e vigorosa ou intensa em desportos como andebol, basquetebol, futebol, boxe, … 

Para cada desporto (ou modalidade desportiva) referido como praticado é atribuído um valor 

de intensidade correspondente aos três níveis de intensidade da actividade física (leve, 

moderada ou intensa) de acordo com o compêndio citado; um valor para as horas de prática 

semanal; e um valor para os meses de prática anual. O score específico desta questão (8) é 

calculado com base na intensidade, frequência e duração da prática desportiva.  

Para determinar o score da actividade física no lazer consideram-se ainda as questões 10 e 11. 

Para a determinação do score total, somam-se os scores dos três índices ou dimensões da 

Actividade Física Habitual. Para as questões sem resposta adoptou-se o valor médio de todas 

as questões do respectivo score (Florindo [et al] 2004; Santos [et al] 2008).  

Os intervalos que a seguir se apresentam constituem os limites dos scores possíveis nas 

diferentes escalas do questionário: escala do trabalho [1.00; 4.75]; escala do desporto [1.00; 

5.00]; escala do lazer (tempo livre) [1.00; 5.00]; e Score total [3.00; 14.75]. No quadro 8 que 

se apresenta na página seguinte está explicitado e apresentam-se as fórmulas que foram 

utilizadas no cálculo dos diferentes scores. 

Através deste instrumento não é possível determinar se um dado valor representa um estilo 

comportamental activo ou sedentário, e portanto classificar um indivíduo como “activo” ou 

como “sedentário” uma vez que não foram aferidos valores de corte pelos autores da escala. 

No entanto, permite-nos estabelecer comparações entre os diferentes valores encontrados, 

podendo assim dizer que é “mais …” ou “ menos activo …” (Carneiro [et al] (2002), Santos 

[et al] 2008).  
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Quadro 8 - Fórmulas para o cálculo dos scores do Questionário de Baecke de Actividade Física 

          Habitual 
 

Actividade Física no Trabalho (AFT) 
 

Score da AFT= questão 8b)* + questão 1 + questão 2 + questão 3 + questão 4 + questão 5 + questão 6 + questão 7 

                                                                                              8 

Cálculo da questão (8b) referente ao tipo de ocupação:  

Intensidade (tipo de ocupação) 1 - profissões de gasto energético leve, 

                                                  3 - profissões de gasto energético moderado, 

                                                  5 - profissões de gasto energético vigoroso. 
 

* - Questão incluída na primeira parte do questionário. 
   
 

Actividade Física no Desporto (AFD) 
 

Cálculo da questão 8 referente à prática de desporto: 

Intensidade (tipo de modalidade) 0,76 - modalidades com gasto energético leve, 

                                                     1,26 - modalidades com gasto energético moderado, 

                                                     1,76 - modalidades com gasto energético vigoroso. 
 

Tempo (horas por semana) 0,5 - menos de uma hora por semana 

                                            1,5 - maior que uma hora e menor que duas horas por semana 

                                            2,5 - maior que duas horas e menor que três horas por semana 

                                            3,5 - maior que três horas e até quatro horas por semana 

                                            4,5 - maior que quatro horas por semana 
 

Proporção (meses por ano) 0,04 - menos que um mês por ano 

                                            0,17 - entre um a três meses por ano 

                                            0,42 - entre quatro a seis meses por ano 

                                            0,67 - entre sete a nove meses por ano 

                                            0,92 - mais que nove meses por ano 

 

Para o cálculo da questão os valores devem ser multiplicados e somados: 

[Modalidade 1= (Intensidade*Tempo*Proporção) + Modalidade 2= (Intensidade*Tempo*Proporção)] 

 

Após o resultado deste cálculo, deverá ser estipulado um score de 0 a 5 de acordo com os seguintes critérios: 

[0 (sem exercício físico) = 1 / entre 0,01 até <4 = 2 / entre 4 até <8 = 3 / entre 8 até <12,00 = 5] 

 

Os scores das questões 9, 10 e 11 serão obtidos de acordo com as pontuações das respostas das escalas de 

Lickert. 

 

O score final da AFD deverá ser obtido de acordo com a seguinte fórmula: 

 
Score da AFD = questão 8 + questão 9 + questão 10 + questão 11 

                     4 

 
 

Actividade Física no Tempo Livre (AFTL) 

Os scores das questões 12 a 15 serão obtidos de acordo com as pontuações das respostas das escalas de 

Lickert. 

O score final da AFD deverá ser obtido de acordo com a seguinte fórmula: 

 

Score da AFTL = (6 – questão 12) + questão 13 + questão 14 + questão 15 

                                                                                                               4 

  
 

 

ACTIVIDADE FÍSICA HABITUAL (AFH) 

 

Score Total AFH = AFT + AFD + AFTL 

 

Fonte: Baecke, Burema e Frijters, 1982; adaptação de Florindo [et al] 2004 



 

 57 

Hábitos alimentares da família 

A avaliação da ingestão alimentar é considerada um processo complexo e, apesar de se 

considerarem inúmeros avanços nesta área, não existem instrumentos que permitam uma 

medição precisa dos consumos alimentares (Willett; Buzzard, 1998). Embora não existindo 

consenso sobre qual o método mais adequado, existem vários considerados válidos, sendo a 

sua selecção determinada por diversos factores, destacando-se os recursos disponíveis e os 

objectivos e desenho da investigação. 

Os instrumentos de avaliação habitualmente utilizados estão incluídos em dois grupos. O 

primeiro que diz respeito à avaliação da ingestão actual, idealmente feita no momento em que 

essa ingestão se realiza e através de registos ou diários alimentares, com base no peso dos 

alimentos ou estimativa do mesmo; e o segundo em que essa avaliação é feita de forma 

retrospectiva, com recurso a questionários às 24 horas anteriores, aos questionários de 

frequência alimentar e à história alimentar (Bingham [et al] 1988). 

A escolha do método mais adequado deverá ser feita de forma muito criteriosa, tendo sempre 

presente os factores referidos e, fundamentalmente, a informação que se pretende obter com o 

estudo. Nesse sentido considerámos as características, as vantagens e desvantagens de cada 

um dos métodos, recaindo a nossa opção nos questionários de frequência alimentar.  

 

Assim, relativamente aos hábitos alimentares das famílias (mãe e pai das crianças), o método 

utilizado para a recolha de informações quantitativas do consumo alimentar foi o 

Questionário de Frequência Alimentar (QFA) de administração directa, com referência ao 

período de 12 meses antecedentes à data da sua aplicação. É o método mais utilizado para a 

avaliação do consumo alimentar, sobretudo em estudo epidemiológicos e quando se estuda a 

importância da dieta no desenvolvimento de doenças crónicas, nas quais se insere a 

obesidade, por se tratar de um método simples, rápido e menos dispendioso (Willett, 1998). 

A selecção deste questionário como método de recolha de informação deveu-se 

essencialmente à natureza do mesmo, numa procura em relacionar os consumos alimentares 

dos pais com o desenvolvimento de uma doença crónica na criança, a obesidade, e não na 

descrição de hábitos alimentares de uma população. Este questionário foi desenvolvido 

utilizando como referências o modelo de questionário semi-quantitativo de frequência dos 

alimentos de Willett, utilizado no Nurses Health Study (Willett, 1990), reconhecido 

internacionalmente e com amplos estudos sobre a sua validade, o questionário utilizado por 

Barros e colaboradores (Lopes [et al] 1994; Barros [et al] 1997) e o questionário utilizado nos 



 

 58 

estudos de Carmo e colaboradores sobre a prevalência da Obesidade e Consumos alimentares 

na população adulta em Portugal Continental (Carmo [et al] 2000; 2006). O questionário foi 

desenvolvido no serviço de Higiene e Epidemiologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto, tendo por base o questionário e Willett e o questionário desenvolvido 

no Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Alicante. Foi posteriormente 

estruturado e validado para a população portuguesa (Lopes, 2000), apresentando 

reprodutibilidade e validade semelhantes às descritas em outras populações, garantindo assim 

a sua aplicabilidade para avaliar os consumos alimentares na população portuguesa. 

 

O Questionário (Anexo VI) compôs-se de uma lista de alimentos, com 71 itens, integrando 

um ou mais alimentos, distribuídos por oito grupos alimentares:  

I. Produtos Lácteos: itens 1 a 8 

II. Carnes, Peixes e Ovos: itens 9 a 2 3 

III. Óleos e Gorduras: itens 24 a 29 

IV. Pão, Cereais e Derivados: itens 30 a 37 

V. Bolos, Bolachas, Sobremesas e Doces: itens 38 a 45 

VI. Hortaliças, Legume e Frutas: itens 46 a 56 

VII. Bebidas: itens 57 a 66 

VIII. Comida Rápida e Molhos: itens 67 a 71 

 

Do questionário consta ainda uma secção fechada com nove categorias de frequências de 

consumo (Nunca ou menos de 1 por mês; 1-3 por mês; 1 por semana; 2-4 por semana; 5-6 por 

semana; 1 por dia; 2-3 por dia; 4-5 por dia; 6 ou mais por dia); e uma secção aberta para o 

registo de alimentos ou bebidas não mencionados e consumidos mesmo que em porções 

pequenas ou em ocasiões especiais. Às famílias inquiridas era pedido que indicassem a 

frequência de consumo de cada um dos itens, ao longo dos (últimos) 12 meses anteriores. Para 

cada item eram possíveis, como já referimos, nove opções de resposta, relativamente à sua 

frequência de consumo, variando desde “nunca ou menos de 1 vez por mês” a “6 ou mais 

vezes por dia”.  

Com a utilização deste questionário será possível descrever a frequência de consumo de 

alimentos e grupo de alimentos pelas famílias das crianças e caracterizar os seus hábitos 

alimentares. No âmbito deste estudo não estamos interessados em saber o que cada elemento 

da família consome mas sim os alimentos ou grupos que são consumidos na família e portanto 

aos quais a criança está exposta, seja consumindo, seja vendo a família consumir.   

Este tipo de questionário apresenta, no entanto, algumas limitações que advêm sobretudo das 

restrições impostas por uma lista fixa de alimentos, da interpretação das questões e da 
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necessidade de recorrer à memória. No sentido de as minimizar, em cada Jardim-de-infância, 

apresentava-se o questionário a aplicar aos pais à educadora e pedia-se colaboração na entrega 

e recolha do mesmo. O questionário era explicado na sua totalidade e pedia-se que 

motivassem os pais a colaborar e alertassem para a importância de responderem a todas as 

questões. O facto de serem os próprios pais a responderem ao questionário em casa, permitia-

lhes a privacidade e a diminuição do risco associado ao prestígio social quando em presença 

de outros. Os questionários foram entregues, como referimos, em envelope acompanhado de 

uma carta dirigida aos pais informando sobre a investigação e que incluía o termo de 

consentimento. A carta aos pais incluía ainda contactos telefónicos da investigadora e e-mail, 

permitindo assim esclarecer todas as dúvidas que surgissem relacionadas com a investigação 

em curso ou com o preenchimento do questionário. 

 

Tratamento estatístico e análise de dados 

Informatização da informação 

Foi feito o armazenamento informático de todos os dados pela investigadora, num 

computador pessoal, no programa Microsoft Office Access 2007®. 

O tratamento estatístico dos dados (estruturação, introdução dos dados e obtenção dos 

resultados) foi feito com recurso ao Statístical Package for Social Sciences (SPSS, Microsoft 

Windows). Foi feita uma organização de frequências para apuramento das respectivas 

percentagens, cálculo de medidas de tendência central (média) e medidas de dispersão ou 

variabilidade (desvio padrão). Foi determinada a prevalência do peso excessivo, da pré-

obesidade e da obesidade nas crianças em idade pré-escolar e procurou-se verificar a sua 

associação ou correlação com os estilos de vida das famílias (hábitos alimentares e actividade 

física). Os dados foram organizados em quadros ou gráficos para tornar possível a sua 

interpretação e posterior discussão.  

Depois de escolhidos os testes ou provas estatísticas tidos como mais adequadas ao nosso 

estudo, considerámos para os resultados, o nível de significância: 0,05 e 0,01.  

A caracterização da população do estudo foi realizada por meio da estatística descritiva. 

 

Classificação do estado nutricional da criança e prevalência do peso excessivo, pré-

obesidade e obesidade 

Inclui a estatística descritiva, valores absolutos e relativos. 
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Comparação entre as varáveis que caracterizam a família da criança e o seu estado nutricional  

No estudo das associações entre estas variáveis recorreu-se ao teste não-paramétrico do qui-

quadrado (2) para duas variáveis nominais. 

 

Actividade física habitual - Análise Estatística  

Precedeu-se inicialmente à estatística descritiva para a caracterização da actividade físicas dos 

pais no trabalho, no desporto e no tempo livre e determinação da frequência das modalidades 

desportivas.  

Para a comparação de médias (para mais do que dois grupos) utilizou-se o teste ANOVA, 

para identificar diferenças significativas entre as variáveis, complementada em caso de 

significância estatística, pelo teste Post Hoc de Scheffé de comparações múltiplas. O nível de 

significância adoptado foi de 0,05. Foi feita a comparação entre os índices de actividade física 

da mãe e do pai, com os respectivos níveis de escolaridade e a classificação nutricional da 

criança.  

Para estudos de correlação, isto é, quando pretendemos medir o grau de associação ou força 

da relação linear entre duas variáveis, foi utilizado o coeficiente de Pearson. Foi considerado, 

para efeitos inferenciais, o nível de significância de 0,05 e 0,01. Procurou-se estudar a 

correlação entre os diferentes índices de actividade física da mãe e do pai da criança, e ainda 

entre estes e os alimentos/grupos de alimentos referidos como consumidos pelos Pais.  

 

Hábitos alimentares - Análise Estatística 

A análise dos dados inclui a estatística descritiva, testes de comparações de médias e estudo 

das correlações. 

 

Análise descritiva 

Numa primeira análise procedeu-se à descrição em frequência diária, dos alimentos ou grupos de 

alimentos constantes no questionário de frequência alimentar e referidas como consumidos 

pelas famílias das crianças. As nove categorias de frequências de consumos presentes no 

questionário foram, nesta análise, reagrupadas em cinco classes da seguinte foram: 

- Nunca ou menos de 1 vez /mês;  

- 1 a 4 vezes /mês (1-3 vezes por mês e 1 vez por semana); 

- 2 a 6 vezes/ semana (2-4 vezes por semana e 5-6 vezes por semana); 

- 1 a 3 vezes/dia (1 vez por dia e 2-3 vezes por dia); 

- 4 ou mais vezes/dia (4-5 vezes por dia e 6 ou mais vezes por dia). 
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Selecção dos grupos alimentares para análise 

Para a análise das frequências médias, foram constituídos grupos de alimentos tendo em conta 

as semelhanças entre eles na sua composição nutricional e ainda os objectivos do estudo 

(tendo como referência o Estudo de Prevalência da Obesidade e Consumos Alimentares em 

Portugal Continental realizado por Carmo e Colaboradores) (Carmo [et al] 2008). O grupo 

comida rápida e molhos foi o único grupo que se manteve como originalmente definido.  

 

Assim, foram constituídos para análise os seguintes grupos de alimentos: 

- Lacticínios gordos (LactGord) - (itens 1 e 8): inclui o leite gordo e tipos de queijos considerados gordos 

(Serra, Nisa, …);  

- Lacticínios com teor de gordura reduzida (LactMenGord) - (itens 2 a 7): leite meio-gordo e magro, 

iogurtes (natural, magro e outros iogurtes), queijo fresco, magro, tipo flamengo, barra e fatiado; 

- Carnes vermelhas (CarVerm) - (itens 10, 12 e 13): carne de porco, carne de vaca, carne de borrego, 

cabrito. 

- Produtos cárneos com elevado teor de gordura (CarGord) - (itens 14, 16 e 17): vísceras, toucinho, 

entremeada, enchidos e charcutaria (fígado de vaca, porco, frango chispe, mão de vaca, língua, dobrada, 

coração, rim, mortadela, chouriço, alheira, salsicha, toucinho, bacon, entremeada).  

- Carnes magras, peixes, moluscos e mariscos (CarMag) - (Itens 11, 18, 19, 20, 22 e 23): carne de frango, 

peru, coelho, peixes (gordos como a sardinha, cavala, carapau, salmão, … e magros como a pescada, 

faneca, dourada, linguado, …, bacalhau) moluscos (lulas, polvo, choco, …) e mariscos (bivalves, 

camarão, sapateira, …); 

- Óleos e gorduras de adição vegetais (OleoGorVeg) - (itens 24 a 26): azeite, óleos (girassol, milho, soja, 

…) e margarina; 

- Óleos e gorduras de adição animais (OleoGorAnim) - (itens 27 a 29). Manteiga, natas e banha; 

- Pão (itens 30 a 32): todos os tipos de pão (branco, de forma, tostas, integral, centeio, mistura e broa de 

milho); 

- Flocos de cereais (FlocCerea) - (itens 33 a 35): todos os tipos de flocos de cereais (açucarados, não 

açucarados e com frutos secos);  

- Massa, arroz, batata e leguminosas (MABL) - (itens 36, 37, 49 a 52): todos os tipos de massa, arroz, as 

leguminosas secas e frescas e as batatas; 

- Bolos, bolachas e biscoitos (BBB) - (itens 38 a 40): todos os tipos de bolachas, biscoitos, bolos de 

pastelaria e caseiros. 

- Açúcar e doces  (AçDoces) - (itens 42 a 45): marmelada, compota, geleia, mel e o açúcar de adição; 

- Sopa, legumes e frutos frescos (SopaLegF) - (itens 46 a 48 e 53): sopas de legumes sem carne ou peixe, 

saladas (alface, pepino, tomate, …), legumes e hortaliças (couves, brócolos, nabiças, feijão verde, …) e 

frutos frescos; 

- Bebidas alcoólicas (Álcool) - (itens 57 a 60): vinho, cerveja, licores e outras bebidas alcoólicas (brandy, 

aguardente, whisky, …); 

- Refrigerantes e sumos (RefrigS) - (itens 61 a 63): todos os refrigerantes, sumos de fruta e sumos light; 
 - Café, chá e infusões (CafeCha) - (itens 64 a 66): Chás de ervas, preto, cevadas, descafeinados e café; 

- Comida rápida e molhos (ComRapMol) - (itens 67 a 71). Salgados (croquetes, rissóis, pastéis de 

bacalhau, empadas, …) pizza, hambúrguer, maionese e ketchup. 

 
 

Alguns alimentos constantes no questionário não se encontravam incluídos nestes grupos pelo 

que a sua análise foi feita em separado por alimento. São eles:  

HA9- Ovo; HA15 - Fiambre, presunto e paio; HA21 - Peixe em conserva: atum, sardinha; HA41 - 

Chocolate em barra, em pó; HA43 - Sobremesas lácteas: pudim flan, pudim de chocolate; HA44 - 

Gelado; HA54 - Frutos enlatados; HA55 - Frutos secos; HA56 - azeitonas. 
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- Médias das frequências de consumo dos grupos alimentares 

As frequências de consumo presentes no questionário foram codificadas, atribuindo-se a cada 

resposta um valor de 1 a 9, correspondendo a “nunca ou menos de 1 por mês” e “6 ou mais 

por dia”, respectivamente e como se apresenta no quadro seguinte. Foram calculadas as 

médias das frequências de consumo dos itens que compõem cada grupo alimentar. 

 
 Quadro 9 - Codificação das frequências de consumo alimentar do questionário 

FREQUÊNCIA DE CONSUMO VALOR ATRIBUIDO 

Nunca ou menos de 1 vez por mês 1 

1-3 vezes por mês 2 

1 vez por semana 3 

2-4 vezes por semana 4 

5-6 vezes por semana 5 

1 vez por dia 6 

2-3 vezes por dia 7 

4-5 vezes por dia 8 

6 ou mais vezes por dia 9 

 

- Comparação entre o nível de escolaridade da mãe e do pai e as frequências de consumo 

alimentar  

Para a comparação das frequências de consumo alimentar entre o nível de escolaridade da 

mãe e do pai da criança, recorreu-se ao teste ANOVA. Este teste permitiu-nos avaliar a 

presença de diferenças significativas nas frequências de consumo alimentar entre os três 

níveis de escolaridade considerados (ensino básico, secundário e superior) da mãe e do pai da 

criança. Nos casos em que se verificou significância estatística, utilizou-se o teste de 

comparações múltiplas Post Hoc de Scheffé, para podermos distinguir os grupos entre si.  

 

- Comparação entre a classificação do estado nutricional da criança e as frequências de 

consumo alimentar da família 

Para podermos verificar se existiam diferenças nas frequências de consumo alimentar das 

famílias relativamente à classificação do estado nutricional das crianças, recorremos à 

aplicação da análise de variância (ANOVA). Consideramos existirem diferenças 

estatisticamente significativas para p <0,05. 

 

- Relação entre as frequências de consumo alimentar e a actividade física 

Para verificar a intensidade das associações existentes entre os alimentos ou grupos de 

alimentos referidos como consumidos pela família da criança e ainda, entre estes e a 

actividade física dos pais e os seus diferentes índices, foi utilizado o coeficiente de correlação 

de Pearson. Foi considerado um nível de significância de 0,05 e 0,01.  
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4. 2. 2 - PARTE I I 

 

A Parte I do estudo, enquadrada no paradigma quantitativo, permitiu identificar as crianças 

em idade pré-escolar com peso excessivo, pré-obesidade e obesidade, caracterizar os estilos 

de vida das suas famílias (hábitos alimentares e de actividade física) e identificar as relações 

significativas. E, sendo a obesidade uma doença com uma forte influência comportamental, 

em que os hábitos de vida saudáveis - alimentares e de actividade física -, tendo por base a 

família, constituem a única forma de travar a progressão da obesidade infantil, há necessidade 

de compreender com mais profundidade o papel parental neste processo de forma a responder 

às duas últimas questões de investigação (Capítulo 1) 

Estas questões que ajudarão a explicar o processo sob investigação só poderão ser explicadas 

através de uma abordagem de natureza qualitativa (Polit, Beck e Hungler, 2001), porque 

privilegia, essencialmente, a compreensão dos problemas a partir da perspectiva e dos pontos 

de vista dos sujeitos da investigação, permitindo descrever um fenómeno em profundidade 

(Biklen e Bogdan, 2003).  

Porque permite uma visão compreensiva da própria realidade, das experiências ou vivências 

humanas, é considerada adequada e essencial ao estudo da experiência humana sobre saúde, 

preocupação fundamental da ciência da Enfermagem (Lobiondo-Wood e Haber, 2001; 

Streubert e Carpenter, 2002; Morse, 2007; Strauss e Corbin, 2008).  

Gómez [et al] (1999:259) consideram mesmo que a investigação qualitativa tem como 

finalidade “compreender e interpretar a realidade tal como é entendida pelos sujeitos 

participantes nos contextos estudados”, permitindo uma maior aproximação do investigador 

com o grupo que é estudado. Para isso o investigador deverá imergir no ambiente a ser 

pesquisado, aspecto fundamental para a compreensão do fenómeno como um todo, 

constituindo-se o principal instrumento de colheita e análise dos dados. Com uma biografia e 

perspectivas próprias, condiciona a pergunta, como pergunta e o que interpreta e compreende 

a experiência do outro, e vai construindo a investigação como produto das decisões que toma 

(De La Cuesta, 2003).  

 

Optámos pelos estudos de caso, que segundo Fortin (2003: 164), consistem “numa 

investigação aprofundada de um indivíduo, de uma família, de um grupo ou de uma 

organização”, na medida em que pretendíamos obter mais informação e com detalhe sobre 

aspectos concretos e particulares do fenómeno em estudo. Utilizando um raciocínio 
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essencialmente indutivo a partir dos discursos dos participantes, dos significados que 

atribuem aos acontecimentos, chegámos a aspectos e temas comuns que perspectivam a sua 

experiência vivida, contribuindo com informações relevantes sobre o fenómeno para construir 

saber sobre o mesmo. Uma melhor compreensão fornece uma melhor base para a intervenção 

(Lobiondo-Wood e Haber, 2001). 

Não se pretendendo generalizações, poderemos, no entanto, considerar a transferibilidade ou 

transmissibilidade do conhecimento adquirido (Miguélez, 1999), ou seja, a aplicação dos 

resultados a situações e sujeitos que apresentem semelhanças com as estudadas. Biklen e 

Bogdan (2003) referem mesmo que a “preocupação central não é a de se os resultados são 

susceptíveis de generalização, mas sim a de que outros contextos e sujeitos a eles podem ser 

generalizados”. 

 

 

4.2.2.1 - Participantes 

Foram considerados nesta parte do estudo os pais das crianças com obesidade, identificadas 

na Parte I da investigação, que designámos por participantes, na medida em que não 

pretendemos agir sobre eles mas sim considerá-los pessoas activas no estudo e de forma a 

melhor compreender as suas vivências (Streubert e Carpenter, 2002; Morse, 2007). 

 

Selecção dos participantes 

Procedeu-se a uma selecção tendo em conta o princípio da heterogeneidade, os objectivos da 

investigação e a definição de critérios, e subjacente a preocupação de desenvolver uma 

descrição rica e profunda do fenómeno em estudo e a melhor compreensão do mesmo 

(Streubert e Carpenter, 2002). Nesse sentido, seleccionámos intencionalmente o contexto e 

aqueles que seriam capazes de proporcionar mais e melhor informação (Fortin, 2003). 

Considerando os resultados da primeira parte do estudo, relativamente à prevalência da 

obesidade na região e no concelho de Castelo Branco, decidimos incluir, nesta parte do 

estudo, apenas as famílias das crianças obesas deste concelho, por ser mais acessível e 

exequível para o investigador. Estiveram na base desta decisão as dificuldades sentidas na 

Parte I do estudo, devido à dispersão geográfica das crianças pela região da Beira Interior Sul. 

 

Neste estudo foram incluídos cinco casos, seleccionados de forma criteriosa do grupo de pais 

das crianças em idade pré-escolar com obesidade que à partida pareciam apresentar um 
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potencial de “riqueza de informação”, seriam bons informantes, estavam motivados para 

participar e revelaram interesse para falar abertamente com o investigador (Polit, Beck e 

Hungler, 2004; Fortin, 2000; Streubert e Carpenter, 2002). 

No caso particular desta investigação o acesso aos pais das crianças foi possível a partir do 

número de telefone que tinham disponibilizado no questionário. Consideramos o facto de 

terem disponibilizado um contacto, estariam mais susceptíveis à colaboração nesta segunda 

parte do estudo e, portanto, mais motivados, o que constituiria à partida um aspecto 

importante para a realização da entrevista. 

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: 

- famílias nas quais a mãe e o pai vivessem juntos seja por união consensual (união de facto) ou 

formalizada pelo casamento (civil ou religioso); 

- famílias que sempre viveram com a criança; 

- famílias que tinham fornecido um contacto (número de telefone ou de telemóvel) quando tinha sido 

solicitado no questionário; 

- famílias que apresentaram o questionário correctamente preenchido; 

- famílias que aceitaram participar voluntariamente no estudo. 

 

A decisão sobre o número de casos teve em conta a finalidade do estudo, a qualidade dos 

informantes e a necessidade de informações para a compreensão dos significados, e a sua 

selecção esteve sujeita a determinados critérios para permitir ao investigador aprender o 

máximo sobre o fenómeno em estudo.  

Assim, além dos critérios de inclusão, foram ainda definidos os critérios de selecção que nos 

pareceram mais adequados para o presente estudo tendo em conta os resultados da Parte I e a 

procura da diversidade para a compreensão do fenómeno, e que nos permitiram a escolha das 

famílias: 

- famílias em que a criança obesa fosse do sexo masculino e do sexo feminino;   

- famílias em que a criança obesa fosse filho único e em que a criança obesa tivesse um ou mais 

irmãos; 

- famílias, com diferentes níveis de escolaridade;  

- famílias de diferentes grupos profissionais (associados a uma maior e menor percentagem de crianças 

com peso excessivo); 

- famílias em que o pai e/ou mãe praticassem pelo menos uma actividade desportiva e em que o pai e a 

mãe não praticassem desporto. 

 

A escolha dos participantes foi iniciada a partir dos resultados da Parte I do estudo, relativos à 

caracterização da família e dos seus hábitos e da relação estabelecida com o peso excessivo e 

obesidade da criança, sendo feita a procura na base de dados. A selecção voltou-se então para 

as mães e pais que tinham filhos com obesidade, e se incluíam nos critérios definidos.  
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4.2.2.2 - Métodos 

Embora para a obtenção de dados, na investigação qualitativa, possa ser utilizada uma 

variedade de estratégias, utilizámos a entrevista na sua modalidade semi-estruturada ou semi-

dirigida que nos permitiu a recolha de informação de forma directa, e ainda o 

aprofundamento, esclarecimento, correcções e adaptações sempre que foi necessário 

(Streubert e Carpenter, 2002; Quivy e Campenhoudt, 2002; Polit, Beck e Hungler, 2004). 

 

As entrevistas  

A entrevista é considerada uma das principais técnicas de investigação qualitativa (Denzin e 

Lincoln, 1994). Fortin (2000: 245) considera-a como “um modo particular de comunicação 

verbal, que se estabelece entre o investigador e os participantes com o objectivo de colher 

dados relativos às questões de investigação formuladas”. É um dos métodos mais utilizados 

para a recolha de informação relativamente “aos factos, às ideias, aos comportamentos, às 

preferências, aos sentimentos, às expectativas e às atitudes” apoiando-se “ nos testemunhos 

dos sujeitos, não tendo geralmente o investigador acesso senão ao material que o participante 

consente em fornecer-lhe”. 

São-lhe reconhecidas várias vantagens: permitir flexibilidade na colocação das questões, em 

relação à sequência das mesmas e à escolha das palavras que mais se adequam, proporcionar 

oportunidade para esclarecimentos e permitir uma maior avaliação das respostas do 

participante, com a avaliação do seu comportamento não verbal. Apesar de algumas críticas, 

constitui um instrumento eficaz de recolha de dados fidedignos, desde que seja bem 

elaborada, bem realizada e interpretada. É necessário definir os objectivos, escolher o tipo de 

entrevista, planear a sua aplicação e estudar os modos de a executar (Andrade, 1994). 

As entrevistas podem ser estruturadas ou não estruturadas, em concordância com a abordagem 

na condução da mesma. A entrevista estruturada assenta num conjunto “pré-estabelecido de 

questões com um conjunto limitado de categorias” (Fontana e Frey, 1994, citados por 

Streubert e Carpenter, 2002:27), apresentado da mesma forma a todos os participantes, dando 

pouca liberdade ao investigador (Fortin, 2003). A não estruturada tem como objectivo obter 

informações, com as próprias palavras dos participantes, na descrição das situações, pelo que 

o entrevistador nem sempre usa o mesmo tipo de perguntas para obter o mesmo tipo de 

resposta (Chenitz; Swanson, 1986). A formulação e a sequência das questões não são 

predeterminadas, mas, ao terminar a entrevista todos os temas propostos deverão ter sido 

abordados (Fortin, 2003). 
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Pretendíamos abordar um determinado número de aspectos, já definidos, mas não queríamos 

um controlo sobre o desenrolar da entrevista, permitindo alguma liberdade ao entrevistado, 

para que pudesse colocar questões ou pedir explicações sobre as mesmas. Houve, por isso, 

necessidade de introduzir algum grau de estrutura, combinado aspectos das duas abordagens, 

sendo utilizada como estratégia a entrevista semi-estruturada, semidirigida ou semidirectiva.  

Neste tipo de entrevista são formuladas questões inseridas em temas, que são apresentadas ao 

entrevistado com a ordem mais conveniente que não tem que ser exactamente a mesma para 

todos, permitindo-lhe criar as suas respostas e exprimi-las pelas suas palavras, mantendo no 

entanto, o objectivo de abordar todos os temas propostos (Fortin, 2003). As entrevistas semi-

estruturadas têm ainda a vantagem de possibilitar obter dados comparáveis entre os vários 

sujeitos (Bogdan e Biklen, 2000:135). 

Optámos pela realização da entrevista face a face porque, sendo importante explorar os 

sentimentos e as percepções dos participantes, considerámos que estes assim se sentiriam mais 

à vontade para falar, e seria ainda possível o esclarecimento de perguntas e observar o nível de 

compreensão e colaboração da pessoa que responde (Lobiondo-Wood e Haber, 2001). 

No caso do nosso estudo foi importante a sua utilização como complemento à Parte I do 

estudo, no sentido de explorar resultados obtidos e estudar com mais profundidade o papel da 

família na obesidade infantil. 

 

Preparação: opções estratégicas e planificação 

Foram realizadas entrevistas subordinadas ao tema:  

- Como é vivenciado o processo de transição ao papel parental pelos pais das crianças em 

idade pré-escolar com obesidade. 

As questões de investigação e os estudos de revisão da literatura realizados numa fase anterior, 

forneceram um quadro de referência acerca da temática sobre a qual as entrevistas iam incidir. 

Estas foram feitas no sentido de complementar e actualizar a informação de que se dispunha. 

Previamente foi elaborado um guião da entrevista (Anexo VII) ou referente de organização de 

grandes temas, estruturado em termos de objectivos que corresponderam aos temas propostos 

aos entrevistados e de forma a responder por inteiro às questões de investigação, o qual 

possibilitou, de forma informal e flexível, orientar e facilitar o diálogo com a família da 

criança. O guião é constituído por perguntas abertas e formuladas de forma simples. 

Apresenta três questões centrais, complementadas com outras questões que serviram de 
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orientação ao longo da entrevista de forma a garantir a abordagem de todo o processo de 

transição vivenciado pelos pais das crianças obesas. 

Em primeiro lugar pretendeu-se legitimar a entrevista e motivar os entrevistados para a 

mesma. Depois colocar as questões abertas com as quais os entrevistados podiam estabelecer 

um diálogo, relatando as suas vivências como mães/pais de crianças com obesidade e o seu 

entendimento sobre a forma como experienciaram o processo de transição para a 

parentalidade, na idade pré-escolar da criança. 

 

Os entrevistados foram questionados sobre os seguintes blocos temáticos: 

 

 - Percepção da família sobre o problema obesidade na criança  

Desejava-se recolher elementos que nos permitissem saber se a família identificava o estado 

nutricional da criança, com referência ou não à obesidade, isto é, se assumia que a criança era 

obesa, se utilizava o termo obeso em relação ao seu filho e falava do problema abertamente; 

se estava consciente da obesidade como problema de saúde e quais as suas preocupação 

relativamente à obesidade na criança. 

 

- Caracterização da relação diária da família com a criança  

Com este tema pretendíamos recolher elementos para conhecer a relação das mãe/pai com a 

criança ao longo do dia, nomeadamente em relação ao tempo que passam juntos, durante as 

refeições e em actividade física (no lazer, no desporto). Procurávamos ainda mais informação 

sobre os hábitos alimentares dos Pais e se eram iguais aos das crianças. 

 

- A transição ao papel parental na idade pré-escolar da criança com obesidade 

Com este tema pretendia-se recolher elementos para conhecer se ocorreram mudanças de 

estilos de vida (hábitos alimentares e de actividade física) dos Pais, do ponto de vista 

individual e do processo familiar como um todo, na transição para o papel parental, porque 

ocorreram e se são assumidas no contexto da responsabilidade parental. 

Interessava ainda o conhecimento sobre a influência parental e se os Pais se assumem como 

modelos comportamentais. 

As questões formuladas a partir destes temas, embora obedecendo a esta estruturação, foram 

apresentadas ao entrevistado segundo a ordem mais conveniente, alterada no decorrer da 
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entrevista e de acordo com o desenrolar da conversação. Houve sempre a preocupação em 

abordar todos os aspectos. 

Além da selecção da estratégia de colheita de dados, o acesso ao participante é muito 

importante. O interesse e consideração pelo mesmo, demonstrado pelo investigador, são 

fundamentais para que uma relação de confiança se estabeleça, e o participante se sinta 

disponível para partilhar a informação (Streubert e Carpenter, 1999). 

 

A investigadora procurou contactar os Pais através do telefone, cujo número tinha sido 

solicitado no questionário. Alguns estavam incorrectos ou já tinham mudado. Com os pais e 

ou mães que foi possível contactar, a investigadora identificou-se, expôs verbalmente a 

natureza do estudo, a relevância científica e social do mesmo, relembrou a participação na 

Parte I, explicou como tinha o contacto telefónico, agradeceu e ressaltou a importância da 

participação solicitada. Foram esclarecidos os procedimentos éticos em relação ao sigilo e à 

divulgação dos dados consentidos. Em seguida foi feito o convite para continuarem a 

participar nesta parte do estudo. Alguns mostraram-se indisponíveis para abordar o assunto, 

dizendo que a criança estava a crescer e por isso este problema ainda não era preocupante, 

outros alegaram que não tinham tempo disponível, justificado por razões familiares e/ou 

profissionais. Houve também duas mães que marcaram, mas adiaram por duas vezes a 

entrevistas, pelo que foram canceladas. Todos os outros mostraram-se muito interessados, 

receptivos e colaboradores. O entrevistado foi aquele que se mostrou disponível para a 

realização da entrevista (aquele que tinha disponibilidade para ser o informante no momento), 

que em todas as famílias foi a mãe, embora tivesse acontecido o pai estar presente. 

 

Realização das entrevistas 

Para a realização das entrevistas foi feito previamente um contacto por telefone, como já 

referido, com cada entrevistado, e foi marcada data, hora e local da entrevista. 

Consistindo a entrevista basicamente na arte de formular perguntas e escutar as respostas, 

implica a interacção entre duas pessoas pelo que os aspectos contextuais, como o espaço onde 

a entrevista vai decorrer, o ambiente envolvente, o posicionamento dos intervenientes e o 

significado que o espaço tem para os intervenientes, deverão ser considerados (Streubert e 

Carpenter, 2002). Nesse sentido, as entrevistas foram realizadas sempre em local de 

preferência do entrevistado e à hora que lhe foi mais conveniente, privilegiando o seu bem-

estar, a individualidade e a privacidade inerente a uma intervenção desta natureza. Foi sempre 
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sugerido um gabinete na Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, sempre que houve 

referência a um local público, de forma a assegurar a confidencialidade e a permitir alguma 

privacidade. Curiosamente, nunca foi referida preferência pelas próprias habitações, 

justificada pela presença da criança, e preferirem que a mesma não tenha conhecimento do 

que vai sendo dito.  

As entrevistas consistiram numa conversação informal, com perguntas abertas, resultantes da 

pré-organização dos temas, que nortearam a pesquisa durante todo o desenvolvimento do 

trabalho. O entrevistado teve a liberdade de relatar experiências ou apresentar opiniões.  

As entrevistas foram realizadas pela investigadora que se limitou a incentivar o entrevistado a 

falar sobre determinado assunto, sem, contudo, forçá-lo a responder, mantendo-se numa 

posição de neutralidade atenta, evitando qualquer enviesamento verbal ou não verbal, 

mostrando interesse igual ao que foi sendo dito. Tornou-se assim possível estabelecer uma 

relação interpessoal positiva com as mães das crianças e constatar se efectivamente estavam a 

entender o que lhes estávamos a pedir, diminuindo a possibilidade de más interpretações ou 

de ambiguidades, o que aumentou a validade das respostas (Cruz, 2005). 

 

As entrevistas foram realizadas no período compreendido entre Maio de 2010 e Janeiro de 

2011. A duração variou entre 30 e 50 minutos, com uma duração média de 45 minutos. O 

período de realização das entrevistas esteve dependente da disponibilidade dos participantes e 

da investigadora para a concretização das mesmas. 

Procurou-se sempre, desde o primeiro contacto manter uma relação de proximidade, respeito 

e empatia com as famílias das crianças. Iniciámos as entrevistas com uma conversa amigável 

e informal. Procedeu-se à legitimação da mesma e a esclarecimentos sobre o tema e os 

objectivos da investigação, foi apresentado o guião da entrevista e explicado o tratamento a 

que os dados iam ser sujeitos. Apesar de já terem conhecimento do estudo desde a sua 

participação na Parte I, os entrevistados foram informados em termos gerais acerca da 

investigação, agradecida e justificada a importância da sua participação, solicitado 

consentimento escrito para a realização da entrevista e para a sua gravação, concretizado 

através da leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo VIII), 

o qual foi apresentado e lido antes de iniciar a entrevista. Foi ainda assegurada a 

confidencialidade das informações prestadas, bem como averiguada a sua disponibilidade 

para, no futuro, fazer uma eventual reflexão sobre os dados. 
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Houve por parte dos entrevistados um clima de adesão e grande abertura para responder às 

questões colocadas e um grande interesse pelo tema em estudo. Procurou-se estar atento às 

frases que iam sendo ditas, estimulando-os a prosseguir, utilizando na condução da entrevista a 

atitude directiva e não directiva no sentido de alcançar os objectivos pretendidos.  

Sentimos que o momento da entrevista foi considerado pelas mães como uma oportunidade 

para falar sobre o fenómeno obesidade e procurar esclarecimentos. Mostrámos sempre 

disponibilidade para falar sobre o tema, após a entrevista, sem desviar a atenção dos objectivos 

da investigação. Houve situações em que a conversa se prolongou de forma agradável por 

muito mais tempo, após terminar a entrevista, incidindo sobre questões relacionadas com os 

hábitos de vida. Apresentámos sempre a nossa disponibilidade e o contacto pessoal para mais 

esclarecimentos ou acompanhamento. 

As entrevistas foram gravadas, com recurso a gravador digital, de forma a reduzir as 

possibilidades de interpretação subjectiva que poderíamos ter ao reconstituir as falas dos 

participantes. 

A informação fornecida pelas mães foi ainda complementada através da atenção aos seus 

comportamentos não verbais, para melhor perceber a opinião e a congruência da mensagem, 

sendo as anotações necessárias realizadas após a entrevista como forma estratégica para não 

interferir na espontaneidade dos entrevistados. 

Foram entrevistadas cinco mães, como representantes de cinco famílias, que constituíram os 

estudos de caso. 

 

Processo de organização e análise de dados 

A organização e análise dos dados das entrevistas foi feita através da análise do conteúdo, 

“conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objectivos de descrição do conteúdo das mensagens” (Bardin, 1991: 38), orientada pelos 

objectivos que tinham sido delineados para as mesmas, pois, o que nos interessava era uma 

análise dos enunciados produzidos.  

A exploração da linguagem foi feita a partir de um “processo de descrições sistemáticas que 

colocarão em evidência, … a própria essência do fenómeno tal como aparece” (Fortin, 2000: 

319).  

O método utilizado foi o da análise temática, que consiste em “descobrir os núcleos de sentido 

que compõem a comunicação e cuja presença ou frequência de aparição podem significar 

alguma coisa para o objectivo analítico escolhido” (Bardin, 1994: 105). 
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A organização dos dados começou com as descrições verbais dos participantes e continuou 

com a transcrição integral de tudo o que foi dito nas entrevistas. Optámos pela transcrição de 

cada entrevista imediatamente após a sua realização, seguindo-se a comparação da transcrição 

com a gravação. Tínhamos ainda muito presente todo o contexto em que ocorreu, e íamos 

assim ficando “imersos” nos registos à medida que os dados colhidos se transformavam em 

texto, procurando descobrir os significados e se havia necessidade de incluir outras questões.  

Deste modo foi possível decidir sobre as questões a reformular nas entrevistas subsequentes, e 

que pessoas entrevistar e em que locais pois consideramos ser na diferença que reside a 

riqueza da informação. Nesse sentido, embora o guião se tenha mantido, a ordem e 

formulação das questões sofreram pequenas alterações, dependentes do desenvolvimento da 

comunicação. 

Demos oportunidades aos participantes para ler e alterar algum aspecto que considerassem 

importante, no sentido de conferir credibilidade, mas todos referiram não haver necessidade 

de o fazer, pois confiavam no que estava a ser feito.  

 

Para a identificação das entrevistas mantiveram-se os códigos atribuídos às crianças e suas 

famílias na Parte I do estudo, a fim de salvaguardar a privacidade e sigilo dos participantes. 

Precedemos depois a uma leitura flutuante das mesmas no sentido de estabelecer um primeiro 

contacto com o conteúdo para uma orientação mais precisa em função de hipóteses e 

objectivos emergentes das diferentes mensagens (pré-análise).  

Numa segunda etapa passou-se a uma leitura atenta, sendo as entrevistas recortadas de forma 

exaustiva, em unidades de registo, correspondentes a uma proposição, parte de proposição ou 

pequeno grupo de proposições, tendo o tema por base. Esta operação permitiu reduzir as 

proposições sinónimas ou de significação próxima, contando a respectiva frequência 

entrevista a entrevista, no grupo dos entrevistados. Passou-se depois à categorização, 

obedecendo as categorias criadas a um critério semântico (categorias temáticas) e aos critérios 

de exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objectividade, fidelidade e produtividade, 

inerentes a qualquer processo de categorização.  

A análise dos dados permitiu-nos encontrar e caracterizar as categorias e as relações 

estabelecidas com as subcategorias em que se subdividiram. As categorias foram integradas 

em temas, tendo sempre presente o significados atribuídos pelos participantes, a literatura 

sobre esta temática, procurando na análise encontrar respostas para as questões de 

investigação formuladas. 
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No sentido da objectividade e como critério de rigor e de validação, as unidades de 

significação foram aferidas por dois investigadores, que confirmaram as categorias de análise, 

na sua lógica interna, na relação entre as categorias e destas com as subcategorias. 

A análise de conteúdo teve por base o referencial teórico da Teoria das Transições proposto 

por Meleis [et al] (2000) para buscar a compreensão do vivido pelos pais das crianças em 

idade pré-escolar com obesidade. 

 

 

4.2.3 - ASPECTOS ÉTICOS 

 

Durante todas as etapas desta investigação foram assegurados os princípios éticos, 

imprescindíveis ao seu desenvolvimento. 

Não se conhece qualquer risco potencial para os sujeitos em estudo, com excepção da 

disponibilidade de tempo para responder ao questionário e à entrevista.  

As regras de conduta ética e a legislação nacional em vigor foram rigorosamente respeitadas e 

cumpridas em todas as etapas da investigação, garantindo-se a protecção e confidencialidade 

das informações pessoais.  

À informação passível de identificar as crianças, as mães e os pais só tinha acesso a 

investigadora. Todos os dados foram informatizados em bases de dados, identificados através 

de números de códigos para as crianças e pais, para os concelhos e jardins-de-infância. 

Os dados foram obtidos após consentimento livre e informado e foi sempre considerada a 

vontade pessoal da criança para participar.  
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________CAPÍTULO 5 - PARTE I: RESULTADOS E DISCUSSÃO________ 

 

Neste capítulo faz-se a apresentação e discussão dos resultados obtidos na Parte I do estudo, 

relativos à avaliação das crianças, prevalência do peso excessivo, pré-obesidade e obesidade e 

à aplicação do questionário às suas famílias, tendo em atenção os objectivos e as questões de 

investigação presentes no Capítulo 1. As fontes dos quadros e dos gráficos, assim como os 

títulos dos mesmos, o espaço ou local abrangido e o tempo a que os resultados se reportam 

são omitidos, uma vez que nos referimos sempre à informação obtida no actual estudo. 

 

 

5.1 - RESULTADOS RESPEITANTES AO ESTUDO DO ESTADO NUTRICIONAL 

DAS CRIANÇAS E DA PREVALÊNCIA DO PESO EXCESSIVO E OBESIDADE 

NA BEIRA INTERIOR SUL E NOS SEUS CONCELHOS 

 

Os resultados que se apresentam dizem respeito à caracterização das crianças da Beira Interior 

Sul, do seu estado nutricional e da prevalência do peso excessivo e obesidade. 

 

 

5.1.1 - A BEIRA INTERIOR SUL 

 

Foram avaliadas 1111 crianças que frequentaram o ensino pré-escolar público e privado no 

ano lectivo 2006/2007 na Beira Interior Sul. Numa primeira abordagem da investigação 

procurou-se determinar as características pessoais das crianças.  

 

5.1.1.1 - Caracterização das crianças 

Grupo etário e sexo 

Relativamente às idades das crianças atribuiu-se uma classificação por grupo etário:  
- 3 anos: crianças de 36 a 47 meses (de 3 anos a 3 anos e 11 meses); 

- 4 anos: crianças de 48 a 59 meses (de 4 anos a 4 anos e 11 meses); 
- 5 anos: crianças de 60 a 71 meses (de 5 anos a 5 anos e 11 meses); 

- 6 anos: crianças com 72 ou mais meses (6 anos e mais meses); 
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A idade variou entre 39 meses (3 anos) e 77 meses (6 anos), com média de 58,47 meses (4,41 

anos) e desvio padrão 10,58 (0,97). Pela análise do gráfico 1 podemos verificar que o maior 

número de crianças se distribuiu pelos grupos etários dos 4 e 5 anos, constituindo 

respectivamente 32,22% e 32,95% da população. 20,70% das crianças pertenciam ao grupo 

etário dos 3 anos e 14,13% das criança tinham já completado os 6 anos. Em relação ao sexo, 

embora com uma distribuição bastante equitativa, verificou-se uma frequência de crianças do 

sexo masculino (52,66%) ligeiramente superior ao feminino (47,34%). A distribuição por 

sexo em cada grupo etário apresentou-se bastante similar, embora com predominância do sexo 

masculino verificada em todos os grupos etários.  

 

 Gráfico 1 - Distribuição das crianças por grupo etário e sexo 
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Masculino 11,16 17,10 17,19 7,20
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Total 20,70 32,22 32,95 14,13
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Grupo étnico 

As crianças estudadas são na sua maioria caucasianas (97,93%). Foram avaliadas 18 crianças 

mestiças (0,72%), sendo 16 afroeuropeias (0,54%) e 2 asioeuropeias (0,18%), 3 crianças 

negras (0,27%) e 2 crianças de etnia cigana (0,18%). Embora seja uma região onde existem 

algumas famílias de etnia cigana, as suas crianças, embora inscritas, aparentemente não 

frequentam o ensino pré-escolar ou, pelo menos, não o fazem com uma assiduidade regular.  

 

 

5.1.1.2 - Estado nutricional das crianças e prevalência do peso excessivo e obesidade 

O peso destas crianças variou entre 11,30 Kg e 39,70 Kg com uma média de 19,19 Kg e 

desvio padrão de 3,93; e a estatura entre 0,88 m e 1,32 m, sendo a média de 1,08 m e o desvio 
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padrão de 7,59 m. A variabilidade do índice de massa corporal situou-se entre os valores de 

12,08 e 27,08 Kg/m², com um valor médio de 16,23 Kg/m² e 1,83 de desvio padrão. 

Da análise do quadro 10 e do gráfico 2 constatámos que 68,77% das crianças são 

normoponderais, isto é apresentam um peso considerado normal para a sua idade em 

concordância com o sexo. Apresentam peso excessivo 27,72% das crianças, das quais 15,66% 

têm pré-obesidade e 12,06% obesidade, traduzindo-se a obesidade numa elevada prevalência 

nesta região. Encontrámos, no entanto, ainda 3,51% das crianças com baixo peso (de realçar 

que algumas destas crianças apresentaram valores de percentil de IMC igual ou inferior a 3, 

sendo estas consideradas com magreza). 

 

 Quadro 10 - Distribuição das crianças por classificação do estado nutricional 
 

CLASSIFICAÇÃO 

CRIANÇAS 

                     n                                                % 

Baixo Peso 39 3,51 

Peso Normal  764 68,77 

Peso Excessivo 

 

 

Pré-obesidade 

Obesidade 

             308 

 

 

174 

134 

               27,72 

 

 

15,66 

12,06 

TOTAL 1111 100,00 

 

   Gráfico 2 - Distribuição das crianças por classificação do estado nutricional 
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Estado nutricional, grupo etário e sexo 

A distribuição das diferentes classificações do estado nutricional das crianças verificou-se em 

todos os grupos etários de forma bastante similar (quadro 11 e gráfico 3). No respeitante à 
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distribuição do peso excessivo (pré-obesidade e obesidade) por grupo etário constatou-se que 

é mais notório nas crianças do grupo etário dos 4 e dos 5 anos, e a obesidade aos 5 anos. Foi 

também nos grupos etários dos 4 e dos 5 anos que se registou uma maior percentagem de 

crianças com baixo peso, verificando-se assim nestas idades duas situações extremas.   

 

Quadro 11 - Distribuição das crianças por classificação do estado nutricional e grupo etário 
 

 

GRUPO 

ETÁRIO 

CLASSIFICAÇÃO    

 

TOTAL 

     n              %   

Baixo Peso Peso Normal Pré-obesidade Obesidade 

n % N % n % N % 

3 anos 8 0,72 166 14,94 34 3,06 22 1,98 230 20,70 

4 anos 13 1,17 250 22,50 58 5,22 37 3,33 358 32,22 

5 anos 14 1,26 247 22,23 53 4,77 52 4,68 366 32,95 

6 anos 4 0,36 101 9,09 29 2,61 23 2,07 157 14,13 

TOTAL 39 3,51 764 68,77 174 15,66 134 12,06 1111 100,00 

 

 

  Gráfico 3 - Distribuição das crianças por classificação do estado nutricional e grupo etário 
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Prevalência da pré-obesidade e obesidade  

Verificámos que das 1111 crianças avaliadas 27,72% tinham peso excessivo, sendo a sua 

distribuição por sexo de 14,31% para o masculino e 13,41% para o feminino. Destas, 15,66% 

tinham pré-obesidade, sendo 8,37% meninos e 7,29% meninas, e 12,06% obesidade, 

correspondendo 5,94% ao sexo masculino e 6,12% ao feminino. Embora a sobrecarga 

ponderal no que concerne à globalidade do peso excessivo e à pré-obesidade seja mais 

marcada no sexo masculino, a prevalência da obesidade revelou-se superior no sexo feminino. 
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Fazendo uma análise conjunta do quadro 12 e dos gráficos 4 e 5, constatamos que sendo nos 

grupos etários dos 4 e 5 anos que encontramos uma maior percentagem de crianças com baixo 

peso, verifica-se uma maior distribuição destas crianças no sexo masculino aos 4 anos e no 

feminino aos 5 anos. No que concerne ao peso normal a percentagem de crianças aumenta até 

aos 5 anos no sexo masculino, descendo drasticamente dos 5 para os 6 anos; no sexo feminino 

esse aumento verifica-se apenas dos 3 para os 4 anos, decrescendo até aos 6 anos.  

No sexo masculino a pré-obesidade aumenta dos 3 para os 4 anos, diminuindo em seguida até 

aos 6 anos; enquanto que a obesidade aumenta até aos 5 anos e diminui aos 6 anos para 

valores inferiores aos da pré-obesidade. No sexo feminino verifica-se um aumento 

progressivo da pré-obesidade e obesidade até aos 5 anos, seguindo-se um decréscimo aos 6 

anos, apresentando-se, nesta idade, a obesidade com valores superiores aos da pré-obesidade. 

 

Quadro 12 - Distribuição das crianças por classificação do estado nutricional, grupo etário e sexo 
                      (N=1111) 

 

GRUPO 

ETÁRIO 

CLASSIFICAÇÃO 

Baixo Peso Peso Normal Pré-obesidade Obesidade 

M F M F M F M F 

n % n % N % n % n % N % n % n % 

3 anos 4 0,44 4 0,36 91 8,19 75 6,75 17 1,53 17 1,53 12 1,08 10 0,90 

4 anos 9 1,00 4 0,36 128 11,52 122 10,98 37 3,33 21 1,89 16 1,44 21 1,89 

5 anos 3 0,33 11 0,99 136 12,24 111 9,99 23 2,07 30 2,70 29 2,61 23 2,07 

6 anos 2 0,22 2 0,18 53 4,77 48 4,32 16 1,44 13 1,17 9 0,81 14 1,26 

TOTAL 18 1,99 21 1,89 408 36,72 356 32,04 93 8,37 81 7,29 66 5,94 68 6,12 

 

 

 

  Gráfico 4 - Distribuição das crianças do sexo masculino por classificação do estado nutricional                  

e grupo etário   
                                         (N=1111)         
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 Gráfico 5 - Distribuição das crianças do sexo feminino por classificação do estado nutricional                       

e grupo etário 

                     (N=1111)         
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O quadro 13 e gráfico 6 permitem-nos fazer uma leitura respeitante às crianças com peso 

excessivo e sua distribuição em cada grupo etário e sexo. As crianças do sexo feminino 

apresentavam peso excessivo em 28,33% dos casos e as do sexo masculino em 27,18% dos 

casos. Verifica-se que o peso excessivo é um fenómeno crescente, evoluindo dos 3 para os 6 

anos e particularmente no sexo feminino. 

 

As meninas apresentavam obesidade em 12,93% dos casos e os meninos em 11,28% dos 

casos. Nestas crianças verificou-se uma evolução do fenómeno do 3 para os 6 anos na 

globalidade das crianças obesas e no sexo feminino. 

 Já nas crianças com obesidade do sexo masculino, o fenómeno aparece-nos com uma 

característica de iô-iô, pois diminui dos 3 para os 4 anos, aumenta bastante aos 5 anos e 

diminui novamente aos 6 anos (quadro 14 e gráfico 7). 

 

 Quadro 13 - Distribuição das crianças com peso excessivo por grupo etário e sexo 

  

  

GRUPO 

ETÁRIO 

PESO EXCESSIVO 

Masculino Feminino M+F 

(M) (F) TOTAL 

Total n % Total N % N % 

3 anos 124 29 23,39 106 27 25,47 56 24,35 

4 anos 190 53 27,89 168 42 25,00 95 26,54 

5 anos 191 52 27,23 175 53 30,29 105 28,69 

6 anos 80 25 31,25 77 27 35,06 52 33,12 

TOTAL 585 159 27,18 526 149 28,33 308 27,72 
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 Quadro 14 - Distribuição das crianças com obesidade por grupo etário e sexo 

  

  

GRUPO 

ETÁRIO 

OBESIDADE 

Masculino Feminino M+F 

(M) (F) TOTAL 

Total n % Total N % n % 

3 anos 124 12 9,68 106 10 9,43 22 9,57 

4 anos 190 16 8,42 168 21 12,50 37 10,34 

5 anos 191 29 15,18 175 23 13,14 52 14,21 

6 anos 80 9 11,25 77 14 18,18 23 14,65 

TOTAL 585 66 11,28 526 68 12,93 134 12,06 

 

 

 

  Gráfico 6 - Distribuição das crianças com peso excessivo por grupo etário e sexo 
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   Gráfico 7 - Distribuição das crianças com obesidade por grupo etário e sexo 
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5.1.2 - OS CONCELHOS DA BEIRA INTERIOR SUL 

 

Apresenta-se a análise dos dados relativos à caracterização das crianças, do estado nutricional 

e prevalência da pré-obesidade e obesidade nos quatro concelhos da Beira Interior Sul. 

 

5.1.2.1 - Caracterização das crianças  

Das 1111 crianças avaliadas da Beira Interior Sul, 904 (81,37%) pertenciam ao concelho de 

Castelo Branco, 101 (9,09%) ao concelho de Idanha-a-Nova, 64 (5,76%) ao concelho de 

Penamacor e 42 (3,78%) ao concelho de Vila Velha de Ródão, verificando-se um claro 

predomínio de crianças no concelho de Castelo Branco relativamente aos outros concelhos, 

traduzindo uma assimetria na distribuição das crianças pela região.  

 

Grupo etário e sexo  

Com idades compreendidas entre os 3 e 6 anos, o maior número de crianças distribui-se, como 

também já tínhamos verificado na população da Beira Interior Sul, pelos grupos etários dos 4 

e 5 anos em todos os concelhos (quadro 15 e gráfico 8).  

 

 Quadro 15 - Distribuição das crianças por grupo etário e concelho 

 

 

CONCELHO 

GRUPO ETÁRIO 

3 anos 4 anos 5 anos 6 anos TOTAL 

n % n % n % n % n % 

Castelo Branco 194 21,46 289 31,97 297 38,85 124 13,72 904 100,00 

Idanha-a-Nova 22 21,79 30 29,70 35 34,66 14 13,86 101 100,00 

Penamacor 9 14,06 26 40,63 19 29,69 10 15,63 64 100,00 

V. V. de Ródão 5 11,91 13 30,95 15 35,71 9 21,43 42 100,00 

 

 

  Gráfico 8 - Distribuição das crianças por grupo etário e concelho 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Castelo Branco Idanha-a-Nova Penamacor V. V. de Ródão

%

3 anos 4 anos 5 anos 6 anos

 



 

 82 

Relativamente à distribuição das crianças por sexo, a análise dos dados revela-nos uma ligeira 

predominância do sexo masculino em todos os concelhos à excepção do concelho de 

Penamacor. Pertenciam ao sexo masculino 52,65%, 53,47% e 57,14% das crianças dos 

concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão, respectivamente. 

Penamacor apresentou-se maioritariamente feminino (51,56%). 

Como podemos constatar no quadro que se segue, e à semelhança do já verificado para toda a 

região, nota-se uma distribuição por sexo em cada grupo etário nos diferentes concelhos 

bastante similar. No concelho de Castelo Branco há uma frequência superior no sexo 

masculino, à excepção do grupo etário dos 6 anos. No concelho de Idanha-a-Nova verificou-

se uma maior predominância de meninos em relação às meninas excepto no grupo dos 5 anos. 

No concelho de Penamacor no grupo etário dos 3 e 5 anos as crianças são maioritariamente do 

sexo feminino e no grupo dos 4 anos distribuem-se de forma equitativa por ambos os sexos. 

Aos 5 anos há uma maior predominância do sexo masculino. No concelho de Vila Velha de 

Ródão os grupos dos 4 e o dos 5 anos apresentam-se maioritariamente masculinos e há uma 

predominância do sexo feminino aos 3 e aos 6 anos.  

 

Quadro 16 - Distribuição das crianças por concelho, grupo etário e sexo 

 

 

 

 

 

CONCELHO 

GRUPO ETÁRIO  

 

 

 

TOTAL 

3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 

SEXO 

M F M F M F M F 

n 

 (%) 

n  

(%) 

n 

 (%) 

n 

(%) 

n  

(%) 

n 

 (%) 

n  

(%) 

n  

(%) 

n  

(%) 

C. Branco 
106 

(11,72) 

88  

(9,77) 

153 

(13,77) 

136 

(12,24) 

157 

(14,13) 

140 

(12,60) 

60 

(5,4) 

64 

(5,76) 

904 

(100,00) 

Idanha-a-Nova 
12 

(11,88) 

10 

(9,90) 

16 

(15,84) 

14 

(13,86) 

17 

(16,83) 

18 

(17,82) 

9 

(8,91) 

5 

(4,95) 

101 

(100,00) 

Penamacor 
4 

(6,25) 

5 

(7,81) 

13 

(20,31) 

13 

(20,31) 

7 

(10,94) 

12 

(18,75) 

7 

(10,94) 

3 

(4,69) 

64 

(100,00) 

V.V. Ródão 
2 

(4,76) 

3 

(7,14) 

8 

(19,05) 

5 

(11,90) 

10 

(23,81) 

5 

(11,90) 

4 

(9,52) 

5 

(11,90) 

42 

(100,00) 

 

 

Grupo étnico 

As crianças estudadas são na sua maioria caucasianas em todos os concelhos (Castelo Branco 

98,01%, Idanha-a-Nova 97,03%, Penamacor 100,00% e Vila Velha de Ródão 92,86%). No 

concelho de Castelo Branco foram avaliadas 14 crianças mestiças (1,55%), sendo 13 

afroeuropeias (1,44%) e 1 asioeuropeia (0,11%), 2 crianças negras (0,22%) e 2 crianças de 

etnia cigana (0,22%). No concelho de Idanha-a-Nova foram também avaliadas duas crianças 

mestiças, sendo uma afroeuropeia (0,99%) e outra asioeuropeia (0,99%), e uma criança de 



 

 83 

etnia cigana (0,99%). No concelho de Vila Velha de Ródão encontramos ainda duas crianças 

mestiças (afroeuropeias, 4,76%) e uma criança negra (2,38%) 

 

 

5.1.2.2 - Caracterização do estado nutricional das crianças e prevalência do peso 

excessivo e obesidade 

No gráfico 9 podemos verificar que as diferentes prevalências no que concerne ao peso 

excessivo, pré-obesidade e obesidade, encontradas na região da Beira Interior Sul e nos seus 

quatro concelhos, apresentam valores elevados, com valores diferentes nos seus quatro 

concelhos.  

No concelho de Castelo Branco os valores das prevalências são muito idênticos aos da região. 

Este concelho apresenta uma prevalência do peso excessivo de 27,43%, sendo 15,04% para a 

pré-obesidade e 12,39% para a obesidade. Verificaram-se também algumas semelhanças nos 

concelhos de Penamacor e de Vila Velha de Ródão, com valores muito próximos entre si. São 

os que apresentam prevalências mais elevadas tanto no que concerne à pré-obesidade (20,31% 

e 21,43%) como em relação à obesidade (15,63% e 16,67%). Com valores bastante superiores 

aos verificados para a região, sendo a prevalência do peso excessivo respectivamente de 

35,94% e 38,1%. O concelho de Vila Velha de Ródão, o de menor número de crianças, é 

aquele que apresenta valores das prevalências mais elevados. O concelho de Idanha-a-Nova é 

de todos o que apresenta valores mais baixos de prevalência do peso excessivo (20,79%) e 

particularmente da obesidade, com o valor de 4,95%, bastante inferior ao da região. 

 

 

    Gráfico 9 - Prevalências do peso excessivo, pré-obesidade e obesidade por concelho  
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Para um melhor entendimento da realidade destes concelhos e da região, apresenta-se a seguir 

uma análise mais pormenorizada da caracterização do estado nutricional e da prevalência do 

peso excessivo e obesidade em cada um dos concelhos da Beira Interior Sul.  

 

 

Concelho de Castelo Branco 

Das 904 crianças avaliadas, 69,03% apresentavam um peso normal, 27,43% tinham peso 

excessivo e 3,53 % baixo peso, tendo em conta a sua idade e sexo. Das crianças com peso 

excessivo, 15,04% apresentavam pré-obesidade e 12,39% obesidade (quadro 17).  

O panorama relativo ao estado nutricional das crianças do concelho de Castelo Branco foi, em 

todos os parâmetros, muito idêntico ao apresentado pela população das crianças da Beira 

Interior Sul. 

 

Quadro 17 - Distribuição das crianças do concelho de Castelo Branco por classificação do estado 

nutricional 
 

CLASSIFICAÇÃO 

CRIANÇAS 

                     n                                                % 

Baixo Peso 32   3,54 

Peso Normal  624 69,03 

Peso Excessivo 

 

 

Pré-obesidade 

Obesidade 

             248 

 

 

136 

112 

               27,43 

 

 

15,04 

12,39 

TOTAL 904 100,00 

 

Podemos ver que a distribuição das diferentes classificações do estado nutricional das 

crianças foi observada em todos os grupos etários (quadro 18). É sobretudo aos 4 e 5 anos que 

verificamos que há mais crianças com peso excessivo, aumentando a percentagem de crianças 

obesas dos 3 para os 5 anos. Importa também referir que 3,53 % das crianças apresentavam 

baixo peso, igualmente distribuída em ambos os sexos. 

 

Quadro 18 - Distribuição das crianças do concelho de Castelo Branco por classificação do estado 

nutricional e grupo etário 
 

GRUPO 

ETÁRIO 

CLASSIFICAÇÃO 
   

TOTAL 

     n            %   

Baixo Peso Peso Normal Pré-obesidade Obesidade 

n % n % n % n % 

3 anos 7 0,77 141 15,60 27 2,99 19 2,10 194 21,46 

4 anos 9 0,99 203 22,46 43 4,76 34 3,76 289 31,97 

5 anos 12 1,33 202 22,35 41 4,54 42 4,65 297 32,85 

6 anos 4 0,44 78 8,63 25 2,77 17 1,88 124 13,72 

TOTAL 32 3,53 624 69,03 136 15,04 112 12,39 904 100,00 
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O quadro 19 permite-nos constatar a distribuição do estado nutricional das crianças em todos 

os grupos etários, considerando o sexo. 

Verificamos que das 904 crianças avaliadas 27,43% tinham peso excessivo, sendo a sua 

distribuição por sexo de 14,06% para o masculino e 12,83% para o feminino. Destas, 15,04% 

tinham pré-obesidade, sendo 8,74% meninos e 6,30% meninas, e 12,39% obesidade, 

correspondendo 5,86% ao sexo masculino e 6,53% ao feminino. 

Embora com distribuições muito próximas, verificou-se uma prevalência da pré-obesidade 

mais acentuada no sexo masculino e da obesidade no feminino.  

 

Quadro 19 - Distribuição das crianças do concelho de Castelo Branco por classificação do estado 

nutricional, grupo etário e sexo 

(N=904) 

 

 

 

GRUPO 

ETÁRIO 

CLASSIFICAÇÃO 

Baixo Peso Peso Normal Pré-obesidade Obesidade 

M F M F M F M F 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

3 anos 4 0,44 3 0,33 77 8,52 64 7,08 15 1,66 12 1,33 10 1,11 9 1,00 

4 anos 7 0,77 2 0,22 102 11,28 101 11,17 31 3,43 12 1,33 13 1,44 21 2,32 

5 anos 3 0,33 9 1,00 113 12,50 89 9,85 19 2,10 22 2,43 22 2,43 20 2,21 

6 anos 2 0,22 2 0,22 36 3,98 42 4,65 14 1,55 11 1,22 8 0,88 9 1,00 

TOTAL 16 1,77 16 1,77 328 36,28 296 32,74 79 8,74 57 6,30 53 5,86 59 6,53 

 

 

No sexo masculino o peso excessivo verificou-se em 27,73% das crianças e no sexo feminino 

em 27,10% (quadro 20 e gráfico 10). 

A análise das prevalências em cada grupo etário permite constatar que o fenómeno evolui de 

forma crescente dos 3 para os 6 anos de idade da criança, em ambos os sexos, embora no sexo 

masculino haja um ligeiro decréscimo dos 4 para os 5 anos. 

 

Quadro 20 - Distribuição das crianças com peso excessivo do concelho de Castelo Branco por grupo 

etário e sexo  

  

  

GRUPO 

ETÁRIO 

PESO EXCESSIVO 

Masculino Feminino M+F 

(M) (F) TOTAL 

Total n % Total n % n % 

3 anos 106 25 23,58 88 21 23,86 46 23,71 

4 anos 153 44 28,76 136 33 24,26 77 26,64 

5 anos 157 41 26,11 140 42 30,00 83 27,95 

6 anos 60 22 36,67 64 20 31,25 42 33,87 

TOTAL 476 132 27,73 428 116 27,10 248 27,43 
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Gráfico 10 - Distribuição das crianças com peso excessivo do concelho de Castelo Branco por grupo 

etário e sexo 
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No respeitante à obesidade verifica-se (quadro 21 e gráfico 11) que 13,79% das meninas e 

11,13% dos meninos eram obesos.  

Embora a obesidade esteja presente em todos os grupos etários, no sexo masculino o valor de 

prevalência mais elevado verificou-se no grupo dos 5 anos (14,01%) e no sexo feminino no 

dos 4 anos (15,44%).  

No grupo etário dos 5 e dos 6 anos, em ambos os sexos, os valores são superiores à média do 

concelho (12,39%). 

 

 

Quadro 21 - Distribuição das crianças com obesidade do concelho de Castelo Branco por grupo etário 

e sexo  

  

  

GRUPO 

ETÁRIO 

OBESIDADE 

Masculino Feminino M+F 

(M) (F) TOTAL 

Total n % Total n % n % 

3 anos 106 10 9,43 88 9 10,23 19 9,79 

4 anos 153 13 8,50 136 21 15,44 34 11,76 

5 anos 157 22 14,01 140 20 14,29 42 14,14 

6 anos 60 8 13,33 64 9 14,06 17 13,71 

TOTAL 476 53 11,13 428 59 13,79 112 12,39 
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Gráfico 11 - Distribuição das crianças com obesidade do concelho de Castelo Branco por grupo etário 

e sexo 
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Concelho de Idanha-a-Nova 

Do total das crianças deste concelho, 73,27% apresentavam-se normoponderais, 5,94% com 

baixo peso e 20,79% tinham peso excessivo. Apresentavam pré-obesidade 15,84% das 

crianças e 4,95% eram obesas (quadro 22). Verifica-se, neste concelho, uma maior 

percentagem de crianças com baixo peso e uma menor percentagem de crianças com peso 

excessivo, em relação ao total da população. Embora os valores percentuais para a pré-

obesidade no concelho sejam superiores aos da Beira Interior Sul, em relação à obesidade 

verificou-se o contrário, havendo, portanto, menor percentagem de crianças obesas. 

 

Quadro 22 - Distribuição das crianças do concelho de Idanha-a-Nova por classificação do estado 

nutricional 
 

CLASSIFICAÇÃO 

CRIANÇAS 

                     n                                                % 

Baixo Peso 6   5,94 

Peso Normal 74 73,27 

Peso excessivo 

 

 

Pré-obesidade 

Obesidade 

             21  

16 

5 

               20,79  

15,84 

4,95 

TOTAL 101 100,00 

 

Nos quadros 23 e 24 que a seguir se apresentam podemos observar a distribuição das 

classificações relativas ao estado nutricional das crianças do concelho, nos diferentes grupos 

etários e sexo. A análise feita teve em conta a leitura conjunta dos mesmos. 
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Em relação ao estado nutricional das crianças verificamos que o baixo peso é mais 

evidenciado aos 4 anos, igualmente distribuído em ambos os sexos. Das 101 crianças 

avaliadas 20,79 % (8,91% meninos e 11,88% meninas) tinha peso excessivo. Destas, 15,84% 

(6,93% do sexo masculino e 8,91 do feminino), tinham pré-obesidade, e 4,95% (1,98% 

meninos e 2,97% meninas) obesidade. A pré-obesidade evidencia-se no grupo dos 4 e 5 anos, 

sendo mais notória no grupo dos 5 anos. A obesidade distribui-se com igual percentagem 

(1,98%) nos grupos etários dos 5 e 6 anos e não se verificou no grupo dos 4 anos.  

São as crianças do sexo feminino que apresentam maior prevalência de pré-obesidade e 

obesidade. No sexo masculino não se verificou obesidade aos 4 e aos 6 anos. Neste último 

grupo também não se verificaram crianças com pré-obesidade, sendo todas normoponderais. 

No respeitante ao sexo feminino a situação revelou-se muito diferente. A pré-obesidade está 

presente dos 4 aos 6 anos, com maior percentagem aos 5 anos. A obesidade, embora ausente 

no grupo dos 3 e no dos 4 anos, revela-se, no entanto, um fenómeno crescente dos 5 para os 6 

anos  

 

Quadro 23 - Distribuição das crianças do concelho de Idanha-a-Nova por classificação do estado 

nutricional e grupo etário 

 

GRUPO 

ETÁRIO 

CLASSIFICAÇÃO  

TOTAL 

     n            % 
Baixo Peso Peso normal Pré-obesidade Obesidade 

n % n % n % n % 

3 anos 1 0,99 18 17,82 2 1,98 1 0,99 22 21,78 

4 anos 4 3,96 22 21,78 4 3,96 0 0,00 30 29,70 

5 anos 1 0,99 24 23,76 8 7,92 2 1,98 35 34,65 

6 anos 0 0,00 10 9,90 2 1,98 2 1,98 14 13,86 

TOTAL 6 5,94 74 73,27 16 15,84 5 4,95 101 100,00 

 

 

Quadro 24 - Distribuição das crianças do concelho de Idanha-a-Nova por classificação do estado 

nutricional, grupo etário e sexo 

                         (N=101) 

 

 

GRUPO 

ETÁRIO 

CLASSIFICAÇÃO 

Baixo Peso Peso Normal Pré-obesidade Obesidade 

M F M F M F M F 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

3 anos 0 0,00 1 0,99 9 8,91 9 8,91 2 1,98 0 0,00 1 0,99 0 0,00 

4 anos 2 1,98 2 1,98 12 11,88 10 9,90 2 1,98 2 1,98 0 0,00 0 0,00 

5 anos 0 0,00 1 0,99 13 12,87 11 10,89 3 2,97 5 4,95 1 0,99 1 0,99 

6 anos 0 0,00 0 0,00 9 8,91 1 0,99 0 0,00 2 1,98 0 0,00 2 1,98 

TOTAL 2 1,98 4 3,96 43 42,57 31 30,69 7 6,93 9 8,91 2 1,98 3 2,97 
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Considerando todas as crianças com peso excessivo e com obesidade deste concelho faz-se 

agora uma análise a partir da sua distribuição por sexo e em cada grupo etário (quadros 25 e 

26, e gráficos 12 e 13).  

Verificámos que o peso excessivo é um fenómeno crescente com a idade, sendo esse aumento 

apenas verificado no sexo feminino. As meninas avaliadas não apresentaram peso excessivo 

aos 3 anos. Mas essa evolução é de tal forma notória que no grupo etário dos 6 anos já 

80,00% das crianças do sexo feminino têm peso superior àquele que seria desejado tendo em 

conta a sua idade. As crianças do sexo masculino mantêm alguma estabilidade como podemos 

ver na curva do gráfico 12, e não se verificou peso excessivo nos meninos de 6 anos 

avaliados. 

 
 Quadro 25 - Distribuição das crianças com peso excessivo do concelho de Idanha-a-Nova por grupo 

etário e sexo 

  

  

GRUPO 

ETÁRIO 

PESO EXCESSIVO 

Masculino Feminino M+F 

(M) (F) TOTAL 

Total n % Total n % n % 

3 anos 12 3 25,00 10 0 0,00 3 13,64 

4 anos 16 2 12,50 14 2 14,29 4 13,33 

5 anos 17 4 23,53 18 6 33,33 10 28,57 

6 anos 9 0 0,00 5 4 80,00 4 28,57 

TOTAL 54 9 16,67 47 12 25,53 21 20,79 

 

 

 

Gráfico 12 - Distribuição das crianças com peso excessivo do concelho de Idanha-a-Nova por grupo 

etário e sexo  
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No que concerne à obesidade a realidade do concelho de Idanha-a-Nova revelou algumas 

características diferentes. No sexo masculino apenas duas crianças eram obesas com 3 e 5 

anos de idade e os valores de prevalência diminuíram aos 5 anos. A obesidade no sexo 

feminino verificou-se aos 5 e aos 6 anos de idade com um aumento muito acentuado.  

Pela análise dos gráficos podemos constatar que o peso excessivo e a obesidade são, na sua 

globalidade, fenómenos crescentes com a idade nas crianças em idade pré-escolar do concelho 

de Idanha-a-Nova, sendo particularmente evidenciado no sexo feminino. 

 

 Quadro 26 - Distribuição das crianças com obesidade do concelho de Idanha-a-Nova por grupo etário 

e sexo  

  

  

GRUPO 

ETÁRIO 

OBESIDADE 

Masculino Feminino M+F 

(M) (F) TOTAL 

Total n % Total n % n % 

3 anos 12 1 8,33 10 0 0,00 1 4,55 

4 anos 16 0 0,00 14 0 0,00 0 0,00 

5 anos 17 1 5,88 18 1 5,56 2 5,71 

6 anos 9 0 0,00 5 2 40,00 2 14,29 

TOTAL 54 2 3,70 47 3 6,38 5 4,95 

 

 

 

Gráfico 13 - Distribuição das crianças com obesidade do concelho de Idanha-a-Nova por grupo etário 

e sexo 
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Concelho de Penamacor 

No concelho de Penamacor, das 64 crianças avaliadas, apenas 62,50% eram normoponderais. 

Apresentavam peso excessivo 35,94%, o que corresponde a um valor muito elevado 

comparativamente ao apresentado pela Beira Interior Sul (27,72%). O mesmo se verificou em 

relação à pré-obesidade e obesidade, com percentagens de 20,31% e 15,63%, respectivamente 

(quadro 27). Apenas uma criança (1,56%) apresentou baixo peso em todo concelho. 

 

Quadro 27 - Distribuição das crianças do Concelho de Penamacor por classificação do estado 

nutricional 
 

CLASSIFICAÇÃO 

CRIANÇAS 

                     n                                                % 

Baixo Peso 1  1,56 

Peso Normal 40 62,50 

Peso excessivo 

 

 

Pré-obesidade 

Obesidade 

           23 

 

13 

10 

             35,94 

 

20,31 

15,63 

TOTAL 101 100,00 

 

 

Pela análise da classificação do estado nutricional por grupo etário (quadro 28) podemos 

verificar que uma criança de 5 anos tem baixo peso, a maior percentagem de crianças com 

pré-obesidade se situa no grupo etário dos 4 anos (10,94%) e com obesidade no dos 5 anos 

(6,25%). No grupo dos 3 anos, embora não se tenham encontrado crianças com obesidade, 

verifica-se o segundo maior valor relativamente à prevalência da pré-obesidade (4,69%). A 

pré-obesidade verificou-se em todos os grupos etários e a obesidade apenas a partir dos 4 

anos. 

 

Quadro 28 - Distribuição das crianças do concelho de Penamacor por classificação do estado 

nutricional e grupo etário 
 

GRUPO 

ETÁRIO 

CLASSIFICAÇÃO    

 

TOTAL 

       n                 %   

Baixo Peso Peso Normal Pré-obesidade Obesidade 

n % n % n % n % 

3 anos 0 0,00 6 9,38 3 4,69 0 0,00 9 14,06 

4 anos 0 0,00 16 25,00 7 10,94 3 4,69 26 40,63 

5 anos 1 1,56 13 20,31 1 1,56 4 6,25 19 29,69 

6 anos 0  0,00 5 7,81 2 3,13 3 4,69 10 15,63 

TOTAL 1 1,56 40 62,50 13 20,31 10 15,63 64 100,00 
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Das crianças que apresentavam peso excessivo 17,19% pertenciam ao sexo masculino e 

18,75% ao sexo feminino (quadro 28).  

Relativamente da prevalência da pré-obesidade e obesidade e sua distribuição por sexo 

verificamos que das 20,31% de crianças pré-obesas 6,25% são meninos e 14,06 meninas, e 

das 15,63% obesas, 10,94% correspondem ao sexo feminino e 18,75% ao masculino. A 

prevalência da pré-obesidade e obesidade é mais elevada neste concelho, e é sobretudo 

evidenciada no sexo feminino. 

Fazendo agora uma análise por sexo em cada grupo etário (quadro 29) podemos constatar que 

a prevalência da pré-obesidade é maior no sexo feminino até aos 5 anos e não se encontraram 

meninas obesas com 6 anos. Em relação aos meninos verificou-se apenas pré-obesidade, e 

com igual percentagem aos 3 e aos 6 anos (3,13%). No que concerne à obesidade 

encontramos um cenário diferente, apresentado valores de prevalência mais elevados no sexo 

masculino (10,94%) do que feminino (4,69%). Dos 5 para os 6 anos verificou-se diminuição 

da obesidade nos meninos e um aumento nas meninas. 

 

Quadro 29 - Distribuição das crianças do concelho de Penamacor por classificação do estado 

nutricional, grupo etário e sexo 

                                                                                                                                                        (N=64) 

 

 

GRUPO 

ETÁRIO 

CLASSIFICAÇÃO 

Baixo Peso Peso Normal Pré-obesidade Obesidade 

M F M F M F M F 

n % n % n % n % n % n % n % N % 

3 anos 0 0,00 0 0,00 4 6,25 2 3,13 0 0,00 3 4,69 0 0,00 0 0,00 

4 anos 0 0,00 0 0,00 8 12,50 8 12,50 2 3,13 5 7,81 3 4,69 0 0,00 

5 anos 0 0,00 1 1,56 4 6,25 9 14,06 0 0,00 1 1,56 3 4,69 1 1,56 

6 anos 0 0,00 0 0,00 4 6,25 1 1,56 2 3,13 0 0,00 1 1,56 2 3,13 

TOTAL 0 0,00 1 1,56 20 31,25 20 31,25 4 6,25 9 14,06 7 10,94 3 4,69 

 

 
 

Considerando todas as crianças com peso excessivo e com obesidade do concelho de 

Penamacor, faz-se agora uma análise a partir da sua distribuição por sexo e em cada grupo 

etário (quadros 30 e 31, e gráficos14 e 15).  

Como verificámos, a prevalência do peso excessivo e da obesidade no concelho de 

Penamacor é muito elevada. Fazendo uma análise da prevalência do peso excessivo em cada 

grupo etário verificamos o seguinte: no grupo dos 3 anos apenas as crianças do sexo feminino 

apresentam peso excessivo (60,00%); aos 4 anos a prevalência é idêntica em ambos os sexos 

(38,46%); no sexo masculino o peso excessivo verifica-se apenas aos 4 anos, com 38,46% e 
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aumenta para 42,86% aos 5 anos, mantendo-se esse valor aos 6 anos; no sexo feminino a 

prevalência é muito elevada aos 3 anos (60,0%), decresce para 38,46% aos 4 anos e para 

16,67% aos 5 anos, voltando a aumenta no grupo etário dos 6 anos (66,67%).  

 

Quadro 30 - Distribuição das crianças com peso excessivo do concelho de Penamacor por grupo 

etário e sexo 

  

  

GRUPO 

ETÁRIO 

PESO EXCESSIVO 

Masculino Feminino M+F 

(M) (F) TOTAL 

Total n % Total n % n % 

3 anos 4 0 0,00 5 3 60,00 3 33,33 

4 anos 13 5 38,46 13 5 38,46 10 38,46 

5 anos 7 3 42,86 12 2 16,67 5 26,32 

6 anos 7 3 42,86 3 2 66,67 5 50,00 

TOTAL 31 11 35,48 33 12 36,36 23 35,94 

 

 
 

Gráfico 14 – Distribuição das crianças com peso excessivo do concelho de Penamacor por grupo 

etário e sexo 
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No respeitante à obesidade, a situação que se apresenta é diferente. No sexo masculino, a 

obesidade manifesta-se aos 3 anos com uma prevalência de 23,08%, que aumenta bastante no 

grupo etário dos 4 anos (42,86%) e diminuiu para 14,28% aos 6 anos; nas meninas, a 

obesidade verifica-se inicia-se aos 5 anos, com uma prevalência de 8,33% que aumenta 

drasticamente para 66,67% aos 6 anos. 
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Quadro 31 - Distribuição das crianças com obesidade do concelho de Penamacor por grupo etário e 

sexo  

  

  

GRUPO 

ETÁRIO 

OBESIDADE 

Masculino Feminino M+F 

(M) (F) TOTAL 

Total n % Total n % n % 

3 anos 4 0 0,00 5 0 0,00 0 0,00 

4 anos 13 3 23,08 13 0 0,00 3 11,54 

5 anos 7 3 42,86 12 1 8,33 4 21,05 

6 anos 7 1 14,29 3 2 66,67 3 30,00 

TOTAL 31 7 22,58 33 3 9,09 10 15,63 

 

 

 

Gráfico 15 - Distribuição das crianças com obesidade do concelho de Penamacor por grupo etário e 

sexo  
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Concelho de Vila Velha de Ródão 

Das 42 crianças avaliadas foram classificadas com peso normal 61,90%. Em relação às 

restantes classificações do estado nutricional, pudemos notar que Vila Velha de Ródão foi, 

dos quatro concelhos da Beira Interior Sul, o que apresentou valores mais elevados no que 

respeita não só ao número de crianças pré-obesas mas também ao número de crianças com 

obesidade. Curiosamente não foi encontrada nenhuma criança com percentil de IMC inferior 

ao considerado normal para a sua idade e sexo (quadro 32). 
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Quadro 32 - Distribuição das crianças do concelho de Vila Velha de Ródão por classificação do 

estado nutricional 
 

CLASSIFICAÇÃO 

CRIANÇAS 

                     n                                                % 

Baixo Peso 0 0,00 

Peso Normal 26 61,90 

Peso excessivo 

 

 

Pré-obesidade 

Obesidade 

            16  

9 

7 

               38,10  

21,43 

16,67 

TOTAL 42 100,00 

 
 

A análise do quadro 33, relativo ao estado nutricional destas crianças por grupo etário, 

permite-nos verificar que no grupo dos 3 anos existem mais crianças com peso excessivo 

(pré-obesidade e obesidade) do que com peso normal. Efectivamente, dos 11,90% de crianças 

com 3 anos, apenas 2,38% se apresentavam normoponderais, enquanto que 9,52% tinham 

peso excessivo e metade destas crianças eram já obesas. Verifica-se também um facto curioso, 

pois existem valores percentuais de pré-obesidade e obesidade bastante elevados aos 5 anos, 

respectivamente de 7,14% e 9,52%, seguindo-se um decréscimo acentuado aos 6 anos, com 

2,38% de obesidade e valores nulos no respeitante à pré-obesidade.  

 

Quadro 33 - Distribuição das crianças do concelho de Vila Velha de Ródão por classificação do 

estado nutricional e grupo etário 

 

 

GRUPO 

ETÁRIO 

CLASSIFICAÇÃO    

 

TOTAL 

      n             %   

Baixo Peso Peso normal Pré-obesidade Obesidade 

n % n % n % n % 

3 anos 0 0,00 1 2,38 2 4,76 2 4,76 5 11,90 

4 anos 0 0,00 9 21,43 4 9,52 0 0,00 13 30,95 

5 anos 0 0,00 8 19,05 3 7,14 4 9,52 15 35,71 

6 anos 0 0,00 8 19,05 0 0,00 1 2,38 9 21,43 

TOTAL 0 0,00 26 61,90 9 21,43 7 16,67 42 100,00 

 

 

Fazendo agora uma análise dos resultados relativos ao estado nutricional das crianças por 

sexo (quadro 34), observamos que as crianças normoponderais são sobretudo do sexo 

masculino o que revela a tendência do género feminino para o peso excessivo.  

Efectivamente foram as meninas que se apresentaram mais pré-obesas, com igual valor 

percentual (4,76%) aos 3, 4 e 5 anos. No entanto, os meninos apresentaram-se mais obesos, 

excepto no grupo etário dos 4 anos, em que não se registou nenhuma criança com obesidade. 

Em relação à distribuição da prevalência do peso excessivo, da pré-obesidade e da obesidade 

por sexo, os resultados revelaram que dos 38,10% que apresentavam peso excessivo, 16,67% 
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eram crianças do sexo masculino e 21,43% do sexo feminino. Das crianças que apresentavam 

peso excessivo, 21,43% correspondia a pré-obesidade, sendo 7,14% meninos e 14,29% 

meninas, e 16,67% a obesidade, 9,52% meninos e 7,14% meninas. 

 

Quadro 34 - Distribuição das crianças do concelho de Vila Velha de Ródão por classificação do 

estado nutricional, grupo etário e sexo 

                         (N=42) 

 

 

 

GRUPO 

ETÁRIO 

CLASSIFICAÇÃO 

Baixo Peso Peso Normal Pré-obesidade Obesidade 

M F M F M F M F 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

3 anos 0 0,00 0 0,00 1 2,38 0 0,00 0 0,00 2 4,76 1 2,38 1 2,38 

4 anos 0 0,00 0 0,00 6 14,29 3 7,14 2 4,76 2 4,76 0 0,00 0 0,00 

5 anos 0 0,00 0 0,00 6 14,29 2 4,76 1 2,38 2 4,76 3 7,14 1 2,38 

6 anos 0 0,00 0 0,00 4 9,52 4 9,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,38 

TOTAL 0 0,00 0 0,00 17 40,48 9 21,43 3 7,14 6 14,29 4 9,52 3 7,14 

   

 

 

Na análise que fazemos a seguir considerámos todas as crianças com peso excessivo e com 

obesidade do concelho e respectiva distribuição por sexo e em cada um dos grupos etários 

(quadros 35 e 36 e gráficos 16 e 17). 

No que concerne ao peso excessivo, as crianças aí classificadas são na sua maioria do sexo 

feminino em todos os grupos etários. Aos 3 anos todas as meninas avaliadas tinham peso 

excessivo e aos 6 anos das 5 crianças avaliadas, uma menina tinha peso excessivo. No sexo 

masculino a prevalência é menor. Não se encontraram meninos com peso excessivo aos 6 

anos. Pelas linhas presentes no gráfico 16, constatamos que em ambos os sexos a prevalência 

do peso excessivo segue o mesmo padrão na evolução dos 3 aos 6 anos de idade das crianças. 

 

 

Quadro 35 - Distribuição das crianças com peso excessivo do concelho de Vila Velha de Ródão por 

grupo etário e sexo  

  

  

GRUPO 

ETÁRIO 

PESO EXCESSIVO 

Masculino Feminino M+F 

(M) (F) TOTAL 

Total n % Total n % n % 

3 anos 2 1 50,00 3 3 100,00 4 80,00 

4 anos 8 2 25,00 5 2 40,00 4 30,77 

5 anos 10 4 40,00 5 3 60,00 7 46,67 

6 anos 2 0 0,00 5 1 20,00 1 14,29 

TOTAL 24 7 29,17 18 9 50,00 16 38,10 
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 Gráfico 16 - Distribuição das crianças com peso excessivo do concelho de Vila Velha de Ródão por 

grupo etário e sexo 
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Quadro 36 - Distribuição das crianças com obesidade do concelho de Vila Velha de Ródão por grupo 

etário e sexo  

  

  

GRUPO 

ETÁRIO 

OBESIDADE 

Masculino Feminino M+F 

(M) (F) TOTAL 

Total n % Total n % n % 

3 anos 2 1 50,00 3 1 33,33 2 40,00 

4 anos 8 0 0,00 5 0 0,00 0 0,00 

5 anos 10 3 30,00 5 1 20,00 4 26,67 

6 anos 2 0 0,00 5 1 20,00 1 14,29 

TOTAL 24 4 16,67 18 3 16,67 7 16,67 

 

 

 Gráfico 17 - Distribuição das crianças com obesidade do concelho de Vila Velha de Ródão por grupo 

etário e sexo 
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Fazendo a mesma análise relativamente às crianças que apresentam obesidade e sua 

distribuição por sexo e grupo etário, verificamos que no sexo masculino não se verificou 

obesidade aos 3 e aos 6 anos. No sexo feminino não se registou obesidade no grupo etário dos 

4 anos, mas 20,00% das crianças com 5 anos têm este problema, situação que se mantém aos 

6 anos. 

Efectivamente, e perante os resultados apresentados no que diz respeito à prevalência do peso 

excessivo e da obesidade nas crianças do concelho de Vila Velha de Ródão constatamos 

valores muito elevados, os mais elevados dos quatro concelhos da Beira Interior Sul. 

 

 

 5.2 - RESULTADOS RESPEITANTES AO ESTUDO DOS ESTILOS DE VIDA DAS 

FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DA BEIRA INTERIOR SUL 

 

Os resultados apresentados neste sub-capítulo dizem respeito aos estilos de vida das famílias 

das crianças em idade pré-escolar da Beira Interior Sul. Faz-se a caracterização 

sociodemográfica das famílias e descrevem-se os seus estilos de vida, actividade física 

habitual e hábitos alimentares. Procurou-se depois estabelecer alguma relação entre os estilos 

de vida apresentados pelas famílias e o peso excessivo e obesidade das crianças. 

 

 

5.2.1 - CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DA FAMÍLIAS 

 

Desenvolve-se a seguir a análise dos dados relativos à caracterização sócio-demográfica das 

famílias (mãe e pai) das crianças. A apresentação segue a ordem das questões presentes no 

primeiro grupo do questionário (Anexo VI).  

 

 

5.2.1.1 - Análise descritiva 

Pessoas que moram com a criança 

Com esta primeira questão procurámos saber quais as pessoas residentes no domicílio com a 

criança. Verificámos, pela análise do quadro 37, que a grande maioria das crianças (91,8%) 

vive com a mãe e com o pai (biológicos ou adoptivos). 
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Quadro 37 - Pessoas que moram com as crianças 
PESSOAS QUE MORAM n % 

Mãe e pai biológicos 945 91,2 

Mãe biológica e pai adoptivo 3 0,3 

Mãe e pai adoptivos 3 0,3 

Mãe Biológica 78 7,5 

Pai biológico 4 0,4 

Avós 1 0,1 

Outros 2 0,2 

TOTAL 1036 100,0 

 

A partir deste momento e para a caracterização da família da criança vamos considerar a mãe 

e o pai que moram com a criança. Para efeitos deste estudo considerámos como mãe e pai não 

apenas os biológicos mas também os adoptivos, ou outros cuidadores da criança, isto é, 

aqueles que se identificam como tal e com quem a criança tem vivido durante todo o seu 

período de vida. Ao longo da análise será utilizado o termo Pais, escrito com inicial 

maiúscula, quando nos queremos referir simultaneamente à mãe e ao pai das crianças, para 

não confundir com o termos pais, utilizado como plural de pai. 

 

Idade  

A média de idade das mães das crianças foi de 33,49 anos (desvio padrão de 5,45; variância 

29,86) e a dos pais de 36,34 anos (desvio padrão de 5,74; variância 33,02). 

 

Situação familiar  

As mães e os pais das crianças são maioritariamente casados ou vivem em união de facto 

(90,0% e 95,4% respectivamente). 6,3 % das mães e 2,5 % dos pais estão divorciados ou 

separados. Estão solteiros 3,2% das mães e 1,8% dos pais. 

 

Quadro 38 - Situação familiar dos Pais das crianças 

SITUAÇÃO FAMILIAR 
MÃE 

n (%) 
PAI 

n (%) 

Casados/união de facto 932 (90,0) 929 (95,4) 

Divorciados/separados 65 (6,3) 24 (2,5%) 

Solteiros 33 (3,2) 18 (1,8) 

Viúvos 5 (0,5) 3 (0,3) 

TOTAL  1035 (100,0) 974 (100,0) 

 

Grupo étnico 

As famílias das crianças são na sua maioria brancos (98,3% das mães e 98,4% dos pais), o 

que era de esperar dadas as características das crianças estudadas. Verificámos que apenas 
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0,7% das mães e 0,3% dos pais são negros, 0,9% das mães e 1,3% dos pais são mestiços e 

0,2% das mães e 0,1% dos pais são de etnia cigana. 

 

Nível de Escolaridade 

Analisando o quadro 39 verificámos que as mães das crianças apresentam níveis de 

escolaridade mais elevados do que os pais, mesmo ao nível da formação pós-graduada. 

Efectivamente 54,1% das mães têm algum nível de ensino além do básico, 31,1% tem o 

ensino secundário e 23,0%, o ensino superior. Relativamente aos pais verificámos que 54,2% 

têm apenas o ensino básico e 19,7% têm o ensino superior. 

Pretendemos ainda caracterizar a escolaridade ao nível do ensino superior pelo que fizemos a 

seguinte categorização, dentro do ensino superior: Frequência de Ensino Superior (quando 

tinham frequência deste nível de ensino sem conclusão de um curso, independentemente de 

ser bacharelato ou licenciatura); Licenciatura (quando houve conclusão de um curso de 

Ensino Superior; Pós-graduação (quando tinham uma pós-graduação, mestrado, doutoramento 

ou frequentavam qualquer um dos níveis). Assim, podemos constatar que 26,5 % das mães e 

17,9% dos pais frequentaram o ensino superior ou concluíram mesmo uma licenciatura. Têm 

uma formação pós-graduada, incluindo mestrado e/ou doutoramento 2,4% das mães e 1,6% 

dos pais. 

 

Quadro 39 - Nível de escolaridade dos Pais das crianças 
 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

MÃE   PAI 

n                  (%)    n                   (%) 

Ensino Básico 405 39,9 513 54,2 

Ensino Secundário  315 31,1 248 26,1 

Ensino Superior 

 

 (Frequência de Ensino Superior/Licenciatura) 

(Pós-graduação) 

294 

 

 (270) 

(24) 

23,0 

 

(26,5) 

(2,4) 

187 

 

(170) 

(16) 

19,7 

 

(17,9) 

(1,6) 

TOTAL 1014 100,0 948 100,0 

 

 Situação profissional/ocupacional actual 

Tanto a mãe como o pai das crianças são na sua maioria profissionalmente activos (78,2% e 

95,1%, respectivamente, e em tempo inteiro) (quadro 40). 

Há uma maior percentagem de mães donas de casa relativamente aos pais (10,4% e 0,1%) o 

que nos parece em concordância com o contexto social e cultural, apesar de as mães terem 

referido ter mais habilitações literárias e de nível mais elevado. De realçar o facto de 8,1% das 

mães e 3,3% dos pais das crianças em estudo estarem desempregados ou à procura de 
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trabalho, e 2,0% das mães serem estudantes (não trabalhador) e, portanto, também não terem 

uma actividade remunerada. Apesar da média de idades referida, 0,7% das mães e 0,9% dos 

pais estão numa situação de reformado/pensionista. 

 

Quadro 40 - Situação profissional dos Pais das crianças 
 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

MÃE 

n (%) 
PAI 

n (%) 

Profissionalmente Activo 802 (78,2) 915 (95,1) 

Não Profissionalmente Activo 223 (21,8) 47 (4,9) 

TOTAL 1025 (100,0) 962 (100,0) 

 

Profissionalmente Activo 802 (78,2) 915 (95,1) 

Estudante (não trabalhador) 21 (2,0)  4 (0,4) 

Reformado/pensionista  7 (0,7) 9 (0,9) 

Dona/o de casa  107 (10,4) 1 (0,1) 

À procura de trabalho (desempregado) 83 (8,1) 32 (3,3) 

Outra situação 5 (0,5) 1 (0,1) 

TOTAL 1025 (100,0) 962 (100,0) 

 

 

Categorias Profissionais 

Às mães e pais das crianças profissionalmente activos foi perguntado se trabalhavam a tempo 

inteiro ou parcial (em part-time) e qual a actividade profissional principal. As mães e pais das 

crianças profissionalmente activos, trabalham maioritariamente a tempo inteiro, 

respectivamente 94,5% e 99,2%. 

Foi feita uma análise das respostas à questão aberta do questionário “Qual a actividade 

profissional principal?”. Numa primeira análise a caracterização da actividade profissional 

dos pais das crianças teve por base a Classificação Nacional de Profissões - CNP-94, sendo 

considerados os dez grandes grupos de agregação mais elevada (incluindo cada um deles 

profissões que têm em comum a formação exigida e o tipo de trabalho realizado) que 

constituem uma estrutura hierárquica piramidal, como já foi esclarecido no capítulo referente 

à metodologia (capítulo 4): 

Grupo 1 - Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores 

de Empresas; 

Grupo 2 - Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas; 

Grupo 3 - Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio; 

Grupo 4 - Pessoal Administrativo e Similares; 

Grupo 5 - Pessoal dos Serviços e Vendedores; 

Grupo 6 - Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas; 

Grupo 7 - Operários, Artífices e Trabalhadores Similares; 

Grupo 8 - Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem 

Grupo 9 - Trabalhadores não Qualificados 

Grupo 0 - Membros das Forças Armadas 
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A distribuição dos Pais das crianças profissionalmente activas pelos seus grupos profissionais 

está presente no quadro 41. Como podemos verificar essa distribuição faz-se por todos os 

grupos.  

 

Quadro 41 - Distribuição dos Pais das crianças por grupo profissional (CNP-94)  
 

GRUPO PROFISSIONAL 

MÃE  

n (%) 
PAI 

 n (%) 

Grupo 1  19 (2,4) 48 (5,3) 

Grupo 2 179 (22,4) 117 (12,9) 

Grupo 3 37 (4,6) 62 (6,8) 

Grupo 4  165 (20,6) 96 (10,6) 

Grupo 5  214 (26,8) 156 (17,2) 

Grupo 6  11 (1,4) 53 (5,9) 

Grupo 7  120 (15,0) 250 (27,6) 

  Grupo 8  12 (1,5) 88 (9,7) 

Grupo 9 42 (5,3) 31 (3,4) 

Grupo 0  1 (0,1) 5 (0,6) 

TOTAL 800 (100,0) 906 (100,0) 

 

 

 

A análise que se segue resulta da classificação de profissões usada pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE, 2002) para indicação do nível socio-económico. 

Procurou-se diminuir o número de grupos, pela associação dos grupos inicialmente 

apresentados (CNP-94) traduzida numa escala de cinco pontos: 

A- Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de 

Empresas (Grupo1);  

B- Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas (Grupo2);  

C- Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio (Grupo 3) 

D- Pessoal Administrativo e Similares (Grupo4), Pessoal dos Serviços e Vendedores 

(Grupo5); 

E- Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas (Grupo 6), Operários, 

Artífices e Trabalhadores Similares (Grupo7), Operadores de Instalações e Máquinas, 

Trabalhadores da Montagem (Grupo 8) e Trabalhadores não Qualificados (Grupo 9).  

 

 

As mães profissionalmente activas distribuem-se maioritariamente pelo Grupo D e os pais 

pelo Grupo E, o qual corresponde ao nível socio-económico mais baixo (gráfico 18).  

De destacar, como já fizemos referência, o Grupo D - Especialistas das Profissões Intelectuais 

e Científicas (Grupo 2) -  onde se incluem em maior proporção as mães das crianças. 

Estes resultados estão em concordância com os resultados relativos às habilitações literárias, 

que se revelaram de nível mais elevado nas mães. 
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 Gráfico 18 - Distribuição dos Pais das crianças por grupo profissional (INE, 2002) 

0

10

20

30

40

50

%

Mãe 2,4 22,4 4,6 47,4 23,2

Pai 5,3 12,9 6,8 27,8 46,6

A B C D E

 
 

 

 

 

5.2.1.2 - Relação entre o número de pessoas que moram com a criança, o número de 

irmãos, a escolaridade, a actividade profissional da mãe e do pai e o peso excessivo na 

criança 

Procurou-se neste estudo a existência de associações entre o peso excessivo da criança e 

algumas variáveis de caracterização da sua família, como o número de pessoas que moram 

com a criança, a presença de irmãos, a escolaridade e a actividade profissional dos Pais. 

Verificou-se que os dados não permitem assumir diferenças significativas entre as pessoas 

que moram com a criança, o número de irmãos, e a escolaridade da mãe e do pai com o peso 

excessivo (pré-obesidade e obesidade) na criança. 

Relativamente à actividade profissional dos Pais verificou-se haver uma relação significativa 

com o estado nutricional da criança, no que concerne ao peso excessivo, mas não em relação à 

obesidade. A associação foi estabelecida considerando-se crianças com peso excessivo e sem 

peso excessivo e o grupo profissional em se enquadrava a actividade profissional principal da 

mãe (800 casos, 76,6%) e do pai (906 casos, 86,7%) (p<0,001) (Anexo  IX). Verificámos que 

27,9% das crianças com peso excessivo estão associadas com a actividade profissional (grupo 

profissional) da mãe e 26,4% com a do pai.  

Como se observa no quadro 42, a maior percentagem de casos de crianças com peso 

excessivo (45,5%) surgem em mães cuja actividade profissional principal se enquadra no 

grupo 6 (Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas), logo seguido 

pelo grupo 4 (Pessoal Administrativo e Similares) com 30,9% de casos e o grupo 3 (Técnicos 
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e Profissionais de Nível Intermédio) com 29,7% de crianças com peso excessivo. O grupo 0 

(Membros das Forças Armadas) incluía apenas uma criança e essa tinha peso excessivo. De 

realçar que a menor percentagem de crianças com peso excessivo (21,1%) se verificou com 

mães cuja actividade profissional se insere no grupo 1 (Quadros Superiores da Administração 

Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas). 

 

 Quadro 42 - Actividade profissional da mãe e peso excessivo na criança 

 

GRUPO 

PROFISSIONAL  

CRIANÇAS 

Sem Peso Excessivo 

n (%) 

Com Peso Excessivo 

n (%) 
TOTAL 

n (%) 

Grupo 0 0 (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) 

Grupo 1 15 (78,9) 4 (21,1) 19 (100,0) 

Grupo 2 133 (74,3) 46 (25,7) 179 (100,0) 

Grupo 3 26 (70,3) 11 (29,7) 37 (100,0) 

Grupo 4 114 (69,1) 51 (30,9) 165 (100,0) 

Grupo 5 158 (73,8) 56 (26,2) 214 (100,0) 

Grupo 6 6 (54,5) 5 (45,5) 11 (100,0) 

Grupo 7 86 (71,7) 34 (28,3) 120 (100,0) 

Grupo 8 9 (75,0) 3 (25,0) 12 (100,0) 

Grupo 9 30 (71,4) 12 (28,6) 42 (100,0) 

TOTAL 577 (72,1) 233 (27,9) 800 (100,0) 

p < 0,001 

 

Relativamente ao pai (quadro 43), a maior percentagem de crianças com peso excessivo 

verificou-se nos grupos profissionais 5 (Pessoal dos Serviços e Vendedores, 30,8%), 4 

(Pessoal Administrativo e Similares, 28,1%) e 7 (Operários, Artífices e Trabalhadores 

Similares, 28,1%). As menores percentagens (20,8% e 20,0%) verificaram-se no grupo 6 

(Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas) e no grupo 0 (Membros 

das Forças Armadas).  

 

 Quadro 43 - Actividade profissional do pai e peso excessivo na criança 

  

GRUPO 

 PROFISSIONAL  

CRIANÇAS 

Sem Peso Excessivo 

n (%) 

Com Peso Excessivo 

n (%) 
TOTAL 

n (%) 

Grupo 0 3 (80,0) 1 (20,0) 5 (100,0) 

Grupo 1 36 (75,0) 12 (25,0) 48 (100,0) 

Grupo 2 89 (76,1) 28 (23,9) 117 (100,0) 

Grupo 3 49 (79,0) 13 (21,0) 62 (100,0) 

Grupo 4 69 (71,9) 27 (28,1) 96 (100,0) 

Grupo 5 108 (69,2) 48 (30,8) 156 (100,0) 

Grupo 6 42 (79,2)  11 (20,8) 53 (100,0) 

Grupo 7 180 (72,0) 70 (28,0) 250 (100,0) 

Grupo 8 66 (75,0) 22 (25,0) 88 (100,0) 

Grupo 9 24 (77,4) 7 (22,6) 31 (100,0) 

TOTAL 677 (73,6) 239 (26,4) 906 (100,0) 

p < 0,001 
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A figura 8 que a seguir se apresenta pretende traduzir a associação verificada entre as crianças 

com peso excessivo e a actividade profissional da mãe e do pai. As setas identificam uma 

direccionalidade que se verificou nos diferentes grupos profissionais, representando-se pela 

sua espessura a percentagem de crianças encontradas com peso excessivo, numa relação 

directa da dimensão, por grupo profissional dos Pais. 

 

 

Figura 8 - Actividade profissional dos Pais e peso excessivo da criança 
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Comparando a situação relativamente à actividade profissional da mãe e do pai, constata-se 

que o grupo 4 está presente com uma maior percentagem em ambos os Pais. Por sua vez, o 

grupo 6 aparece em relação às mães como aquele que apresenta uma menor percentagem e em 

relação aos pais com a maior percentagem de crianças com peso excessivo. Em relação ao 

grupo 5 verifica-se uma situação inversa. Embora a actividade profissional dos pais esteja 

associada ao peso excessivo da criança, a percentagem de crianças encontradas, como 

pudemos constatar, foi diferente, não só em relação aos vários grupos profissionais como 

também em relação à mãe e ao pai. Esta análise do peso excessivo da criança em função dos 

grupos sócio-profissionais dos pais, revela que, tanto em relação às mães como em relação 

aos pais a prevalência do peso excessivo é menor em grupos mais favorecidos.  
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5.2.2 - ACTIVIDADE FÍSICA HABITUAL DAS FAMÍLIAS 

 

Nesta parte do estudo pretendemos caracterizar a actividade física das famílias das crianças 

que frequentavam o ensino pré-escolar na Beira Interior Sul, e fazer assim uma avaliação do 

estilo de vida adoptado habitualmente no que concerne a esta prática, e em três contextos do 

dia-a-dia dos Pais destas crianças:  

 - no trabalho, actividade física diária relacionada com o trabalho; 

 - no desporto, actividade física direccionada para a prática de modalidades 

desportivas, programas de exercício físico e práticas de lazer activo; 

 - no tempo livre, actividade física como a locomoção e em práticas de lazer não 

relacionadas com  desporto.  

Começámos por fazer uma análise descritiva dos resultados, a partir das respostas às questões 

relativas à actividade física, incluídas na segunda parte do questionário, para cada um dos 

contextos referidos. Para cada questão foi determinada a frequência e percentagem da 

distribuição de respostas pelos diferentes pontos da escala utilizada. Procede-se depois à 

apresentação dos resultados referentes às pontuações obtidas relativas aos índices para a 

prática de actividade física em cada um dos contextos (trabalho, desporto e lazer) e à 

pontuação global do índice de actividade física para as mães e pais das crianças. 

 

5.2.2.1 - Análise descritiva 

Actividade Física no Trabalho 

O quadro 44 que a seguir se apresenta reporta à distribuição das mães e dos pais em 

percentagem pelos diferentes pontos da escala utilizada, e inclui o grupo de questões 

direccionadas à actividade física realizada habitualmente no trabalho.  

Pelos dados presentes no quadro constatámos que o trabalho da maioria dos Pais é realizado 

em pé, ou mesmo a andar a pé. São sobretudo os homens que levantam objectos pesados, 

embora a maior percentagem (38,8%) seja referida apenas para “por vezes”. Convém destacar 

que 28,9% das mães referiram fazê-lo também “por vezes”.  

Em relação à questão “Depois do trabalho com que frequência costuma sentir-se cansado” as 

respostas são muito idênticas em ambos. Efectivamente 61,1% das mães e 60,1% dos pais 

referiram sentir-se “por vezes” cansados. No trabalho, 53,0% das mães “raramente” ou “ 

(quase) nunca” costumam transpirar, e para 38,9% isso acontece “por vezes”. Os pais 
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transpiram com mais frequência durante o trabalho, pois 45,35% referiram “por vezes” e 

28,3% “a maior parte do tempo” ou mesmo “ (quase) sempre”.  

Quando pedido para compararem o seu trabalho com o de outras pessoas da mesma idade, 

40,2% das mães consideraram-no “mais pesado” ou “muito mais pesado” (34,9 e 5,3% 

respectivamente). Relativamente aos pais, apenas 27,8% consideraram ter um trabalho “mais 

pesado” ou “muito mais pesado” e 29,1% consideram-no mesmo “mais leve” ou “muito mais 

leve”. Curiosamente, 45,2% das mães e 43,1% dos pais consideraram ter um trabalho 

“igualmente pesado”. 

 

Quadro 44 - Actividade física habitual dos Pais no trabalho 

 

QUESTÕES 

ESCALA 

(Quase) 

Nunca 
Raramente Por vezes 

A maior 

parte do 

tempo 

(Quase) 

Sempre 

1. No trabalho com que frequência 

costuma estar sentado 

Mãe 
(N=1034) 

25,5 20,1 30,0 20,0 4,4 

Pai 
(N=964) 

34,6 19,5 22,6 18,5 4,8 

2. No trabalho com que frequência 

costuma estar de pé 

Mãe 
(N=1034) 

5,1 9,9 30,3 30,5 24,3 

Pai  
(N=964) 

4,0 9,6 24,5 33,1 28,7 

3. No trabalho com que frequência 

costuma andar a pé 

Mãe 
(N=1032) 

8,5 14,6 33,0 25,3 18,5 

Pai 
(N=964) 

5,8 12,2 30,9 30,5 20,5 

4. No trabalho com que frequência 

levanta objectos pesados 

Mãe 
(N=1032) 

33,8 28,5 28,9 5,8 3,0 

Pai  
(N=964) 

16,1 18,0 38,9 16,8 10,2 

5. Depois do trabalho com que 

frequência costuma sentir-se 

cansado 

Mãe 
(N=1032) 

2,0 7,9 61,1 17,2 11,6 

Pai  
(N=963) 

1,3 9,4 60,1 17,2 11,8 

6. No trabalho com que frequência 

costuma transpirar 

Mãe 
(N=1032) 

18,8 33,2 38.9 5,2 3,9 

Pai 
 (N=962) 

6,8 19,6 45,3 18,8 9,5 

 
Muito mais 

pesado 

Mais 

pesado 

Igualmente 

pesado 

Mais 

Leve 

Muito mais 

Leve 

7. Comparativamente com outras 

pessoas da sua idade pensa que o 

seu trabalho é fisicamente 

Mãe 
(N=827) 

5,3 34,9 45,2 11,9 2,7 

Pai 
(N=751) 

2,1 25,7 43,1 21,2 7.9 

 

 

Actividade Física no Desporto 

Procurámos saber se os Pais praticavam algum tipo de desporto e em caso afirmativo, qual o 

desporto praticado mais frequentemente e se praticavam um segundo desporto. Em relação a 

estas modalidades interessava-nos também saber quantas horas por semana e quantos meses 

por ano eram dedicadas à sua prática. Constatámos que 18,7% das mães e 26,3% dos pais 
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referiu praticar algum tipo de modalidade desportiva; 2,4% das mães e 5,6% dos pais referem 

ainda a prática de uma segunda modalidade desportiva. Encontrámos, assim, uma frequência 

da prática de actividade física maior nos homens do que nas mulheres.  

Nos quadros 45 e 46 observam-se as diferentes modalidades referidas como praticadas mais 

frequentemente pelas mães e pelos pais das crianças.   

 

Quadro 45 - Frequência da prática de modalidades desportivas pela mãe e pelo pai da criança 
MÃE PAI 

Modalidade % Modalidade % 

Caminhada/marcha 6,5 Futebol/Futsal 9,7 

Ginástica 2,9 Ciclismo/BTT 4,0 

Hidroginástica 2,1 Caminhada/marcha 2,7 

Musculação 2,0 Musculação 2,0 

Natação 1,8 Caça/pesca 1,5 

Ciclismo/BTT 1,2 Natação 1,4 

BodyCombat/JumpFit 0,5 Atletismo 1,2 

CardioFitness/Fitness 0,5 Corrida/jogging 0,8 

Corrida/jogging 0,3 CardioFitness/Fitness 0,6 

Aeróbica 0,3 Motocross 0,6 

Atletismo 0,2 Ténis/ Squash 0,6 

Equitação 0,1 Andebol/Basquetebol/Voleibol 0,4 

Patinagem 0,1 Equitação 0,2 

Step 0,1 Ginástica/Hidro 0,2 

  Judo/Kickboxe 0,2 

  Tiro 0,1 

 

Quadro 46 - Segundo desporto mais praticado pela mãe e pelo pai da criança 
MÃE PAI 

Modalidade % Modalidade % 

Ciclismo/BTT 0,5 Ciclismo/BTT 1,3 

Natação 0,4 Futebol/Futsal 0,8 

Caminhada/marcha 0,4 Natação 0,8 

Ginástica 0,2 Corrida/jogging 0,5 

Aeróbica 0,2 Atletismo 0,4 

Musculação 0,1 Motocross 0,4 

Hidroginástica 0,1 Pesca 0,3 

Atletismo 0,1 Caminhada/marcha 0,2 

BodyCombat/JumpFit 0,1 Musculação 0,2 

Equitação 0,1 Ténis 0,2 

Futebol 0,1 CardioFitness/Fitness 0,2 

Voleibol 0,1 Voleibol 0,2 

  Tae Kwon do 0,1 

 

As modalidades mais praticadas são o futebol (/futsal), a caminhada (/marcha), o ciclismo 

(/BTT) e a ginástica, embora com diferenças entre os sexos.  

Efectivamente, as mães das crianças referem a prática mais frequente de caminhada e 

ginástica (6,5% e 2,9%) e os pais a prática de futebol e ciclismo (9,7% e 4,0%), embora haja 
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2,7% dos pais que também referem caminhada como a modalidade mais praticada. Achamos 

curioso verificar que a mesma percentagem de mães e pais (2,0%) refiram a musculação como 

o desporto mais praticado. 

Em relação às modalidades desportivas que são referidas como praticadas pelos Pais como um 

segundo desporto, verificámos como mais frequentes para as mães o ciclismo, a caminhada e 

a natação (1,3% das mães praticam alguma destas modalidades como um segundo desporto) e 

para os pais o ciclismo, o futebol e a caminhada (1,9% dos pais praticam alguma destas 

modalidades como segundo desporto). 

O quadro 47 pretende mostrar a frequência da prática desportiva pelos Pais, relativamente às 

duas modalidades referidas como praticadas. 

 

Quadro 47 - Frequência da prática de desporto (1ª e 2ª modalidade) pelos Pais 

                                                             

 

FREQUÊNCIA 

DESPORTO DOS PAIS 

MÃE 

 

PAI 

1º Desporto 2º Desporto 1º Desporto 2º Desporto 

Horas/Semana % % % % 

Menos de 1 7,8 16,7 9,6 17,9 

1 – 2 40,8 50,0 44,8 48,2 

2 – 3 23,3 12,5 15,2 16,1 

3 – 4 10,7 12,5 13,6 7,1 

Mais de 4 17,5 8,3 16,8 10,7 

Meses/Ano     

Menos de 1 1,6 8,3 1,1 3,6 

1 – 3 9,1 20,8 8,2 14,5 

4 – 6  18,7 33,3 21,0 12,7 

7 – 9 18,2 4,2 17,2 20,0 

Mais de 9 52,4 33,3 52,4 49,1 

 

Relativamente à frequência semanal com que os desportos são praticados pelos Pais nota-se 

alguma assiduidade, na medida em que, a maioria das mães e dos pais praticantes, realizam 

essas actividades 1 a 2 vezes por semana, tanto no primeiro como no segundo desporto 

praticado.  

Se analisarmos a frequência anual, constatamos que os pais são mais fiéis à prática desportiva, 

uma vez que cerca de 50% dos pais referem uma frequência superior a 9 meses por ano. 

Relativamente às mães, embora 52,4% refira também praticar um desporto mais de 9 meses 

por ano, quando têm um segundo desporto a frequência com que o praticam é menor. Estes 

dados evidenciam também uma maior prática desportiva dos pais. 

Na continuação da análise descritiva da actividade física dos Pais no desporto, apresentam-se 

a seguir (quadro 48) os resultados em relação às suas respostas às perguntas 9, 10 e 11 desta 

parte do questionário. 
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Quadro 48 - Actividade física habitual no desporto: respostas dos Pais às questões 9, 10 e 11 

 

 

QUESTÕES 

ESCALA 

Muito 

menos 
Menos Igual Mais 

Muito 

Mais 

9. Em comparação com outras 

pessoas da sua idade considera 

que a sua actividade física nos 

tempos livres é  

Mãe 
(N=1022) 

10,0 23,6 56,9 7,7 1,8 

Pai 
(N=957) 

9,1 20,6 55,6 11,9 2,8 

 
(Quase) 

Nunca 
Raramente Por vezes 

A maior 

parte do 

tempo 

(Quase) 

Sempre 

10. Nos tempos livres com que 

frequência costuma transpirar, 

devido ao exercício físico que faz 

Mãe 
(N=880) 

27,5 35,0 28,5 5,9 3,1 

Pai 
(N=715) 

12,9 23,4 44,4 13,0 6,4 

11. Nos tempos livres com que 

frequência costuma fazer 

desporto. 

 

Mãe 
(N=1032) 

37,4 33,9 24,3 1,6 2,7 

Pai 
(N=969) 

29,7 31,5 32,3 3,5 3,0 

 

 

Podemos destacar que a maioria dos Pais das crianças (56,9% das mães e 55,6% dos pais) 

consideram que têm uma actividade física nos tempos livres igual, quando estabelecem 

comparação com outras pessoas da sua idade. 

Os pais consideram que transpiram mais do que as mães. A realização de desportos nos 

tempos livres parece não ser uma prática comum, na medida em que 24,3% das mães e 32,3% 

dos pais referiram fazê-lo apenas “por vezes”, e 71,3% das mães e 61,2% dos pais 

“raramente” ou “(quase) nunca”.  

 

Actividade Física no Tempo Livre (Lazer) 

As respostas dos Pais aos conteúdos das questões incluídas no grupo relativo ao contexto da 

actividade física nos tempos livres (questões 12 a 15) permitem-nos fazer uma avaliação da 

forma como essa actividade habitualmente se desenvolve (quadro 49).  

Consideramos que será sobretudo neste contexto que se espera que a relação dos Pais com as 

suas crianças mais se efective. 

Os dados que constam no quadro permitem-nos inferir que o hábito de ver televisão nos 

tempos livres é uma realidade nas famílias. 62,9% das mães e 59,8% dos pais referem ver 

televisão “por vezes”. Os pais vêem mais televisão nos tempos livres, uma vez que 23,1% 

referiram vê-la “a maior parte do tempo” ou “(quase) sempre”.   

Andar a pé/passear, acontece “por vezes” em 56,0% das mães e 50,1% dos pais, mas 26,6% 

das mães e 36,7% dos pais apenas o fazem “raramente” ou mesmo “(quase) nunca”. 
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Verificámos que a bicicleta não é utilizada de forma assídua por estas famílias, pois mais de 

50% dos Pais afirmam “ (quase) nunca” a utilizar.  

Quanto questionados sobre o tempo médio por dia em que costumam andar a pé (ou de 

bicicleta), verificamos que 53,2% das mães e 47,5% dos pais referiram “menos de 5 minutos”. 

Nenhum dos Pais referiu um tempo superior a 30 minutos e apenas 22,3% das mães e 27,8% 

dos pais andam a pé (ou de bicicleta) em média, 15 a 30 minutos por dia.  

Estes resultados levam-nos a inferir que esta população não tem um estilo de vida muito 

activo no que concerne a esta prática. 

 

Quadro 49 - Actividade física habitual dos Pais nos tempos livres: respostas às questões 12,13,14 e 15 

 

 

QUESTÕES 

ESCALA 

(Quase) 

Nunca 
Raramente Por vezes 

A maior 

parte do 

tempo 

(Quase) 

Sempre 

12. Nos tempos livres com que 

frequência costuma ver televisão 

Mãe 
(N=1037) 

3,5 16,9 62,9 12,5 4,2 

Pai 
(N=973) 

2,6 14,4 59,8 18,6 4,6 

13. Nos tempos livres com que 

frequência costuma andar a 

pé/passear 

Mãe 
(N=1036) 

5,0 21,5 56,0 13,1 4,3 

Pai 
(N=971) 

8,4 28,3 50,1 10,2 3,0 

14. Nos tempos livres com que 

frequência costuma andar de 

bicicleta 

Mãe 
(N=1037) 

66,8 19,8 11,9 1,1 0,0 

Pai 
(N=973) 

50,5 20,1 24,5 3,6 1,3 

 

 

Menos de 5 

minutos 

Entre 5 a 

15 minutos 

 

Entre 15 a 

30 minutos 

 

Entre 30 a 

45 minutos 

Mais de 45 

minutos 

15. Por dia, quantos minutos, em 

média, costuma andar a pé ou de 

bicicleta 

Mãe 
(N=641) 

53,2 24,5 22,3 0,0 0,0 

Pai 
(N=550) 

47,5 24,7 27,8 0,0 0,0 

 

 

 

5.2.2.2 - Avaliação dos índices de actividade física 

Fez-se uma análise da actividade física e suas componentes a partir dos scores da actividade 

física das mães e dos pais das crianças e dos scores equivalentes às três dimensões dessa 

mesma actividade física, atribuídos mediante as informações apresentadas pelos Pais na 

aplicação do questionário de Baecke.  

Verificou-se que as pontuações obtidas relativas aos índices para a prática de actividade física 

em qualquer dos contextos (trabalho, desporto e lazer) são mais elevadas nos pais do que nas 

mães das crianças, assim como obviamente no resultado final, ou seja, na pontuação global do 

índice de actividade física (quadro 50 e gráfico 19).  
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No entanto, os valores apresentados não são muito díspares, verificando-se uma grande 

proximidade sobretudo no índice no trabalho. A maior diferença observa-se no índice relativo 

ao contexto da prática do desporto.  

Este resultado é concordante com os resultados de prevalência da prática de desporto, a qual é 

maior nos pais, sobretudo em relação à frequência da prática da segunda modalidade 

desportiva. Os resultados permitem-nos inferir que os pais das crianças são mais activos que 

as mães. 

 

Quadro 50 - Índices de actividade física dos Pais das crianças  

 N Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 
Variância 

IndTrabMae 995 1,88 4,13 2,81 0,32 0,11 

IndTrabPai 937 1,88 3,88 2,85 0,31 0,10 

InDespMae 1000 1,00 4,50 2,03 0,60 0,36 

InDespPai 942 1,00 4,75 2,29 0,69 0,48 

IndLazMae 1026 1,00 4,25 2,57 0,51 0,26 

IndLazPai 961 1,00 4,50 2,63 0,55 0,31 

IndActFisMae 973 4,75 10,88 7,42 0,95 0,90 

IndActFisPai 919 4,63 11,88 7,76 1,06 1,12 

 

 

Gráfico 19 - Índices de actividade física dos Pais das crianças 
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Legenda: 

IndTrabMae - Índice de actividade física da mãe no trabalho  
IndTrabPai - Índice de actividade física do pai no trabalho do pai 

InDespMae - Índice de actividade física da mãe no desporto 

InDespPai - Índice de actividade física do pai no desporto 
IndLazMae - Índice de actividade física da mãe no lazer 

IndLazPai - Índice de actividade física do pai no lazer  

IndActFisMae - Índice de actividade física global da mãe 
IndActFisPai - Índice de actividade física global do pai 
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5.2.2.3 - Relação entre os índices de actividade física da mãe e do pai 

Relativamente aos índices de actividade física global da mãe e do pai da criança, bem como 

aos três contextos, trabalho, desporto e lazer, procurámos verificar a correlação entre eles e 

quantificar a intensidade dessa mesma correlação. Foi então avaliado o grau de correlação 

entre as variáveis por intermédio do coeficiente de correlação de Pearson (Anexo X).  

Verificou-se uma correlação positiva entre a actividade física global e os três índices da mãe e 

do pai.  

Os índices de actividade física global tanto da mãe como do pai estão fortemente 

correlacionados com os índices de actividade física no desporto e no lazer, em ambos. 

Constata-se, portanto que há correlação positiva entre os casais relativamente à actividade 

física e tipos de actividade física: trabalho da mãe/trabalho do pai; desporto da mãe/desporto 

do pai; lazer da mãe/lazer do pai; actividade física da mãe/actividade física do pai. 

O Desporto e o Lazer são os aspectos que apresentam correlação mais intensa com o índice de 

actividade geral. 

Considerámos ainda forte a correlação positiva verificada entre o índice de lazer e entre o 

índice de actividade física do pai e da mãe, quando relacionados entre si. Esta observação 

confirma que quando aumenta a actividade física de um dos Pais aumenta também a 

actividade física do outro (um puxa o outro), traduzindo na prática um contexto familiar mais 

activo. 

 

 Tabela 1 - Valores de correlação de Pearson para os índices de actividade física das mães e dos pais 
 

Variáveis 

 

IndTrabMae 

 

IndTrabPai 

 

InDespMae 

 

InDespPai 

 

IndLazMae 

 

IndLazPai 

 

IndAcFisMae 

 

IndAcFisPai 

IndTrabMae -        

IndTrabPai      0,410** -       

InDespMae   0,008 -0,035 -      

InDespPai -0,057 -0,050 0,469** -     

IndLazMae      0,093**   0,075* 0,218** 0,175** -    

IndLazPai  0,062   0,081* 0,206** 0,314** 0,572** -   

IndAcFisMae     0,400**    0,155** 0,757** 0,373** 0,713** 0,469** -  

IndActFisPai     0,118**    0,302** 0,405** 0,799** 0,444** 0,750** 0,533** - 

Legenda: 
** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 

 * Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) 
 

IndTrabMae – Índice de actividade física da mãe no trabalho  

IndTrabPai – Índice de actividade física do pai no trabalho do pai 

InDespMae – Índice de actividade física da mãe no desporto 
InDespPai – Índice de actividade física do pai no desporto 

IndLazMae – Índice de actividade física da mãe no lazer 

IndLazPai – Índice de actividade física do pai no lazer  
IndActFisMae – Índice de actividade física global da mãe 

IndActFisPai - Índice de actividade física global do pai 
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5.2.2.4 - Actividade física e nível de escolaridade dos Pais das crianças 

Relatam-se os resultados encontrados que dizem respeito à relação entre a actividade física, 

descriminando-se os seus diferentes índices, e o nível de escolaridade (básico, secundário e 

superior) das mães e dos pais das crianças. 

Índices de actividade física e nível de escolaridade da mãe 

Fazendo a comparação dos índices de actividade física com o nível de escolaridade das mães, 

verificou-se que há diferença significativa em todos os índices, exceptuando-se o índice de 

lazer do pai e o índice de actividade física (global) também do pai. 

Nas comparações entre estes índices e os três níveis de escolaridade da mãe, verificámos que 

existiam diferenças estatisticamente significativas entre eles em alguns índices, que a seguir 

se descrevem: 

Índice de trabalho da mãe – há diferenças estatisticamente significativas (F= 24,721;p <0,001) 

entre o índice de trabalho da mãe e o seu nível de escolaridade. Aplicado o teste “Post Hoc” 

de Scheffe, verifica-se que a média relativa ao índice de trabalho da mãe é significativamente 

(Anexo X) maior no grupo de mães que tem apenas o ensino básico, face a todos os outros 

grupos de mães. 

Índice de trabalho do pai – verificaram-se diferenças significativas (F=25,955; p <0,001) entre 

este índice e o nível de escolaridade das mães, sendo que a média relativa ao índice de 

trabalho do pai, quando comparado com os grupos de mães, é significativamente (Anexo X) 

maior no grupo que apenas tem o ensino básico face aos outros grupos, correspondentes aos 

outros dois níveis de escolaridade.  

Quando os pais têm um índice de trabalho mais elevado as mães terão menores habilitações 

literárias e, portanto, índices de trabalho igualmente elevados. 

 

 

Índice de desporto da mãe - há diferenças significativas (F=5,232; p <0,01) entre o índice de 

desporto da mãe e o seu nível de escolaridade, verificando-se que a média relativa do índice 

de desporto da mãe é significativamente (Anexo X) menor no grupo de mães com o ensino 

básico relativamente a todos os outros grupos, sendo que as mães com menores habilitações 

literárias praticam menos desporto e com menos intensidade.  

Índice de desporto do pai - relativamente ao nível de escolaridade da mãe e este índice, 

verificamos diferenças significativas (F=17,721; p<0,001). O teste “Post Hoc” de Scheffe 

levou-nos a constatar que a média relativa do índice de desporto do pai comparado com os 

Menor nível de escolaridade da mãe                índice de actividade física no trabalho (mãe e pai) mais elevado 

 

~~~~ 

 

mm 
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diferentes grupos de escolaridade da mãe, é também significativamente menor no grupo de 

mães com o ensino básico. Verificámos, então, que um índice de escolaridade mais baixo da 

mãe está relacionado com uma prática desportiva menos intensa, tanto da mãe como do pai. 

 

 

Índice de lazer da mãe - no respeitante ao lazer, verificou-se que há diferenças significativas 

(F=12,131; p <0,001) entre o índice da mãe e o seu nível de escolaridade. O grupo de mães 

com o nível de escolaridade mais baixo (ensino básico) apresenta uma média relativa ao 

índice de lazer significativamente maior (Anexo X), face a todos os outros grupos de mães.  

Um menor nível de escolaridades está relacionado com uma maior actividade física no lazer.  

 

 

Índice de actividade física da mãe - na comparação da escolaridade da mãe com o seu índice 

global da actividade física, verificou-se que há diferenças significativas (F=5,424; p <0,01).  

O grupo de mães com o ensino básico apresenta uma média relativa ao índice de actividade 

física significativamente maior (Anexo X), quando comparado com os grupos de mães com o 

ensino secundário e com o ensino superior.  

 

 

 

Índices de actividade física e nível de escolaridade do pai 

Fazendo agora a comparação dos diferentes índices de actividade física relativamente ao nível 

de escolaridade dos pais, verificou-se que há diferença significativa nos índices: trabalho da 

mãe e do pai, desporto do pai, e lazer da mãe. 

Nas comparações entre estes índices e os três níveis de escolaridade do pai, verificámos que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre eles nos índices que se apresentam: 

Índice de trabalho da mãe - há diferenças significativas (F= 20,352; p <0,001) entre o índice 

de trabalho das mães quando comparado com o nível de escolaridade dos pais. Aplicando o 

“Post Hoc” de Scheffé, verifica-se que a média relativa ao índice de trabalho da mãe, face a 

todos os grupos de escolaridade dos pais, é significativamente (Anexo X) maior no grupo de 

pais que tem apenas o ensino básico. 

Um nível de escolaridade baixo do pai está relacionado com um índice de trabalho maior da 

mãe e portanto com um nível de escolaridade desta também baixo. 

Menor nível de escolaridade da mãe             Menor índice de actividade física no desporto (mãe e pai) 

maielevado 

 

~~~~ 

 

mm 

Menor nível de escolaridade da mãe                Índice de actividade física lazer (mãe) mais elevado 

 

~~~~ 

 

mm 

Menor nível de escolaridade da mãe                Maior índice de actividade física global (mãe) 
 

mm 
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Índice de trabalho do pai - a comparação deste índice com o nível de escolaridade dos pais 

permite-nos verificar que há, entre eles, diferenças significativas (F=53,482; p <0.001).  

À semelhança do verificado em relação às mães, também constatámos que menores 

habilitações literárias dos pais correspondem a índices de trabalho mais elevados, uma vez 

que também se constatou que a média relativa a este índice é significativamente (Anexo X) 

maior no grupo de pais que tem o ensino básico, em relação aos outros grupos de 

escolaridade. 

 

 

Índice de desporto do pai - observaram-se diferenças significativas (F=22,723; p <0,001) 

entre o índice de desporto do pai e o seu nível de escolaridade. No grupo de pais que tem 

como nível de escolaridade o ensino superior, a média relativa ao seu índice de trabalho é 

significativamente (Anexo X) maior, face aos grupos do que têm o ensino secundário e o 

ensino básico.  

 

 

Um maior nível de escolaridade do pai está relacionado com um maior índice de desporto, o 

que nos permite dizer que os pais detentores de menores habilitações literárias praticam, 

portanto, menos desporto e com menos intensidade. 

Índice de lazer da mãe - verificou-se diferenças significativas (F=7,007; p <0,005) entre este 

índice e o nível de escolaridade dos pais. Um menor nível de escolaridade pai está relacionado 

com um maior índice no lazer da mãe (anexo X) . 

 

 

Em síntese, podemos dizer que um nível de escolaridade da mãe mais baixo, está relacionado 

com uma actividade física mais intensa no trabalho (mãe e pai), no lazer (mãe) e menos 

intensa no desporto (mãe e pai); um nível de escolaridade baixo do pai está também 

relacionado com uma actividade física mais intensa no trabalho (mãe e pai), menos intensa no 

desporto (pai) e mais intensa no lazer (mãe). 

Os Pais das crianças com menos habilitações literárias desenvolvem actividades profissionais 

que implicam uma actividade física mais intensa. No entanto, apresentam uma prática 

desportiva menos intensa.  

 

Menor nível de escolaridade do pai                índice de actividade física no trabalho (mãe e pai) mais elevado 

 

~~~~ 

 

mm 

Maior nível de escolaridade do pai                   Maior índice de actividade física no desporto (pai)  

 

~~~~ 

 

mm 

Menor nível de escolaridade do pai                   Maior índice de actividade física no lazer (mãe) 

 

~~~~ 

 

mm 



 

 117 

CRIANÇA CRIANÇA 

5.2.2.5 - Actividade física dos Pais e obesidade na criança 

Fazendo a comparação dos índices de actividade física da mãe e do pai relativamente às 

classificações do estado nutricional das crianças, verificou-se que há alguma diferença 

estatisticamente significativa (F=3,892; p <0,01) entre o índice de desporto dos pais e a 

classificação do estado nutricional das crianças. Com a aplicação do teste “Post-Hoc” de 

Scheffe, verificámos que a média relativa ao índice de desporto do pai é significativamente 

(Anexo X) menor no grupo das crianças que apresentam obesidade, face a todos os outros 

grupos de classificação do estado nutricional.  

Sabemos que há evidência científica de que existe alguma relação ou influência da actividade 

física dos Pais nos comportamentos das crianças e, consequentemente na classificação 

resultante dos seus valores antropométricos. Perante os resultados desta investigação podemos 

afirmar que a obesidade nas crianças está associada a uma prática habitual de actividade física 

do pai, no desporto, de menor intensidade. A figura 9 pretende ilustrar a relação entre a 

actividade física do pai e a obesidade na criança. Inserida no ambiente familiar a criança 

aprenderá comportamentos mais ou menos activos, em função do que vai observando e 

participando. Assim, ambientes familiares em que os Pais têm uma prática de desporto intensa 

poderão constituir-se ambientes privilegiados na prevenção da obesidade infantil 

 

Figura 9 - Actividade física dos Pais e obesidade na criança 
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5.2.3 - HÁBITOS ALIMENTARES DAS FAMÍLIAS 

 

Esta parte do estudo pretende dar resposta às questões formuladas (capítulo 1) e aos 

objectivos definidos (capítulo 3) direccionados para os hábitos alimentares. Pretendemos 

conhecer os estilos de vida das famílias das crianças da Beira Interior Sul em idade pré-

escolar no que respeita à sua alimentação, caracterizando os consumos alimentares habituais.  

Começámos por fazer uma análise descritiva dos resultados, a partir das respostas às questões 

relativas à frequência de consumo de alimentos ou grupos de alimentos pelas famílias das 

crianças (QFA). Para cada questão foi determinada a frequência e a percentagem da 

distribuição de respostas pelos diferentes pontos da escala utilizada. Procede-se depois à 

apresentação e análise dos resultados referentes às médias de frequências dos grupos 

alimentares.  

Pretendemos, a partir destes resultados, estabelecer relação entre os hábitos alimentares dos 

pais e o peso excessivo e obesidade da criança 

 

 

5.2.3.1 - Frequência de consumo de alimentos - Análise descritiva 

Nos quadros que a seguir se apresentam estão descritos, por família, as frequências de 

consumo de alimentos ou grupos de alimentos constantes na lista do questionário de 

frequência alimentar utilizado e ainda de outros alimentos ou bebidas indicados pelos 

respondentes como consumidos, mesmo que em porções pequenas ou em ocasiões especiais. 

Os grupos de alimentos apresentados foram definidos tendo em conta as semelhanças entre 

eles na sua composição nutricional (Lopes [et al] 2006), num total de nove grupos, 

distribuídos por cinco categorias de frequência conforme explicitado no Capítulo 4 relativo 

aos métodos.  

A descrição da frequência de consumo de alimentos é feita separadamente, pelos grupos de 

alimentos definidos. Procede-se ainda a um análise majorativa sobre os consumos 

alimentares, organizada numa lógica por consumo diário, semanal e mensal. 

 

Consumo de Produtos Lácteos  

Nesta análise incluímos o leite (gordo, meio-gordo e magro), os iogurtes, os queijos, as 

sobremesas lácteas e os gelados (quadro 51). 
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Quadro 51 - Frequência de consumo de produtos lácteos por família 

 

Nunca ou 

menos 1 

vez/mês 

1-4              

  vezes /mês 

2-6                 

vezes /semana 

1-3 

vezes /dia 

4 ou mais             

vezes /dia 

n % n % n % n % n % 

1.Leite gordo 809 77,6 39 3,7 46 4,4 136 13,1 6 0,6 

2. Leite meio-gordo 131 12,6 38 3,6 171 16,4 655 62,9 45 4,3 

3. Leite magro 825 79,2 38 3,6 47 4,5 116 11,1 3 0,3 

3. Iogurte natural 615 59,0 191 18,3 125 12,0 95 9,1 4 0,4 

4. Outros iogurtes 30 2,9 52 5,0 376 36,1 547 52,5 35 3,4 

6. Queijo fresco 469 45,0 424 40,7 80 7,7 60 5,7 2 0,2 

7. Queijo flamengo 147 14,1 286 27,4 381 36,6 210 20,2 11 1,1 

8. Outros queijos 348 33,4 360 34,6 224 21,5 97 9,3 6 0,6 

43.Sobremesas lácteas 352 33,8 586 56,2 82 7,9 15 1,5 0 0,0 

44 Gelados 364 34,9 551 52,9 99 9,5 23 2,2 0 0,0 

 

O leite meio-gordo foi o alimento consumido com maior frequência, uma a três vezes por dia 

por 62,9 % das famílias. Há uma percentagem elevada de famílias que referiu ingerir menos 

de uma vez por mês ou mesmo nunca o leite gordo (77,6%) e o leite magro (79,2%). No 

respeitante a iogurtes, há um consumo muito maior de outros iogurtes que não naturais. 

52,5% das famílias referiram consumi-los uma  a três vezes por dia, enquanto que os naturais 

nunca são consumidos ou são com uma frequência inferior a uma vez por mês por 59,0% das 

famílias. De todos os queijos, o tipo flamengo (barra ou fatiado) é o mais frequentemente 

consumido, entre duas a quatro vezes por semana em 36,6% das famílias. É ainda referido 

como consumido entre uma a três vezes por dia por 20,2% das famílias. As sobremesas 

lácteas e gelados são consumidos com uma frequência de uma a quatro vezes por mês em 

56,2% e 52,9% das famílias, respectivamente.  

 

Consumo de ovos, carnes e peixes 

No quadro 52 está presente a frequência de consumo de ovos, dos vários tipos de carnes e 

produtos cárneos, peixes e mariscos. Os ovos são consumidos entre uma a quatro vezes por 

mês em 59,2 % das famílias, e 37,9 % referem consumi-los duas a quatro vezes por semana.  

O consumo de carnes é variável. A mais consumida é a de porco seguida pelas carnes de 

frango, peru e coelho, duas a seis vezes por semana, referido respectivamente por 66,9 % e 

63,3% das famílias. A carne de vaca é consumida uma a quatro vezes por mês por 59,6 % das 

famílias assim como as carnes de borrego e cabrito em 50,7 % das famílias. Ainda em relação 

à carne de vaca há que salientar o seu consumo duas a seis vezes por semana em 22,2% das 

famílias. A carne de borrego e cabrito é referida como consumida menos de uma vez por mês 

ou mesmo nunca por 43,3% das famílias das crianças. 59,1% das famílias referiram nunca 

consumir fígado de porco, vaca ou frango, chispe, mão de vaca, língua, dobrada, coração e 
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rim ou fazê-lo menos de uma vez por mês. No entanto, 37,3% das famílias consomem algum 

destes alimentos uma a quatro vezes por mês.  

O fiambre, presunto e paio são consumidos semanalmente (duas a seis vezes por semana) por 

48,0% das famílias, embora 20,8% refiram consumi-los diariamente (uma a três vezes). 

57,4% das famílias fazem um consumo mensal (uma a quatro) de mortadela, chouriço, alheira 

ou salsicha e 19,5 %  um consumo semanal (duas a seis vezes por semana). O consumo 

mensal de toucinho, bacon e entremeada é referido por 54,6% das famílias. 

 

Quadro 52 - Frequência de consumo de ovos, carnes e peixes por família 

 

Nunca ou 

menos 1 

vez/mês 

1-4              

  vezes /mês 

2-6                 

vezes /semana 

1-3 

vezes /dia 

4 ou mais             

vezes /dia 

n % n % n % n % n % 

9. Ovo 10 1,0 617 59,2 395 37,9 17 1,6 1 0,1 

10. Carne de porco 17 1,6 271 26,0 697 66,9 54 5,2 1 0,1 

11. Carne de frango, peru, 

coelho, … 
11 1,1 329 31,6 661 63,3 38 3,7 0 0,0 

12. Carne de vaca 168 16,1 621 59,6 232 22,2 16 1,5 0 0,0 

13. Carne de borrego, cabrito, 

… 
452 43,3 528 50,7 49 4,7 4 0,4 1 0,1 

14. Fígado de porco, vaca, 

frango, chispe, mão de vaca, 

língua, dobrada, coração, rim 

616 59,1 389 37,3 26 2,5 7 0,7 0 0,0 

15. Fiambre, presunto, paio 30 2,9 288 27,6 500 48,0 217 20,8 5 0,5 

16. Mortadela, chouriço, 

alheira, salsicha, … 
170 16,3 598 57,4 203 19,5 63 6,1 2 0,2 

17. Toucinho, bacon, 

entremeada 
399 38,3 568 54,6 57 5,5 14 1,3 1 0,1 

18. Peixes gordos: sardinha, 

cavala, carapau, salmão, … 
114 10,9 646 62,0 262 25,2 15 1,4 0 0,0 

19. Peixes magros: pescada, 

faneca, dourada, linguado, … 
62 6,0 531 50,9 428 41,0 18 1,7 0 0,0 

20. Bacalhau 66 6,3 839 80,5 117 11,3 10 1,0 0 0,0 

21. Peixe em conserva: atum, 

sardinha, … 
318 30,5 666 63,9 50 4,8 3 0,3 0 0,0 

22. Lulas, polvo, choco, … 284 27,3 637 64,6 77 7,4 3 0,3 0 0,0 

23. Marisco: bivalves, camarão, 

sapateira, … 
587 56,3 436 41,8 12 1,2 3 0,3 1 0,1 

 

 

Consumo de óleos e gorduras 

As famílias das crianças referem um consumo diário (uma a três vezes por dia) de azeite 

(50,3%,) bastante superior ao de óleos vegetais (6,5%) (quadro 53).  

O consumo de manteiga é também superior ao de margarina. Relativamente às natas 49,4% 

refere o seu consumo uma a quatro vezes por mês e 46,7% nunca ou menos de uma vez/mês. 

Relativamente à banha nunca consomem ou consomem menos de uma vez/mês (92,7%). 
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Quadro 53 - Frequência de consumo de óleos e gorduras por família 
 Nunca ou 

menos 1 

vez/mês 

1-4              

  vezes /mês 

2-6                 

vezes /semana 

1-3 

vezes /dia 

4 ou mais             

vezes /dia 

n % n % n % n % n % 

24. Azeite 27 2,6 103 9,9 365 35,0 524 50,3 20 1,9 

25. Óleos: girassol, milho, soja,  336 32,2 390 37,5 246 23,6 67 6,5 1 0,1 

26. Margarina 295 28,3 348 33,4 283 27,6 104 10,0 6 0,6 

27. Manteiga 107 10,3 211 20,2 403 38,7 311 29,8 8 0,8 

28. Natas 487 46,7 515 49,4 34 3,4 2 0,2 0 0,0 

29. Banha 966 92,7 65 6,2 4 0,4 3 0,3 0 0,0 

 

 

Consumo de cereais e derivados e tubérculos 

O pão branco e as tostas são consumidos diariamente, uma a três vezes por dia, em 50,1% das 

famílias e quatro ou mais vezes por dia em 5,0% (quadro 54). 

Em relação a outros tipos de pão, não há um predominância de consumo, mas é importante 

mencionar que 21,8% e 23,8% das famílias referem consumi-los duas a seis vezes por semana 

e uma a três vezes por dia, respectivamente. A maioria das famílias (62,7%) referiu não 

consumir broa de milho ou fazê-lo menos de uma vez por mês.  

Relativamente aos flocos de cereais, os mais consumidos são os não açucarados. 23,8% das 

famílias referiram consumi-los diariamente (uma a três vezes dia). Os flocos de cereais com 

frutos secos são referidos como nunca consumidos ou menos de uma vez por mês por 67,9% 

das famílias.  

Cerca de 76% das famílias refere que consume arroz entre duas a seis vezes por semana. O 

consumo de massa é também referido com a mesma frequência por 70,3% das famílias. O 

consumo de batatas fritas é referido por 59,9% das famílias como sendo mensal (uma a quatro 

vezes por mês).  

As batatas cozidas, assadas ou estufadas são consumidas com mais frequência, entre duas a 

seis vezes por semana por 55,8% das famílias. 

Verificou-se um consumo de bolachas Maria, integral e água-e-sal com uma frequência 

semanal (duas a seis vezes por semana) em 36,5% das famílias e mensal (uma a quarto vezes 

por mês) em 33,9% das famílias. 
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Quadro 54 - Frequência de consumo de cereais e derivados, e tubérculos por família 

 

Nunca ou 

menos 1 

vez/mês 

1-4              

  vezes /mês 

2-6                 

vezes /semana 

1-3 

vezes /dia 

4 ou mais             

vezes /dia 

n % n % n % n % n % 

30. Pão branco e tostas 92 8,8 152 14,6 223 21,4 522 50,1 52 5,0 

31. Pão (tostas) integral, 

centeio ou mistura 
306 29,4 234 22,4 228 21,8 248 23,8 21 2,0 

32. Broa de milho 653 62,7 343 33,0 25 2,4 12 1,2 2 0,2 

33. Flocos de cereais não 

açucarados 
440 42,2 171 16,4 178 17,1 248 23,8 1 0,1 

34. Flocos de cereais 

açucarados 
429 41,2 220 21,1 206 19,8 183 17,6 1 0,1 

35. Flocos de cereais com 

frutos secos  
708 67,9 165 15,9 98 9.4 64 6,2 1 0,1 

36. Arroz 7 0,7 178 17,1 790 75,8 66 6,3 1 0,1 

37. Massas (esparguete, 

macarrão, …) 
2 0,2 243 23,3 733 70,3 64 6,1 1 0,1 

51. Batatas fritas 111 10,7 624 59,9 286 27,5 17 1,6 3 0,3 

52. Batatas cozidas, assadas, 

estufadas 
21 0,2 387 37,1 582 55,8 47 4,6 3 0,3 

38. Bolacha Maria, integral, 

água-e-sal 
100 9,6 353 33,9 381 36,5 187 17,9 18 1,8 

 

Consumo de bolos, bolachas e açúcar  

Além das bolachas já referidas verificou-se também um consumo de outros tipos de bolachas 

ou biscoitos. 41,8% das famílias referem consumi-los uma a quatro vezes por mês e 34,3% 

duas a seis vezes por semana (quadro 55). Os Croissants e outros bolos, de pastelaria e 

caseiros, são consumidos mensalmente (uma a quatro vezes por mês) por 59,8% das famílias, 

assim como o chocolate em barra ou em pó por 45,1% das famílias. A marmelada, compota, 

geleia e mel são referidos como nunca consumidos ou menos de uma vez por mês (47,6% das 

famílias. 

Verificou-se um consumo diário de açúcar de adição (colher ou pacote), entre uma a três 

vezes, em 33,9% das famílias e 23,0% das famílias refiram nunca ou consumir ou fazê-lo 

menos de uma vez por mês. 

 
Quadro 55 - Frequência de consumo de bolos, bolachas e açúcar por família 

 

Nunca ou 

menos 1 

vez/mês 

1-4              

  vezes /mês 

2-6                 

vezes /semana 

1-3 

vezes /dia 

4 ou mais             

vezes /dia 

n % N % n % n % n % 

39. Outros tipos de bolachas ou 

biscoitos 
131 12,6 436 41,8 357 34,3 110 10,6 5 0,5 

40. Croissant, bolos de 

pastelaria e bolos caseiros 
184 17,7 623 59,8 190 18,2 42 4,1 0 0,0 

41. Chocolate em barra, 

chocolate em pó 
278 26,7 470 45,1 176 16,8 113 10,8 0 0,0 

42. Marmelada, compota, 

geleia, mel 
496 47,6 393 37,7 118 11,3 29 3,7 0 0,0 

45. Açúcar (colher, pacote, …) 240 23,0 178 17,1 242 23,2 353 33,9 15 1,5 
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Consumo de produtos hortícolas, leguminosas e sopa 

A sopa de legumes sem adição de carnes ou peixes é consumida diariamente (uma a três 

vezes) por 55,6% e semanalmente (duas a quatro vezes) por 35,4% das famílias. As saladas 

são também consumidas diariamente (uma a três vezes) em cerca de 45% das famílias e 

semanalmente (duas a quatro vezes) em 43,4%. Os legumes e hortaliças são consumidos duas 

a quatro vezes por semana por cerca de 54% das famílias e entre uma a três vezes por dia por 

32,5%. O consumo de leguminosas secas como o feijão e o grão é feito mensalmente (uma a 

quatro vezes por mês) por 57,6% das famílias e duas a seis vezes por semana por 24,4%. Há 

ainda 4,5% das famílias que referem consumir estas leguminosas uma a três vezes por dia. As 

ervilhas e favas são consumidas por 59,6% das famílias apenas mensalmente e 26,25 

referiram que consomem estes alimentos menos de uma vez por mês ou mesmo nunca. 

 
Quadro 56 - Frequência de consumo de produtos hortícolas, leguminosas e sopa por família 

 

Nunca ou 

menos 1 

vez/mês 

1-4              

  vezes /mês 

2-6                 

vezes /semana 

1-3 

vezes /dia 

4 ou mais             

vezes /dia 

n % n % n % n % n % 

46. Sopa de legumes (sem 

carnes ou peixes) 
12 1,2 76 7,3 369 35,4 580 55,6 5 0,5 

47. Salada (alface, tomate, 

pepino, cebola, cenoura, 

pimento, …) 

21 2,0 90 8,6 452 43,4 468 44,9 9 0,9 

48. Legumes e hortaliças 

(couves, brócolos, feijão 

verde, cenouras, …) 

10 0,1 125 12,0 561 53,8 338 32,5 7 0,7 

49. Leguminosas (feijão, grão 

…) 
38 3,7 699 57,6 253 24,4 47 4,5 1 0,1 

50. Ervilhas, favas 

 
273 26,2 621 59,6 122 11,7 18 1,8 0 0,0 

 

Como assinalado no quadro, verifica-se que as famílias das crianças, relativamente a este 

grupo de alimentos, apresentam uma maior percentagem de consumo diário de sopa e saladas, 

semanal de legumes e mensal de leguminosas, como o feijão e o grão, e de ervilhas e favas. 

 

Consumo de frutos 

A maioria das famílias apresenta um consumo diário (65,0% ente uma a três vezes e 6,4% 

quatro ou mais vezes) de fruta fresca (quadro 57). Os frutos enlatados foram referidos como 

sendo consumidos menos de uma vez por mês ou nunca por 49,6% das famílias e 43,3% 

consomem este tipo de alimentos uma a quatro vezes por mês. Os consumos são referidos em 

proporção idêntica para os frutos secos, pois 49,6% das famílias referem consumi-los menos 

de uma vez por mês ou nunca e 43,4% uma a quatro vezes por mês. Relativamente às 

azeitonas, os inquiridos referem frequências de consumo inferiores a uma vez por mês. 
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Relativamente à maior percentagem de consumo de alimentos deste grupo, verifica-se o 

consumo diário de fruta fresca e o consumo mensal de todos os outros, ou seja, frutos 

enlatados, frutos secos e azeitonas. 

 

Quadro 57 - Frequência de consumo de frutos por família 
 Nunca ou 

menos 1 

vez/mês 

1-4              

  vezes /mês 

2-6                 

vezes /semana 

1-3 

vezes /dia 

4 ou mais             

vezes /dia 

n % n % n % n % n % 

53. Fruta fresca (maçã, 

banana, uva, …)  
7 0,7 33 3,2 257 24,7 677 65,0 67 6,4 

54.Frutos enlatados (ananás, 

pêssego, …) 
512 49,1 458 44,0 48 4,7 17 1,7 3 0,3 

55. Frutos secos (amendoins, 

nozes, …) 
517 49,6 453 43,4 59 5,7 9 0,9 0 0,0 

56. Azeitonas 

 
493 47,3 359 34,5 119 11,4 59 5,7 3 0,3 

 

 

 

Consumo de bebidas 

Analisa-se a seguir a frequência de consumos de várias bebidas pelas famílias das crianças 

(quadro 58).  

Relativamente às bebidas alcoólicas, o vinho foi a bebida referida como mais consumida, 

seguida da cerveja. No entanto, a maioria das famílias referiu nunca consumir bebidas 

alcoólicas ou fazê-lo com uma frequência inferior a uma vez por mês (cerca de 50% no caso 

do vinho e da cerveja e mais de 80% para os licores e outras bebidas alcoólicas como 

aguardentes, e whisky).  

Os refrigerantes apresentam um consumo mensal (uma a quatro vezes por mês) em 43,7% das 

famílias, semanal (duas a seis vezes por semana) em 27,2% e diário (uma a três vezes) em 

9,3%. Em relação aos sumos de fruta a maior frequência de consumo é semanal (duas a seis 

vezes) em 38,5% das famílias, embora 19 % façam referência ao seu consumo diário (uma a 

três vezes). Já os sumos light são consumidos menos de uma vez por mês ou nunca por 63% 

das famílias. 

Os chás de ervas, cevadas e descafeinados são consumidos mensalmente (uma a quatro vezes) 

por 30,0% das famílias, semanalmente (duas a seis) por 24,3 % e diariamente (uma a três 

vezes) por 17,8%. Por outro lado o chá preto é menos consumido pois 67% das famílias 

referem nunca o consumir ou fazê-lo menos de uma vez por mês.  

A maioria das famílias (62,6%) refere o consumo diário de café (uma a três vezes). 
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 Quadro 58 - Frequência de consumo de bebidas por família 

 

Nunca ou 

menos 1 

vez/mês 

1-4              

  vezes /mês 

2-6                 

vezes /semana 

1-3 

vezes /dia 

4 ou mais             

vezes /dia 

n % n % n % n % n % 

57. Vinho 534 51,2 278 26,7 119 11,4 104 9,9 3 0,3 

58. Cerveja 526 50,5 312 30,0 147 14,1 46 4,4 2 0,2 

59. Licores (Porto, licor de 

whisky, …) 
863 82,8 163 15,7 7 0,7 4 0,4 0 0,0 

60. Outras bebidas alcoólicas 

(whisky, …) 
904 86,8 120 11,5 10 1,0 2 0,2 0 0,0 

61. Refrigerantes (Cola, ice-

tea, …) 
208 20,0 445 42,7 283 27,2 97 9,3 5 0,5 

62. Sumos de fruta 114 10,9 315 30,2 401 38,5 198 19,0 11 1,1 

63. Sumos light 656 63,0 223 21,4 109 10,5 40 3,9 2 0,2 

64.Chás ervas, cevadas, 

descafeinados, … 
268 25,7 313 30,0 253 24,3 186 17,8 13 1,3 

65. Chá preto 698 67,0 213 20,5 77 7,4 38 3,7 4 0,4 

66. Café 152 14,6 43 4,1 160 15,3 653 62,6 28 2,7 

 

 

Consumo de comida rápida 

A maioria das famílias refere o consumo de croquetes, rissóis, pastéis de bacalhau, empadas, 

entre outros (59,1%) e de pizza (57,4%) uma a quatro vezes por mês. O consumo de 

hambúrguer é referido como inferior a uma vez por mês ou mesmo nunca por 56,8% das 

famílias e entre uma a quatro vezes por mês por 43,8%. A utilização de molhos é inferior a 

uma vez por mês ou nunca pela maioria das famílias, 56,8% no caso da maionese e 54,1% no 

caso no ketchup. No entanto 37,7% e 39,8% das famílias referiu ter consumido entre uma a 

quatro vezes por mês, respectivamente, maionese e ketchup. 

 

Quadro 59 - Frequência de consumo de comida rápida (fast food), de cafetaria e molhos por família 

 

Nunca ou 

menos 1 

vez/mês 

1-4              

  vezes /mês 

2-6                 

vezes /semana 

1-3 

vezes /dia 

4 ou mais             

vezes /dia 

n % n % n % n % n % 

67. Croquetes, empadas, 

pasteis bacalhau, rissóis, …) 
355 34,1 616 59,1 59 5,7 11 1,1 0 0,0 

68. Pizza 431 41,1 598 57,4 10 1,0 0 0,0 0 0,0 

69. Hamburger  572 54,9 457 43,8 8 0,8 3 0,3 0 0,0 

70. Maionese 592 56,8 393 37,7 46 4,4 9 0,9 0 0,0 

71. Ketchup 564 54,1 414 39,8 46 4,4 9 0,9 0 0,0 

 

 

Na figura 10 apresenta-se uma síntese dos consumos alimentares das famílias das crianças, 

resultante da análise feita pelos diferentes grupos de alimentos, majorando o seu consumo 

relativo (as percentagens apresentam-se a negrito nos quadros anteriores) numa lógica de 

consumo diário, semanal e mensal. Dos alimentos com maior percentagem de consumo diário, 

distinguimos nos produtos lácteos o leite meio-gordo e o iogurte (não natural); nos óleos e 
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gorduras, o azeite; nos cereais o pão branco e tostas; nos grupos dos produtos hortícolas e dos 

frutos, a sopa de legumes, as saladas e a fruta fresca. Quase não há um consumo diário de 

carne, peixe e ovos. Destaca-se o consumo semanal de carne de porco e aves, e mensal de 

carne de vaca. A maior percentagem de consumo de peixe, seja fresco ou em conserva, é 

mensal. Em relação ao arroz, massas e batata o maior consumo é semanal e, no caso das 

leguminosas, mensal. Também se verificou que, nestas famílias, a maior percentagem de 

consumo de refrigerantes, comida rápida (fastfood) e bolos é mensal, embora o de açúcar seja 

diário. 

 

Figura 10 - Representação esquemática resultante da análise majorativa sobre os consumos 

alimentares das famílias 
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5.2.3.2 - Médias das frequências de consumo dos grupos alimentares  

Para esta análise foi feita um reagrupamento dos grupos alimentares tendo como referência a 

selecção feita no estudo de Carmo [et al] (2008), como já referido. No quadro 60 e gráfico 20 

podemos verificar as médias de frequências de consumo pelas famílias das crianças, dos 

vários grupos alimentares constituídos. A codificação da escala utilizada relativa às 

frequências de consumo como explicitado no Capítulo 4, permitiu calcular a médias dos 

scores. 

Na comparação dessas frequências médias não sobressaiu nenhum padrão alimentar. O que se 

verificou foi um consumo de todos os grupos alimentares, salientando-se o consumo de sopa, 

Leite meio-gordo 

Iogurte (não natural) 

Azeite 

Pão branco e tostas 

Açúcar 

Sopa de legumes 

Saladas 

Fruta (fresca) 

Café 

Queijo Flamengo 

Carne (porco, frango, 

perú, coelho, …) 

Fiambre, presunto, paio 

Manteiga 

Arroz e Massa 

Batatas (não fritas) 

Bolachas (Maria, …) 

Legumes e hortaliças 

Sumos de fruta 

 

 

Carne de vaca, borrego 

Mortadela, chouriço, … 

Bacon, entremeada … 

Peixes, Bacalhau 

Peixe em conserva 

Lulas, polvo 

Óleo, margarina, natas 

Pão integral 

Bolos, croissant 

Leguminosas 

Favas e ervilhas 

Refrigerantes  

Fast food 

e todos os outros. 
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legumes e frutos secos, seguido dos óleos e gorduras de adição vegetais, de Lacticínios com 

teor de gordura reduzida, de Café, chá e infusões, de pão, Massa, arroz, batata e 

leguminosas, e de Bolos, bolachas e biscoitos. Efectivamente, o grupo alimentar Sopa, 

legumes e frutos frescos (SopaLegF) é o que apresenta uma maior média de consumo pelas 

famílias. Verifica-se também que as famílias consomem mais carne do que peixe. Os Óleos e 

gorduras de adição vegetais (OleoGorVeg) são em média mais consumidos do que os de 

adição animais (OleoGorAnim).  

 

Quadro 60 - Médias de frequência de consumo dos grupos alimentares 
Grupo Alimentar Média 

Sopa, legumes e frutos frescos (SopaLegF) 5,3487 

Óleos e gorduras de adição vegetais (OleoGorVeg) 3,6426 

Lacticínios com teor de gordura reduzida (LactMenGord) 3,4716 

Café, chá e infusões (CafeCha) 3,4515 

Pão (Pao) 3,4043 

Massa, arroz, batata e leguminosas (MABL) 3,3518 

Bolos, bolachas e biscoitos (BBB) 3,2762 

Açúcar e doces (AçDoces) 3,0131 

Refrigerantes e sumos (RefrigS) 2,9221 

Carnes vermelhas (CarVerm) 2,7999 

Carnes magras, peixes, moluscos e mariscos (CarMag) 2,6912 

Flocos de cereais (FlocCerea) 2,5952 

Óleos e gorduras de adição animais (OleoGorAnim) 2,3704 

Lacticínios gordos (LactGord)  2,3646 

Produtos cárneos com elevado teor de gordura (CarGord) 2,1284 

Comida rápida e molhos (ComRapMol) 1,7299 

Bebidas alcoólicas (Álcool) 1,7127 

 

 
Gráfico 20 - Médias de frequências de consumos dos grupos de alimentos 
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5.2.3.3 - Relação entre consumo de alimentos/grupos alimentares 

Procurámos avaliar a correlação existente entre os alimentos/grupos de alimentos presentes no 

questionário de frequência alimentar, com a utilização do coeficiente de Pearson (Anexo X).  

Foi encontrada uma correlação positiva bastante significativa das frequências de consumos 

entre a maioria dos alimentos ou grupos alimentares constituídos, embora no geral se 

verificassem correlações fracas (Tabela 2). Esta observação fornece, no entanto, alguma 

evidência de que o aumento do consumo de uns alimentos está associada ao aumento do 

consumo de outros. As correlações positivas verificaram-se entre alimentos em que as 

características nutricionais mais se aproximam e se enquadram num estilo alimentar que 

poderá ser considerado mais ou menos obesogénico. De realçar as correlações positivas 

encontradas entre o consumo de sopas, legumes e frutos e o consumo de lacticínios com teor 

de gordura reduzida (r=0,285), carnes magras, peixes, moluscos e mariscos (r=0,257), pão 

(r=0,266) e massas, arroz, batata e leguminosas (r=0,241). Constatámos também que quando 

aumenta o consumo de bolos, bolachas e biscoitos aumenta também o consumo de chocolates 

(r=0,301), sobremesas lácteas (r=0,294) e gelados (r=0,205). Em relação ao consumo de 

comidas rápidas e molhos as correlações verificaram-se também positivas relativamente ao 

consumo de produtos cárneos com elevado teor de gordura (r=0,275), refrigerantes e sumos 

(r=0,298), chocolates (r=0,215), sobremesas lácteas (r=0,263), gelados (r=0,274) e frutos 

enlatados (r=0,217).  

Foram também encontradas correlações negativas entre as frequências de consumo de alguns 

grupos alimentares, que interessa destacar. O grupo que inclui Sopa, legumes e frutos frescos 

(SopaLegS) apresenta uma correlação negativa fraca (r=- 0,120) como o consumo de Comida 

rápida e molhos (ComRapM). A correlação verificou-se também negativa, embora fraca (r=-

0,082), entre o consumo de sopas, legumes e frutas frescos e o de produtos cárneos com 

elevado teor de gordura (CarGord) Estas correlações, ainda que fracas têm algum significado. 

Há uma tendência para quem come produtos hortícolas e frutas tenha também um consumo de 

pão, massas, arroz e leguminosas, carnes magras e lacticínios com pouca gordura, o que se 

aproxima do padrão alimentar mediterrânico.  

Foi ainda encontrada uma correlação negativa fraca (r=-0,093) entre o consumo pelas famílias 

dos dois grupos alimentares lacticínios gordos e lacticínios com teor de gordura reduzida. 

Dentro desta complexidade de correlações entre os vários alimentos, embora não esquecendo 

o carácter fraco das correlações encontradas, procuramos fazer uma associação entre 
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alimentos/grupos alimentares onde o valor da correlação fosse mais elevado, pelo que 

consideramos para esta análise valores de r superiores a 0,255 com significado estatístico.  

 

A partir desta associação foi possível considerar dois grandes grupos em que os alimentos ou 

grupos alimentares estudados mais se correlacionavam entre si, que identificamos como 

Grupo 1 e Grupo 2, cuja constituição passamos a referir e está presente na figura 11:  

 Grupo 1: pão, Sopa, legumes e frutos frescos, Lacticínios com teor de gordura reduzida, 

Carnes magras, peixes, moluscos e mariscos, Carnes vermelhas, Flocos de cereais, e Café, chá e 

infusões, Massa, arroz, batata e leguminosas, e Peixe em conserva; 

 Grupo 2: Açúcar e doces, Refrigerantes e sumos, Comida rápida e molhos, Produtos cárneos 

com elevado teor de gordura, Massa, arroz, batata e leguminosas Bolos, bolachas e biscoitos, 

sobremesas lácteas, Gelados, Chocolate, Peixe em conserva, Fiambre, presunto e paio, e frutos 

enlatados e frutos secos. 

Importa referir que os grupos alimentares Massa, arroz, batata e leguminosa, e Peixe em 

conserva estão presentes nos dois grupos constituídos.  

O grupo 1 inclui alimentos ou grupos alimentares, na sua maioria, considerados mais 

saudáveis, enquanto que o grupo 2 se aproxima dum estilo alimentar do tipo “fast food”. 

 

Figura 11 - Associação entre alimentos ou grupos de alimentos 

 

    Grupo 1                                                                                      Grupo 2 
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Tabela 2 - Coeficientes de correlação entre os alimentos/grupos de alimentos consumidos pelos Pais 

 

Variáveis 

 

AçDoces 

 

SopaLeg 

 

Álcool 

 

RefrigS 

 

CafeCha 

 

ComRap 

 

LactGor 

 

LactMg 

 

CarVerm 

 

CarGord 

 

CarMag 

 

Oleogv 

 

Oleogan 

 

Pão 

 

FlocCer 

 

MABL 

 

BBB 

 

Ovo 

 

Fprespai 

 

Peiscons 

 

Chocola 

 

Soblatl 

 

Gelados 

 

Ftrenlat 

 

Frsecos 

 

Azeit 

AçDoces -                          

SopaLegF ,053 -                         

Álcool ,204** ,001 -                        

RefrigS ,075* ,057 ,092** -                       

CafeCha ,223** ,221** ,140** ,208** -                      

ComRapMo ,171** -,120** ,167** ,298** ,117** -                     

LactGord  ,102** ,020 ,084** ,052 -,036 ,002 -                    

LactMenGor ,098** ,285** ,085** ,232** ,273** ,122** -,093** -                   

CarVerm ,085** ,113** ,080* ,151** ,108** ,074* ,140** ,173** -                  

CarGord ,139** -,082** ,198** ,177** ,008 ,275** ,177** ,047 ,230** -                 

CarMag ,087** ,257** ,071* ,146** ,137** ,157** ,080** ,299** ,267** ,202** -                

OleoGorVeg ,252** ,105** ,183** ,083** ,151** ,149** ,077* ,110** ,125** ,209** ,124** -               

OleoGorAni ,211** ,087** ,094** ,206** ,102** ,217** ,101** ,206** ,175** ,195** ,184** ,214** -              

Pão ,212** ,266** ,088** ,092** ,166** ,029 ,061 ,239** ,126** ,062* ,204** ,238** ,245** -             

FlocCerea ,142** ,149** ,016 ,233** ,258** ,108** ,016 ,329** ,085** ,033 ,219** ,090** ,224** ,190** -            

MABL ,213** ,241** ,070* ,170** ,089** ,197** ,091** ,196** ,223** ,268** ,340** ,220** ,198** ,151** ,201** -           

BBB ,235** ,159** ,078* ,279** ,118** ,200** ,053 ,242** ,148** ,222** ,162** ,184** ,251** ,245** ,242** ,302** -          

Ovo ,105** ,020 ,107** ,074* ,062* ,104** ,070* ,156** ,133** ,170** ,198** ,188** ,144** ,113** ,026 ,241** ,114** -         

Fprespaio ,104** ,096** ,052 ,218** ,050 ,152** ,054 ,174** ,183** ,384** ,181** ,179** ,237** ,136** ,100** ,179** ,196** ,074* 1        

Peiscons ,107** -,031 ,127** ,038 ,024 ,177** ,023 ,064* ,029 ,273** ,287** ,146** ,154** ,110** ,015 ,215** ,136** ,238** ,049 1       

Chocolat ,263** -,003 ,085** ,111** ,053 ,215** ,078* ,130** ,074* ,125** ,050 ,107** ,232** ,120** ,163** ,141** ,301** ,045 ,069* ,064* 1      

Soblact ,225** -,029 ,105** ,260** ,014 ,263** ,093** ,049 ,093** ,272** ,096** ,128** ,164** ,042 ,147** ,337** ,294** ,082** ,107** ,149** ,196** 1     

Gelados ,118** ,048 ,029 ,259** ,059 ,274** ,053 ,107** ,125** ,213** ,170** ,086** ,158** ,050 ,148** ,229** ,205** ,063* ,144** ,090** ,212** ,351** 1    

Ftrenlatad ,059 -,014 ,044 ,182** ,059 ,217** ,044 ,098** ,121** ,234** ,116** ,039 ,148** ,026 ,138** ,236** ,156** ,089** ,070* ,182** ,103** ,286** ,215**    

Frsecos ,141** ,125** ,123** ,122** ,099** ,192** ,057 ,116** ,076* ,119** ,212** ,074* ,172** ,136** ,135** ,203** ,155** ,113** ,019 ,171** ,193** ,149** ,190** ,269** 1  

Azeitonas ,181** ,126** ,243** ,083** ,061 ,150** ,168** ,004 ,090** ,247** ,116** ,117** ,097** ,104** ,031 ,161** ,042 ,062* ,105** ,104** ,042 ,113** ,142** ,131** ,184** 1 

** Correlação  significativa para o nível 0,01 (2-entradas) 

  * Correlação  significativa para o nível 0,05 (2-entradas) 

 

Legenda 

AçDoces - Açúcar e doces; SopaLegF - Sopa, legumes e frutos frescos; Álcool - Bebidas alcoólicas; RefrigS - Refrigerantes e sumos; CafeCha - Café, chá e infusões; ComRapMo - Comida rápida e molhos; LactGord -Llacticínios 

gordos; LactMenGor - Lacticínios com teor de gordura reduzida; CarVerm - Carnes vermelhas; CarGord - Produtos cárneos com elevado teor de gordura; CarMag - Carnes magras, peixes, moluscos e mariscos; OleoGorVeg - Óleos e 

gorduras de adição vegetais; OleoGorAnim - Óleos e gorduras de adição animais; Pão - Pão; FlocCerea - Focos de cereais; MABL - Massa, arroz, batata e leguminosas; BBB - Bolos, bolachas e biscoitos; Ovo - Ovo; Fprespaio - Fiambre, 

presunto e paio; Peiscons - Peixe em conserva; Chocolat - Chocolate em barra, em pó; Soblact - Sobremesas lácteas; Gelados - Gelados;  Ftrenlatad - Frutos enlatados; Frsecos - Frutos secos; Azeitonas – Azeitonas. 
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5.2.3.4 - Consumos alimentares e nível de escolaridade nos Pais das crianças 

Na comparação entre as frequências dos consumos alimentares e o nível de escolaridade 

(ensino básico, ensino secundário e ensino superior) dos Pais das crianças, verificámos 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre eles, em alguns dos grupos, com a 

aplicação teste de “Post Hoc” de Scheffe (Anexo X) 

 

Consumos alimentares e nível de escolaridade da mãe  

Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre o nível de 

escolaridade das mães e os seguintes alimentos/grupos de alimentos: 

- Sopas, legumes e frutos frescos (F=40,878), sendo que a frequência de consumo foi 

significativamente maior no grupo de mães com o ensino superior, face a todos os outros 

grupos de mães; 

- Café, chá (F=17,248), verificando-se um maior consumo no grupo de mães com o ensino 

superior relativamente aos grupos com o ensino básico e o ensino secundário; 

- Lacticínios com teor de gordura reduzida (F=20,561) em que a frequência de consumo foi 

significativa menor no grupo de mães com o ensino básico face aos outros grupos de mães; 

- Produtos cárneos com elevado teor de gordura (F=35,540), sendo que no grupo de mães com 

o ensino básico, a frequência de consumo foi significativamente superior à dos grupos de 

mães com o ensino secundário e o superior; 

- Pão (F= 6,236), em que o grupo de mães com o ensino superior apresentou uma frequência 

de consumo significativamente superior relativamente às mães com ensino secundário e 

ensino básico. 

- Carnes magras, peixes, moluscos e mariscos (F=4,458), com maior consumo nos grupos de 

mães com o ensino superior e secundário em relação às mães com apenas o ensino básico. 

- Óleos e gorduras de adição animais (F=4,13) em que a frequência de consumo deste grupo 

alimentar foi significativamente superior no grupo de mães com o básico face ao grupo de 

mães com o ensino secundário; 

- Carnes vermelhas (F=3,918), verificando-se que a frequência de consumo deste tipo de 

carnes referida pelas mães com ensino superior foi significativamente superior à das mães 

com o ensino básico. 

- Peixe em conserva - a frequência de consumo referida pelas mães com o ensino básico foi 

significativamente superior (F=5,729) à das mães com o ensino superior; 
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- Sobremesas lácteas - a frequência de consumo de sobremesas e pudins foi significativamente 

menor (F=19,340) no grupo de mães com o ensino superior, face aos outros níveis de ensino.  

- Frutos enlatados - a frequência de consumo referida pelas mães com o ensino superior foi 

significativamente inferior (F=14,504) à das outras mães com o ensino básico e secundário; 

- Azeitonas - verificou-se diferença estatisticamente significativa (F=6,143) entre a frequência 

de consumo de azeitonas pelas mães, sendo inferior nas que têm o ensino superior 

relativamente a todas as outras.  

 

Consumos alimentares e nível de escolaridade do pai 

Encontraram-se diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre o nível de 

escolaridade dos pais das crianças e a frequência de consumo dos seguintes alimentos/grupos 

de alimentos: 

- Sopa, legumes e frutos frescos – verificou-se existir diferença significativa (F=20,671) na 

frequência de consumo, sendo superior nos grupos de pais com o ensino secundário e com o 

superior, relativamente aos pais que têm apenas o ensino básico.  

- Café, chá - verificou-se diferença significativa superior (F=7,444) na frequência de consumo 

de café e chá, no grupo de pais com o ensino superior, face ao grupo com o ensino básico; 

- Lacticínios com teor de gordura reduzida: a comparação da frequência de consumo deste 

grupo com o nível de escolaridade dos pais permitiu verificar diferenças significativas 

(F=12,574), pois à semelhança do verificado em relação às mães, a habilitações mais elevadas 

corresponde também a consumos mais elevados, sendo a frequência de consumo 

significativamente maior no grupo de pais com o ensino superior face a todos os outros; 

- Produtos cárneos com elevado teor de gordura: em que se verificou um consumo 

significativamente superior (F=32,622) no grupo de pais com o ensino básico face ao grupo 

de pais com o ensino secundário, e destes em relação ao grupo com o ensino superior, o que 

nos permite dizer que o consumo destes produtos diminui à medida que aumenta o nível de 

escolaridade dos pais; 

- Pão: verificam-se diferenças significativas (F=5,050) no consumo de pão nos grupos de pais 

com o ensino básico e com o superior, sendo a frequência de consumo significativamente 

maior no grupo de pais com o ensino superior; 
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- Fiambre, presunto e paio – as diferenças no consumo foram significativas (F=3,425) entre o 

ensino básico e o superior, sendo que um menor nível de escolaridade está relacionado com 

um maior consumo;  

- Sobremesas lácteas: o consumo de sobremesas e pudins é significativamente superior (F= 

11,453) no grupo de pais com o ensino básico, relativamente aos outros níveis de ensino, 

secundário e superior; 

- Frutos enlatados: o consumo de frutos enlatados revelou-se significativamente superior (F= 

5,231) no grupo de pais com o ensino básico, face ao grupo com o ensino superior. 

- Frutos secos: verificaram-se apenas diferenças significativas (F= 7,129) nas médias de 

consumo entre os grupos de pais com ensino básico e com o superior, com um maior 

consumo no superior. 

- Azeitonas: o consumo de azeitonas é significativamente menor (F= 5,072) no grupo de pais 

que possui o ensino superior relativamente aos outros níveis de ensino, básico e secundário.  

 

Na figura 12 podemos verificar os alimentos/grupos alimentares mais consumidos pelos Pais, 

de acordo com o nível de escolaridade. 

   

Figura 12 - Representação esquemática resultante da análise majorativa dos consumos alimentares por  

nível de escolaridade dos Pais 
 

ALIMENTOS/GRUPOS ALIMENTARES MAIS CONSUMIDOS 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE  Mãe Pai 
 

 
 

 

 

Ensino Básico 

 Óleos e gorduras de adição animal 

Produtos cárneos com elevado teor 

de gordura 

Peixe em conserva 

Sobremesas lácteas 

Frutos enlatados 

Fiambre, presunto e paio 

Produtos cárneos com elevado teor 

de gordura 

Sobremesas lácteas 

Frutos enlatados 

Azeitonas 

 
 

Ensino Secundário 

 Carnes magras, peixes, moluscos e 

mariscos 

Sobremesas lácteas 

Frutos enlatados 

Azeitonas 

Sopa, legumes e fruta 

Produtos cárneos com elevado teor 

de gordura 

Azeitonas 

 

 

 

Ensino Superior 

 Sopa, legumes e fruta 

Lacticínios com teor de gordura 

reduzida 

Carnes magras, peixes, moluscos e 

mariscos 

Carnes vermelhas 

Pão 

Café, chá 

Sopa, legumes e fruta 

Lacticínios com teor de gordura 

reduzida 

Pão 

Frutos secos 

Café, chá 
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5.2.3.5 - Consumos alimentares e actividade física dos Pais das crianças 

A aplicação do coeficiente de correlação de Pearson permitiu-nos quantificar e verificar as 

correlações existentes entre a actividade física da mãe e do pai, global e nos vários contextos, 

e a frequência com que referiram consumir os vários alimentos ou grupos de alimentos, isto é 

quantificar a intensidade da associação entre estas variáveis (tabela 3 e Anexo X). 

Verificou-se a existência de correlações significativas, embora na generalidade fracas, entre o 

consumo de alguns alimentos ou grupos de alimentos e os índices de actividade física da mãe 

e do pai da criança, global e nos seus três contextos. 

Os consumos de Sopa, legumes e frutos frescos, Lacticínios com teor de gordura reduzida, 

Carnes magras, peixes, moluscos e mariscos, Flocos de cereais, Bolos, bolachas e biscoitos, 

Gelados e Frutos secos e enlatados estão correlacionados de forma positiva e com os índices 

de actividade física das mães e dos pais. A actividade física da mãe correlaciona-se ainda de 

forma positiva com o consumo refrigerantes e sumos, café, chá e infusões (r= 0,102; p<0,01), 

e de forma negativa com o consumo de Açúcar e doces (r= -068; p<0,05); e a actividade física 

do pai ainda com o consumo de Lacticínios gordos (r=0,082; p<0,05), de Óleos e gorduras de 

adição animais (r=0,078 p<0,05); e de Pão embora de forma muito fraca. 

Em relação à actividade física no contexto do trabalho da mãe e do trabalho do pai 

verificaram-se correlações positivas com o consumo de sobremesas lácteas (r=0,108 e 

r=0,067; p<0,01), frutos enlatados (r=0,099 e r=0,093;  p<0,01), e correlações negativas para 

o consumo de Lacticínios com teor de gordura reduzida (r= -0,063 e r= -0,070 p<0,05),; e de 

Carnes magras, peixes, moluscos e mariscos (r=-0,07 e r=-0,074; p<0,05). Verificou-se ainda 

de forma significativa, para a actividade física no trabalho do pai, uma correlação positiva 

com o consumo de Produtos cárneos com elevado teor de gordura e negativa para o consumo 

de Sopa, legumes e frutos frescos, Óleos e gorduras de adição vegetais e Pão.    

No contexto da actividade física no desporto as correlações significativas verificaram-se 

positivas para o consumo de Sopa, legumes e frutos frescos, Lacticínios com teor de gordura 

reduzida, Carnes magras, peixes, moluscos e mariscos, Pão, Flocos de cereais e frutos secos. 

A associação verificou-se também positiva para o consumo de Refrigerantes e sumos, e de 

Café, chá e infusões apenas para a mãe. 

 

 

 

 



 

 135 

   Tabela 3 - Matriz de correlação de Pearson - Consumos alimentares e actividade física 

** Correlação  significativa para o nível 0,01 (2-entradas) 
  * Correlação  significativa para o nível 0,05 (2-entradas) 

 
Legenda 

AçDoces - Açúcar e doces; SopaLegF - Sopa, legumes e frutos frescos; Álcool - Bebidas alcoólicas; RefrigS - Refrigerantes e sumos; 

CafeCha - Café, chá e infusões; ComRapMo - Comida rápida e molhos; LactGord -Llacticínios gordos; LactMenGor - Lacticínios com teor 
de gordura reduzida; CarVerm - Carnes vermelhas; CarGord - Produtos cárneos com elevado teor de gordura; CarMag - Carnes magras, 

peixes, moluscos e mariscos; OleoGorVeg - Óleos e gorduras de adição vegetais; OleoGorAnim - Óleos e gorduras de adição animais; Pão - 

Pão; FlocCerea - Focos de cereais; MABL - Massa, arroz, batata e leguminosas; BBB - Bolos, bolachas e biscoitos; Ovo - Ovo; Fprespaio - 
Fiambre, presunto e paio; Peiscons - Peixe em conserva; Chocolat - Chocolate em barra, em pó; Soblact - Sobremesas lácteas; Gelados - 

Gelados;  Ftrenlatad - Frutos enlatados; Frsecos - Frutos secos; Azeitonas – Azeitonas. 

 

 

 

5.2.3.6 - Frequências de consumo alimentar dos Pais e obesidade na criança 

Procedeu-se à comparação entre as frequências de consumo alimentar das famílias e os quatro 

níveis de classificação do estado nutricional da criança considerados (baixo peso, peso 

normal, pré-obesidade e obesidade) com aplicação da análise de variância (ANOVA). 

Verificou-se que há diferenças estatisticamente significativas (F=4,266; (p<0,05) entre a 

frequência de consumo do grupo alimentar lacticínios com teor de gordura reduzida nas 

famílias de crianças com peso normal e nas com pré-obesidade. Com recurso ao teste “Post 

Hoc” de Scheffe verificámos que a média de frequência de consumo de lacticínios com teor 

de gordura reduzida é significativamente maior nas famílias das crianças com pré-obesidade, 

face às famílias com crianças de peso normal (Anexo X). 

 

 

Variáveis  

IndTrabMae 

 

IndTrabPai 

 

InDespMãe 

 

InDespPai 

 

IndLazMae 

 

IndLazPai    

 

IndAcFisMae 

 

IndAcFisPai 

AçDoces -0,008  -0,037 -0,055  0,000 -0,071* -0,021 -0,068* -0,019 

SopaLegF -0,058  -0,105**  0,148**  0,088**  0,008  0,078*  0,081*  0,068* 

Álcool -0,003  -0,002 -0,023  0,000 -0,041 -0,054 -0,036 -0,033 

RefrigS  0,029   0,045  0,073*  0,014  0,071*  0,059  0,102**  0,053 

CafeCha -0,009  -0,008  0,123**  0,035  0,017  0,016  0,088**  0,027 

ComRapMol -0,003  -0,021  0,001  0,098** -0,011  0,016 -0,007  0,053 

LactGord  -0,003   0,050  0,030  0,049 -0,019  0,050  0,010  0,082* 

LactMenGord -0,063*  -0,070*  0,161**  0,122**  0,054  0,095**  0,106**  0,105** 

CarVerm -0,006   0,008  0,013  0,024 -0,093** -0,030 -0,040 -0,002 

CarGord  0,047   0,106** -0,036 -0,002  0,066*  0,009  0,041  0,034 

CarMag -0,070*  -0,074*  0,160**  0,114**  0,020  0,070*  0,087**  0,072* 

OleoGorVeg -0,023  -0,064*  0,003 -0,038 -0,042 -0,018 -0,035 -0,057 

OleoGorAnim -0,017   0,001  0,040  0,095**  0,006  0,031  0,024  0,078* 

Pão -0,041  -0,083*  0,084**  0,080*  0,015  0,094**  0,041  0,075* 

FlocCerea -0,012  -0,015  0,154**  0,108**  0,060  0,067*  0,124**  0,100** 

MABL  0,045   0,005  0,018  0,041 -0,007  0,053  0,032  0,058 

BBB  0,013  -0,042  0,041  0,063  0,059  0,094**  0,070*  0,083* 

Ovo  0,012   0,046 -0,012  0,023  0,071*  0,048  0,046  0,051 

Fprespaio  0,013   0,039  0,019 -0,002  0,005 -0,005  0,019  0,003 

Peiscons  0,002  -0,054 -0,016  0,023 -0,021  0,000 -0,018 -0,001 

Chocolat -0,021  -0,032  0,008  0,061 -0,043 -0,017 -0,023  0,020 

Soblact  0,108**   0,067* -0,005 -0,024  0,031  0,036  0,058  0,026 

Gelados  0,068*   0,029  0,020  0,036  0,041  0,082*  0,063*  0,066* 

Ftrenlatad  0,099**   0,093**  0,041  0,050  0,068*  0,027  0,103**  0,066* 

Frsecos  0,002  -0,017  0,137**  0,122**  0,075*  0,052  0,132**  0,097** 

Azeitonas  0,056  -0,008  0,001 -0,017  0,027  0,021  0,038 -0,005 
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5.3 - DISCUSSÃO 

 

O aumento da prevalência do peso excessivo e da obesidade à escala mundial, particularmente 

nas últimas décadas, levou à caracterização da obesidade como uma verdadeira epidemia 

global e a considerá-la, no início do século XXI, como um dos maiores problemas de saúde 

pública deste século (Onis e Blossner, 2000; WHO, 2000; Sakamoto [et al] 2001; Nobre [et 

al] 2004; Lissau [et al] 2004; IOTF, 2005). Já em 1997 a obesidade tinha sido definida como 

uma doença crónica no Consenso Internacional da Obesidade realizado em Washington DC. 

Esta definição foi inicialmente atribuída à obesidade do adulto mas, a sua ocorrência e os 

valores de prevalência verificados em todas as idades, levou a que também na criança a 

obesidade adquirisse estatuto de doença (Cole [et al] 2000; Nobre [et al] 2004; BMA, 2005). 

Vários factores são considerados na génese da obesidade, sendo por isso referida com uma 

etiologia multifactorial. No entanto, este aumento dramático da sua prevalência sugere que 

esteja sobretudo relacionada com hábitos e comportamentos, traduzidos por determinados 

estilos de vida. O ambiente parece assim assumir um importante papel neste contexto. 

(Rosenbaum e Leibel, 1998). A existência de um ambiente que seja favorecedor do 

desenvolvimento da obesidade, poderá considerar-se um ambiente obesogénico, que é urgente 

conhecer e definir. No caso das crianças, devido às particularidades do seu complexo processo 

de crescimento e de desenvolvimento, o ambiente e, em especial, o ambiente familiar, 

assumem um papel de grande responsabilidade, centrado nos estilos de vida adoptados com 

destaque para os hábitos alimentares e de actividade física. 

A revisão sistemática da literatura realizada numa fase inicial contribuiu com alguma 

informação mas revelou a necessidade de mais investigação nesta área, para perceber como é 

que a família e os seus estilos de vida influenciam o desenvolvimento do excesso de peso e a 

obesidade na criança em idade pré-escolar. Assim, dadas as características das crianças em 

idade pré-escolar e a susceptibilidade à influência dos estilos de vida parental, assumimos 

como importante um estudo desta matéria, para conhecer a dimensão da prevalência do peso 

excessivo e da obesidade nestas crianças, os estilos de vida das suas famílias, e as relações 

que se estabelecem.   

 

Prevalência do peso excessivo na criança 

A população, deste estudo foi constituída por 1111 crianças que frequentaram o ensino pré-

escolar no ano lectivo 2006-2007 e suas famílias, na Beira Interior Sul, que compreende os 
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concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Penamacor e Vila Velha de Ródão. A idade 

variou entre 39 meses (3 anos) e 77 meses (6 anos), com média de 58,47 meses (4,41 anos). 

Verificando-se uma frequência de crianças do sexo masculino (52,66%) ligeiramente superior 

ao feminino (47,34%), assim como em todos os grupos etários.  

Há um claro predomínio de crianças no concelho de Castelo Branco relativamente aos outros 

concelhos, o que se traduz numa assimetria na distribuição das crianças pela região com uma 

grande concentração no concelho referido. Estes dados confirmam a dinâmica populacional 

na região, determinada por uma concentração neste concelho e uma perda sistemática de 

população nos restantes, particularmente da população jovem como era previsível, dadas as 

características do mesmo e, consequentemente do número de crianças (INE, 2002). 

A avaliação do estado nutricional, revelou valores que consideramos elevados de peso 

excessivo e particularmente de obesidade, e valores baixos para a classificação baixo peso, 

havendo pouca expressão epidemiológica de magreza. Assim, verificou-se uma prevalência 

de peso excessivo de 27,72%, dos quais 15,66% correspondem a pré-obesidade e 12,06% a 

obesidade. Tinham baixo peso 3,51% das crianças.  

As crianças do sexo feminino apresentavam peso excessivo em 28,33% dos casos e as do sexo 

masculino em 27,18% dos casos. As meninas apresentavam obesidade em 12,93% dos casos e 

os meninos em 11,28% dos casos. Não encontrámos diferenças acentuadas ente sexos, 

verificando-se no entanto valores mais elevados para o sexo feminino.  

Relativamente à distribuição dos valores destas prevalências por sexo e idade verifica-se que 

o peso excessivo é um fenómeno crescente ao longo da idade pré-escolar, particularmente nas 

meninas. Em relação ao fenómeno obesidade verifica-se uma evolução dos 3 para os 6 anos 

de idade, acentuada no sexo feminino, enquanto que nas crianças obesas do sexo masculino, o 

fenómeno aparece-nos com uma característica que denominámos de iô-iô, diminuindo dos 3 

para os 4 anos, mas com aumento aos 5 anos e diminuindo novamente aos 6 anos. 

 

Na análise das prevalências em cada um dos concelhos, verificámos ser o concelho de Castelo 

Branco, o que apresenta valores mais idênticos aos da região. Este concelho apresenta uma 

prevalência do peso excessivo de 27,43%, sendo 15,04% para a pré-obesidade e 12,39% para 

a obesidade. Os concelhos de Penamacor e de Vila Velha de Ródão, com valores muito 

próximos entre eles, são os que apresentam prevalências mais elevadas tanto no que concerne 

à pré-obesidade (20,31% e 21,43%), como em relação à obesidade (15,63% e 16,67%), sendo 

a prevalência do peso excessivo bastante superior à verificada na região, respectivamente de 
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Obesidade - 4,95% 

 

35,94% e 38,1%. As prevalências mais baixas verificaram-se no concelho de Idanha-a-Nova, 

com 20,79% para o peso excessivo e 4,95%, para obesidade, sendo esta prevalência bastante 

inferior à da região. 

Na figura 12 podemos observar as diferentes prevalências, relativamente à pré-obesidade e 

obesidade, encontradas nas crianças em idade pré-escolar da Beira Interior Sul e dos seus 

quatro concelhos.  

 

Figura 13 - Prevalência da pré-obesidade e obesidade na Beira Interior Sul e nos seus concelhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perante estes resultados constatamos que o peso excessivo e a obesidade, não se 

desenvolveram particularmente nas zonas urbanas, como tem sido referenciado (Onis e 

Blossner, 2000; WHO, 2000; Lissau [et al] 2004; IOTF, 2005) pois também se verificaram e 

com valores dos mais elevados em zonas predominantemente rurais.  

As diferentes prevalências encontradas podem traduzir um comportamento sócio-cultural e 

até geográfico do peso excessivo e obesidade, como verificado em regiões do Brasil (Lobstein 

and IOTF Report for WHO, 2004). São concelhos com características populacionais e 

tipologias diferentes, integrados numa região rica em contrastes geográficos e com recursos, 

acessibilidades e dinâmicas também diferentes (INE, 2001). 

Não sendo conhecidos outros valores destas prevalências na região e concelhos em estudo, a 

comparação estabelece-se com os resultados do estudo de Rito (2006) também com crianças 
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entre os 3 e os 6 anos de idade no concelho de Coimbra, em que foi encontrada uma 

prevalência de peso excessivo de 23,6%, pré-obesidade de 16,9% (13,6% nos rapazes e 20,4% 

em raparigas) e de obesidade de 6,7% (6,5% e 6,9%, respectivamente, em rapazes e 

raparigas). Podemos então referir que na Beira Interior Sul embora a prevalência do peso 

excessivo, 27,72% (15,66% pré-obesidade e 12,06% obesidade) seja inferior à verificada no 

concelho de Coimbra, a prevalência da obesidade é bastante superior. Nas idades referidas há 

ainda o estudo de Afonso (2008) que encontrou valores de pré-obesidade 16%, este bastante 

próximo do que encontrámos, e de obesidade de 18% (Antunes e Moreira, 2011). De 

salvaguardar, no entanto as diferentes metodologias. 

Estes preocupantes valores da prevalência da obesidade inserem-se no contexto mundial. O 

estudo do NHANES, em crianças dos 2 aos 5 anos, apresentou uma prevalência da obesidade 

de 12,4% (IOTF, 2006), que consideramos muito próxima da encontrada neste estudo. 

Anderson e Whitaker (2009) num estudo sobre prevalência da obesidade em crianças de 4 

anos de idade de diferentes raças/etnias realizado nos Estados Unidos, encontrou valores 

também elevados (de 12,8% a 31,2%) e diferenças entre os grupos, valores onde também se 

enquadram os que verificamos. Os dados apontam que o desenvolvimento do peso excessivo 

e da sua forma mais grave, ou seja, a obesidade tem sido constatado em idades cada vez mais 

precoces, especialmente em pré-escolares.  

Considerando-se a idade pré-escolar, como um dos períodos da vida mais vulneráveis para o 

desenvolvimento da pré-obesidade e obesidade (Dietz, 2004), podemos inferir que estas 

crianças, que já apresentam valores tão elevados de obesidade, ao longo do seu processo de 

crescimento, na adolescência e posteriormente na idade adulta, irão aumentar a sobrecarga 

ponderal se os seus estilos de vida não forem modificados. Apesar de não existirem dados 

anteriores que nos permitam afirmar a existência do aumento deste problema, os resultados 

deste estudo, só por si, constituem sem dúvida uma preocupação não apenas pelas 

complicações clínicas (morbilidade e mortalidade) associadas à obesidade, como também 

devido às consequência psico-sociais que têm sido descritas (Dietz, 1998; Oliveira e Variyam, 

2003; Fowler-Brown e Kahwati, 2004). 

 

Características sócio-demográficas da família e peso excessivo na criança  

Para melhor compreender o fenómeno do desenvolvimento da obesidade nas crianças em 

idade pré-escolar, procurámos neste estudo avaliar algumas características relacionadas com o 

ambiente familiar dessas crianças, nomeadamente a sua caracterização social e demográfica. 
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As famílias das crianças da Beira Interior Sul apresentaram um cenário sócio-económico e 

demográfico concordante com o contexto social nacional actual, com um agregado familiar 

pequeno, em que predomina a família nuclear com os pais biológicos (91,2%). A idade média 

das mães era de 33,5 anos e a dos pais de 36,3 anos. As habilitações literárias eram mais 

elevadas nas mães, uma vez que 54,2% dos pais tinham apenas o ensino básico e 54,1% das 

mães tinham mais do que 10 anos de escolaridade. Dos 23,0% das mães e dos 19,7% dos pais 

que frequentaram ou concluíram o ensino superior, 2,4% das mães e 1,6% dos pais possuíam 

formação pós-graduada. Estes resultados enquadram-se na realidade nacional, em que as 

mulheres apresentam melhor formação de nível mais elevado, que os homens. 

 

No que concerne à dimensão sócio-profissional a grande maioria dos Pais eram 

profissionalmente activos a tempo inteiro, com distribuição por todos os grupos profissionais 

considerados, embora houvesse 10,4% de mães donas de casa. O desemprego é superior nas 

mães (8,1%) o que é concordante com a realidade nacional na distribuição por sexo, mas com 

valor inferior ao encontrado para o País relativamente às mulheres (9,6 %) no ano de 2007. 

Em relação aos pais encontrámos neste estudo uma taxa de desemprego bastante baixa (3,3%) 

quando comparada com a taxa nacional para os homens (6,6%) nesse mesmo ano (INE, 

2007).  

A distribuição das mães e dos pais pelos diferentes grupos profissionais foi, em alguns grupos 

bastante diferente, o que era de esperar de acordo com as diferenças encontradas relativas às 

habilitações literárias. Os resultados, de uma forma global, são sugestivos de uma relação 

directa entre o nível de escolaridade e a ocupação profissional, uma vez que há uma maior 

frequência de mães por grupos profissionais para os quais são exigidos níveis de escolaridade 

mais elevados. 

Os dados não revelaram diferenças significativas entre as pessoas que moram com a criança, o 

número de irmãos, e a escolaridade da mãe e do pai com o peso excessivo (pré-obesidade e 

obesidade) na criança.  

Relativamente à actividade profissional dos Pais verificou-se haver uma relação significativa 

com o estado nutricional da criança, no que concerne ao peso excessivo, mas não em relação à 

obesidade, estabelecendo-se associação entre as crianças com peso excessivo e sem peso 

excessivo e o grupo profissional em se enquadrava a actividade profissional principal da mãe 

(800 casos, 76,6%) e do pai (906 casos, 86,7%). 
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Verificámos que o peso excessivo, à semelhança de outros estudos, surge de forma transversal 

em todos os grupos socioprofissionais, embora a maior prevalência se verifique em grupos de 

enquadramento socio-económico mais desfavorecido (Mei, [et al] 1998; WHO, 1998; Onis e 

Blossner, 2000; WHO, 2000; Padez [et al] 2005; Sakamoto [et al] 2001; Nobre [et al] 2004; 

Lissau [et al] 2004; IOTF, 2005).  

Embora não tivéssemos encontrado uma associação significativa entre a escolaridade dos Pais 

e o peso excessivo da criança, a análise feita em função da actividade profissional e a 

associação encontrada entre os grupos que classificam as diferentes profissões dos Pais, e 

considerando que cada grupo inclui profissões que têm em comum a formação exigida, 

podemos inferir que a menor prevalência do peso excessivo (e obesidade) surge em famílias 

com formação literária mais elevada, uma vez que estas estarão incluídas também nos grupos 

socio-económicos mais favorecidos. O excesso de peso e obesidade é habitualmente mais 

frequente nos níveis socio-económicos mais baixos (Seidell, 2002), o que é concordante com 

os resultados encontrados neste estudo. 

É por isso extremamente importante conhecer essas características familiares para perceber o 

contexto em que a criança cresce e se desenvolve.  

É amplamente reconhecido que a família exerce influência educativa e formativa na criança, 

particularmente na idade pré-escolar, sobre a adopção de determinados estilos de vida, como 

os hábitos alimentares e de actividade física, tão determinantes no estado nutricional da 

criança (Whitaker [et al] 1997; Cutting [et al] 1999; Fogelholm [et al] 1999; Birch e Fisher, 

2000; Wardle [et al] 2002; Faith; Berkowitz [et al] 2004; Hudson 2005). O nível sócio-

económico e educacional das famílias, associado à influência ambiental e cultural, é factor 

determinante na adopção de comportamentos, nomeadamente a nível dos estilos alimentares, 

como o tipo de alimentos consumidos, e na prática de actividade física, seja no lazer ou no 

tipo de modalidades desportivas seleccionadas.  

 

Actividade física habitual da família e peso excessivo na criança 

A frequência da prática de algum tipo de modalidade desportiva encontrada nos Pais é 

ligeiramente inferior à verificada, para a mesma faixa etária, em outros estudos realizados em 

Portugal (Santos [et al] 2008), sendo, no entanto, também maior nos homens do que nas 

mulheres e com alguma diferença em relação ao sexo na natureza das modalidades.  

Após análise dos resultados obtidos, relativamente ao índice de Actividade Física, 

constatámos variações nos seus valores médios, de acordo com o sexo, sendo ligeiramente 
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mais elevado para os pais do que para as mães. Na população deste estudo verificou-se que a 

pontuação no índice de desporto para a mãe (2,03) e para o pai (2,28) foi a mais baixa de 

todas, seguindo-se o índice relativo ao tempo livre (2,57 e 2,63) e como mais elevado o índice 

no trabalho (2,81 e 2,85). Este resultado era de esperar uma vez que “trabalho” estava 

relacionado à ocupação principal dos pais das crianças, sendo na actividade física ocupacional 

que os pais têm uma maior gasto energético médio. Este dado é importante em relação à saúde 

dos Pais, pois presume-se que haja uma relação inversa e significativa entre níveis de 

actividade física no trabalho e doenças cardiovasculares (Florindo [et al] 2004). No entanto 

em relação às crianças parece ter uma importância inversa na medida em que as crianças, em 

geral, não se relacionam com os pais durante o período ocupacional. 

Constatámos que os pais têm maior pontuação em todos os índices do que as mães. A maior 

diferença verificou-se no desporto, o que está relacionado certamente com o facto de aqueles 

praticarem mais desporto. Provavelmente o facto de terem um trabalho mais sobrecarregado, 

desde horários, a carregar pesos, trabalhar em pé e a andar, condiciona os Pais a terem uma 

maior adesão ao sedentarismo nos seus tempos livres ou de lazer. Por outro lado, a 

interioridade desta região, com forte influência cultural poderá condicionar não só os hábitos 

da prática de desporto mas também os papéis e funções familiares assumidos pelos Pais, em 

função do sexo, o que poderá justificar a diferença encontrada relativamente aos pais e à 

mães, nos índices da actividade física no desporto e nos tempos livres.  

As responsabilidades familiares no ambiente do lar, nomeadamente a realização das 

actividades domésticas que implicam a satisfação das necessidades básicas, como a 

alimentação e a higiene, poderão, em associação ao sexo feminino, limitar as actividades nos 

contextos referidos, com tendência para uma adesão a comportamentos sedentários. Tal facto 

pode ainda dever-se e de acordo com Padez (2002) a modificações sociais e de padrões 

laborais. 

A constatação de que a actividade física é tanto para as mães como para os pais das crianças 

mais intensa nos seus contextos de trabalho do que nos seus tempos livres, enquadra-se na 

tendência verificada nas últimas décadas, num padrão de aumento de estilo de vida sedentário 

que tem sido adoptado pelas populações da maioria dos países desenvolvidos, com destaque 

para os países do Sul da Europa, onde se inclui Portugal (Martinez Gonzalez [et al] 2001; 

CDC, 2003; European Commission, 2003; Santos [et al] 2008). 

A componente relacionada com a actividade física no tempo livre ou de lazer, é sem dúvida 

uma das mais importantes no campo da saúde pública, uma vez que esta prática regular é 
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considerada factor protector para diversas doenças crónicas e para os factores de risco que 

delas advêm, onde se inclui a obesidade (Pate [et al] 1995). Por outro lado, e no caso particular 

deste estudo, será certamente neste contexto que se espera que a relação entre os Pais e os 

filhos mais se estabeleça, servindo os primeiros de modelos.  

A forma como os Pais vivenciam o seu tempo livre, de forma pouca activa, valorizando as 

actividades mais sedentárias, será o comportamento que a criança observa, que a criança 

aprende e que certamente adoptará. Pois, como sabemos, de entre os vários aspectos da vida 

em família que podem influenciar o estilo de vida da criança, incluem-se os hábitos de 

actividade física e de actividade sedentária (Kaplan, Liverman e Kraak, 2004). Isto é 

particularmente importante, na medida em que vários estudos têm revelado que a actividade 

física é essencial na prevenção do peso excessivo na criança, estando mesmo associado a um 

baixo risco do seu desenvolvimento em crianças em idade pré-escolar (Klesges e Klesges, 

1995; Moore [et al] 1995). 

As crianças dos dois sexos desenvolverão comportamentos mais activos durante a sua 

infância e adolescência se estiverem expostas a modelos que sejam fisicamente activos 

(Garcia [et al] 1995), neste caso, os seus Pais. Fogelholm [et al] (1999), referindo-se ao papel 

dos pais na actividade física e desenvolvimento da obesidade na criança, são de opinião que a 

inactividade na relação dos pais com os filhos, isto é, uma actividade mais sedentária, tem 

uma influência mais forte do que uma actividade física mais intensa. Não havia evidência 

deste achado na idade pré-escolar da criança.  

Relativamente a este estudo, verificámos que os pais das crianças com obesidade têm 

efectivamente uma prática desportiva menos intensa (F=3,892; p<0,01), pelo que se presume 

que a actividade física dos pais, no que concerne à prática de desporto possa influenciar o 

desenvolvimento da obesidade na criança, isto é, pais com práticas menos intensas poderão ter 

filhos com obesidade.  

Considerando que, e de acordo com vários estudos (Santos [et al] 2008), há uma diminuição 

da prática de actividade física com a idade, os resultados encontrados neste estudo, 

relativamente aos índices de actividade física dos Pais e tendo em conta os valores de 

prevalência do peso excessivo e particularmente da obesidade na criança em idade pré-

escolar, parecem-nos preocupantes. Acresce preocupação na medida em que sabemos que em 

Portugal (à semelhança dos outros países da Europa do Sul e de vários da Europa de Leste) os 

níveis de prática de actividade física são muito baixos, quando comparados com os 

verificados no Norte da Europa (European Commission, 2003).  
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Os resultados traduzem também que um maior nível de escolaridade do pai e da mãe está 

relacionado com um maior índice de desporto, pelo que podemos inferir que a obesidade se 

desenvolve sobretudo em crianças cujos pais apresentem menores habilitações literárias. A 

associação entre níveis educacionais mais baixos e níveis mais baixos de práticas desportivas 

foi encontrado em vários estudos e poderá estar relacionado com crenças e atitudes menos 

favoráveis a essa mesma prática (Santos [et al] 2008). 

Esta situação alerta para a necessidade de mudar em primeiro lugar os hábitos dos Pais, dando 

lugar a estilos de vida mais activos, para que as crianças tenham aprendizagens diferentes e de 

modo a que mais facilmente se intervenha junto deles (Armstrong e Welsman, 1997; 

Vasconcelos e Maia, 2001). 

A intervenção implica a definição de estratégias a desenvolver na área da saúde, mais ou 

menos específicas, de forma a que sejam efectivas para os objectivos traçados, devidamente 

avaliadas, considerando sempre os determinantes, os contextos pessoais, familiares, laborais e 

da comunidade, que possam condicionar a actividade física habitual (no trabalho, no desporto 

e no tempo livre ou de lazer) dos indivíduos e suas famílias, e particularmente das crianças e 

seus Pais. Isto pressupõe que se estabeleçam relações com as famílias (Pais) das crianças, 

sobretudo daquelas com pré-obesidade e obesidade, em proximidade, tentando perceber as 

razões que as levam a adoptar determinados estilos de vida, ajudando-as a compreender as 

necessidades de mudança para estilos mais activos, motivando-as para tal, sempre numa 

perspectiva de promoção e protecção da saúde familiar e da criança em particular, visando o 

seu crescimento e desenvolvimento saudável e a prevenção da obesidade. 

 

Hábitos alimentares da família e peso excessivo na criança 

Como tem sido referido a obesidade surge, portanto, como a consequência da interacção dos 

factores genéticos com os factores ambientais, nomeadamente os estilos de vida. Sabemos que 

uma alimentação não equilibrada associada a estilos de vida sedentários conduziu a obesidade 

a um problema de saúde à escala mundial e a um fenómeno crescente. Compreender o estilo 

alimentar afigura-se, por isso, fundamental no âmbito da prevenção do peso excessivo. 

O estudo dos hábitos alimentares das famílias das crianças foi realizado a partir das respostas 

ao questionário de frequência alimentar, como é habitualmente feito a nível internacional, 

sobretudo quando se pretende estudar a associação entre a alimentação e o desenvolvimento 

de determinadas patologias, como a obesidade (Willett, 1998). 
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O nosso interesse não residia na quantificação dos consumos alimentares da mãe e do pai, 

mas em conhecer os alimentos ou grupos alimentares mais consumidos pela família, aos quais 

a criança estará mais exposta.  

Pela análise dos dados pudemos observar que nos hábitos alimentares destas famílias, não 

sobressaiu nenhum padrão, verificando-se que todos os grupos alimentares são referidos como 

consumidos, embora, com frequências diferentes. A constatação de que os hábitos alimentares 

das famílias das crianças incluem uma combinação de um conjunto alargado de alimentos e 

não apenas o consumo de um determinado grupo de alimentos, poderá estar associada ao 

desenvolvimento da obesidade, sobretudo se forem consumidos em quantidade, como refere 

McCarthy [et al] (2006). 

 

A análise majorativa dos consumos alimentares, realizada numa lógica de consumo diário, 

semanal e mensal, permitiu-nos conhecer os alimentos mais consumidos por estas famílias em 

cada um dos grupos alimentares. 

As famílias referem um consumo diário de produtos lácteos representados sob a forma de leite 

meio-gordo e iogurtes (não natural), frutos frescos e produtos hortícolas, estes representados 

nas sopas de legumes e nas saladas. Há ainda referência a azeite, pão branco e tostas, açúcar e 

café. Estes consumos diários são bastante similares aos verificados no estudo sobre o 

consumo alimentar no Porto, realizado por Lopes [et al] (2006). De acordo com dados do INE 

(2003) houve um aumento do consumo de produtos lácteos, seguido da carne e derivados e 

mais moderado de produtos hortícolas e frutas, o que não é totalmente concordante com o 

verificado nestas famílias.  

Embora haja referência ao efeito benéfico do consumo destes produtos sobre o peso e a 

gordura corporal, (Elwood, Hugues e Fehily, 2006), há que considerar as diferenças 

nutricionais entre os diferentes produtos e a quantidade que possa ser ingerida.  

Em relação ao leite verifica-se que um teor de gordura reduzida é preferencial a um teor 

elevado, como também foi verificado por Camolas [et al] (2008).  

O consumo diário de sopa de legumes, de saladas e de fruta fresca é um aspecto importante 

nos hábitos alimentares e protector contra o peso excessivo e obesidade (WHO, 2003). As 

crianças em idade pré-escolar tendem a preferir os alimentos que estão disponíveis em casa 

(Birch e Fisher, 2000) e a preferência por frutas e legumes é mais elevada quando estão 

acessíveis e prontas para consumir em saladas (Birch e Fisher, 1998). 
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Hudson (2005) verificou que famílias de crianças que gastam mais dinheiro em fast food 

comem menos vegetais, o que nos leva a inferir que quando as famílias têm um maior 

consumo de produtos hortícolas terão uma alimentação mais equilibrada, do ponto de vista 

calórico. Este hábito alimentar é considerado como saudável e, se a criança se familiarizar 

com ele, poderá constituir-se protector do desenvolvimento da obesidade (WHO, 1998; 2003; 

Wardle, 2007).  

Embora apenas especulativo, o consumo de açúcar poderá estar associado ao de café e a ser 

assim, leva-nos a pensar que será sobretudo feito fora do ambiente de casa e até, durante o 

período de trabalho. 

No consumo semanal de alimentos por estas famílias, sobressai a carne, preferencialmente de 

porco embora também haja bastante consumo de carnes brancas como o frango, perú e 

coelho, a que se associam o fiambre, presunto e paio. Nota-se um maior consumo de manteiga 

relativamente à margarina. Há também um consumo semanal de arroz, massa, batatas (não 

fritas), legumes, hortaliças e sumos de fruta.  

O consumo de peixes, tão importante nos hábitos alimentares e, particularmente nos das 

crianças, é referido como mensal. Constata-se uma situação curiosa nos hábitos alimentares 

destas famílias. Quase não há consumo diário de carne e o consumo de peixe é bastante 

reduzido, sendo o seu consumo mensal. Esta situação pode traduzir algum desequilíbrio 

nutricional (WHO, 2003).  

Também verificamos que os refrigerantes, a comida rápida (fastfood), de cafetaria e molhos 

quase não são consumidos diariamente, sendo o seu maior consumo mensal. Terá certamente 

a ver com a componente rural desta região, onde a oferta destes alimentos ainda é limitada. 

Os hábitos alimentares destas famílias apresentam com menor média de consumo, alimentos 

com teor de gordura mais elevada de que destacamos os lacticínios gordos, produtos cárneos 

com teor de gordura elevada e a comida rápida e molhos. No entanto, também não se 

verificou um consumo equilibrado de outros alimentos imprescindíveis no crescimento da 

criança, como o caso dos peixes. Estas frequências de consumos e as correlações positivas 

verificadas entre os vários alimentos e grupos de alimentos, embora sendo correlações fracas 

permitiu-nos perceber que os hábitos alimentares das famílias poderão enquadrar-se em dois 

grandes grupos, cada um constituído por alimentos com características nutricionais 

semelhantes. Dá consistência a esta ideia o facto de se terem verificado correlações negativas, 

embora também fracas, entre o consumo de sopas, legumes e frutas frescos e o de produtos 

cárneos com elevado teor de gordura. Estes diferentes comportamentos alimentares podem 
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estender-se à criança se lhe forem servidos (Epstein [et al] (2001). Poderão resultar de uma 

preocupação com as escolhas alimentares ou com alguma dificuldade em aceder a outros 

alimentos.  

Consumos alimentares serão diferentes nas famílias, na dependência do seu nível de 

escolaridade, pois encontrámos diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes 

níveis e frequências de consumos de alguns grupos (Lopes [et al] (2006). Pais com nível de 

escolaridade superior têm um maior consumo de alimentos considerados mais saudáveis como 

Sopa, legumes e fruta, lacticínios com teor de gordura reduzida, carnes magras e peixes. Estes 

consumos correlacionam-se também positivamente com os índices de actividade física dos 

Pais, particularmente em relação à prática no desporto e negativamente com a actividade 

física no trabalho. À medida que aumenta o nível de escolaridade dos Pais, diminui o 

consumo de alimentos onde se incluem Produtos cárneos com elevado teor de gordura, 

Fiambre, presunto e paio, Sobremesas lácteas e Frutos enlatados.  

Não se verificaram diferenças significativas nos consumos alimentares em relação ao estado 

nutricional da criança, exceptuando-se o facto de que o consumo de lacticínios com teor de 

gordura reduzida é significativamente maior nas famílias das crianças com pré-obesidade, 

face às famílias com crianças de peso normal. 

Sobressai desta análise um padrão familiar em que hábitos alimentares com consumo de 

produtos com teor de gordura reduzida, sopas, legumes, frutas e pão, está associado a níveis 

de escolaridade mais elevados e práticas de actividade física mais intensa no desporto. Por sua 

vez, verificámos que uma prática de desporto menos intensa dos pais está associada à 

obesidade das crianças.  

Tem sido descrito que o nível socio-económico tem uma influência maior no crescimento da 

criança e, consequentemente no desenvolvimento do peso excessivo e obesidade, do que os 

aspecto étnicos e geográficos verificando-se uma maior prevalência nas classes socio-

económicas mais elevadas (Troiano [et al] 1995; Martorell [et al] 1998). Nos países 

desenvolvidos a prevalência da obesidade revela-se maior nas classes mais desfavorecidas 

(Sunnegardh [et al] 1986; Lobstein and IOTF repot for WHO, 2004; Padez [et al] 2004). A 

obesidade traduz-se, por isso, numa doença crónica sem estatuto social assumido. 

Pelo exposto, podemos inferir que famílias em que os estilos de vida em relação ao hábitos 

alimentares e de actividade física se enquadram no padrão apresentado poderão constituir-se 

para a criança, ambientes influenciadores de comportamentos mais saudáveis e 

consequentemente protectores do desenvolvimento do peso excessivo e da obesidade. 
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________CAPÍTULO 6 - PARTE II: RESULTADOS E DISCUSSÃO________ 

 

Na PARTE II do estudo, enquadrada no paradigma qualitativo, procurámos responder às duas 

últimas questões de investigação, a partir da análise de conteúdo das entrevistas realizadas às 

mães das crianças com obesidade, como explicitado no Capítulo 4 referente aos métodos. Esta 

parte da investigação assenta nos pressupostos teóricos da Teoria das Transições de Meleis 

(Meleis [et al] 2000). Este referencial teórico subsidiou as reflexões sobre o fenómeno em 

estudo e sustentou a compreensão do processo de transição para a parentalidade na idade pré-

escolar das crianças com obesidade. 

Neste capítulo procede-se à caracterização das famílias participantes, e à apresentação e 

análise dos resultados. 

 

 

6.1 - CARACTERIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS  

 

Fez-se uma breve caracterização das famílias participantes a partir dos dados presentes nos 

questionários e confirmados no momento da entrevista. As cinco famílias seleccionadas de 

acordo com os critérios definidos, fizeram-se representar nas entrevistas pelas mães (capítulo 

4) que foram identificadas para análise com a letra E seguida de um número de 1 a 5.  

No quadro 61 apresenta-se uma síntese das características sócio-demográficas das famílias.  

As famílias participantes eram do tipo nuclear. Três famílias manifestaram ter uma relação de 

proximidade com a família extensa, sobretudo aos fins-de-semana, particularmente com os 

avós, podendo assim contar com o seu apoio, numa relação mais intensa. Na sociedade 

moderna a família tende a reduzir-se à família nuclear, mantendo várias funções, de que 

destacamos a socialização primária da criança. Ocorre a interiorização de alguns aspectos 

educacionais que serão posteriormente generalizados pela criança (Berger e Luckmann, 1985; 

Serapione, 2005). 
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A criança obesa era do sexo masculino em duas famílias e do sexo feminino em três. As mães 

apresentaram idades compreendidas entre os 35 e os 43 anos e os pais entre os 37 e os 43 

anos. Em todas as famílias, a mãe e o pai eram casados.  

Relativamente ao número de filhos, aquando da avaliação do estado nutricional, embora três 

crianças fossem filhos únicos, no momento da entrevista apenas uma criança não tinha 

irmãos. Em duas famílias tinham nascido filhos, sendo que, numa delas, foram gémeos.  

Os Pais das crianças apresentam perfis diferentes no que concerne ao nível de escolaridade, à 

actividade profissional e à prática de desporto. Relativamente ao nível de escolaridade, o 

ensino superior verificou-se em ambos os Pais numa família e apenas num em duas famílias. 

Quase todos os grupos profissionais estão representados nas famílias. A diversidade das 

profissões é concordante com as suas habilitações literárias.  

 

 

Quadro 61 - Caracterização das famílias das crianças que constituíram os estudos de caso 

FAMÍLIA  E1 E2 E3 E4 E5 

Sexo da criança 

obesa 
Masculino Feminino Masculino Feminino Feminino 

Número de filhos  1 4 2(1)* 2 3(2)* 

Idade  

- Mãe  

- Pai 

 

37 anos 

39 anos 

 

43 anos 

42 anos 

 

35 anos 

38 anos 

 

40 anos  

37 anos 

 

41 anos 

43 anos 
Estado Civil dos 

Pais 
Casados Casados Casados Casados Casados 

Nível de 

escolaridade 

- Mãe 

- Pai 

 

 

Ensino Superior  

Ensino Superior 

 

 

Ensino Superior  

Ensino Básico 

 

 

Ensino Secundário 

Ensino Superior  

 

 

Ensino Básico 

Ensino Básico 

 

 

Ensino Básico 

Ensino Básico 

Profissão 

- Mãe 

- Pai 

 

Grupo 4 

Grupo 1 

 

Grupo 2 

Grupo 5 

 

Grupo 6 

Grupo 6 

 

Grupo 9 

Grupo 7 

 

Grupo 5 

Grupo 5 

Prática de desporto  

- Mãe 

- Pai 

 

Não 

Não 

 

Não  

Não 

 

Não 

Sim  

 

Sim 

Sim 

 

Não 

Não 
Legenda  
* crianças nascidas após a avaliação do estado nutricional da criança em estudo. 

G 1 - Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores  de Empresas; 

G 2 - Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas; 
G 4 - Pessoal Administrativo e Similares; 

G 5 - Pessoal dos Serviços e Vendedores; 

G 6 - Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas; 
G 7 - Operários, Artífices e Trabalhadores Similares; 

G 9 - Trabalhadores não Qualificados 

 

 

Os pais experienciam a vivência da parentalidade na idade pré-escolar da criança. Mas, sendo 

a criança obesa, e a obesidade uma doença, vivem também o processo de adaptação a esta 

situação, que precisam encarar como tal. A vivência do papel parental desenvolve-se ao longo 

do ciclo vital, com mudanças de acordo com a fase de crescimento e desenvolvimento da 
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criança e implicando responsabilidades parentais diferentes no seu cuidado. A situação de 

doença pressupõe a adaptação a uma nova condição de vida, no sentido de compreender a 

doença e também, no caso particular da obesidade, aceitar a doença mas numa perspectiva de 

tentar reverter a situação. Implica uma mudança gradual (não repentina) de papéis, isto é, 

tempo para uma incorporação gradual de comportamentos e sentimentos do novo papel 

(Meleis [et al] 2000). O que pressupõe assumir a obesidade como doença que é, e a mudança 

comportamental em função disso, e portanto, uma redefinição dos papéis parentais. 

A apresentação, análise e discussão dos resultados que se apresentam nos capítulos seguintes 

revelam-nos como é vivenciado o processo de transição ao papel parental pelas mães das 

crianças em idade pré-escolar com obesidade. 

 

 

6.2 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

A exploração e interpretação dos dados, numa procura constante de significados que nos 

permitisse conhecer o fenómeno em profundidade fez, gradualmente, desaparecer os discursos 

dos participantes e emergir uma nova apresentação organizada em categorias e subcategorias, 

e que foram agrupadas em três temas: consciencialização sobre o problema obesidade na 

criança, atitude face à obesidade da criança e a vivência da parentalidade com uma 

criança obesa. A partir dos temas procede-se à apresentação e análise dos resultados, com 

referência a dados originais (segmentos de texto constituídos unidade de análise) 

exemplificados utilizando citações. 

 

 

6.2.1 - CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O PROBLEMA OBESIDADE NA CRIANÇA 

 

Neste tema incluímos três categorias: percepção em relação ao estado nutricional da 

criança; percepção da obesidade como problema de saúde; reconhecimento dos 

determinantes da obesidade na criança.  

As categorias, englobando treze subcategorias, evidenciadas no quadro seguinte, pretendem 

espelhar o que é sabido pelas mães sobre o problema obesidade do seu filho, o seu início, o 

conhecimento ou reconhecimento do que está a acontecer. 
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Quadro 62 - CONSCIENCIALIZAÇÃO DO PROBLEMA OBESIDADE NA CRIANÇA: categorias 

e subcategorias 

Categoria Subcategoria 

Percepção em relação ao estado 

nutricional da criança  

- Reconhecimento do peso excessivo na criança 

- Relutância em identificar a obesidade na criança 

- Identificação do início do problema 

Percepção da obesidade como 

problema de saúde  

- Consciente que a obesidade é uma doença  

- Reconhece problemas físicos associados à obesidade  

- Reconhece problemas psicológicos associados à obesidade  

Reconhecimento dos determinantes  

da obesidade na criança 

 

 

- Necessidade de muito alimento  

- O prazer de comer  

- Refeição escolar 

- Alimentação hipercalórica  

- Muitas horas sem comer 

- Herança genética 

- Período de doença 

 

 

Percepção em relação ao estado nutricional da criança 

Nesta categoria considerámos três subcategorias: reconhecimento do peso excessivo na 

criança; relutância em identificar a obesidade na criança; identificação do início do problema, 

em que as mães expressaram o seu sentir em relação à percepção que têm do estado 

nutricional do seu filho. 

Como iremos verificar pela análise das subcategorias, as mães reconhecem que os seus filhos 

têm peso em excesso, apesar de não referirem que a criança é obesa, e conseguem identificar 

o início deste problema reportando-o no geral à idade pré-escolar. 

 

A subcategoria Reconhecimento do peso excessivo na criança evidencia como é percebido 

pelas mães das crianças o peso corporal e a obesidade dos seus filhos. A sua percepção é 

relatada em termos do peso corporal e da sua adequação ou inadequação à criança, na medida 

em que reconhecem que os seus filhos têm “peso a mais”, “estão acima da média”, não 

sendo, portanto, normoponderais, o que nos levou a considerar que há um reconhecimento, do 

peso excessivo na criança, pela forma como se expressam. 

 Sabia que ele tinha peso a mais (E1) 

 Eu sei que ela tem excesso de peso (E2) 

 Tem excesso de peso, é, tem excesso de peso (E4) 

 

Mas essa percepção materna em relação ao peso está direccionada para “peso a mais” e não 

para a obesidade, embora todas as crianças tenham sido diagnosticadas como obesas, o que 
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reflecte uma percepção inadequada do estado nutricional do seu filho, ou pelo menos da 

forma como é manifestada essa percepção.  

A referência que é feita pelas mães do estado nutricional do filho sugere uma classificação 

mais ligeira, aparentemente menos grave, observando-se uma certa tendência para subestimar 

a situação, com expressões como: “… um bocadinho de peso a mais …”, “…tem um 

bocadinho de peso…” e “… acima da média…”, e que é baseada essencialmente no peso 

corporal.  

A referência aos termos “percentil”, “acima da média”, “acima de 95”, “proporcional à altura” 

e “percentil da obesidade” no discurso das mães, permitiu-nos perceber que têm algum 

conhecimento sobre os padrões de vigilância do crescimento da criança, mas não têm uma 

percepção correcta da classificação do respectivo estado nutricional. 

 

Relutância em identificar obesidade na criança: As mães têm uma percepção do peso 

excessivo da criança, identificando que a criança tem peso a mais mas percebe-se que sentem 

algum desconforto na referência à palavra obeso ou obesidade na criança, como é evidenciado 

por esta mãe ao referir  

 Nunca pensei que lhe fosse mesmo diagnosticada obesidade infantil. Sabia que ele tinha peso 

a mais … mas nunca obesidade infantil. Sabia que ele estava com um bocadinho de peso a mais … 

mas obesidade não (E1) 

 

 

A palavra obesidade não é referida para classificar o estado nutricional da criança. 

Apareceram palavras como “cheiinha”, “gordinha”, “fortinha”, o que denota um cariz mais 

afectivo para a classificação.  

A obesidade não é assumida com facilidade. Embora os pais reconheçam que os seus filhos 

têm peso em excesso e até possam ter conhecimento da existência de obesidade, preferem não 

os referir como tal, refugiando-se essencialmente nas designações já referidas em diminutivo. 

Igualmente se verificou uma conotação mais negativa para o uso do termo gorda, 

relativamente a forte, embora o termo gordinha fosse utilizado várias vezes.  

 Em relação à obesidade não tinha bem a certeza, mas via que ela estava… cheiinha, pronto, 

gordinha, …(E5) 

 

Embora ela seja fortinha …mas não é muito gorda. Mais fortinha. (E2) 

… Tu não és gorda, tu és forte. (E2) 
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Além de ser notória a dificuldade em fazer referência à palavra obesidade e obeso/a no 

discurso das mães, chegou mesmo a ser referido por uma mãe esse constrangimento  

 Acho que até o nome em si (arrepia-se), o nome custa, acho que é complicado, não é fácil, … 

…acho que não é fácil (E5) 

 

Uma mãe chegou mesmo a referir que o confronto com o termo surgiu com este estudo, 

quando da avaliação da criança na Parte I, e lhe foi diagnosticada obesidade 

… até diagnosticarem não. Nunca pensei que lhe fosse mesmo diagnosticada obesidade 

infantil…sabia que estava com um bocadinho de peso a mais, mas obesidade não. (E1) 

 

A surpresa advém também pelo facto de nem sempre os profissionais de saúde encararem a 

obesidade como doença e utilizarem o termo sem constrangimentos durante as consultas à 

criança e família, como é referido por esta mãe: 

A Dr.ª dizia que ela estava … pronto, gordinha, mas nunca falou em … estar já no percentil 

da obesidade, nunca falou. (E4) 

 

Entende-se daqui que a definição do peso excessivo, seja de pré-obesidade ou obesidade, são 

baseados nos valores do peso, e as mães assumem que as crianças pesam mais do que 

deveriam.  

 Queria que a … estivesse bem mais magrinha. (E4) 

 

 

Identificação do início do problema: Todas as mães conseguem identificar, com mais ou 

menos precisão, o momento a partir do qual a criança começou a apresentou peso em excesso. 

A idade entre os 3 e os 5 anos é apontada como o início do problema mesmo naquelas 

crianças que as mães referiram terem nascido “grandes”. 

 Ela nasceu grande … nasceu de 4 kg. Era uma bebé mesmo grande e pronto, a partir daí foi 

sempre, …foi sempre assim, foi sempre assim, … aos 5 anos disparou muito mais para cima… (E2) 

 

 Foi ali entre os 3 e os 4 anos que … começou a engordar. (E4) 

 

 … aos 4 anitos, 4 anitos, sim. Por volta dessa idade sim. (E5) 

 

 

 

Percepção da obesidade como problema de saúde 

Engloba três sub-categorias: consciente que a obesidade é uma doença; reconhece problemas 

físicos associadas à obesidade; reconhece problemas psicológicos associados à obesidade. 
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Consciente que a obesidade é uma doença: As mães revelaram que estão conscientes ou têm a 

noção de que a obesidade é uma doença, e afirmam-no convictas, embora uma mãe tenha 

também acrescentado não estar bem dentro do assunto 

Ah, sem dúvida que é… acho que é. Tenho a noção, sei que…mas pronto não estou bem 

dentro do assunto... (E5) 

 

Uma outra mãe não só afirmou ter consciência da obesidade como doença como a associou ao 

seu filho obeso. Tal facto é ilustrado pela sua frase, ao referir-se à saúde dos seus filhos  

 … têm saúde,  tirando o … com o problema de ser gordinho. (E3) 

 

  

Sendo efectivamente a obesidade uma doença, estão-lhe associadas consequências 

metabólicas, compromisso da saúde física e psicológica a curto e a longo prazo (WHO, 1998). 

Estes problemas são reconhecidos pelas mães das crianças.  

Consideram que o peso excessivo e a obesidade podem trazer prejuízos à saúde física da 

criança, que já identificam no seu filho ou reconhecem em familiares próximos, além de 

prejuízos à auto-estima e estigma por parte dos pares no ambiente escolar e da própria 

sociedade, o que é traduzido nas duas subcategorias seguintes. 

 

Reconhece problemas físicos associadas à obesidade: Os problemas cardiovasculares são os 

mais referidos, nomeadamente do coração e cansaço. É feita também referência à diabetes, 

dificuldade na locomoção, varizes e tensão arterial.  

  … diabetes, principalmente,…é aquela que nos afecta. …o meu sogro sempre foi muito 

gordinho e aí atrás esteve no Hospital … as dificuldades que tem em mexer-se … (E1) 

 

 Eu sei quais são as consequências …, …os riscos, isso sei, … a tensão arterial. (E2) 

 

Do coração, principalmente, não é? Principalmente o coração. É. (E4) 

 

A nível de coração… as pernas também … acho que as varizes têm muito a ver com isso. (E5) 

 

 

Em relação às suas crianças obesas identificam como consequência o cansaço e conseguem 

perceber, estabelecendo comparação com outros filhos, que um corpo com um peso que 

consideram ideal, possibilita à criança realizar as actividades físicas e do seu dia-a-dia, como 

por exemplo uma caminhada, sem se cansar. 

Cansa-se mais, mesmo a caminhar cansa-se mais. … ela caminha mas, lá está cansa-se um 

bocadinho, cansa-se um bocadinho. Se há um dia que não vou caminhar com ela, no dia a seguir já 

lhe custa um bocadinho mais, já lhe custa um bocadinho mais. (E4) 
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Os meus gémeos adoram andar a pé, aguentam muito mais. … o organismo deles em relação 

à idade dela … eles estão muito mais magros, o corpo é totalmente diferente … acho que estão no 

peso ideal. São totalmente diferentes dela. (E5) 

 

A nível da prática desportiva foi também afirmado que a obesidade gera problemas para 

realizar certas modalidades como no caso do futebol 

Por causa do desporto … gosta muito … e os professores do desporto começaram a dizer … 

se não fosses tão gordinho … marcavas mais golos, tinhas melhor sentido dos movimentos. (E3)  

 

Todos estes aspectos parecem ajudar os pais a ter a percepção de que a obesidade constitui ou 

pode constituir um problema para a criança. Estas mães revelaram ter consciência que a 

obesidade tem consequências na saúde dos seus filhos. 

 

Reconhecem problemas psicológicos associados à obesidade: são feitas referências a tristeza, 

sofrimento e “ser posta de lado”, aspectos que poderão estar relacionados a uma baixa auto-

estima e estigmatização na criança, particularmente no meio escolar.  

Há sentimentos referidos, como muito triste já vivenciado pela criança em ambiente escolar,  

E depois há os meninos mais pequeninos que lhe chamam gordinha, ela fica muito triste (E2) 

 

E os meninos na escola… aquele menino chamou-me gorda, … fica muito triste. … Fica muito 

triste quando uma menina lhe chama gorda…fica muito triste. (E4) 

 

Outros sentimentos são temidos, alguns por experiências vividas com familiares, outros pelo 

próprio sentir, como o sofrer, ser gozada e ainda o ser apontada e o ser posta de parte. 

 Tenho a experiência da minha sobrinha … também tinha excesso de peso e ela diz: … depois 

vai sofrer, vai sofrer … vai sofrer … dizia que gozavam um bocado com ela. (E2) 

 

 Obesidade. Gordura. Ser … uma pessoa apontada, não é? E pode ser posta de parte. É a 

noção que eu tenho de obesidade. (E5) 

 

Mesmo tratando-se de crianças muito pequenas, em idade pré-escolar, podemos verificar que 

já experienciaram alguma rejeição e são, por vezes, objecto de comentários depreciativos por 

parte de outras crianças, no ambiente escolar, o que leva a sentimentos de tristeza e 

inferioridade, que poderão conduzir a outras complicações no âmbito das graves 

consequências psicológicas da obesidade. São as mães das meninas que mais referenciam os 

problemas associados à obesidade que se inserem neste âmbito. 
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Reconhecimento dos determinantes da obesidade na criança  

No entender destas famílias são várias as razões explicativas da obesidade na criança, expostas 

nas subcategorias consideradas que se enquadram no facto de se reconhecer à obesidade uma 

etiologia multifactorial: necessidade de muito alimento; o prazer de comer; refeição escolar; 

alimentação hipercalórica; muitas horas sem comer; predisposição genética; período de doença. 

Há um destaque para os hábitos alimentares da criança, o que está de acordo com a evidência 

científica, pois sabemos que o aumento de peso está geralmente associado a um aporte 

energético superior ao seu dispêndio. 

 

Necessidade de muito alimento: As razões explicativas para o peso excessivo/ obesidade destas 

crianças é atribuído ao excesso alimentar, e reconhecem na criança uma apetência pelo 

alimento, quer seja por necessidade de comer muito,  

Desde pequeno que come muito bem , … ele come mesmo, … está sempre com fome. (E3) 

 

Ele tanto come bem o bom, … para nós a comida saudável como a não saudável. (E1) 

 

…. penso que seja a quantidade de alimento. (E2) 

 

quer pelo prazer em comer. 

Ele gosta de comer… porque ele come com gosto. (E3) 

 

Ela adora tudo o que é de comer. (E5) 

 

A refeição escolar é também referida como estando na origem da obesidade. Uma alimentação 

em excesso no jardim-de-infância, por doses desadequadas à idade e necessidades da criança, 

como determinante da obesidade, está bem evidenciada no discurso desta mãe. 

Dá-me a impressão que elas lá na escola põem uma dose excessiva para os miúdos. Eu já vi, 

já vi … e eu nem ponho metade do que elas lá tinham. Enchem o prato aos miúdos e os miúdos são 

pequenos. 

Penso que ela aumentou mais de peso no infantário, porque lhe punham determinada 

quantidade e não sais daqui sem comer. E estava ali aquelas horas de volta do comer. Talvez tivesse 

mais influência … esteve dois anos lá, foi nessa altura que despoletou mais. Estou convencida que foi 

isso. (E2) 

 

Na mesma sequência surge a afirmação de uma mãe que atribui a obesidade da filha 

essencialmente a uma alimentação hipercalórica, traduzida neste caso, pelo consumo de um 

determinado tipo de leite 

  O peso foi derivado ao tal leite que ela bebia. Foi uma das causas. Foi, foi sem dúvida…  

… a composição daquele leite é muito forte, muito forte…experimentei tudo, tudo, Foi o único leite 

que ela conseguiu beber nessa altura. Provavelmente uma das razões é essa (E5). 
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É também reconhecido pelas mães que o facto de os seus filhos passarem muitas horas sem 

comer, e particularmente durante o período da manhã pode ser causa do desenvolvimento da 

obesidade. 

 Não lancha. Deixou de comer os lanches da manhã. Bebe o leite às 8,30 e almoça às 12,30. 

São 4 horas. (E2) 

 O mal … é estar uma manhã inteira praticamente em jejum todos os dias. Eu acho que é 

mesmo ela passar muitas horas sem comer ao longo do dia, principalmente de manhã. Acho que é o 

maior problema... Porque não é de chipicaos nem nada disso … não é uma criança nada gulosa, não 

lhe puxa para chocolates nem nada disso (E4) 

 

A predisposição genética foi também mencionada por uma mãe, referindo-se aos familiares 

paternos, como um factor que poderá estar relacionado ao aumento do peso da criança, 

  Eu conheço o meu lado hereditário … na idade dela … fomos magras. Agora o lado do meu 

sogro, eles são todos gordos …, mas eram assim já. (E2) 

 

Além destes aspectos que possam ser determinantes no desenvolvimento da obesidade, foi 

referido por uma mãe que, no caso da sua filha, foi um período de doença, em que ocorreram 

vários internamentos, que despoletou o processo de obesidade. 

Aos dois anos apanhou pneumonia/derrame pleural/internamento em Coimbra…. Foi a partir 

dessa altura, se foi das anestesias, da medicação que fez, não sei, a partir dessa altura é que começou 

a ganhar peso, …porque até aí … sempre foi uma criança magrinha. … a partir daí é que … começou 

a ganhar peso. (E4) 

 

Embora não fossem referidas outras causas, alterações de hábitos alimentares ou mesmo 

factores emocionais podiam também ter estado no início deste problema. Não se reconhece a 

verdadeira dimensão deste problema e o contexto em que ocorreu. 

 

É interessante notar que estas mães, embora colocando uma maior ênfase, ou em primeira linha 

os alimentos/hábitos alimentares, mencionam mais do que uma causa, demonstrando terem o 

conhecimento da multicausalidade do aumento do peso na criança. 

 

 

6.2.2 - ATITUDE FACE À OBESIDADE DA CRIANÇA 

 

Este tema compreende quatro categorias: preocupação expressa com a saúde e o futuro da 

criança; subestima a obesidade na criança; sentimentos de impotência perante 

influências externas na alimentação e expectativas de resolução. Estas englobam dezanove 

subcategorias, como apresentado no quadro síntese das categorias e subcategorias. 



 

 158 

 Quadro 63 - ATITUDE FACE À OBESIDADE DA CRIANÇA: categorias e subcategorias 

Categoria Subcategoria 

Preocupação expressa com a saúde e o 

futuro da criança 

- Preocupa muito  

- A saúde da criança 

- O sofrimento da criança 

- A rejeição pelos outros 

- Reverter a obesidade  

Subestima a obesidade na criança - Ainda não preocupa muito 

- Esperança que vá resolver 

- Confiança na vigilância de saúde  

Sentimentos de impotência perante 

influências externas na alimentação 

- Influência da publicidade  

- Influência de outras crianças na escola 

- Influência de familiares 

Expectativas de resolução  - Crescimento da criança 

- Adequar a alimentação às necessidades da criança 

- Colaboração família/escola 

- Aumentar a actividade física da criança 

- Combinar dieta e exercício físico 

 

 

Preocupação expressa com a saúde e o futuro da criança  

Nesta categoria foram incluídas cinco subcategorias: preocupa muito; a saúde da criança; o 

sofrimento da criança; a rejeição pelos outros e reverter a obesidade. 

No discurso das mães sobressaiu a sua preocupação em relação à criança, à sua saúde e ao seu 

bem-estar, não apenas na situação vivida no momento mas também em termos futuros. 

Quando confrontadas com a situação de obesidade na criança as mães expressam no geral que 

preocupa muito. Nas falas das mães são notórias as expressões que traduzem essa intensa 

preocupação 

 A preocupação é muita, claro que sim, … (E1) 

 Preocupa, estou-lhe sempre a falar nisso… (E3) 

 Preocupa em tudo. (E4) 

 Preocupa-me muito a obesidade. Muito, sem dúvida, muito… (E5) 

 

As mães acreditam e mostram preocupação perante as possíveis consequências associadas ao 

aumento de peso. Essas preocupações são relativamente à saúde da criança, a nível geral e no 

futuro, o sofrimento da criança e a rejeição pelos outros, particularmente pelas outras crianças 

e na escola. Estas angústias expressas, confirmam o conhecimento das mães em relação às 

consequências físicas e psicológicas associadas à doença obesidade, a curto e a longo prazo, e 

o medo que têm que isso aconteça.  

Preocupa em tudo, a nível da saúde … pela saúde dela, não é? …porque mais tarde …(E4) 

Preocupo-me a nível geral … mais peso … porque mais peso a nível dos movimentos, o 

coração (E5) 
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As falas das mães traduzem também as preocupações sentidas e algumas angústias e medos 

em elação ao sentir dos outros sobre o seu filho. 

 … já começa a sentir. A… é que acaba por sofrer mais, não é? Embora nós soframos mas 

….tenho a noção que a … vai ser a mais sacrificada (E4) 

 

As pessoas, os miúdos são muito cruéis uns com os outros … na escola … porque os miúdos 

são muito cruéis uns com os outros… (E4) 

 

Era uma preocupação que eu tinha. Na escola … se alguém tinha … não, nunca. Mas tenho 

medo desde que é pequena. Penso, penso muita vez, muita vez mesmo. (E5) 

 

Nas falas das mães estão bem presentes estas preocupações relativamente às suas crianças, e 

sobretudo pelo futuro, pelo que anseiam reverter a obesidade.  

O peso excessivo e a obesidade são problemas que urge combater na opinião das mães, e 

expressam urgência nesse combate.  

 … queremos corrigir isso … tentar corrigir mas … (E1) 

 

 Podendo evitar o quanto antes … não vamos deixar porque quanto mais tarde acho eu, pior 

… quanto mais cedo a tentarmos combater melhor, não é? (E4) 

 

 …quero lutar contra a … que ela tenha obesidade. (E5) 

 

Embora nos pareçam com alguma convicção as expressões utilizadas parecem revelar que 

está subjacente a necessidade de muito empenho e que embora querendo não afirmam que vão 

conseguir. Utilizam expressões onde se inclui o …tentar….que pode ser revelador de 

incertezas ou alguns medos em fracassar ou diríamos até “deixar andar” a ver se nada 

acontece.  

 

 

Subestima o excesso de peso e obesidade na criança  

Nesta categoria englobámos três subcategorias: ainda não preocupa muito; esperança que vá 

resolver e confiança na vigilância de saúde. 

Apesar da preocupação existente nas mães sobre a sua criança obesa, foi notório, que há 

também mães que parecem subestimar o verdadeiro estado nutricional dos seus filhos.  

 

A subcategoria ainda não preocupa muito, onde se incluem cinco indicadores expressos no 

discurso de uma das mães, não deixa de revelar também alguma preocupação, embora 
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expressa de uma forma menos directa. Há uma repetição e aparente reflexão sobre “o não 

estar preocupada”, parecendo querer mostrar o que na realidade não é sentido.  

 Agora não me preocupa muito, … ainda não estou muito preocupada … Se calhar devia estar 

mas ainda não estou, pronto. No momento não estou muito preocupada, realmente não estou. (E2) 

 

A subcategoria esperança que vá resolver expressa que há uma percepção ou conhecimento da 

existência do problema, mas que espera ver resolvido, não querendo acreditar que o problema 

irá persistir, até porque reconhece alguns comportamentos saudáveis na criança, 

nomeadamente hábitos alimentares e de actividade física e que alguma coisa vai acontecer 

com o tempo para que o mesmo se resolva, como podemos perceber pelas falas.  

… Ando a ver se isto passa. Aos 4 anos com excesso de peso, aos 5 também com excesso de 

peso e agora também está com excesso de peso e irá continuar. Vai demorar mais um bocado. Espero 

bem que não seja daquelas miúdas que na adolescência que … mas eu não posso começar a pensar o 

pior. O peso dela está-se mais ou menos a manter, não está assim a fazer aquela curva disparada …. 

Há miúdos que são fortes, que são para o gordo, muito gordo, mas não se mexem. Ela mexe-se, corre, 

pula e salta. A quantidade que come não me parece que seja para despoletar assim uma obesidade 

assim, meu Deus, balofa, não me parece, agora é assim, se ela começar a atracar a bolachas e a 

sentir aquela necessidade voraz de comer, de comer e de estar sempre a comer… não é o caso… 

…os miúdos estão sempre a comer, só estão bem a comer, ela não é assim, e ela mexe-se, se 

for para correr ela corre, se for para saltar ela salta, ela não fica cansada, não …  

- Eu tenho esperanças… (E2) 
 

Nota-se uma certa ambiguidade relativamente ao dever de sentir-se preocupada, …. ainda não 

estou muito preocupada. Se calhar devia estar mas ainda não estou… revelando contradição nos 

discursos (como não querer sentir o que já sente) mais evidenciada no seguinte …Mas eu não 

posso começar a pensar o pior. (E2) 

Sendo conhecedora de algumas consequências da obesidade, há sem dúvida alguma 

preocupação, mesmo quando não é expressa de forma directa. Existe subjacente um 

questionamento e uma esperança, se será uma condição temporária ou permanente, 

preocupando-se portanto com a saúde dos filhos parecendo estar atentas à evolução e às 

consequências do peso excessivo. 

 

A subcategoria confiança na vigilância de saúde evidencia o que foi referido pelas mães sobre 

como são os cuidados de saúde à criança com obesidade, e que, de certa forma, parecem ser 

considerados por elas como um apoio nos cuidados ao seu filho que lhes transmite segurança. 

Verificamos, no entanto, pelas falas das mães, que na vigilância de saúde da criança apesar da 

avaliação do peso, da tensão arterial e da realização de alguns exames, não é referida a 

avaliação do estado nutricional nem feita referência à obesidade.  
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Também é notória a pouca valorização do peso excessivo apresentado pela criança. Não 

aparece referenciada a enfermeira nas falas das mães.  

 Só me disse (a pediatra) que estava com pesito a mais, não valorizou assim muito, só disse: Vê 

lá se começas a comer menos senão temos que te por a dieta. Agora vamos ver quando for a próxima 

consulta de pediatra, se a pediatra me assusta. (E2) 

 

 A tensão arterial estava mais ou menos normal, … nunca fez análises, não sei… Se realmente 

vir que continua … se quiser ver alguma coisa …é capaz de mandar fazer análises. (E2) 

 

 Tenho as consultas com a doutora (pediatra). Eu acho que já baixou um bocadinho porque na 

segunda consulta que eu fui com ela à Dra. Já ficou um bocadinho contente, porque já tinha perdido 

um pouquinho de peso. Mas claro ainda não é o suficiente. Os exames que ela fez, análises, estavam 

todos bem. (E4) 

 

 

Sentimentos de impotência perante influências externas na alimentação da criança 

Esta categoria é explicada através de três subcategorias: Influência de familiares, Influência 

da publicidade, Influência das outras crianças.  

As mães têm a noção dos alimentos que não devem ser consumidos mas sentem-se impotentes 

perante as exigências dos filhos em resposta às influências externas. Essas influências são 

referidas como sendo outros elementos da família alargada, sobretudo os avós, embora haja 

também referência a tios, outras crianças, particularmente no ambiente escolar, e a 

publicidade, com destaque para a que passa nos anúncios da televisão e a que é exposta nos 

locais de venda, sempre relativa a produtos alimentares. 

Três das famílias em estudo referiram a existência dessa relação de proximidade com os avós, 

sobretudo aos fins-de-semana e por vezes no período de férias. Mas, apesar de benéfica, do 

ponto de vista afectivo e emocional, nem sempre esta relação é promotora de estilos de vida 

saudáveis, sobretudo no que concerne aos estilos alimentares da criança. Embora possam 

reconhecer os malefícios de alguns alimentos, não evitam oferecê-los à criança, apesar do 

desagrado das mães, como é evidenciado através das suas falas. 

Aos fins-de-semana vão para os avós … Tem umas avós que compram coisas de mais desse 

género …compram coisas de mais … Ela vai de propósito ao supermercado comprar bolicaos … os 

netinhos...  

Uma vez ralhei mesmo com ela. Zanguei-me… Ela dá com tanto gosto que …e é aí que eu 

peco, às vezes de deixar comer. Mas já cheguei a uma altura que proibi de comer, mas, às vezes até 

dói o coração porque a minha mãe diz assim: oh filha …fico tão contente só pelo sorriso, por saber 

que estão tão … que gostam das coisas. Oh mãe faz mal, não compre isso, não pode ser assim … (E3) 

 

 E a minha sogra …tem um supermercado…o ano passado veio de lá das férias com mais 3 ou 

4 kg. (E3) 

 

Aproveitam-se dos avós, e os avós compram em exagero… e os tios também. (E5) 
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Perante este comportamento as mães revelam a sua impotência para fazer frente aos desejos 

dos filhos e à satisfação dos mesmos pelos avós e de tal forma que chegam mesmo a culpar-se 

por isso, como se vê na frase  

 Ela dá com tanto gosto que …e é aí que eu peco, às vezes de deixar comer. (E2) 

 

 Por uma mãe é mesmo atribuída culpa, não apenas aos avós mas também aos tios 

Eu às vezes chateio-me com a minha mãe porque … os avós fazem as vontades todas, também 

em parte são um pouco culpados. Os avós são culpados e os tios também, vamos a qualquer lado e 

fazem-lhe as vontades. (E5) 

 

Além da família referem também como influência negativa nos hábitos alimentares dos seus 

filhos o confronto diário com alimentos desadequados nos lanches de outras crianças, na 

escola. Percebem que facilmente as crianças preferem alimentos menos saudáveis e que vêem 

nos lanches dos colegas e amigos da escola, os quais acabam por partilhar ou mesmo trocar.  

Troca de lanches entre crianças (bolicaos, batatas fritas…) Lanches não saudáveis. As 

crianças vêem os outros comer, umas crianças influenciam outras. Não podemos esquecer que são 

todos da mesma idade e que comem todos juntos e que vêem o que é que um come e o que é que o 

outro não come… quer tudo o que vê no lanche dos outros. (E1) 

 

Foi para a escola e habituou-se a outras coisas que se calhar eu não faço... (E2) 

 

Faço bolo caseiro … para ele … para ele não estar a olhar para as mãos dos outros … 

porque sei que ele olha para as outras crianças … aqueles salgados, nos pacotes, também artificiais, 

com muitas calorias, …Oh mãe compras? Não. Mas o … levou. Eles vêem os outros… Não … isso 

faz-te mal. (E3) 

 

Sente-se a dificuldade destas mães em lidarem com esta situação e fazerem ver ao seu filho as 

razões da sua negação a certos pedidos.  

 

A influência da publicidade parece ser outra das batalhas a travar. O convivo diário com os 

anúncios na televisão e com a exposição de certos produtos alimentares, associados à 

insistência da criança, conduzem a alguma fragilidade podendo levando a mãe a adquirir o 

produto.  

 Tudo o que está … (nas lojas) obviamente não podemos esconder tudo. (E1) 

 

A televisão e os próprios supermercados, os próprios … tudo … metem ali prateleiras cheias 

de coisas que não alimentam … não alimentam … para vender. Enchem os olhos e enchem o corpo 

…não de alimentação saudável … às vezes a gente para caprichar, um ou outro, … compramos. (E3) 
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Uma mãe considerou a publicidade na televisão horrível e fez mesmo referência a um anúncio 

que o filho utiliza para justificar o seu pedido de compra. 

 A publicidade na televisão é horrível. Até as mães gostam … Há um anúncio... dizem no fim 

do anúncio que é tão bom para o lanche que até as mães gostam. E eles captam tudo e diz estás a ver 

mãe, até as mães gostam, podes comprar daquilo. (E3) 

 

A publicidade está presente em inúmeros contextos da vida diária e de diversas formas, 

interferindo ou influenciando a aquisição e consumo de alguns produtos em detrimento de 

outros. 

Acho que fora de casa influencia muito, a própria publicidade, as coisas, os supermercados... 

… depois metem um jogo, um autocolante, um cromo, qualquer coisa que eles querem, querem comer 

às vezes só para terem o cromo. (E3) 

 

O que é importante, neste contexto é a percepção pelas mães de que este problema existe, que 

é transversal e que há necessidade de o saber controlar.  

 

Expectativas de resolução  

Esta categoria traduz, em cinco subcategorias, como é que as mães das crianças com 

obesidade esperam que o problema dos seus filhos seja resolvido: o crescimento da criança; 

adequar a alimentação às necessidades da criança; colaboração família/escola; aumentar a 

actividade física da criança; combinar dieta e exercício físico. 

 

Estando a criança obesa ainda na idade pré-escolar o seu crescimento é tido como a esperança 

para a resolução deste problema. A entrada na adolescência parece ser uma “tábua de 

salvação” para uma das mães, até porque refere ter o exemplo de uma sobrinha, e esperar, por 

isso, que o mesmo aconteça com a filha. 

Estou com uma leve esperança que ela em entrando, pronto, … em chegando à adolescência 

que ela diminua de peso. … Porque ela está a crescer e o peso está-se mais ou menos a manter, não 

está assim a fazer aquela curva disparada … Tenho visto que ela tem mantido mais ou menos o peso, 

… tem vindo mais ou menos proporcional à altura, tem estado a crescer e então ando assim, vamos 

ver o que isto dá. Ela também está num fase que está a crescer. Estou convencida …com a entrada na 

adolescência … vai diminuir, vai diminuir …(E2) 

 

… e tenho a experiência da minha sobrinha, também tinha excesso de peso, agora é uma 

moça bem constituída.(E2) 

 

 …Estou, estou (confiante) … porque vejo que ela está … notam não tão cheiinha, está muito 

mais alta, ela agora deu aquele pulo, … eu acho que vou conseguir, vamos ver … Depois só com o 

andar do tempo …Vamos ver se se consegue. (E4) 

 

 … está a crescer …vamos ver. (E5) 
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Esta confiança não parece existir isolada, mas apoiada no facto de estarem atentas ao 

crescimento e desenvolvimento da criança, ao seu peso, à sua estatura e à relação entre os dois 

parâmetros antropométricos.  

As mães são também conhecedoras de que os parâmetros de crescimento e a obesidade são 

influenciados por outros aspectos que se incluem nas subcategorias que a seguir analisamos. 

O destaque vai para a alimentação, que consideram necessário não só modificar os hábitos da 

criança ao longo do dia, desde o pequeno-almoço à ceia, em casa mas também estar atenta à 

alimentação escolar, como que numa partilha de responsabilidades. 

 

Adequar a alimentação às necessidades da criança: A necessidade de modificação de hábitos 

alimentares, instituindo-se os que consideram mais adequados à criança foi referido por todas 

as mães. Fazem referência à necessidade de reduzir a quantidade de alimentos, mas com a 

preocupação de que seja adequada às necessidades nutricionais da criança, à importância de 

tomar o pequeno almoço, o lanche da manhã e o não passar muitas horas sem comer.  

No discurso das mães está também explícita alguma preocupação em conversar com a 

criança, explicando a razão destas decisões.   

 Conseguir que ele leve a frutinha no lanche da manhã … ou o pãozinho …às vezes tenho 

medo que não fique tão bem e ponho só uma bolachinha, uma bolacha Maria ou de água e sal, só 

para compor. (E1)  

 

 Tentar fazer uma dietazinha, explicar que tem que tirar isto … ou aquilo…as vezes 

conversamos. Tenho uma determinada quantidade de alimentos que eu vejo que é suficiente para ela. 

Se me ponho a fazer uma dieta muito rigorosa também tenho receio que lhe falte nutrientes para 

outras coisas … (E2) 

 

 Mando-lhe sempre um lanchezinho, um pãozinho … bolo caseiro… (E3) 

 

Eu agora já a estou a habituar, logo agora de manhã já comeu os cereais… já estou a ver se 

ela consegue… Tento sempre que ela coma de manhã. Agora já está a começar, já está a entrar no 

ritmo. (E4) 

 

Antes de dormir … já a habituei a comer ou a beber. Normalmente bebe uma caneca de leite 

com um bocadinho de Nesquik, sem açúcar. (E4) 

 

 Na hora da refeição estou a reduzir. Tem que se reduzir, é o que se está a fazer, … tem que 

ser mesmo. Não é em exagero. Mas tentei falar com ela que não pode comer tanta quantidade. Estás a 

ver que a tua barriguinha é grande… (E5)  

 

 

A adequação da alimentação às necessidades da criança pressupõe, na opinião de uma mãe, a 

necessidade de um plano alimentar organizado numa consulta de nutrição. 
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Estou à espera de uma consulta com uma nutricionista, que me faça um plano alimentar … 

para ver se isto resulta, se será suficiente … que eu depois começo a seguir, não é? (E4) 

 

As mães revelam interesse em adequar a alimentação às eventuais necessidades da criança, 

porque verificam que nem sempre tiveram uma alimentação correcta, sofrendo hoje as 

consequências. Mas é notória a deficiente sustentabilidade desse conhecimento em afirmações 

como … também tenho receio que lhe falte nutrientes para outras coisas … e … às vezes 

tenho medo que não fique tão bem … Verifica-se também a procura de um apoio 

especializado, através do interesse em consultas de nutrição.  

Embora a família represente uma parcela significativa no comportamento da criança, com um 

papel na educação alimentar inquestionável, a escola, e em especial, o jardim-de-infância, é 

também muito marcante, assumindo uma particular importância na formação dos hábitos e 

consumos alimentares da criança, pois é aí que passa muito do seu tempo (BMA, 2005). Este 

facto é também sentido pelas mães, como podemos verificar na subcategoria seguinte. 

 

A colaboração família/escola constitui nas falas das mães um aspecto importante para o 

controlo da obesidade. Essa partilha é expressa no desejo de conhecer o tipo de alimentação 

que é fornecido às crianças, a quantidade e qualidade desses alimentos e quem os fornece, 

saber exactamente o que foi a refeição da criança e pedir ajuda e colaboração para que se 

efective a supervisão do que a criança come, com base nas suas reais necessidades.  

  Saber se a alimentação na escola é a mais aconselhada …saber exactamente o que eles 

comem … e se comem coisas boas que lhes fazem bem ou não. Será que eles comem? Será que … 

Tentei saber informações sobre as empresas que forneciam alimentação à escola… (E1) 

 

Tenho ideia de pedir ajuda na escola … Tenho que pedir para a quantidade ser mais reduzida, 

porque aquelas alimentações … as ementam não são realizadas por nutricionista … (E2) 

 

 Tenho ideia de pedir ajuda na escola, não é, senão é em vão, não é a partir das 6 da tarde e até 

às nove e meia, dez que eu, sozinha, consigo.  

Precisava que a escola desse uma ajuda, visto que a … passa estas horas todas lá na escola… 

passa lá o dia inteiro … tenho que pedir ajuda, pois tenho que explicar. Se a escola colaborasse um 

bocadinho comigo …. Talvez melhorasse bastante. Falar lá até no refeitório da escola … se a escola 

der uma ajudinha, acho que vai ser suficiente, se Deus quiser vai ser. (E4) 

 

É realçada a importância da partilha de informação, com intervenções com a família e a 

escola, para uma melhor informação sobre alimentação, pois, como considerou uma mãe,  

Os pais deveriam ser chamados à escola pelos directores da escola ou titulares da turma ou 

pelas nutricionistas que estivessem a intervir na escola … devia haver instituições mais ligadas à 

escola que fizessem intervenção com os encarregados de educação … Acho que os pais estão pouco 

informados. (E1) 

 



 

 166 

Percebe-se que as mães destas crianças obesas estão atentas às suas necessidades, preocupam-

se e reconhecem a importância da alimentação tanto em contexto familiar como escolar, e da 

interligação destes dois ambientes.  

 

Além da atenção aos estilos alimentares, em casa e na escola, aparece também, nos discursos 

das mães, a convicção de que a criança tem necessidade de muita actividade física, expressa 

na subcategoria aumentar a actividade física da criança.  

As mães fazem referência a diversos tipos de actividades, organizadas e não organizadas, e 

reconhecem os efeitos dessa prática, como se identifica nos seus discursos. 

Actividade física. Inscrevê-lo em mais actividades, em muitas não porque eles também têm 

que ter tempo para eles. (E1) 

 

Ela mexe-se, ela corre, pula e salta… (E2) 

 

Ele mexe-se muito, ele anda de manhã à noite, ele é daqueles meninos que mexe, mexe, …(E3) 

 

Gosta muito de caminhar e faz natação também que sei que também ajuda … no infantário 

sempre praticou educação física, anda muito de bicicleta. (E4) 

 

Agora está a fazer acrobática e queima muita energia. A acrobática ajuda imenso e nota-se 

muito bem. Temos que a meter na acrobática para ela começar a abater um bocadinho. A professora 

de acrobática disse que estava assim cheiinha mas que ela ia ficar com as formas do corpinho e está, 

e nota-se, nota-se bem. (E5) 

 

 

A subcategoria combinar dieta e exercício físico, revela a importância que é dada, por estas 

mães, a estes dois pilares no crescimento e na prevenção da obesidade da criança. Percebe-se 

que há algum conhecimento sobre a necessidade de um equilíbrio energético entre o que a 

criança ingere e o que despende nas suas actividades diárias.  

…estou convencida que ela não vai lá só com a dieta, … não vai diminuir o peso só 

com dieta.Com muito exercício. Com muito exercício … (E2) 

 

Mas não acho que seja a parte da alimentação, tirar alimentos porque ela precisa dos 

hidratos de carbono para lhe dar energia. Agora talvez adicionando mais a parte física, talvez 

abatesse mais alguma coisa. (E2) 

 

Também sei que ele mexe, todo o dia anda a mexer … mas ele também precisa de 

energia para a escola e então … (E3) 
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6.2.3 - A VIVÊNCIA DA PARENTALIDADE COM UMA CRIANÇA OBESA 

 

Este tema inclui três categorias: o quotidiano com a criança; responsabilidade parental; 

mudanças nos estilos de vida, onde estão englobadas doze subcategorias (quadro 64) que 

nos permitem compreender, do ponto de vista das mães, a vivência familiar com uma criança 

com obesidade, ou seja, como se desenvolve o processo de parentalidade. 

.  

Quadro 64 - A VIVÊNCIA DA PARENTALIDADE COM UMA CRIANÇA OBESA: categorias e 

subcategorias 

Categoria Subcategoria 

O quotidiano com criança O tempo com a criança 

Comportamentos e estratégias na actividade física 

Comportamentos e estratégias na alimentação 

Maior permanência com a mãe 

A responsabilidade parental Assumir a responsabilidade do papel parental 

Percepção como modelo comportamental 

Fragilidades no papel parental 

A mudança nos estilos de vida Percepção da mudança 

O que mudou nos hábitos alimentares 

O que mudou na actividade física 

Disponibilidade para a mudança 

Impedimentos à mudança 

 

 

O quotidiano com a criança 

Esta categoria evidencia o tempo que é vivido na companhia da criança, quem se envolve ou 

permanece mais com ela, o que acontece no âmbito da alimentação e da actividade física em 

quatro subcategorias: O tempo com a criança, Comportamentos e estratégias na actividade 

física, Comportamentos e estratégias na alimentação e Maior permanência com a mãe 

 

O tempo com a criança evidencia que as crianças estão juntas com os seus pais diariamente, 

mas apenas ao acordar e ao fim do dia, durante a semana.  

Após o fim do dia escolar as crianças permanecem em geral com a mãe, normalmente a partir 

das 17-18 horas até adormecerem. A maior permanência, em geral durante todo o dia, ocorre 

ao fim-de-semana, num tempo que é muitas vezes partilhado por outros familiares, como os 

avós.  

Acordado, 3 a 4 horas, o fim do dia, a partir das 6 h até às 9,30 h. Aos fins-de-semana o dia 

todo (E1) 

Das 5 e meia e até às 10 da noite, que se deita. Íamos para a quinta dos meus sogros aos 

fins-de-semana (E4) 
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Ao fim de semana, sábado e domingo, sempre … íamos para a quinta dos meus sogros (E5)  

 

O tempo com a criança é ainda tempo de fazer compras, ir para casa, fazer o jantar e cuidar da 

criança.  

 Na pré-escolinha ía buscá-la e lanchava. Depois das compras ía para casa, dava o banhinho, 

jantar e depois adormecia … deixava-se dormir às 8 da noite (E5) 

 

 

Na relação com a criança, impõe-se alguma actividade física, essencialmente no lazer, como é 

traduzida na subcategoria comportamentos e estratégias na actividade física.  

No discurso das mães verificamos que há sempre espaço para alguma brincadeira, em geral 

sedentária, nem que seja enquanto se vão desenvolvendo os afazeres domésticos do 

quotidiano 

  Muita brincadeira, sim, sempre brincadeira. Arranjávamos sempre maneira de poder estar 

ali, pela cozinha, ao pé de mim, ou pela salinha onde estávamos sempre a brincar. Ele gosta de jogos, 

gosta de brincar com carrinhos, deitado no chão com os carrinhos … fazer desenhos num quadro e eu 

também fazia com ele, desenhos,… sentado à mesa também, a fazer pinturas. (E1) 

 

 …é mais as brincadeiras de casa … ver filmes … nesse aspecto é mais uma vida sedentária, é, 

é mais sedentarismo. (E2) 

 
 

A actividade física é também referida como esporádica, mesmo aos fins-de-semana. 

Permitem-se fazer uns passeios, umas idas ao parque, mas sempre com tempo limitado. 

 Mais aos fins-de-semana a actividade física. Esporádico …. Na rua aos fins-de-semana, … a 

andar de bicicleta, a saltar à corda. (E1) 

 

Pouco, às vezes damos uns passeios, mas pouco, pouquinho. Passeios a pé com ela, não dou 

… não dou, … umas voltinhas a pé ao parque, … mas vamos poucas vezes, pouquíssimas vezes. (E2) 

 

Aos fins-de-semana alguma coisa … tentamos ir ao parque com ela, ir á piscina, sim. (E4) 

 

- Desporto não tínhamos... Quando eu a ia buscar à escolinha durante a semana íamos 

sempre ao parque, não podia ser muito tempo porque o jantar era às sete da tarde… (E5) 

 

Comportamentos e estratégias na alimentação: O momento da refeição nem sempre ocorre 

nestas famílias, em conjunto, durante a semana. Apenas uma mãe referiu que estão quase 

sempre juntos ao jantar e nas refeições do fim-de-semana. 

A refeição em comum durante a semana é o jantar … sempre juntos … Aos fins-de-semana 

fazemos juntos 4 a 5 refeições. (E1) 
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Durante a semana ao jantar, normalmente a única refeição em comum com a criança, além 

dos irmãos, quando os há, é a mãe a permanência mais assídua. O pai em geral está ausente, 

durante a refeição porque só chega mais tarde a casa. 

À noite … durante a semana no tempo lectivo, sempre …faz as refeições sempre comigo. (E3) 

 Sempre comigo… (as refeições) (E4) 

 O meu marido não estava ao jantar, muito raro, só ao fim-de-semana. (E5) 

 

Para uma das mães a refeição quando feita em conjunto gera uma situação de conflito entre os 

irmãos e um ambiente instável que o pai não controla, como se pode ver pelo seu discurso 

Tudo ali á mesa. Estamos juntos …. Com os irmãos, os jantares … há sempre conflitos. … o 

pai às vezes já se esquiva … A mãe anda por ali e eles estão à mesa … Estou mais tempo levantada 

…O pai já foge, já foge para não se enervar, para não ter que bater … Não se consegue ter uma 

refeição calma. (E2) 
 

Em relação ao tipo de alimentos que são consumidos pela família, percebe-se que não há 

diferenças entre o que os Pais e os filhos comem. São apenas referidos alguns alimentos que, 

pelo facto de não serem do agrado da criança, não insistem na sua ingestão, como é o caso da 

alface, do tomate (curiosamente situações inversas em duas crianças) e do caldo verde. 

Se eu fizer uma salada de tomate, já tenho de fazer uma de alface para a…Porque não gosta 

muito de tomate…(E4) 

 

Ela come tomate, come dois ou três tomates, sem nada, e adora. Alface … já está … já 

consegui integrar alface porque ela não queria alface. Ela era só tomate. A alface também faz muito 

bem e ela já come alface. (E5) 

 

Há uma sopa que ela não consegue comer. É sopa de caldo verde e que faz muito bem. Mas 

ela não consegue … dá-lhe volta aos intestinos … mas isto já é de família … a miúda não consegue 

comer, não. (E5) 

 

Interessa ter em atenção o tipo de alimentos que a criança ingere mas também a quantidade 

como expressa esta mãe 

Oriento as coisas e é a dose que eu ponho … não tiro alimentos. Agora também não 

a proíbo de comer … bolachas, bolos, come de vez em quando… (E2) 

 

 

Verifica-se ser a mãe a figura parental em maior permanência com a criança. Está implícito 

em muitos dos discursos e é mesmo afirmado por todas as mães.  

Mais eu porque o meu marido trabalha fora e … teve alturas da nossa vida que quando o pai 

chegava o filho até já tinha … jantado … tomado banho … já estava a dormir. Tem mais contacto 

com a mãe. Até aqui tem sido a mãe … é … a mãezinha (risos). (E1) 
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Eu passo muito tempo. Passo muito tempo com eles. O meu trabalho também me dá esse 

benefício. A mãe passa mais tempo do que o pai. (E2) 

 

 Na fase dos 3 aos 5 anos passei mais tempo com ele. Aí passei. Eu vou sempre levá-los e 

buscá-los. Eu como sempre com eles. O meu marido às vezes chega um pouco mais tarde … já estão 

prontinhos para a cama. (E3) 

 

A mãe é que está ali sempre mais presente. … é a mãe, embora o pai também esteja sempre 

presente. (E4) 

 

Durante a semana era a mãe. Ao fim-de-semana, sábado e domingo estava sempre (pai). 

Sempre foi um pai presente em tudo. (E5)  

 

 

Responsabilidade parental 

Na categoria “responsabilidade parental” estão definidas 3 subcategorias: assume a 

responsabilidade do papel parental; percepção como modelo comportamental e fragilidades 

no papel parental.  

Percebeu-se que há um sentir, por estas mães, da sua responsabilidade parental, na medida em 

que assumem a responsabilidade do papel parental no desenvolvimento da obesidade na 

criança mais do que uma partilha ou transferência dessa responsabilidade para outros.  

 Sinto que sim que há responsabilidade. (E1)  

 É assim, responsáveis? É óbvio que sim. (E4) 

 Em relação ao peso dela, sinto-me responsável. (E5)  

 

Essa responsabilidade e a sua inerência ao papel parental, bem como a diferenciação dos 

papéis de mãe e de pai, estão também presentes no discurso. É considerado um dever e uma 

obrigação.  

Nós … eu como mãe … eu acho que nós é que temos que lhes ensinar, dar-lhes as bases todas 

… mas nós é que temos que ensinar que dizer faz mal ou não faz porque eles não sabem … eu acho 

que é meu dever como mãe, a minha obrigação porque eles não sabem. (E3) 

 

 Às vezes tenho que fazer o meu papel e o dele (marido) por causa do trabalho… (E3) 

 

O assumir a responsabilidade está também associado à necessidade de evidenciar que têm um 

bom desempenho no seu papel de mães, isento de culpa, reflectem sobre ele e consideram 

estar a fazer tudo para que a criança esteja bem, como é evidenciado pelos seus discursos. 

... tudo o que faço é para o bem dele. Em termos de alimentação não tenho qualquer 

complexo de culpa, porque não faço nada que o faça ser assim, que o faça ter aquele peso. (E1) 

 

A quantidade que lhe dou penso que não justifica … a que lhe dou, penso que não justifica o 

peso dela, senão os outros estavam todos obesos. (E2) 
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Sinto que sempre, até aqui, fui uma boa mãe, presente e a querer o melhor para a... e muitos 

sacrifícios que eu faço, … mas sinto que até à data fui uma mãe muito presente. (E4) 

 

 Mas é assim, a alimentação dela não posso dizer que é má. Não posso dizer assim, sinto-me 

responsável porque dei muitas guloseimas ou … eu acho que não, pronto, estou com a minha 

consciência tranquila nesse aspecto. … chocolates, ela não … ela não vai assim muito com chocolates 

gomas comia assim algumas…eu acho que estou a fazer o meu papel, acho que estou … (E5) 

 

Estas afirmações envolvem também uma avaliação que a mãe faz de si mesma, vendo-se 

como uma boa mãe. Parece ser notória, no entanto, alguma ambiguidade, porque apesar de 

assumir a responsabilidade há como que uma procura de sustentabilidade para perceber ou 

justificar a causa da obesidade da criança, e o reforço do seu empenho para a controlar. 

Apercebemo-nos também que o discurso pode traduzir, embora de forma algo ténue, a 

necessidade de partilhar ou transferir essa responsabilidade, como podemos perceber pela fala 

desta mãe, quando se refere aos hábitos alimentares da criança 

o hábito alimentar, a alimentação eu acho que... Sei lá, tento sempre que ela coma de manhã, 

a meio da manhã … mas claro, são dois dias, o sábado e o domingo. Depois ao longo da semana 

torna a mesma rotina e é complicado porque eu deixo-a às nove menos um quarto e vou buscá-la às 

cinco. (E4) 

 

 

Na subcategoria percepção como modelo comportamental, verificamos que as mães 

consideram que a família é influenciadora do comportamento da criança, pelos seus próprios 

comportamentos e estilos de vida, particularmente a mãe, devido à relação de proximidade e 

de maior permanência com os filhos (já analisada em categoria anterior), referida, até, na 

relação estabelecida com a criança no desenvolvimento de algumas actividades domésticas, 

como a preparação das refeições.   

Acho que há influência … Não sei se é por ser a mim, por estar mais tempo comigo … É mais 

próximo da mãe apesar de ter uma cumplicidade muito grande com o pai também … não sei se estou 

errada … mas acho que estou a conseguir passar a mensagem. (E1) 

 

Cada pai e cada filho tem a ver consigo. O próprio mãe-filho, filho-mãe. Tem tudo a ver com 

a relação mãe-filho, acho que tem muito a ver. O meu filho é muito mãe. (E3) 

 

Ah eu, talvez, é…. Embora o pai também diga mas eu acho que a mãe … que a mãe é que está 

sempre ali mais presente … é mais a mãe. Gosta muito de me ajudar, eu faço salada, ponho na bacia 

do lava-loiça e … lava, lava, lava. (E4) 

 

É capaz de ser mais a mãe. O pai também tem, mas a mãe geralmente é que faz a comida o 

meu marido ajuda, o meu marido assim na alimentação não. É a mãe. Ela gosta muito de me ajudar, 

de colaborar, ela colabora muito, muito mesmo … ela adora. (E5) 

 

  

A importância da influência familiar na criança, particularmente nos primeiros anos de vida, 

está bem presente na opinião destas mães  
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Esteve em casa até aos 2 anos …depois é que foi para a escola. Mas foi em casa … porque 

passou dois anos em casa e os gostos mantêm-se por aí. (E2) 

 

Habituou-se a um estilo de vida, … habituou-se a ter gosto pela alimentação, por alimentos. 

Eu acho que vem de casa também, eu acho que vem de casa. (E5) 

 

 

A influência parental é referida em relação aos estilos de vida, hábitos alimentares e de 

actividade física, mas mais incidente em relação à alimentação e às preferências alimentares, 

seja em casa ou fora dela. Nota-se, pelas falas das mães, que se percebem como modelos 

comportamentais e até reconhecem nos seus filhos atitudes e preferências resultantes dessa 

“modelagem” 

Mas é claro que nós também lhes incutimos algumas coisas, por exemplo alguma coisa que eu 

não gosto, não gosto de bacalhau, eu não faço bacalhau em casa. (E2) 

 

Eu à frente dele lá (McDonald`s)..., quero uma sopa (E3) 

 

O pai toma … (o pequeno almoço) … e eu não, não sou capaz. Ela também não consegue. 

Agora já está a entrar no ritmo mas nos primeiros dias quando comia os cereais ficava com dor de 

barriga, dizia que estava mal disposta. (E4) 

 

…peixe, só peixe, gosto mais de fazer peixe do que carne, sem dúvida. E por isso que …. se 

habituou mais facilmente ao peixe, não sei, possivelmente nós gostamos muito de peixe, sempre com 

legumes, saladas também,…. (E5) 

 

Apenas no discurso de uma mãe se percebe a influência dos Pais na actividade física da 

criança 

- ele é um menino muito activo … como eu vou para o campo, … ando sempre a mexer, ele vê 

que eu ando sempre a mexer, ele vê …e o meu marido há dias que sai de casa às 4 da manhã e anda 

até à noite, 8,9 horas da noite sempre a mexer. Ele é um menino activo. Vai comigo para as ovelhas, 

para os animais, não parava, … não é de estar quieto. (E3) 

 

Isto revela que a maior preocupação das mães é em relação à alimentação, ao que a criança vê 

comer e come.  

É também percebido que as crianças, nestas idades, além de observarem e aprenderem com o 

que observam, são críticas, reconhecendo incoerências entre o que é dito e que é praticado 

pelos pais. Isso impõe, como é reconhecido por uma mãe a necessidade de adequar as 

atitudes, para que as incoerências não se verifiquem. 

Por mim às vezes peco um bocadinho … às vezes tenho que comer um bolo ou estou com 

aquela ansiedade e sei que tenho que comer um doce, tenho que comer até às escondidas dele … é 

para ele não ver porque sei que ele também vai querer … Eles cobram tudo. Sabe que se eu digo não 

faças isso, não comas ele se nos vê por trás, Oh mãe mas tu disseste para não fazer… (E3)  
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Apesar de todos os aspectos referidos, algumas mães reconhecem que nem sempre os 

cuidados com a criança serão os mais adequados, e manifestam o seu sentimento em relação a 

isso, que incluímos na subcategoria fragilidades no papel parental.  

Só tenho realmente um complexo e não é de culpa, pronto é um complexo … de não termos 

uma actividade tão grande. Se calhar isso poderia influenciá-lo mais. (E1) 

 

… a gente alimentação equilibrada, equilibrada, equilibrada a 100% a gente não faz. (E2) 

 

… eu não posso … às vezes tenho pena de não comer é tanta comida saudável. (E3) 

 

 

É curioso este sentimento de fragilidade de uma mãe, traduzido no facto de achar que podia 

(ou deveria) fazer mais pelo seu filho obeso, e justificado pelo facto de ser humana  

Nós também temos os nossos … o papel de mãe assim em linha recta às vezes também temos 

deslizes, não é? Também somos seres humanos, não somos máquinas, se estivéssemos programados 

para fazer só aquilo, fazíamos só aquilo, mas temos sentimentos e temos outras coisas. Às vezes fico 

com peso de consciência de não fazer por eles …dar mais alguma coisa do que posso… (E3) 

 

 

 

A mudança nos estilos de vida 

Pela análise dos discursos das mães participantes pudemos aperceber-nos de que houve 

efectivamente alguma mudança nos seus estilos de vida, numa organização em cinco 

subcategorias: percepção da mudança, o que mudou nos hábitos alimentares; o que mudou na 

actividade física; disponibilidade para a mudança e impedimentos à mudança. 

 

A percepção da mudança: O papel parental pressupõe uma mudança de comportamentos, que 

foram percebidos pelas mães com intensidade, que é traduzida nas expressões …mudou 

tudo…, …mudou radical…, presentes nas suas falas. 

Mudou tanto…mudou muito mesmo, mudou tudo na vida. (E1)  

 

Frequentemente mudou… (E3) 

 

Mudou tudo. Sem dúvida, sem dúvida… A gente quando é mãe a vida muda radical. A vida 

muda radical, muda radical. A minha vida mudou radical a minha vida aí … mudou radical. Mudou 

mesmo muito, muito, muito. (E5) 

 

 

Relativamente às mães em que a criança obesa não era o primeiro filho, há referência a 

mudança nos estilos de vida, embora sem a intensidade referida, apenas numa, que considerou 

também importante a experiência anterior. 

Sempre muda, sempre mexe um bocadinho, ah sim, sem dúvida…pois, modifica, modifica 

porque parece que não mas já requer muito mais tempo, sempre modifica. Sente-se um bocadinho. 
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Não foi assim uma mudança mas claro que modifica um bocadinho, não é? Sempre se muda 

qualquer coisa, não é? Mas é assim, como eu também já tinha a outra, está a ver, a gente vai assim 

um bocado atrás dos outros. (E4) 

 

 

A presença de outros filhos pressupõe, portanto, que se ocorreram alteração de 

comportamentos, são agora assumidos nesta nova vivência da parentalidade, sobretudo 

quando, no entender desta mãe, são adequados, ao fazer referência aos hábitos alimentares.  

Manteve-se os hábitos que tinha …já tinha os outros…não mudou, porque nós fazíamos uma 

alimentação correcta… (E2) 

  

A percepção de que a mudança aconteceu só fará sentido na consciencialização do que 

efectivamente mudou. As duas subcategorias seguintes englobam o que, na opinião das mães, 

mudou nos seus hábitos ou estilos de vida. 

 

O que mudou nos hábitos alimentares: Os indicadores presentes nas falas das mães dão 

sentido a mudanças ocorridas em relação à compra, preparação e consumo de alimentos.  

A importância da sopa é referida por três mães. Consideram que a sopa deve existir sempre na 

refeição da criança e que, devido à presença dos filhos, se habituaram a fazer em casa. Duas 

mães referiram mesmo que enquanto casal sem filhos, a sopa, regra geral, não fazia parte da 

ementa diária. 

Instituiu-se a sopa lá em casa…antes dele nascer se calhar não havia tanto, não é? Casal 

novo, não nos dedicávamos tanto à sopinha … mas instituiu-se a sopa … e não há vez nenhuma que 

não haja sopa lá em casa, agora, sempre e feita por mim, não comprada, porque a comprada tem 

muitas batatas. Todos os fins-de-semana vou ao hipermercado, compro legumes e faço eu as sopinhas 

em casa. Faço duas sopas diferentes por semana, mas faço sempre e não pode falhar. (E1) 

 

Comem uma coisa que se calhar muitos da idade deles não come. Comem a sopa. Habituei-

me a fazer assim … sempre a sopa. (E2) 

 

Tento fazer quando eles estão em casa sempre sopa, ter sempre a sopa, ter sempre um 

segundo …porque às vezes eu e o meu marido, só nós os dois vínhamos tão cansados que nem jantar 

fazíamos … comíamos qualquer coisa, … com eles não. (E3) 
 

As alterações introduzidas na alimentação prendem-se essencialmente com as preferências da 

criança. Embora seja notório a preocupação das mães em fazerem referência a estilos 

alimentares variados e que consideram correctos, quando têm que alimentar os seus filhos, a 

preocupação é saber quais os alimentos que são do seu agrado, porque assim a criança come e 

será mais cómodo para a mãe. As preferências alimentares da criança parecem ser mais 

importantes para estas mães do que a imposição de um estilo alimentar. 
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As preferências deles é que contam, eu faço aquilo que eles preferem, que eu sei que eles vão 

comer, faço coisas variadas. O que me adiante fazer uma coisa que não gostam e que não comem? 

Não me adianta de nada … e depois irrito-me. (E2) 

 

Tento sempre fazer o que ela gosta. … não é muito esquisita. Tento sempre fazer mais ou 

menos o que ela gosta. (E4) 

 

Alimentos mais calóricos e fast-food deixaram de ser consumidos ou são apenas de forma 

esporádica como é referido por estas mães.  

Batatas fritas … chipicao, … eu tentava não comprar tanto, … porque … podia estar sempre 

tentada a comer … se eu tiver lá em casa … se ela se senta a ver uns bonequinhos já é capaz de comer 

um pacote de batatas fritas. E é assim se não as tiver lá não come. (E4) 

 

Batata frita ao fim-de-semana. Faço ao fim-de-semana porque ela pede e durante a semana 

não come. (E5) 

 

A alimentação fora de casa, em locais como MacDonald`s e pizzarias passou a ser feita uma 

vez por mês. 

Ele gostava muito de ir ao MacDonald`s, todas as semanas… mas cheguei a um ponto de lhe 

dizer: vamos lá uma vez por mês. Uma vês por mês pode ser. (E3) 

 

Ela pede para ir ao MacDonald`s, pede, pede uma pizza. Mas estamos a fazer isso uma vez de 

mês a mês. (E5) 

 

Pelas suas falas percebe-se que têm algum conhecimento do que deverá ser a alimentação da 

família e da criança embora, nem sempre, seja muito consistente. Sobressai ainda no seu 

discurso a necessidade de referirem alguns alimentos e a respectiva forma de os confeccionar, 

convictas de que estão a fazer uma alimentação saudável, como é referido por esta mãe 

 … massa e espinafres, costumo salteá-los também, gosto muito de saltear espinafres e salada, 

muita, muita mesmo. (E5) 

 

 … cozidos e grelhados com muitos legumes … e peixe, gosto mais de fazer peixe do que carne 

… sempre com legumes, saladas, … 

 

Na mudança nos estilos alimentares, sobressai a introdução e valorização do consumo de sopa 

e uma preocupação em manter uma alimentação que seja mais do agrado da criança, mas com 

restrição de alguns alimentos mais calóricos e fastfood. 

 

O que mudou na actividade física, as mudanças não são evidenciadas como em relação aos 

hábitos alimentares. 

 Em relação à actividade física mudámos … um bocadinho, …se calhar ainda não chegámos 

lá. (E1) 

 Estilos de vida, passeios e isso, não, por enquanto ainda não… (E2) 
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Há referência à necessidade de mudar, diria até que está subjacente alguma vontade de o 

fazer, até porque já reconheceram a importância da actividade física, mas, efectivamente, essa 

mudança ainda não aconteceu, sendo mesmo referido por uma mãe “isso é o meu calcanhar 

de Aquiles” (E1). 

Verificamos, assim, que houve alguma mudança nos estilos de vida das famílias. Mas o que 

mudou foi apenas nos hábitos alimentares, mantendo-se a mesma (in)actividade física. 

 

No entanto, as mães referiram a sua disponibilidade para a mudança comportamental 

relativamente aos seus estilos de vida. Sentem que ter este filho, que desejam saudável, é uma 

motivação para essa mudança  

Vamos tentar … pelo nosso filho. Eu por ele … por ele faço tudo... a preocupação constante é 

que seja uma criança feliz e saudável. (E1) 

 

Por opção própria e porque tenho dois filhos… para mim eles são tudo e faço tudo … (E3) 

 

Ainda no sábado ...pedia para ir à piscina. A vontade não era nenhuma … fomos. Para ela é 

óptimo. Eu por mim muitas vezes nem caminhava à noite, mas para o bem dela…porque se fosse só 

por mim não caminhava. Mas faço o sacrifício. (E4) 

 

De repente vem alguém que é o mais que tudo … este é o mais que tudo, eu tenho que viver 

para ele. (E5) 

 

É ainda referido por uma mãe que a disponibilidade para mudança pode estar associada à 

parentalidade tardia e a uma maior maturidade.  

 Eu também fui mãe muito tarde, com 34 anos. Estamos mais maduras, eu acho que estamos. 

Eu acho que ser mãe nova … não tem às vezes a noção…a mãe leva a criança e às tantas…olha 

comemos por aqui qualquer coisa. Não eu nunca fui assim … nunca … (E5) 

 

Embora existindo alguma disponibilidade para uma mudança comportamental e até a desejem 

as mães referem, no entanto, alguns impedimentos para que a mudança aconteça. Centram-se 

exclusivamente na prática de actividade física revelando e reafirmando que é essa 

componente dos estilos de vida que é preciso mudar. Consideram ser a falta de tempo o maior 

impedimento à mudança. Esta falta de tempo gera dificuldade na organização das tarefas 

diárias e favorece a adopção de comportamentos mais sedentários, como está expresso no 

discurso das mães. 

Falta de tempo …não temos tempo. Não nos conseguimos ainda organizar para que tivesse 

mais actividade física.… por enquanto ainda não temos tempo … Por exemplo  a natação, gostava 

que o meu filho tivesse … e estávamos a tentar que até viesse o pai com ele … mas o pai não consegue 

arranjar um bocadinho … vamos ver … se o pai consegue virem os dois à piscina… (E1) 

 

O exercício físico que faz é na escola …. Não há tempo para nós nem para eles. (E2) 
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Durante a semana não há tempo, … não, não, nem pensar. Ao longo da semana por mais que 

eu quisesse estar … a desenvolver mais actividades, o tempo não chega. Não há tempo, não, não, não 

há tempo, ao longo do ano não há tempo. (E4) 

 

À falta de tempo associa-se também o desinteresse ou falta de vontade pessoal para práticas 

desportivas,  

o pai não pratica desporto nenhum desde que o conheço há 18 anos. Eu já frequentei os 

ginásios quase todos aí da cidade …mas não tenho gosto, ou por falta de tempo ou porque no Inverno 

não dá jeito tomar banho lá, não dá, no Verão é porque está muito calor e transpiro muito, não, é 

tudo superior à vontade. (E1) 

 

… eu não estou para dar em maluca para andar a levá-los para ali e para acolá para fazer 

exercício… (E2) 

 

Uma mãe referiu ainda, que, a sua inactividade física pode ter sido influenciada pelo estilo de 

vida dos seus pais, o que consideramos um achado curioso, porque reafirma a ideia da 

influência parental no estilo de vida dos filhos. 

 …se calhar isto já é de família … já na casa dos meus pais … nunca foi importante o 

exercício físico. Eles nunca fizeram actividade física. Já era assim na casa dos meus pais. (E1) 

 

 

 

6.3 - DISCUSSÃO  

 

A Parte I do estudo permitiu-nos conhecer a prevalência do peso excessivo (pré-obesidade e 

obesidade) das crianças em idade pré-escolar da Beira Interior Sul e caracterizar os estilos de 

vidas das famílias destas crianças, em relação aos hábitos alimentares e de actividade física. 

Foi também possível perceber as relações estabelecidas entre esses estilos de vida e o 

desenvolvimento desta doença na criança. 

A obesidade é, efectivamente, reconhecida como uma doença crónica, com uma etiologia 

multifactorial. No entanto, são os factores ambientais que se constituem os grandes pilares do 

seu desenvolvimento, traduzidos pelos hábitos alimentares e de (in)actividade física. No caso 

das crianças em idade pré-escolar, a família assume neste contexto, uma particular relevância. 

Os Pais são os principais agentes socializadores das crianças e responsáveis pelas suas 

aprendizagens comportamentais e aqueles que mais as influenciam. Isso é particularmente 

importante quando lidamos com famílias de crianças com obesidade.  

Foi nossa intenção, com o desenvolvimento desta parte do estudo, compreender com mais 

profundidade o papel parental neste processo, isto é, como é que os Pais se auto-percebem 



 

 178 

como modelos comportamentais dos filhos e assumem estes aspectos como parte da 

responsabilidade parental, e ainda perceber a sua disponibilidade para a mudança 

comportamental, e que factores estão associados à mesma.  

As falas das mães como representantes da família, o centro do cuidado de enfermagem 

quando falamos de crianças (WHO, 2008), permitiu-nos compreender melhor a sua 

perspectiva sobre a obesidade na criança e o papel parental, e revelou-se fundamental para um 

melhor entendimento do fenómeno “influência familiar na obesidade da criança”, dando mais 

sentido e consistência aos resultados obtidos na Parte I do estudo. A compreensão destes 

aspectos permitirá identificar os elementos mais relevantes para as intervenções de 

enfermagem que têm por objectivo ajudar os Pais a integrar as mudanças de estilo de vida na 

transição para a parentalidade, promovendo assim a redução da pré-obesidade e da obesidade 

infantil. 

Os dados e as conclusões certamente não se aplicam directamente a outros contextos. No 

entanto, a compreensão pode ser transferida para outros casos com características semelhantes 

(Miguélez, 1999; Biklen e Bogdan 2003). A preocupação central estará sempre direccionada 

para a definição de estratégias de enfermagem eficazes para ajudar a família a cuidar a criança 

e a combater a obesidade. 

A discussão segue a lógica da apresentação dos dados segundo a organização das categorias 

pelos temas: consciencialização sobre o problema obesidade na criança, atitude face à 

obesidade da criança e a vivência da parentalidade com uma criança obesa.  

 

A consciencialização sobre o problema obesidade na criança torna necessário a percepção 

em relação ao estado nutricional da criança, a percepção da obesidade como problema de 

saúde e o reconhecimento dos determinantes da obesidade na criança.  

A percepção das mães sobre o estado nutricional da criança será fundamental para a tomada 

de consciência sobre a existência do problema obesidade. Reconhecem, por vezes com 

bastante convicção, que a criança tem peso excessivo, traduzido em palavras que 

consideramos mais suaves e afectivas como “gordinho”, “cheiinha” “fortinha” ou de cariz 

mais técnico como “acima da média”, “acima de 95”, mas têm dificuldade, ou mesmo 

relutância em referir obesidade ou obeso. Esta tendência em desvalorizar ou minimizar a 

importância da obesidade com expressões que usam diminutivos já foi identificada noutros 

estudos (Brener [et al] 2004; Aguilar [et al] 2010). 
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A obesidade ocorre mais frequentemente no primeiro ano de vida, entre os 5 e os 6 anos e na 

adolescência (Dietz, 2001; Ebbeling, Pawlak, Ludwig, 2002). Sabemos também que quanto 

mais elevado o peso ao nascimento maior o risco de obesidade nas crianças (Padez [et al] 

2005). A percepção que as mães têm em relação ao desenvolvimento da obesidade nos seus 

filhos, enquadra-se nas idades referidas. 

Vários estudos têm revelado que as mães apresentam uma percepção inadequada do estado 

nutricional dos seus filhos, isto é, apresentam dificuldade em reconhecer o estado nutricional 

do seu filho sobretudo quando ele é obeso (Díaz, 2000; Maynard [et al] 2003) e têm tendência 

a subestimá-lo (Lazzeri [et al] 2006), o que pode estar relacionado com o facto das mães se 

sentirem desconfortáveis em relação à palavra obesidade, com todos os aspectos ou 

condicionantes que lhe estão associados. A percepção do peso corporal e consequentemente 

da obesidade é determinante para a alteração de hábitos alimentares e de actividade física, 

visando o controlo do peso e, consequentemente da obesidade (Strauss, 2000).  

 

A Percepção da obesidade como problema de saúde implica o reconhecimento de que a 

obesidade é uma doença, e que lhe estão associados outros problemas de saúde físicos e 

psicológicos. As mães reconhecem que a obesidade é efectivamente uma doença, que ser 

obeso não é ser saudável, e foram capazes de referir alguns dos problemas associados, 

reconhecidos na criança ou que verificaram em familiares. É feita referência a alterações 

metabólicas e cardiovasculares, como a diabetes, a hipertensão arterial, problemas 

ortopédicos, e dificuldades na prática desportiva e ainda perturbações do foro comportamental 

e psicossocial com destaque para o sofrimento, a tristeza, agressões verbais e rejeição. 

Acompanhando o aumento da prevalência da obesidade, têm ocorrido consequências 

negativas para a saúde física e psicológica das crianças. A obesidade é afectivamente um dos 

factores mais importantes para o desenvolvimento de patologias graves, afectando vários 

órgãos e sistemas, como o rim, o pulmão, o sistema cardiovascular e musculo-esquelético, 

associadas ao aumento da morbilidade e mortalidade (Ades e Kerbauy, 2002; Stein e Colditz, 

2004; Dehghan, Danesh e Merchant, 2005; Santoro, 2006), sendo estes problemas 

particularmente graves para valores de obesidade da criança superiores ao percentil 95 

(Lobstein, Baur e Uauy, 2004). Em relação à actividade física, geralmente a criança obesa é 

pouco hábil no desporto, o que lhe pode causar problemas de ordem psicológica, e levá-la ao 

sedentarismo, com consequente agravamento da sua obesidade (Meyer, 1999).  



 

 180 

No que se refere às complicações psicológicas, entre os problemas apresentados pelas 

crianças destaca-se o sofrimento, baixa auto-estima, insegurança, dificuldades na interacção 

social, rejeição e outros transtornos psicológicos, comportamentais e psico-sociais (Strauss e 

Pollack, 2003; Fonseca e Gaspar de Matos, 2005; Swallen [et al] 2005; Zeller e Modi, 2006). 

As crianças obesas podem sofrer discriminação comprometendo o seu bem-estar psicológico, 

pelo uso de provocações verbais, agressões físicas, podem ser ignoradas e evitadas ou 

passarem mesmo a ser vítimas de bullying e da exclusão social (Luiz [et al] 2005; Puhl e 

Latner, 2007). Com base nos dados do presente estudo, é possível afirmar que as mães 

percebem que as suas crianças obesas já experienciaram alguma rejeição por parte dos seus 

pares no ambiente escolar, através de comentários negativos realizados por outras crianças e 

assinalados pelas mães. Esta situação, a continuar, pode levar estas crianças a sentirem-se 

inferiores e submetidas a pressão, na escola. Alguns estudos têm revelado situações idênticas, 

em que, em grupos de pares, as crianças obesas são menos aceites do que crianças que 

apresentam outros problemas graves, físicos ou intelectuais (Swallen [et al] 2005).  

Curiosamente apenas as mães das crianças do sexo feminino fizeram referência a estes 

problemas. Vários autores têm demonstrado que das crianças obesas são, sobretudo, as do 

sexo feminino que apresentam mais alterações psicológicas e comportamentais quando 

comparadas com os seus pares não obesos (Strauss, 2000). Estas situações, a persistirem, 

podem conduzir a sentimentos de tristeza ou depressão com consequências ao longo da vida 

(Kimm, Sweeney e Janosky, 1991; Wardle, Volz e Golding, 1995; Epstein [et al] 1998; 

Strauss, 2000). A tristeza é já referida por algumas mães. 

É reconhecida à obesidade uma etiologia multifactorial: factores genéticos, metabólicos, 

psicológicos, ambientais e comportamentais (Oliveira [et al] 2003; Oliveira e Variyam, 2003; 

ShortT, 2004; Carmo, 2005).  

 

O reconhecimento dos determinantes da obesidade na criança, pelas mães, é coincidente com 

alguns dos referidos, como a predisposição genética e os factores ambientais e 

comportamentais, que relacionam com a ingestão alimentar quase sempre por excesso. Esse 

excesso advém da necessidade de muito alimento, de refeições inadequadas e do prazer de 

comer. O facto de passar muitas horas sem comer é também referido como causa e sabemos 

que a sensação de fome leva a um maior consumo alimentar. A literatura mostra que omitir 

refeições é extremamente prejudicial a uma dieta ideal, contribuindo para o aumento do risco 

de obesidade em crianças e em adolescentes (Lima, Arrais e Pedrosa, 2004).  
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 Este sentir das mães enquadra-se no conhecimento de que efectivamente a diminuição do 

consumo de alimentos e preparações hipercalóricas são fundamentais para a redução do peso 

na criança (Birch, 1998; Dietz, 1999; Johnson, Frary, 2001). A referência à herança genética 

como possível associação à obesidade da menina, apenas por uma mãe, é sem dúvida um 

achado curioso, na medida em que não é consistente com outros estudos acerca da percepção 

das mães sobre a obesidade dos seus filhos, em que consideram e valorizam um padrão de 

crescimento, predeterminado pela herança (Jain, Dawson, Mahoney 2000; Jackson [et al] 

2006). Sabemos, que há uma predisposição genética na ocorrência da obesidade, sendo a 

obesidade parental um dos factores determinantes no desenvolvimento do peso excessivo e 

obesidade da criança (Kolestzo [et al] 2002; Faith; Berkowitz [et al] 2004); Padez [et al] 2005). 

No entanto, é a interacção gene-ambiente que tem um lugar de destaque na ocorrência desta 

pandemia (Whitaker [et al] 1997; Maffeis, 2000; Faith; Berkowitz [et al] (2004), desde que 

esse ambiente seja favorecedor da sua expressão, ou seja, um ambiente obesogénico.  

Apenas uma pequena percentagem de obesidade (1 a 5%) está associada a alterações 

genéticas ou hormonais, designada por obesidade endógena. Os restantes 95 a 99% resultam 

de causas primárias (Singhal, Schwenk e Kumar, 2007). Esta obesidade primária, também 

chamada exógena, resulta de um contínuo balanço energético positivo, isto é, de um 

desequilíbrio entre a ingestão (excessiva) e o gasto energético da criança, e ocorre na 

dependência da expressão individual de uma predisposição genética e de factores ambientais 

favorecedores (Lobstein, Baur e Uauy, 2004; Reilly, 2005). 

 

Emerge desta análise que as mães percebem a gravidade do problema obesidade, e que 

efectivamente, pode afectar ou afecta já o seu filho, embora não tendo bem a noção da 

magnitude da obesidade e da totalidade dos problemas que lhe estão associados. Mas, para que 

haja uma plena consciencialização sobre o problema e de modo a enfrentá-lo é fundamental 

que exista, da parte dos Pais, uma adequada percepção não só do que é a obesidade, e quais as 

consequências na saúde a curto e a médio-longo prazo mas, essencialmente, de que o seu filho 

é, realmente, obeso. 

Apesar das múltiplas estratégias para combater o problema da obesidade os resultados têm-se 

verificado desanimadores. Um factor influenciador pode ser uma percepção familiar ou 

materna inadequada do estado nutricional dos seus filhos, particularmente daqueles que são 

obesos. Efectivamente, considera-se que uma percepção alterada ou o não reconhecimento 

pelos pais do peso excessivo ou obesidade dos filhos, podem constituir-se condicionantes à 
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adopção de medidas preventivas ou de tratamento desta doença (He e Evans, 2007; Gualdi-

Russo [et al] 2008). Quando essa percepção da família é adequada pode ser um elemento 

fundamental para a procura de cuidados profissionais especializados e para que a prevenção e 

tratamento da obesidade através de programas de intervenção que sejam eficazes. Os 

programas de intervenção para crianças só serão bem sucedidos se forem aceites pelos pais 

(Birch e Davison, 2001). Mas esta aceitação pelos pais só acontecerá se os pais (mães) 

reconhecerem a obesidade nas suas crianças obesas (Maynard [et al] 2003). 

A consciencialização é uma característica definidora da transição, envolve a percepção, o 

conhecimento e reconhecimento dessa experiência. Percebe-se que os pais iniciaram a 

vivência do processo de transição na medida em que demonstram alguma consciencialização 

das mudanças que estão a suceder. Embora relutantes ao termo obesidade, sobretudo quando 

direccionado ao seu filho, não revelam dificuldade em assumir a relação com o peso 

excessivo. O ser capaz de dizer “o meu filho é obeso”, assumir a obesidade na criança, 

parece-nos importante neste contexto de vivência do processo de transição, na medida em que 

facilitará o grau de envolvimento parental, visando uma transição saudável. Na ausência de 

consciencialização o envolvimento pode não acontecer. 

A consciencialização sobre o peso excessivo e obesidade e, obviamente, o conhecimento 

revelado acerca deste problema na criança condiciona a atitude em relação ao mesmo. Por sua 

vez a atitude adoptada revela o envolvimento no processo que irá promover o ajustamento, ou 

seja a mudança comportamental, no sentido de uma transição saudável. 

 

A atitude face à obesidade da criança espelha os sentimentos das mães em relação à vivência 

da situação dos seus filhos traduzidos por: preocupação expressa com a saúde e o futuro da 

criança, subestima a obesidade na criança, sentimentos de impotência perante influências 

externas na alimentação e expectativas de resolução.  

 

A preocupação expressa com a saúde e o futuro da criança revela que a preocupação é muita, 

sobretudo com a saúde e o sofrimento da criança, bem como a rejeição pelos outros. Percebe-

se agora um maior reconhecimento da gravidade da obesidade que não tinha sido tão expresso 

anteriormente o que vem corroborar a ideia de que existe alguma consciencialização sobre o 

problema apesar da relutância percebida em relação à referência ou ao assumir o termo 

obesidade. O conhecimento de que existem situações de rejeição associadas à obesidade, já 

referenciadas no tema anterior (categoria - Percepção da obesidade como problema de saúde), 
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confirma a preocupação expressa pelas mães em relação aos comentários negativos realizados 

por amigos ou outros à criança, e de se sentirem rejeitadas pelos seus pares ou iguais. Todas 

as crianças com peso excessivo ou obesidade apresentam alguma alteração a nível do auto-

conceito ou auto-estima, sendo os grupos mais afectados as crianças menores e do sexo 

feminino (Jackson [et al] 2006). Este conhecimento dá consistência às afirmações das mães.  

 

Há também quem subestime a obesidade na criança, evidenciado no facto de algumas mães 

referirem ainda não estarem muito preocupadas porque têm esperança de que o problema se vá 

resolver e estão atentas à vigilância de saúde dos seus filhos, confiando no que vai lhes vai 

sendo dito. Mas tal facto deixa-nos um alerta relativamente à avaliação que é feita à criança e à 

informação que sobre ela é transmitida. Poderá, pelo que se entende do discurso das mães, nem 

sempre ser a mais correcta quando o assunto é a obesidade, o que dá força à necessidade de 

formação específica nesta área para os profissionais de saúde. Embora tenha sido sempre 

referido o médico, consideramos fundamental o envolvimento do enfermeiro na vigilância de 

saúde da criança. O subestimar tem, no entanto, subjacente o reconhecimento de que a criança 

tem efectivamente um problema, que precisa de resolução.  

A necessidade de reverter a obesidade é expressa pelas mães em expressões que parecem 

revelar convicções diferentes, a de querer e de tentar, o que pode significar empenhos 

diferentes, embora reconheçam a importância de que isso deve acontecer o mais precocemente 

possível. Mães nesta situação, no nosso entender, poderão estar mais fragilizadas, pelo facto de 

subestimarem o verdadeiro estado nutricional do filho em vez de assumirem o problema 

obesidade na sua globalidade, necessitando de um sistema de suporte mais forte, mais efectivo 

e certamente mais eficaz.  

 

Nesta convivência com o problema obesidade da criança, as mães revelam sentir-se impotentes 

perante influências externas relacionadas com a alimentação, que advêm da publicidade, seja 

na televisão ou nos supermercados e da convivência com outras crianças, sobretudo no espaço 

escolar, e com elementos da família extensa, particularmente os avós.  

Apesar de se considerar uma associação directa entre a prática de ver televisão pelas crianças 

e assistindo, portanto, à publicidade, e a obesidade, a evidência não tem sido consensual 

(Livingston e Helsper, 2004; Padez [et al] 2004; Livingston, 2006). No Framingham 

Children’s Study ficou demonstrado que à medida que aumenta a actividade física, apesar dos 

valores do consumo televisivo, a obesidade diminui (Proctor [et al] 2003). O alerta das mães 
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faz, no entanto, bastante sentido, porque não sendo a publicidade por si só um factor 

significativo, a sua influência juntamente com outros factores, como a família, o grupo de 

pares, a escola, e outros que não foram referidos, poderão contribuir para o desenvolvimento 

da obesidade. No que diz respeito aos avós, estes são considerados, depois dos pais, os 

principais agentes socializadores da criança, quando essa relação existe no quotidiano das 

famílias (Brazelton, 1995). Os avós têm em geral uma grande capacidade de compreensão e 

aceitação da criança e são bastante tolerantes e flexíveis. Possibilitam a intergeracionalidade e 

convívio com outros elementos da família (Araújo e Dias, 2001). Neste contexto, isso será 

importante se forem influenciadores de estilos de vida saudáveis. Se, pelo contrário, 

influenciam negativamente os hábitos alimentares das crianças, evidenciam uma divergência 

entre gerações referente à alimentação, podendo constituir um obstáculo ao desempenho 

parental no controlo da obesidade. 

 

As expectativas de resolução centram-se no crescimento da criança em associação com vários 

aspectos da sua vida diária, focados essencialmente nas questões alimentares e de actividade 

física, dois importantes factores influenciadores desse crescimento.  

É reconhecido que os pilares fundamentais da prevenção e do tratamento da obesidade são as 

modificações de comportamentos e de estilos de vida de hábitos de vida que incluem, 

mudanças nos hábitos alimentares e de actividade física. Na criança obesa não há espaço para 

dietas restritivas, pobres em vitaminas e micronutrientes, com prejuízos no crescimento e 

desenvolvimento. É importante que as mudanças de comportamento propostas para crianças 

obesas sejam estruturadas adequadamente para evitar distúrbios alimentares posteriores (Levy-

Costa [et al] 2005). 

Mencionam o impacto do crescimento na resolução da obesidade da criança, o que constituirá 

um problema se não forem assumidas as outras medidas referidas. As mães precisam perceber 

que o crescimento da criança, só por si, não irá resolver o problema, mas agravá-lo-á se forem 

mantidos determinados estilos de vida. O crescimento da criança, isto é, o caminhar na idade 

escolar, rumo à adolescência, é entendido como favorecedor da resolução da obesidade, 

sobretudo se estiver associado a uma adequação da alimentação às necessidades da criança, 

em casa e na escola, havendo uma partilha de responsabilidades no que concerne a esta 

matéria.  
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Deverá existir ainda na criança uma actividade física mais intensa incluindo a prática de 

exercício físico mais organizado, e de forma a conseguir um equilíbrio entre o que é ingerido 

e o que é dispendido pela criança na sua vida diária, evitando o peso excessivo.  

Para uma vida saudável a criança necessita de manter diariamente uma actividade física 

regular. Esta actividade física deverá estar dividida em actividades não organizadas (correr, 

pular, andar de bicicleta), com claro predomínio destas, e organizadas ou planeadas (natação, 

ginástica, entre outras) (Sabia, Santos e Ribeiro, 2004). 

No discurso das mães está também presente a necessidade de desenvolver sinergias entre a 

escola e a família no sentido de uma alimentação adequada à criança com a convicção de que 

só assim será possível que seja mantida, de forma a ajudar a criança a preservar um ritmo 

diário mais adequado em termos de regulação das refeições, condição importante na 

prevenção da obesidade e outras doenças. A existência de formação sobre 

alimentação/nutrição na escola envolvendo a família é tida como um aspecto importante. 

É esta complementaridade que impedirá a progressão da obesidade, já que medidas isoladas 

não se têm revelado eficazes. Acreditar que, com o crescimento, o peso das crianças tende a 

distribuir-se mais uniformemente e, portanto, a “resolver o problema”, não é mais do que uma 

crença cultural, que, como muitas outras, está enraizada na cultura de muitos países 

(Baugheum [et al] 2001). Sabemos, no entanto, que as crianças com valores elevados de IMC 

e, portanto, com peso excessivo ou obesidade, irão continuar assim na adolescência e serão 

sem dúvida adultos obesos (Wright [et al] 2001). Efectivamente, considera-se que cerca de 

33% das crianças com idade inferior a 6 anos, 50% das crianças dos 6 aos 11 anos e 80% dos 

adolescentes com obesidade, irão manter-se obesos na idade adulta (Serdula [et al] 1993; 

Power, Lake e Cole, 1997; He e Kalberg, 1999). A ocorrência de obesidade na criança é 

considerada um forte predictor da sua persistência na idade adulta (Goran e Treuth, 2001).  

 

Pelo exposto, parece importante que associado à consciencialização da existência do 

problema a família deverá perceber a necessidade urgente de o controlar. Haverá claras 

repercussões na saúde se não for travada essa progressão nas primeiras fases da vida, sendo o 

diagnóstico e a intervenção precoce fundamentais (Must e Strauss, 1999). Sem, contudo, 

haver evidências directas de que a consciencialização dos pais sobre a complexidade do 

problema obesidade da criança seja uma forma de a prevenir, as evidências indicam que essa 

consciencialização e o acompanhamento dos pais por profissionais competentes, onde 

destacamos a presença da enfermeira, poderão promover estilos de vida saudáveis na família e 
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na criança, e evitar a progressão da obesidade. Efectivamente, consideramos que tornar os 

pais mais conscientes de que a obesidade é um problema de saúde, uma doença que afecta ou 

pode afectar o seu filho, pode ser o primeiro passo para a promoção de um estilo de vida mais 

saudável e da redução do peso excessivo e obesidade. 

 Paralelamente à consciencialização, a atitude dos pais perante a obesidade na criança revela-

nos o seu envolvimento no problema, as suas preocupações, as suas vulnerabilidades e os seus 

recursos de suporte para o enfrentar, visando a resolução, o que pode fazer sentir a 

necessidade de uma mudança comportamental e o desenvolvimento de novas competências, 

consideradas necessárias ao processo de transição (Chick e Meleis, 1986; Meleis e 

Trangenstein, 1994; Meleis, 1997; Meleis [et al] 2000). 

 

A vivência da parentalidade com uma criança obesa revela o quotidiano com a criança, a 

percepção que as mães têm como modelos comportamentais e como influenciam a criança, no 

contexto da responsabilidade parental. Percebemos as mudanças nos estilos de vida, hábitos 

alimentares e de actividade física, do ponto de vista individual e do processo familiar como 

um todo, na transição ao papel parental, compreendendo a disponibilidade ou 

constrangimentos para a mudança. 

 

O quotidiano com a criança acontece num tempo limitado, ao fim do dia e ao fim-de-semana. 

É o retrato da sociedade actual, com o envolvimento dos pais no mundo do trabalho, 

necessário à subsistência familiar, deixando pouco tempo livre para uma convivência familiar 

mais assídua e diria até mais activa. Os comportamentos e estratégias para a actividade física 

centram-se em opções sedentárias, traduzidas em brincadeiras com a criança no espaço do lar 

e a ver filmes, ou na proximidade em pequenos passeios. Uma actividade física no lazer mais 

intensa, como andar de bicicleta, saltar à corda, natação, acontece de forma esporádica, e 

apenas aos fins-de-semana. As crianças tendem a ficar obesas quando sedentárias, e a própria 

obesidade poderá fazê-las ainda mais sedentárias (Jebb e Moore, 1999). Além da sua 

importante associação ao combate da obesidade, a actividade física é necessária à manutenção 

da vida e é comum a todos os seres humanos, contribuindo para a melhoria da saúde física e 

psíquica, sobretudo quando feita de forma regular (Howley, 2001). 

As refeições da criança em família são fundamentais para a aprendizagem dos 

comportamentos alimentares, particularmente nos primeiros 6 anos de vida, onde se inclui a 

idade pré-escolar (Fisher e Birch, 1995; Johnson e Birch, 1994). As crianças fazem pelo 
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menos uma refeição em casa, e sempre com a presença da mãe, sendo a alimentação igual 

para todos, sem insistência nos alimentos que não são do agradado da criança e algum 

controlo nas quantidades. Este estilo desinibido das mães em relação à alimentação pode 

favorecer o desenvolvimento da obesidade como foi verificado num estudo de Cutting [et al] 

(1999) realizado com pais e crianças entre os 3 e os 6 anos de idade.  

Há também referência a conflitos e a não conseguir uma refeição calma. Birch [et al] (1981) 

verificaram que as mães de crianças com maior peso interagiam mais com os seus filhos 

durante as refeições, eram menos compreensivas, as refeições tinham uma duração mais curta 

e decorriam num ritmo mais acelerado.  

Os pais deverão controlar o tipo de alimentos oferecidos e os horários das refeições, deixando 

à criança alguma liberdade de escolher a quantidade de alimentos e quais os alimentos que irá 

comer. A dinâmica familiar tem uma importância considerável na mudança das práticas 

alimentares (Novaes, Franceschini e Priore, 2007). 

 

É reconhecida a responsabilidade parental quando falamos de obesidade da criança em idade 

pré-escolar. As mães percebem-se como modelos comportamentais e assumem a 

responsabilidade do papel parental, embora notem algumas fragilidades nesse desempenho. 

Está subjacente a necessidade de afirmação em relação ao bom desempenho no seu papel de 

mãe e que o desenvolvimento da obesidade está dependente de vários factores que nem 

sempre conseguem controlar, particularmente, no que respeita à alimentação. O serem 

modelos e modelarem os seus filhos é referido com orgulho, sobretudo por se sentirem a 

maior influência parental. Os comportamentos resultantes dessa modelagem são observados 

na criança e valorizados quando se enquadram num estilo saudável. Essa influência parental 

referida em relação aos estilos de vida, hábitos alimentares e actividade física, é mais 

incidente em relação às preferências alimentares, devendo a preocupação ser centrada na 

alimentação em casa e fora de casa. Os comportamentos e estratégias adoptados pelos pais e, 

particularmente pela mãe, em relação à alimentação influenciam a preferências e os 

comportamentos alimentares dos seus filhos (Anliker [et al] 1990; Moreira e Peres, 1996; 

Seaman, Woods e Grosset, 1997; Gibson, Wardle e Watts, 1998; Whitaker e Dietz, 1998; 

Noble [et al] 2001; Kaplan, Liverman e Kraak, 2004). Sendo a criança, nestas idades, 

particularmente crítica (Honckenberry, Wilson e Winkelstein, 2006) os estilos de vida que lhe 

são ensinados ou exigidos deverão estar em consonância com os praticados pelos pais, sem 

incoerências, levando as crianças a aprendizagens saudáveis.  
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Há, no entanto, fragilidades no papel parental, expostas no reconhecimento de que nem 

sempre os cuidados com a alimentação ou a prática da actividade física é a mais correcta, por 

impedimentos que têm a ver com a própria fragilidades humana, do ser pessoa, como 

expresso na fala de uma mãe  

Também somos seres humanos, não somos máquinas, se estivéssemos programados para 

fazer só aquilo, fazíamos só aquilo, mas temos sentimentos e temos outras coisas … Às vezes fico com 

peso de consciência de não fazer por eles …dar mais alguma coisa do que posso. (E3) 

 

 

A mãe é a figura parental de maior permanência com a criança, em todos os contextos. 

Verifica-se, portanto, nestas famílias, uma diferenciação dos papéis parentais, em que as mães 

vivenciam uma relação mais próxima com os seus filhos, aparecendo como a principal 

cuidadora, um modelo historicamente construído, assumindo claramente o papel feminino no 

funcionamento familiar, nas responsabilidades com o lar e com os cuidados com os filhos, no 

que respeita à alimentação, higiene, lazer e educação.  

Nenhuma mãe referiu que os pais não estivessem interessados em participar de forma mais 

activa no quotidiano e no crescimento dos seus filhos. No entanto, o pai é sempre remetido 

para tarefas mais profissionais, mais de acordo com os modelos tradicionais de masculinidade 

(Sutter e Bucher-Maluschke, 2008). O pai aparece em função da sua disponibilidade, sendo 

referido com maior presença ao fim-de-semana, para partilhar de passeios familiares (Muzio, 

1997; Yeung [et al] 2001). 

Nestas famílias, verificamos pelas falas das mães que, apesar das mudanças que têm ocorrido 

nas famílias nucleares, que pressupõe uma mudança no cenário doméstico, os papéis 

tradicionais ainda se mantêm como balizadores das relações familiares, pressupondo uma 

maior influência da mãe no quotidiano da criança. 

A parentalidade constitui-se uma das tarefas mais desafiantes e complexas do indivíduo 

adulto (Cruz, 2005) porque o nascimento de um filho e cada fase do seu desenvolvimento, 

impõe aos pais uma nova adaptação ou readaptação nas suas vivências, o que implica uma 

mudança comportamental direccionada, neste contexto, para a adopção de estilos de vida 

promotores do crescimento e desenvolvimento saudável da criança. 

 

As mães têm a percepção de que houve mudança nos estilos de vida. Essa mudança é referida 

como intensa, por vezes radical, com o nascimento do primeiro filho, que impõe a adaptação 

a novas rotinas, a um novo estilo de vida. A transição provocada pelo nascimento do primeiro 

filho cria um misto de consequências que levam a várias mudanças e adaptações (Menezes e 
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Lopes, 2007). Na continuidade do ciclo de vida familiar e no nascimento de outros filhos, 

embora necessária uma readaptação, a experiência adquirida revela-se facilitadora, sendo 

assumidas as aprendizagens feitas, sobretudo no que se relaciona com a alimentação. 

A mudança nos estilos de vida das famílias centrou-se, essencialmente, nos hábitos 

alimentares, não apenas no que é consumido, mas também na compra e na confecção dos 

alimentos. As mães procuram introduzir hábitos alimentares saudáveis, valorizam muito e 

insistem no consumo diário de sopa e na redução do consumo de alimentos de maior 

densidade energética e fast-food. Mais do que impor um estilo alimentar a sua preocupação é 

proporcionar uma alimentação do agrado da criança, o que poderá ser benéfico se se 

conseguir uma alimentação e nutrição adequadas, pois o controlo exercido durante as 

refeições e as restrições alimentares impostas pelas mães, são favorecedores do 

desenvolvimento da obesidade nas crianças (Fisher e Birch, 1999; Birch e Fisher, 2000; 

Wardle [et al] 2002. 

Não houve mudança significativa na actividade física. No entanto há, na opinião das mães, 

uma disponibilidade parental para que a mudança ocorra. Sendo que os estilos alimentares 

familiares são já considerados adequados pelas mães, apesar de algumas fragilidades, a sua 

disponibilidade para a mudança de estilos de vida, direcciona-se e centra-se, essencialmente, 

na actividade física e na componente de desporto que consideram insuficiente. 

A criança e a preocupação com a sua saúde e bem-estar são motivação suficiente para que a 

mudança possa acontecer. A maturidade individual associada a um parentalidade tardia pode 

ser também um factor facilitador da disponibilidade para a mudança comportamental. 

Apesar da necessidade sentida por uma vida mais activa, as mães referem impedimentos à 

modificação da sua condição de mais sedentárias. A falta de tempo é o factor mais impeditivo, 

aliado à dificuldade de organização das actividades do dia-a-dia e alguma falta de motivação 

pessoal para a prática de desporto.  

Considerar que os hábitos de vida adquiridos pelos pais destas crianças, enquanto foram 

também crianças, no seu ambiente familiar, pode estar na origem de estilos de vida menos 

activos, pode ser um dado importante para complementar a percepção dos pais como modelos 

dos seus próprios filhos e contribuir para a mudança individual e familiar como um todo. 

A vivência da parentalidade pressupõe o acompanhamento do filho, a permanência com ele, o 

mais tempo possível, assistindo activo ao seu processo de crescimento e de desenvolvimento.  
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A idade pré-escolar corresponde já por si a um período de transição desenvolvimental, que 

implica da parte dos pais a percepção da criança como um todo e de terem definido e 

assumido os seus papéis de pais, de forma a constituírem-se modelos comportamentais para 

os seus filhos, instituindo estilos de vida que lhes permitam ser saudáveis. A esta 

responsabilidade parental, acresce a responsabilidade perante a obesidade da criança.  

A consciencialização sobre o problema obesidade, a percepção e explicitação do que está a 

acontecer com a criança e na relação com a criança, do que mudou e do que precisa mudar, e 

dos factores facilitadores/inibidores dessa mudança, traduzem a vivência do processo de 

transição parental pelas mães das crianças com obesidade em idade pré-escolar.  

 

Os achados encontrados nesta parte do estudo convergiram, então, para a compreensão do 

processo de transição parental vivido com a criança com obesidade, dando relevo aos 

elementos para as intervenções de enfermagem com a criança e família, visando promover a 

redução do peso excessivo. 

Valorizou-se o saber das mães das crianças com obesidade sobre as suas vivências no 

processo de transição, o qual pode ser utilizado para aumentar o saber da enfermagem para 

lidar com famílias nesta situação (Paiva, 2001). 

A compreensão para fundamentar as intervenções de enfermagem que têm por objectivo 

ajudar os pais a integrar as mudanças de estilo de vida na transição para a parentalidade 

promovendo a redução da obesidade na criança, enquanto aspecto caracterizador de uma 

transição saudável, constituiu-se a finalidade deste estudo. 
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CAPÍTULO 7 - CONCLUSÕES, LEVANTAMENTO DE PISTAS DE   

ESTUDO E ANÁLISE 

 

Neste capítulo pretende-se apresentar, de forma sucinta e sistemática, as conclusões do estudo 

realizado, de acordo com os objectivos definidos no capítulo 3 e de forma a responder às 

questões de investigação (capítulo 1), tentando por último apresentar recomendações e 

sugestões para futuros estudos ou que de alguma forma possam ser úteis para o cuidado de 

enfermagem às famílias que vivenciam um processo de transição parental, promovendo a 

redução do peso excessivo das crianças em idade pré-escolar. 

Ao longo dos capítulos anteriores, na apresentação e discussão dos resultados da Parte I e 

Parte II do estudo, procurou-se, sempre que se justificou, tecer algumas conclusões parcelares 

de modo a consubstanciar a sua análise, pelo que, nesta síntese final se apresentam as 

conclusões mais relevantes relativas ao estudo com as crianças em idade pré-escolar da Beira 

interior Sul e suas famílias. 

 

 

PARTE I 

Prevalência do peso excessivo na criança 

Foram avaliadas 1111 crianças que frequentavam o ensino pré-escolar no ano lectivo 2006-

2007 na Sub-região Beira Interior Sul (NUTS III).  

As crianças tinham idades compreendidas entre os 3 (39 meses) e os 6 anos (77 meses). A 

proporção das crianças por sexo foi bastante aproximada, com ligeiro predomínio no sexo 

masculino, em todos os grupos etários.  

Verificou-se uma prevalência de peso excessivo de 27,72%, dos quais 15,66% correspondem 

a pré-obesidade e 12,06% a obesidade. São valores elevados particularmente no que respeita à 

prevalência da obesidade e consistentes com os verificados à escala mundial, sobretudo em 

países do Sul da Europa e Estados Unidos da América. De realçar, no entanto que os vários 
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estudos poderão utilizar diferentes metodologias incluindo diferentes critérios de 

classificação. 

As crianças do sexo feminino apresentaram valores de prevalência de peso excessivo e 

obesidade ligeiramente superiores às do sexo masculino. Os valores de prevalência tanto do 

peso excessivo como da obesidade, particularmente no sexo feminino, evoluíram ao longo da 

idade evidenciando, como é reconhecido na literatura, que se trata de um fenómeno crescente 

que tende a continuar e a aumentar com a idade da criança e que o seu início é cada vez mais 

precoce.  

Foram encontrados valores de prevalência diferentes nos quatro concelhos da Beira Interior 

Sul (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Penamacor e Vila Velha de Ródão) que traduzem, no 

entanto, que o peso excessivo e a obesidade são uma realidade tanto das zonas urbanas com 

das rurais.  

  

 

Estilos de vida da família: hábitos alimentares e de actividade física 

A maioria das crianças vive com os pais em agregados familiares pequenos que correspondem 

ao tipo de família nuclear.  

As mães apresentam níveis de escolaridade mais elevados do que os pais, sendo que estes 

têm, na sua maioria, apenas o ensino básico. Os Pais são profissionalmente activos, a tempo 

inteiro, desempenhando actividades profissionais em concordância com os níveis de 

escolaridade. As mães ocupam, por isso, profissões que se enquadram num nível socio-

económico mais elevado, relativamente aos pais. 

 

Actividade física habitual 

Os resultados revelaram que a prática de actividade física global e nos contextos do trabalho, 

desporto e lazer é mais intensa nos pais do que nas mães, particularmente no que se relaciona 

com a prática de desporto. A actividade física dos Pais é superior nos contextos de trabalho do 

que nos contextos de lazer e é mais baixa no do desporto. 

As modalidades desportivas referidas como mais praticadas pelas mães são a 

caminhada/marcha e pelos pais o futebol/futsal. 

Verificou-se a existência de uma correlação positiva entre os casais relativamente à actividade 

física e tipos de actividade física: trabalho da mãe/trabalho do pai; desporto da mãe/desporto 

do pai; lazer da mãe/lazer do pai; actividade física da mãe/actividade física do pai. O 
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Desporto e o Lazer são os aspectos que apresentam correlação mais intensa com a prática de 

actividade geral. 

Verificou-se ainda que níveis educacionais mais baixos estão associados a níveis mais baixos 

de prática de actividade física. Os Pais das crianças com menos habilitações literárias 

desenvolvem actividades profissionais que implicam uma actividade física mais intensa. No 

entanto, apresentam uma prática desportiva menos intensa.  

 

Hábitos alimentares 

Os hábitos alimentares das famílias das crianças incluem uma combinação de um conjunto 

alargado de alimentos e não apenas o consumo de um determinado grupo de alimentos, 

embora com frequências de consumo bastante diferentes.  

Dos grupos de alimentos com maior frequência média de consumo sobressai o grupo da sopa, 

legumes e frutas frescas, dos óleos e gorduras de adição vegetais, Lacticínios com teor de 

gordura reduzida, pão, sendo referidos como diariamente consumidos. Os grupos alimentares 

Bolos, bolachas e biscoitos, Açúcar e doces e Refrigerantes e sumos, são mais consumidos do 

que os grupos onde se inclui a carne e o peixe. Quase não há consumo diário de carne e o 

consumo de peixe é bastante reduzido. 

Os resultados revelaram também que os Produtos cárneos com elevado teor de gordura e as 

Comida rápida e molhos são dos menos consumidos por estas famílias. 

Verificou-se a existência de correlações positivas entre os vários alimentos e grupos de 

alimentos, que levou à constituição de dois grandes grupos que incluíam aqueles que mais se 

correlacionavam identificados como Grupo 1 e Grupo 2:  

 Grupo 1: pão, Sopa, legumes e frutos frescos, Lacticínios com teor de gordura reduzida, 

Carnes magras, peixes, moluscos e mariscos, Carnes vermelhas, Flocos de cereais, e Café, chá e 

infusões, Massa, arroz, batata e leguminosas, e Peixe em conserva; 

 Grupo 2: Açúcar e doces, Refrigerantes e sumos, Comida rápida e molhos, Produtos cárneos 

com elevado teor de gordura, Massa, arroz, batata e leguminosas Bolos, bolachas e biscoitos, 

sobremesas lácteas, Gelados, Chocolate, Peixe em conserva, Fiambre, presunto e paio, e frutos 

enlatados e frutos secos. 

Os resultados revelaram também a existência de correlações negativas entre o consumo de 

Sopa, legumes e frutos frescos e os grupos Comida rápida e molhos e produtos cárneos com 

elevado teor de gordura. Embora fracas, estas correlações dão consistência aos dois grupos 

alimentares que estarão na base dos hábitos alimentares destas famílias. 
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Os resultados apontam que hábitos alimentares considerados mais saudáveis, que incluem 

alimentos que integram o grupo 1, estão associados a níveis de escolaridade mais elevados e 

uma prática de actividade física no desporto mais intensa.  

 

Estilos de vida da família e peso excessivo da criança 

Relativamente aos elementos da família não se verificou a existência de qualquer relação 

entre o peso excessivo e obesidade na criança e o número de irmãos, o número de pessoas que 

moram com a criança, ou o nível de escolaridade dos Pais, pois os dados não nos permitiram 

assumir diferenças significativas. 

Verificou-se a existência de uma relação significativa com o peso excessivo da criança e o 

grupo profissional dos Pais onde se inclui a sua actividade profissional. Constatou-se que o 

peso excessivo na criança aparece de forma transversal em famílias pertencentes a todos os 

grupos profissionais, mas com maior prevalência em famílias cuja actividade profissional do 

Pais se enquadra em grupos de nível socio-económico mais baixo.  

À luz destes resultados parece legítimo inferir que as famílias das crianças com peso 

excessivo terão também níveis de escolaridade mais baixos, dada a relação dos diferentes 

níveis com a actividade profissional desempenhada pelos Pais. 

No que respeita à influência da actividade física dos pais na obesidade das crianças, os 

resultados desta investigação permitem-nos constatar que a mesma está associada a uma 

prática habitual de actividade física do pai no desporto de menor intensidade, pois verificámos 

que a média relativa a este índice é significativamente menor no grupo das crianças que 

apresentam obesidade, face a todos os outros grupos de classificação do estado nutricional.  

Em relação aos hábitos alimentares, além do que ficou exposto nas relações estabelecidas 

entre os grupos alimentares e o nível educacional e de actividade física dos pais, verificou-se 

que a frequência de consumo de lacticínios com teor de gordura reduzida é 

significativamente maior nas famílias das crianças com pré-obesidade, face às famílias com 

crianças de peso normal. 

Os resultados salientam que ambientes familiares em que os Pais têm níveis educacionais e 

actividades profissionais mais elevados, uma alimentação constituída preferencialmente por 

alimentos/grupos alimentares que integram o Grupo 1 e uma prática de actividade física 

habitual intensa, particularmente no desporto, poderão constituir-se ambientes influenciadores 

de estilos de vida direccionados à prevenção e controlo da obesidade infantil. 
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É fundamental que as famílias das crianças em geral e, sobretudo, daquelas que têm peso 

excessivo ou obesidade, compreendam e interiorizem, que a obesidade é uma doença, que 

impede o crescimento e desenvolvimento saudável da criança, com graves repercussões na 

sua saúde a curto, médio e longo prazo; que há necessidade de mudança de estilos de vida 

para hábitos alimentares saudáveis e uma prática de actividade física mais intensa no desporto 

e no lazer. 

A compreensão do papel dos estilos de vida das famílias das crianças com obesidade, 

consolida-se na parte II do estudo. 

 

 

PARTE II 

A análise qualitativa, na Parte II do estudo, tornou possível apreender o sentido da vivência da 

parentalidade com a criança obesa bem como a explicitação do processo de transição a partir 

dos discursos das mães. 

Viver a experiência da parentalidade na idade pré-escolar da criança com obesidade é viver 

um tempo de transição desenvolvimental e de saúde-doença como é perspectivado por Chick 

e Meleis (1986) (Meleis, 1997). Há a vivência da parentalidade com a criança e 

simultaneamente a vivência com a obesidade da criança. É um processo de tornar-se pais em 

que é necessário assumir os papéis parentais e considerar a necessidade de compreender e 

controlar a obesidade, através da mudança comportamental e a (re)definição desses papéis, no 

sentido de uma transição saudável.  

Os enfermeiros precisam compreender o que é que acontece às pessoas, clientes de 

enfermagem, neste processo e que intervenções são necessárias para promover as transições 

saudáveis e o combate à obesidade na criança.  

As conclusões que se apresentam, pretendem constituir um subsídio para fundamentar estas 

intervenções.   

 

A consciencialização sobre o problema obesidade na criança 

A consciencialização no que concerne à situação de obesidade na criança implica uma 

percepção adequada do estado nutricional, a percepção da obesidade como problema de saúde 

e o reconhecimento dos determinantes da obesidade na criança. 

A percepção do estado nutricional é adequada quando há um reconhecimento da obesidade, 

do ser obeso, na criança. Implica que haja um entendimento pelos pais do processo de 
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avaliação e classificação do crescimento da criança, com adequação da linguagem na 

referência aos termos que a classificam como seja peso excessivo, pré-obesidade ou 

obesidade. Perceber a obesidade como doença pressupõe o reconhecimento da mesma e das 

complicações que lhe estão associadas de âmbito físico e psicossocial a curto e a médio-longo 

prazo. O reconhecimento dos determinantes da obesidade complementa esta 

consciencialização, pois só percebendo o que aconteceu é possível iniciar aí alguma mudança. 

Sendo a obesidade de etiologia multifactorial, a alimentação assumiu para as mães o papel 

mais importante. 

A percepção materna inadequada do estado nutricional e a não-aceitação de que a criança é 

obesa, podem constituir-se condicionantes ao processo de mudança. A enfermagem assume 

um papel fundamentar na vigilância de saúde da criança, devendo ser este um dos aspectos a 

valorizar na relação com a família. 

 

Atitude face à obesidade da criança 

A atitude adoptada, na dependência da consciencialização reflecte a intensidade do 

envolvimento no processo inerente à transição, isto é, o compromisso para assumir a 

responsabilidade parental e a necessidade de iniciar a mudança comportamental (Meleis et al, 

2000). Traduz-se na preocupação com a saúde e o futuro da criança, sustentado pelo 

reconhecimento da obesidade como problema de saúde; no sentimento de que há influências 

externas negativas no desenvolvimento do processo; e nas expectativas de resolução.  

As influências negativas na criança advindas dos avós, outras crianças na escola e da 

publicidade, identificadas pelas mães como constrangedoras no desempenho parental para o 

controlo da obesidade alertam para a necessidade de uma intervenção no contexto familiar 

mais alargada, envolvendo também a escola e a comunidade, com tem sido descrito na 

literatura. 

As expectativas de resolução centram-se no desenvolvimento de sinergias e a 

complementaridade de medidas traduzidas por mudanças de hábitos alimentares e de 

actividade física, em casa e na escola, sustentadas em educação/formação sobre as 

necessidades da criança, visando o seu crescimento saudável. 

Subestimar o problema e acreditar que o tempo/crescimento da criança o vai resolver, embora 

estando subjacente que ele existe, podem ser inibidores da transição e revelar alguma 

fragilidade parental, o que implica intervenção neste campo. A doença pode ser mais rápida 

que o tempo se não for evitado a seu progressão. 
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A vivência da parentalidade com uma criança obesa  

A consciencialização e a atitude condicionam a vivência da parentalidade que reflecte como é 

que os pais se colocam na relação com a criança e na luta contra a obesidade. 

Esta vivência é traduzida no quotidiano com a criança, na percepção como modelo 

comportamental e influencidor da criança, assumidos na responsabilidade parental, e na 

disponibilidade para a mudança nos estilos de vida, hábitos alimentares e de actividade física, 

do ponto de vista individual e familiar, essencial neste processo de transição. 

O quotidiano com a criança é vivido num tempo limitado com algumas fragilidades na 

dinâmica familiar. Com um papel tradicionalmente assumido como cuidadora, a mãe é o 

principal suporte familiar na relação diária com a criança. A percepção de si no contexto da 

parentalidade, o julgar as suas acções no seu papel de mãe e o facto de se assumir como uma 

“boa mãe”, pode constituir-se um aspecto facilitador da mudança comportamental e da 

influência na criança. Mas para que a mudança familiar como um todo possa ocorrer afigura-

se igualmente importante o papel do pai. 

A consciência da mudança associada à presença de um filho é importante no processo de 

transição. A integração de estilos de vida na continuidade do ciclo de vida familiar deverá ser 

considerada, nas intervenções de enfermagem. 

A mudança nos estilos de vida das famílias centrou-se nos hábitos alimentares, compra de 

produtos, confecção das refeições e nos consumos que consideram saudáveis, com 

valorização do consumo diário de sopa de legumes e na redução do consumo de alimentos de 

maior densidade energética e fast-food. 

A responsabilidade parental com a criança é assumida assim como com a necessidade de 

mudar os seus estilos de vida, pelo reconhecimento de que se constituem modelos para os 

filhos. 

A disponibilidade para a mudança comportamental assenta na motivação e maturidade 

individual. A falta de tempo para uma melhor organização individual e familiar são factores 

inibidores na disponibilidade para a mudança de hábitos em relação à actividade física, 

particularmente no desporto e no lazer.  

 

Os resultados deste estudo poderão contribuir para o acréscimo de conhecimento sobre o 

quotidiano da família com a criança em idade pré-escolar focalizando os seus estilos de vida, 

hábitos alimentares e de actividade física. 
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A compreensão da experiência vivida pelas mães das crianças com obesidade na construção 

da parentalidade pode proporcionar elementos para o desenvolvimento de intervenções de 

enfermagem com a família e ajudar os pais a integrar as mudanças de estilo de vida 

necessárias à redução do peso excessivo e obesidade na criança, num processo de transição 

saudável. 

Acreditamos que este saber poderá (re)construir o conhecimento de enfermagem para ajudar 

as famílias (pais) a construir ambientes favorecedores do crescimento e desenvolvimento feliz 

e saudável da criança, como expresso na frase de uma mãe  

Eu por ele … por ele faço tudo... a preocupação constante é que seja uma criança feliz e 

saudável. (E1) 

 

 

 

 

A REFLEXÃO FINAL 

 

A revisão da literatura e os resultados encontrados neste estudo levaram-nos a reflectir, ao 

longo deste percurso, sobre vários aspectos relacionados com o fenómeno peso 

excessivo/obesidade, particularmente no que diz respeito ao seu incremento na criança.  

Considerada pela OMS como uma doença crónica, uma epidemia à escala mundial, 

afectando todas as idades e grupos socioeconómicos, é hoje um dos mais importantes 

problemas de saúde pública porque está associada a um maior risco de morbilidade e 

mortalidade precoces, colocando-nos perante novos paradigmas na saúde e na doença. 

Reverter esta tendência é fundamental e é urgente. É por isso necessário implementar 

mudanças e desenvolver estratégias direccionadas essencialmente para a prevenção. 

As mudanças nos estilos de vida deverão incluir hábitos alimentares com um maior consumo 

de legumes, frutas e a redução de alimentos de maior densidade energética e fast-food, e um 

aumento da actividade física particularmente em actividades de desporto e de lazer. 

O cerne destas mudanças deverá estar na família, responsabilizando-se os Pais (a mãe e o 

pai numa união de tarefas e de educação), como modelos comportamentais, pela transmissão 

de estilos de vida saudáveis aos seus filhos. Essa responsabilidade parental deverá ser 

partilhada e apoiada pelas entidades governamentais a nível central, regional e local, com 

um especial envolvimento das autoridades e dos vários profissionais da saúde e da educação, 

e ainda da indústria alimentar e dos meios de comunicação  
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Nas estratégias a desenvolver com a família deverá considerar-se a individualidade do ser 

criança em cada etapa do processo de crescimento e desenvolvimento e as necessidades 

parentais nos processos de transição ao longo dos ciclos de vida individual e familiar. 

A família emerge como foco do cuidar em enfermagem.  

Cuidar a criança no combate à obesidade implica uma vigilância de saúde eficaz, onde 

consideramos relevante a consulta de enfermagem de saúde infantil e juvenil, com 

identificação precoce e acompanhamento adequado das crianças e famílias com peso 

excessivo, obesidade ou que estão em risco. 

A presença da enfermagem nos vários contextos onde está em discussão o tema obesidade é 

imprescindível. 

A enfermagem deve integrar no seu saber, a nível da prática e do ensino, o conhecimento 

que vai sendo produzido sobre a criança, família, peso excessivo e obesidade, necessários 

para esse cuidado, numa relação multidisciplinar e de parceria no cuidar. 

A família constitui-se ainda um universo a investigar. E a procura do seu conhecimento e 

das relações que se podem estabelecer com os vários determinantes da obesidade, afigura-se 

um campo essencial para continuar a investigar com o objectivo de reverter o incremento do 

peso excessivo e da obesidade na criança,  

Sugerimos que o saber da enfermagem para cuidar o ser criança e o ser família na construção 

da sua saúde deverá ser sustentado, na investigação, na prática clínica e no ensino, nos 

pressupostos teóricos propostos por Meleis.  

 

Para finalizar fica a concepção de ser saudável de Meleis (1992) que consideramos traduzir 

alguma coisa do que foi sendo dito ao longo destas páginas  

 

É um modo de vida, uma atitude, uma concepção, uma história, 

um contexto com normas sócio-culturais, uma crença, uma 

tradição. Ser saudável é controlar, negociar, realizar, crescer, 

tornar-se e ajudar outros a crescerem e a se tornarem. Ser e 

tornar-se saudável pode constituir partes de uma percepção 

global de saúde. Tornar-se saudável é ter esperança, 

transcendendo preocupações, realizando opções, advogando e 

avaliando recursos. Ser e tornar-se saudável incorpora 

conscientização, recursos, oportunidades, desenvolvimento, 

acesso, capacitação, desenvolvimento de poder e advocacia. 
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ANEXO I 

Autorização do Estudo nos Jardins de Infância 

Direcção Geral de Educação do Centro 
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Castelo Branco, 10 de Outubro de 2006 

 

 

 

Exmo Senhor Director 

 

Sou Professora Adjunta da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias de Castelo Branco e 

frequento o Programa de Doutoramento em Enfermagem na Universidade de Lisboa. 

No âmbito do referido Programa e sob orientação do Professor Abel Paiva e Co-orientação da 

Professora Isabel do Carmo, pretendo desenvolver uma investigação subordinada ao tema 

“Estilos de vida familiar e peso excessivo na criança em idade pré-escolar”. 

Numa primeira fase do meu estudo, pretendo fazer uma avaliação dos dados antropométricos 

e IMC de todas as crianças dos 3-6 anos que frequentam o ensino pré-escolar da sub-região 

Beira Interior Sul (concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Penamacor e Vila Velha de 

Ródão), pelo que peço a Vª Exª que me conceda autorização para proceder à pesagem e 

medição dessas crianças nos Jardins de Infância que frequentam. 

No sentido de contrariar uma limitação de conhecimento actualizado e rigoroso acerca da 

população em estudo, venho também solicitar ao Senhor Director que me proporcione toda a 

informação que for possível e relativamente a: 

- Número de crianças (e suas famílias) matriculadas na rede de ensino pré-escolar no 

ano lectivo 2006-2007, por idades, estabelecimento e tipo de ensino, referente aos concelhos 

mencionados. 

 

Grata pela atenção dispensada 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

  Maria Emília Bengala Duarte 

 

 

 

 

 

 



 

 222 

 

 
Data:  Fri, 16 Feb 2007 09:31:39 -0000 

De:  Drecmaster <drecmaster@drec.min-edu.pt> 

Para:  maeduarte@portugalmail.pt 

Cc:  emiliaduarte@ess.ipcb.pt 

Assunto:  FW: Pedido de autorização para investigação (Doutoramento) 

 

 
 
> ---------- 
> From:         Drecmaster 
> Sent:         sexta-feira, 2 de Fevereiro de 2007 14:30 
> To:         'maeduarte@portugalmail.pt' 
> Cc:         'emiliaduarte@ess.ipcb.pt' 
> Subject:          Pedido de autorização para investigação (Doutoramento) 
> Importance:         High 
>  
>  
>  
>   
> Boa tarde,  
>  
> Relativamente ao pedido solicitado por V. Ex.ª, peço desculpa pelo 
atraso. 
> Não vejo nenhum inconveniente em que faça a investigação pretendida, 
> contudo terá que solicitar junto de cada Conselho Executivo dos 
> respectivos Concelhos a devida autorização, pois os mesmos são dotados 
de 
> autonomia, de acordo com a legislação em vigor. 
>  
> Com os melhores cumprimentos, 
>  
> O Director Regional Adjunto 
>  
> José Teles Sampaio  
>  
>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webmail5.portugalmail.pt/horde/imp/compose.php?to=Drecmaster+%3Cdrecmaster%40drec.min-edu.pt%3E&thismailbox=INBOX&start=592
http://webmail5.portugalmail.pt/horde/imp/compose.php?to=maeduarte%40portugalmail.pt&thismailbox=INBOX&start=592
http://webmail5.portugalmail.pt/horde/imp/compose.php?to=emiliaduarte%40ess.ipcb.pt&thismailbox=INBOX&start=592
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ANEXO II 

Carta (modelo) aos responsáveis dos 

Agrupamentos de Escolas/Jardins de Infância 
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Exmo Senhor Presidente do Conselho Executivo do 

Agrupamento de Escolas/Jardim de Infância 

 

 

 

Sou Professora Adjunta da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias de Castelo Branco e 

frequento o Programa de Doutoramento em Enfermagem na Universidade de Lisboa. 

No âmbito do referido Programa e sob Orientação do Professor Abel Paiva e Co-orientação da 

Professora Isabel do Carmo, estou a desenvolver uma investigação subordinada ao tema 

“Estilos de vida familiar e peso excessivo na criança em idade pré-escolar”. 

Numa primeira fase do meu estudo, pretendo fazer uma avaliação dos dados antropométricos 

(peso e estatura) e do Índice de Massa Corporal (IMC) de todas as crianças que frequentam o 

ensino pré-escolar da sub-região Beira Interior Sul (concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-

Nova, Penamacor e Vila Velha de Ródão), com o objectivo de determinar a prevalência do 

excesso de peso e obesidade. Nesse sentido, solicito autorização para proceder à pesagem e 

medição das crianças no(s) Jardim(ns)-de-Infância pertencente(s) ao Agrupamento de Escolas 

que V. Ex.ª dirige. 

No sentido de contrariar uma limitação de conhecimento actualizado e rigoroso acerca da 

população em estudo, venho também solicitar que me proporcione informação relativa ao 

número de crianças matriculadas no ano lectivo 2006-2007, por idades e Jardim-de-infância, 

nesse Agrupamento. 

 

Grata pela atenção dispensada. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

     

      (Maria Emília Bengala Duarte) 
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ANEXO III 

Protocolos e manuais de instrução de pesquisa 
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ESTILOS DE VIDA FAMILIAR E PESO EXCESSIVO  

EM CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR  

 

 

AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS DA BEIRA INTERIOR SUL 

 

Instruções para a Equipa  

 

 

1 - Reunir com o grupo no local e à hora previamente marcada 

2 - Confirmação de todo o material (balança, pilhas, estadiómetro, …)  

3 - Confirmação da localização do Jardim-de-infância (utilização do mapa do concelho 

sempre que necessário) 

4 - Ao chegar ao Jardim-de-infância contactar a Educadora Responsável 

5 - Escolher a sala para as avaliações das crianças e aquece-la sempre que necessário 

6 - Preparar a sala  

7 - Preparar a balança e montar o estadiómetro 

8 - Confirmar os dados das crianças (nome e data de nascimento e as não autorizadas)  

9 - Apresentação às crianças, explicação dos procedimentos e pedido de colaboração 

10 - Organizar grupos de 4 ou 5 crianças pela ordem apresentada na listagem 

11 - Pesar e medir as crianças e registar  

 

PESO - usar 3 dígitos, sendo um decimal (ex: 17,1 Kg) 

ESTATURA - usar até 4 dígitos, sendo um decimal (ex: 98,5 cm; 109,2 cm)  

 

12 - Confirmação de todos os registos 

13 - Preencher o cartão para entregar a cada criança.  

14 - Organização de todo o material utilizado 

15 - Introduzir a informação na base de dados assim que possível 
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ESTILOS DE VIDA FAMILIAR E PESO EXCESSIVO  

EM CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR  

 

AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS DA BEIRA INTERIOR SUL 

 

Lista de Material 

 

- 1 Balança Electrónica Seca 

 

 

- 1 Estadiómetro Portátil Seca 

 

 

- 1 Rolo de papel de cozinha 

 

- 2 Esferográficas 

 

- Pasta 1 (envelope) para recolha dos questionários aos pais e autorizações. 

 

- Pasta 2 (envelope) com:  

- Mapas dos Concelhos;  

- Moradas e Contactos dos Jardins-de-infância;  

- Instruções para a equipa;  

- Lista de material; Instruções para a avaliação antropométrica; 

- Lista das crianças  

- Formulário para registo das avaliações antropométricas;  

- Cartões (certificados) para as crianças. 

 

- Computador 
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ESTILOS DE VIDA FAMILIAR E PESO EXCESSIVO  

EM CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR  
AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS DA BEIRA INTERIOR SUL 

Instruções para a Avaliação Antropométrica 
 

PREPARAÇÃO DA SALA 

1 – A sala onde irão decorrer as avaliações deverá ter boas condições de trabalho e silêncio, e 

uma temperatura ambiente agradável que permita que as crianças possam tirar alguma roupa, 

sem desconforto. 

2 – Não havendo uma sala disponível para este efeito deverá preparar-se um espaço num 

canto da sala de trabalho das crianças que possa reunir as condições referidas no ponto 1. 

3 – Escolher um local da sala para a colocação da balança.  

A balança funciona a pilhas. 

Para ligar a balança basta pressionar na base. 

Esperar que o display digital estabilize a zero (0.0) 

4 – Escolher um local da sala para colocar o estadiómetro 

 Montar o estadiómetro e encostá-lo a uma parede para maior estabilidade 

utilizando os apoios próprios. 

Não colocar a última régua, pois não será necessária para a avaliação da 

estatura destas crianças 

5 – Colocação da folha de registo e do computador (se for o caso) numa mesa. 

 

PESAGEM 

1 - Ligar a balança.  

2 - Esperar que o display digital estabilize a zero 

3 - Colocar a criança no centro da balança, com o mínimo de roupa (roupa padrão definida), 

devendo permanecer quieta e com o peso uniformemente distribuído por ambos os pés. 

4 - Leitura e registo do valor 

5 - O observador deverá dizer em voz alta o valor para o anotador, o qual regista e repete 

também em voz alta.  

 

MEDIÇÃO DA ESTATURA 

1 - Colocar a criança de pé, descalça, no centro do estadiómetro, corpo erecto, ombros  

relaxados, pés juntos, joelhos estendidos e com o peso distribuído 

uniformemente por ambos os pés; os calcanhares, nádegas, costas e parte 

superior da cabeça deverão estar em contacto com a escala. A cabeça 

deve estar segura com firmeza e com orientação segundo o plano 

aurículo-orbital, devendo o globo ocular ficar num alinha paralela ao chão 

(Plano de Frankfort).  

2 - Pedir à criança para não se mexer, não respirar, enquanto o observador faz deslizar a pá 

horizontal pela escala vertical e perpendicular a esta, até encostar á parte superior da cabeça 

da criança. 

3 - Fazer a leitura. Se a pá não estiver exactamente sobre um valor marcado (milímetro), 

considerar sempre o número inferior. 

4 - A estatura deverá sempre ser medida duas vezes seguidas. Após a primeira medição, 

retirar a criança do estadiómetro e reiniciar todo o procedimento. 

5 - O observador deverá dizer em voz alta o valor para o anotador, o qual regista e repete 

também em voz alta, nos dois procedimentos. 
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ESTILOS DE VIDA FAMILIAR E PESO EXCESSIVO  

EM CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR 

 

 

 
 

CARACTERIZAÇÃO DAS CRIANÇAS 

 

ID 

Nome da  

Criança 

 

Data 

Nasc. 

 

Sexo 

 

Grupo 

Étnico  

 

Peso 
 

Estatura 1 
 

Estatura 2 
 

Observações 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

JARDIM-DE-INFÂNCIA _________________________________________________________________ 
 

DATA______/______/_______ 

CÓDIGO ___________ 
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ANEXO IV 

Termo de Consentimento - Parte I do estudo 
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CAROS PAIS 
 

Sou Professora Adjunta da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias de Castelo Branco e 

estou a realizar um estudo sobre ESTILOS DE VIDA FAMILIAR E PESO EXCESSIVO NA 

CRIANÇA EM IDADE PRÉ-ESCOLAR, no âmbito do Programa de Doutoramento em 

Enfermagem da Universidade de Lisboa, sob orientação do Professor Doutor Abel Paiva e da 

Professora Doutora Isabel do Carmo. Trata-se de um estudo que nunca foi feito na nossa 

região. A pesquisa envolverá toda as crianças dos 3 aos 5 anos que frequentam o ensino pré-

escolar dos concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Penamacor e Vila Velha de Ródão. 

Numa primeira fase, pretendo fazer uma avaliação do peso e da altura das crianças com 

material adequado, sendo necessário retirar-lhes alguma roupa e os sapatos. Estas avaliações 

serão realizadas por pessoal devidamente treinado, sem qualquer risco ou desconforto para a 

criança e respeitando sempre a sua vontade para participar. Estas medidas serão conjugadas e 

posteriormente tratadas de forma a identificar o estado nutricional de todas as crianças. 

A vossa colaboração é imprescindível, pois só assim será possível obter informações sobre o 

estado nutricional das crianças e sobre os estilos de vida das famílias (hábitos alimentares e de 

actividade física), com utilidade a nível regional e nacional e que permitirão elaborar 

programas mais ajustados às nossas crianças, visando o seu crescimento saudável e a 

prevenção da obesidade infantil. Assim, preciso que autorizem a medição e pesagem da vossa 

criança, preenchendo o termo de consentimento, e que respondam ao questionário que vos 

envio, devolvendo-o (no mesmo envelope), até final da semana seguinte, no Jardim-de-

Infância (todos os dados recolhidos serão mantidos em sigilo). 

Coloco-me à vossa inteira disposição para mais informações pelos telefones 962676080 

(pessoal) e 272340560 (Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias) ou por e-mail para 

emiliaduarte@ess.ipcb.pt ou maeduarte@portugalmail.pt. 

Grata pela vossa atenção e colaboração. Com os melhores cumprimentos, 

 

                         (Maria Emília Duarte) 

Por favor, recorte e entregue no Jardim-de-Infância. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nome do Jardim-de-Infância  ___________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO                     

Nome do Encarregado de Educação (pai/mãe) ____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Dou   / Não Dou   o meu consentimento livre e esclarecido, para que o meu educando 

(filho/a)___________________________________________________________________

participe na investigação sobre “Estilos de vida familiar e peso excessivo na criança em 

idade pré-escolar”. 

Assinatura:_______________________________________________Data____/____/____ 

 

Nº  

mailto:emiliaduarte@portugalmail.pt
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ANEXO V 

Certificado de participação da criança 
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Este certificado é concedido a   

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Em reconhecimento da valiosa contribuição na Investigação                                           

ESTILOS DE VIDA FAMILIAR E PESO EXCESSIVO NA CRIANÇA EM IDADE PRÉ-

ESCOLAR . 

 

PESO  _________________ kg  ESTATURA  ________________________ cm              

IMC  ____________________   PERCENTIL  _______________________  
 

 

                         ___________________________________________________ 

    ___ / ___ /___ 

 

ESTADO NUTRICIONAL INFANTIL 

Baixo Peso: abaixo do percentil 5 

Peso Normal: entre o percentil 5 e 85 

Pré-obesidade: entre o percentil 85 e 95 

Obesidade: acima do percentil 95 
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ANEXO VI 

Questionário 
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INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 
ESTILOS DE VIDA FAMILIAR E PESO EXCESSIVO  

NA CRIANÇA EM IDADE PRÉ-ESCOLAR 
 

Assinale com uma cruz  a(s) sua(s) resposta(s), ou preencha nos espaços indicados 

CARACTERIZAÇÃO DA FAMÍLIA 
 

1. Quais as pessoas que moram com a criança? 

 Pai biológico  

 Mãe biológica 

 Pai adoptivo 

 Mãe adoptiva 

 Irmãos (nº) ________ 

 Outros. Quem ___________________________ 

 

A partir deste ponto vamos considerar a mãe e o pai que moram 

com a criança. 
 

2. Data de nascimento: 

      Mãe ____/____/____;    Pai ____/____/____ 
 

3. Idade: Mãe ________anos;  Pai ________ anos 
 

4. Estado civil:  

      Mãe      Pai 

   Solteira/o 

   Casada/o ou em união de facto 

   Divorciada/o ou separada/o 

   Viúva/o 

 

5. Grupo étnico: 

      Mãe      Pai 

   Branca/o 

   Negra/o 

   Mestiça/o (Afro-europeu) 

   Mestiça/o (Asio-europeu) 

   Outro. (Qual?)_______________________ 
 

 

6. Qual o nível de escolaridade (referir o último ano/nível de 

escolaridade frequentado)? 
 

Mãe _______________________________________________ 
 

Pai   _______________________________________________ 
 

7. Qual a situação profissional/ocupacional actual? 

      Mãe     Pai 

   Profissionalmente activo 

   Estudante (não trabalhador) 

   Reformada/o ou pensionista 

   Dona/o de casa 

   À procura de trabalho  

   Outra situação. Qual?__________________ 

 

8. Se profissionalmente activa/o, 
 

    a) trabalha… 

     Mãe       Pai 

   a tempo inteiro      

   em part-time 

 

    b) qual a actividade profissional principal?  

     Mãe _________________________________________ 

     Pai   _________________________________________  

 

  Nº de telefone: 
 

     Mãe: _______________________________________ 

      Pai:  _______________________________________ 

ACTIVIDADE FÍSICA 
 

1. No trabalho com que frequência costuma estar sentada/o (por 

trabalho considerar também estudar e fazer as tarefas domésticas)? 

      Mãe      Pai 

   (Quase) nunca 

   Raramente 

   Por vezes 

   A maior parte do tempo 

   (Quase) sempre 

 

2. No trabalho com que frequência costuma estar de pé? 

      Mãe      Pai 

   (Quase) nunca 

   Raramente 

   Por vezes 

   A maior parte do tempo 

   (Quase) sempre 
 

 

3. No trabalho com que frequência costuma andar a pé? 

      Mãe      Pai 

   (Quase) nunca 

   Raramente 

   Por vezes 

   A maior parte do tempo 

   (Quase) sempre 

 

4. No trabalho com que frequência levanta objectos pesados? 

      Mãe      Pai 

   (Quase) nunca 

   Raramente 

   Por vezes 

   A maior parte do tempo 

   (Quase) sempre 
 

 

Nome do Jardim-de-Infância da criança ___________________________________________________________________________ 

Nome da criança _____________________________________________________________________________________________  

Data de nascimento ____/____/____           Sexo:  Masculino         Feminino 

Nº  
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5. Depois do trabalho com que frequência costuma sentir-se 

cansada/o? 

      Mãe      Pai 

   (Quase) nunca 

   Raramente 

   Por vezes 

   A maior parte do tempo 

   (Quase) sempre 

 

6. No trabalho com que frequência costuma transpirar?  

      Mãe      Pai 

   (Quase) nunca 

   Raramente 

   Por vezes 

   A maior parte do tempo 

   (Quase) sempre 

 

7. Comparativamente com outras pessoas da sua idade, pensa que 

o seu trabalho é fisicamente  

      Mãe      Pai 

   Muito mais pesado 

   Mais pesado 

   Igualmente pesado  

   Mais leve 

   Muito mais leve 

 

8. Pratica algum desporto? 

      Mãe      Pai 

   Sim 

   Não 

      Se Sim, qual o desporto que pratica mais frequentemente?  

      Mãe__________________________________________ 

      Pai  __________________________________________ 
 

     Quantas horas por semana?       Quantos meses por ano? 

      Mãe     Pai                                   Mãe     Pai 

   Menos de 1     Menos de 1 

                      1 – 2        1 – 3 

          2 – 3     4 – 6  

   3 – 4     7 – 9  

   Mais de 4     Mais de 9 

                                                                                  

     Se pratica um segundo desporto, qual é? 

         Mãe:  _____________________ 

         Pai:    _____________________ 
 

     Quantas horas por semana?       Quantos meses por ano? 

      Mãe      Pai                                  Mãe     Pai 

   Menos de 1     Menos de 1 

                      1 – 2        1 – 3 

          2 – 3     4 – 6  

   3 – 4     7 – 9  

   Mais de 4     Mais de 9 

                                                                                  
9. Em comparação com outras pessoas da sua idade, considera que 

a sua actividade física nos tempos livres é 

      Mãe      Pai 

   Muito mais  

   Mais 

   Igual 

   Menos  

   Muito menos 
 

 

10. Nos tempos livres com que frequência costuma transpirar, 

devido ao exercício físico que faz? 

      Mãe      Pai 

   (Quase) nunca 

   Raramente 

   Por vezes 

   A maior parte do tempo 

   (Quase) sempre 

 

11. Nos tempos livres com que frequência costuma fazer 

desporto? 

      Mãe      Pai 

   (Quase) sempre 

   A maior parte do tempo 

   Por vezes 

   Raramente 

   (Quase) nunca 

 

12. Nos tempos livres com que frequência costuma ver televisão? 

      Mãe      Pai 

   (Quase) nunca 

   Raramente 

   Por vezes 

   A maior parte do tempo 

   (Quase) sempre 

 

13. Nos tempos livres com que frequência costuma andar a 

pé/passear? 

      Mãe      Pai 

   (Quase) nunca 

   Raramente 

   Por vezes 

   A maior parte do tempo 

   (Quase) sempre 

 

14. Nos tempos livres com que frequência costuma andar de 

bicicleta? 

      Mãe      Pai 

   (Quase) nunca 

   Raramente 

   Por vezes 

   A maior parte do tempo 

   (Quase) sempre 

 

15. Por dia, quantos minutos, em média, costuma andar a pé ou de 

bicicleta (para ir/vir do trabalho, escola ou para fazer compras)? 

      Mãe      Pai 

   Menos do que 5 minutos 

   Entre 5 e 15 minutos 

   Entre 15 e 30 minutos 

   Entre 30 e 45 minutos 

   Mais do que 45 minutos 
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HÁBITOS ALIMENTARES 

Nos últimos 12 meses, quantas vezes comeram, por dia, semana, ou mês, cada um dos seguintes alimentos? (Assinale com 

uma cruz na quadrícula respectiva) 
 

 

I . PRODUTOS LÁCTEOS 

 

FREQUÊNCIA MÉDIA 
Nunca ou 

menos de 
1 por mês 

  1 - 3 

por 
mês 

1  

por 
semana 

2 - 4  

por 
semana 

5 – 6 

 por 
semana 

1      

por  
dia 

2 - 3 

por  
dia 

4 - 5 

por 
dia 

6 ou mais 

por 
dia 

1. Leite gordo          
2. Leite meio-gordo          
3. Leite magro          
4. Iogurte natural          
5. Outros iogurtes          
6. Queijo fresco          
7. Queijo tipo flamengo, barra, fatiado          
8. Outros tipos de queijos: Serra, Nisa,…          
 

II. CARNES, PEIXES E OVOS 

Nunca ou 
menos de 

1 por mês 

  1 - 3 
por 

mês 

1  
por 

semana 

2 - 4  
por 

semana 

5 – 6 
 por 

semana 

1      
por  

dia 

2 - 3 
por  

dia 

4 - 5 
por 

dia 

6 ou mais 
por 

dia 

9. Ovo          
10. Carne de porco          
11. Carne de frango, peru, coelho, …          
12. Carne de vaca          
13. Carne de borrego, cabrito, …          
14. Fígado de porco, vaca, frango, chispe, 

mão de vaca, língua, dobrada, coração, 

rim 

         

15. Fiambre, presunto, paio          
16. Mortadela, chouriço, alheira, salsicha, 

… 
         

17. Toucinho, bacon, entremeada          
18. Peixes gordos: sardinha, cavala, 

carapau, salmão, … 
         

19. Peixes magros: pescada, faneca, 

dourada, linguado, … 
         

20. Bacalhau          
21. Peixe em conserva: atum, sardinha, 

… 
         

22. Lulas, polvo, choco, …          
23. Marisco: bivalves, camarão, sapateira, 

… 
         

 

III. ÓLEOS E GORDURAS 

Nunca ou 

menos de 

1 por mês 

  1 - 3 

por 

mês 

1  

por 

semana 

2 - 4  

por 

semana 

5 – 6 

 por 

semana 

1      

por  

dia 

2 - 3 

por  

dia 

4 - 5 

por 

dia 

6 ou mais 

por 

dia 

24. Azeite          
25. Óleos: girassol, milho, soja, …          
26. Margarina          
27. Manteiga          
28. Natas          
29. Banha          
 

IV. PÃO, CEREAIS E DERIVADOS 

Nunca ou 

menos de 
1 por mês 

  1 - 3 

por 
mês 

1  

por 
semana 

2 - 4  

por 
semana 

5 – 6 

 por 
semana 

1      

por  
dia 

2 - 3 

por  
dia 

4 - 5 

por 
dia 

6 ou mais 

por 
dia 

30. Pão branco, de forma ou tostas          
31. Pão (tostas) integral, centeio ou 

mistura 
         

32. Broa de milho          
33. Flocos de cereais não açucarados 

(Corn Flakes, …) 
         

34. Flocos de cereais açucarados          
35. Flocos de cereais com frutos secos 

(Muesli, …) 
         

36. Arroz          
37. Massas (esparguete, macarrão, …)          
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V. BOLOS, BOLACHAS,                   

SOBREMESAS E DOCES 

Nunca ou 
menos de 

1 por mês 

  1 - 3 
por 

mês 

1  
por 

semana 

2 - 4  
por 

semana 

5 – 6 
 por 

semana 

1      
por  

dia 

2 - 3 
por  

dia 

4 - 5 
por 

dia 

6 ou mais 
por 

dia 

38. Bolacha Maria, integral, água-e-sal          
39. Outros tipos de bolachas ou biscoitos          
40. Croissant, bolos de pastelaria e bolos 

caseiros 
         

41. Chocolate em barra, chocolate em pó          
42. Marmelada, compota, geleia, mel          
43. Sobremesas lácteas: pudim flan, 

pudim de chocolate 
         

44. Gelado          
45. Açúcar (colher, pacote, …)          
VI. HORTALIÇAS, LEGUMES E 

FRUTAS 

Nunca ou 
menos de 

1 por mês 

  1 - 3 
por 

mês 

1  
por 

semana 

2 - 4  
por 

semana 

5 – 6 
 por 

semana 

1      
por  

dia 

2 - 3 
por  

dia 

4 - 5 
por 

dia 

6 ou mais 
por 

dia 

46. Sopa de legumes (sem carnes ou 

peixes) 
         

47. Salada (alface, tomate, pepino, 

cebola, cenoura, pimento, …) 
         

48. Legumes e hortaliças (couves, 

brócolos, grelos, nabiças, feijão verde, 

nabos, cebolas, cenouras, pimentos, …) 

         

49. Leguminosas (feijão, grão, …)          
50. Ervilhas, favas          
51. Batatas fritas          
52. Batatas cozidas, assadas, estufadas          
53. Fruta fresca (maçã, banana, uva, …)           
54.Frutos enlatados (pêssego, ananás, …)          
55. Frutos secos (amendoins, amêndoas, 

nozes, avelãs, …) 
         

56. Azeitonas          
 

VII. BEBIDAS 

Nunca ou 
menos de 

1 por mês 

1 - 3  
por 

 mês 

1 
por 

semana 

2 - 4 
por 

semana 

5 – 6 
por 

semana 

1      
por 

dia 

2 - 3 
por 

dia 

4 - 5 
por 

dia 

6 ou mais 
por 

dia 

57. Vinho          
58. Cerveja          
59. Licores (vinho do Porto, vinho da 

Madeira, licor de whisky, …) 
         

60. Outras bebidas alcoólicas (brandy, 

aguardente, whisky, …) 
         

61. Refrigerantes (Cola, ice-tea, …)          
62. Sumos de fruta          
63. Sumos light          
64.Chás ervas, cevadas, descafeinados,…          
65. Chá preto          
66. Café          
 

VIII. COMIDA RÁPIDA E MOLHOS 

Nunca ou 
menos de 

1 por mês 

  1 - 3 
por 

mês 

1  
por 

semana 

2 - 4  
por 

semana 

5 – 6 
 por 

semana 

1      
por  

dia 

2 - 3 
por  

dia 

4 - 5 
por 

dia 

6 ou mais 
por 

dia 

67. Salgados (croquetes, rissóis, pastéis 

de bacalhau, empadas, …) 
         

68. Pizza          
69. Hamburger (fast-food, fora de casa)          
70 Maionese          
71. Ketchup          
Existe algum tipo de alimentos ou bebidas que não foi mencionado aqui e que consomem, mesmo que em porções pequenas ou 

em ocasiões especiais (Por exemplo canja, molhos, produtos dietéticos, …)? 

 

ALIMENTOS 

Nunca ou 

menos de 

1 por mês 

  1 - 3 

por 

mês 

1  

por 

semana 

2 - 4  

por 

semana 

5 – 6 

 por 

semana 

1      

por  

dia 

2 - 3 

por  

dia 

4 - 5 

por 

dia 

6 ou mais 

por 

dia 
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ANEXO  VII 

Guião da Entrevista 
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GUIÃO DA ENTREVISTA  

 
 

Tema - Como é vivenciado o processo de transição ao papel parental pelos pais na idade pré-escolar 

das crianças com peso excessivo (pré-obesidade ou obesidade) 

 

Objectivo -  compreender com mais profundidade a transição ao papel parental dos pais e as 

mudanças nos seus estilos de vida (hábitos alimentares e de actividade física) no processo de 

desenvolvimento da pré-obesidade e obesidade na criança em idade pré-escolar 

 
 

Designação dos blocos Objectivos específicos Formulário de questões 

A. Legitimação da 

entrevista e motivação 

do entrevistado 

- Legitimar a entrevista e 

motivar o entrevistado 

- Informar o entrevistado, em termos gerais, acerca do 

processo de investigação em curso 

- Pedir a colaboração do entrevistado, considerada 

importante para a prossecução do estudo. 

- Assegurar a confidencialidade das informações 

prestadas. 

- Garantir que os dados só serão utilizados no quadro 

do trabalho 

- Solicitar autorização para gravar a entrevista. 

- Saber se está disponível para, no futuro, fazer uma 

eventual reflexão sobre os dados. 

B. Percepção da família 

sobre o problema 

obesidade na criança 

- Pedir ao entrevistado 

para identificar o estado 

nutricional da criança e 

falar sobre obesidade  

- Identifica o estado nutricional do seu filho? 

- Está consciente da obesidade como um problema de 

saúde? 

- Em que medida é que a obesidade na criança o 

preocupa? 

C. Cracterização da 

relação diária da família 

com a criança ao longo 

da idade pré-escolar 

- Pedir ao entrevistado 

para caracterizar a sua 

relação/actividade diária 

com a criança 

- Quanto tempo tem passado (mãe e pai) por dia com a 

criança? 

- Qual o envolvimento da criança nas actividades 

familiares diárias (da mãe e do pai) ao longo da fase 

pré-escolar. 

- Têm desenvolvido actividade física (no lazer, no 

desporto) com a criança? Qual? Quando? 

- As refeições têm sido feitas junto com a criança? 

Porquê? Quais?  

- Os hábitos alimentares dos pais têm sido iguais aos da 

criança? / O que difere? 

D. A transição ao papel 

parental na idade pré-

escolar da criança  

- Pedir ao entrevistado 

que caracterize as 

mudanças de estilos de 

vida (hábitos alimentares 

e de actividade física) do 

ponto de vista individual e 

do processo familiar 

como um todo na 

transição ao seu papel 

parental na idade pré-

escolar da criança 

- A presença da criança influenciou o seu 

comportamento alimentar e de actividade física? 

- Acha que os seus hábitos influenciaram os da 

criança? Como? Em que medida? 

- Acha que o seu comportamento serviu de modelo ao 

seu filho? 

- Sente que há uma responsabilidade parental pela 

aquisição de hábitos de vida (alimentação e actividade 

física) na criança? De que forma e que hábitos? 

- A idade da criança foi determinando alteração de 

estilos de vida na família? 

- Que mudanças ocorreram no seu estilo de vida 

(hábitos alimentares e de actividade física) devido ao 

crescimento da criança durante a idade pré-escolar? 

Porque ocorreram?  

- Sentiu vontade ou necessidade de mudar? Porquê? 

- Como se sentiu neste processo de transição na 

parentalidade? 
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ANEXO  VIII 
Termo de consentimento - Parte II do estudo 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

Eu, _______________________________________________________________ concordo 

em participar na investigação realizada por Maria Emília Bengala Duarte, no âmbito do 

Doutoramento em Enfermagem da Universidade de Lisboa, sobre “Estilos de vida familiar e 

peso excessivo na criança em idade pré-escolar”.  

Fui informado(a) sobre os procedimentos do estudo, os quais requerem apenas a minha 

participação para responder a uma entrevista de acordo com a minha disponibilidade, não 

envolvendo qualquer risco à minha identidade ou saúde, como participante do estudo ou 

prejuízo das minhas actividades, ficando assegurado o direito de recusa em participar no 

mesmo. 

Fui igualmente informado(a) sobre o sigilo e confidencialidade das informações que prestar.  

Após ter esclarecido todas as minhas dúvidas, estou de acordo em participar voluntariamente 

na investigação, concordo com o uso do gravador durante a entrevista e assino o termo de 

consentimento. 

 

 

 

Data: ____________________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________ 
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 ANEXO IX  

Actividade profissional dos Pais e peso excessivo da criança: 

dados das relações estabelecidas 
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ACTIVIDADE PROFISSIONAL DA MÃE E PESO EXCESSIVO NA CRIANÇA 
 

Chi-Square Test 

Test Statistics 

 MaeActProfPrincipal PesoExc 

Chi-Square 1032,608a 216,869b 

df 11 1 

Asymp. Sig. ,000 ,000 

a. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 87,1. 

b. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The 
minimum expected cell frequency is 518,0. 

 

 

Crosstabs 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

MaeActProfPrincipal * PesoExc 800 76,6% 245 23,4% 1045 100,0% 

 

 

MaeActProfPrincipal * PesoExc Crosstabulation 

   PesoExc 

   Sem Peso Excessivo 

MaeActProfPrincipal Grupo 0 Count 0 

% within MaeActProfPrincipal , 0% 

Grupo 1 Count 15 

% within MaeActProfPrincipal 78,9% 

Grupo 2 Count 133 

% within MaeActProfPrincipal 74,3% 

Grupo 3 Count 26 

% within MaeActProfPrincipal 70,3% 

Grupo 4 Count 114 

% within MaeActProfPrincipal 69,1% 

Grupo 5 Count 158 

% within MaeActProfPrincipal 73,8% 

Grupo 6 Count 6 

% within MaeActProfPrincipal 54,5% 

Grupo 7 Count 85 

% within MaeActProfPrincipal 71,4% 

Grupo 8 Count 9 

% within MaeActProfPrincipal 75,0% 

Grupo 9 Count 30 

% within MaeActProfPrincipal 71,4% 

Trabalhador independente Count 1 

% within MaeActProfPrincipal 100,0% 

 Total Count 577 

% within MaeActProfPrincipal 72,1% 
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MaeActProfPrincipal * PesoExc Crosstabulation 

   PesoExc 

   Peso Excessivo 

MaeActProfPrincipal Grupo 0 Count 1 

% within MaeActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 1 Count 4 

% within MaeActProfPrincipal 21,1% 

Grupo 2 Count 46 

% within MaeActProfPrincipal 25,7% 

Grupo 3 Count 11 

% within MaeActProfPrincipal 29,7% 

Grupo 4 Count 51 

% within MaeActProfPrincipal 30,9% 

Grupo 5 Count 56 

% within MaeActProfPrincipal 26,2% 

Grupo 6 Count 5 

% within MaeActProfPrincipal 45,5% 

Grupo 7 Count 34 

% within MaeActProfPrincipal 28,6% 

Grupo 8 Count 3 

% within MaeActProfPrincipal 25,0% 

Grupo 9 Count 12 

% within MaeActProfPrincipal 28,6% 

Trabalhador independente Count 0 

% within MaeActProfPrincipal ,0% 

 Total Count 223 

% within MaeActProfPrincipal 27,9% 

MaeActProfPrincipal * PesoExc Crosstabulation 

   Total 

MaeActProfPrincipal Grupo 0 Count 1 

% within MaeActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 1 Count 19 

% within MaeActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 2 Count 179 

% within MaeActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 3 Count 37 

% within MaeActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 4 Count 165 

% within MaeActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 5 Count 214 

% within MaeActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 6 Count 11 

% within MaeActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 7 Count 119 

% within MaeActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 8 Count 12 

% within MaeActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 9 Count 42 

% within MaeActProfPrincipal 100,0% 

Trabalhador independente Count 1 

% within MaeActProfPrincipal 100,0% 

 Total Count 800 

% within MaeActProfPrincipal 100,0% 
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ACTIVIDADE PROFISSIONAL DO PAI E PESO EXCESSIVO NA CRIANÇA 
 

Chi-Square Test 

Test Statistics 

 PesoExc PaiActProfPrincipal 

Chi-Square 216,869a 775,184b 

df 1 11 

Asymp. Sig. ,000 ,000 

a. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 518,0. 

b. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The 
minimum expected cell frequency is 76,0. 

 

Crosstabs 

PaiActProfPrincipal * PesoExc Crosstabulation 

   PesoExc 

   Sem Peso Excessivo 

PaiActProfPrincipal Grupo 0 Count 3 

% within PaiActProfPrincipal 75,0% 

Grupo 1 Count 36 

% within PaiActProfPrincipal 75,0% 

Grupo 2 Count 89 

% within PaiActProfPrincipal 76,1% 

Grupo 3 Count 49 

% within PaiActProfPrincipal 79,0% 

Grupo 4 Count 69 

% within PaiActProfPrincipal 71,9% 

Grupo 5 Count 108 

% within PaiActProfPrincipal 69,2% 

Grupo 6 Count 42 

% within PaiActProfPrincipal 79,2% 

Grupo 7 Count 179 

% within PaiActProfPrincipal 71,9% 

Grupo 8 Count 66 

% within PaiActProfPrincipal 75,0% 

Grupo 9 Count 24 

% within PaiActProfPrincipal 77,4% 

Militar Count 1 

% within PaiActProfPrincipal 100,0% 

Trabalhador independente Count 1 

% within PaiActProfPrincipal 100,0% 

 Total Count 667 

% within PaiActProfPrincipal 73,6% 

 

PaiActProfPrincipal * PesoExc Crosstabulation 

   PesoExc 

   Peso Excessivo 

PaiActProfPrincipal Grupo 0 Count 1 

% within PaiActProfPrincipal 25,0% 

Grupo 1 Count 12 

% within PaiActProfPrincipal 25,0% 

Grupo 2 Count 28 

% within PaiActProfPrincipal 23,9% 

Grupo 3 Count 13 
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% within PaiActProfPrincipal 21,0% 

Grupo 4 Count 27 

% within PaiActProfPrincipal 28,1% 

Grupo 5 Count 48 

% within PaiActProfPrincipal 30,8% 

Grupo 6 Count 11 

% within PaiActProfPrincipal 20,8% 

Grupo 7 Count 70 

% within PaiActProfPrincipal 28,1% 

Grupo 8 Count 22 

% within PaiActProfPrincipal 25,0% 

Grupo 9 Count 7 

% within PaiActProfPrincipal 22,6% 

Militar Count 0 

% within PaiActProfPrincipal ,0% 

Trabalhador independente Count 0 

% within PaiActProfPrincipal ,0% 

 Total Count 239 

% within PaiActProfPrincipal 26,4% 

 

 

PaiActProfPrincipal * PesoExc Crosstabulation 

   Total 

PaiActProfPrincipal Grupo 0 Count 4 

% within PaiActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 1 Count 48 

% within PaiActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 2 Count 117 

% within PaiActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 3 Count 62 

% within PaiActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 4 Count 96 

% within PaiActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 5 Count 156 

% within PaiActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 6 Count 53 

% within PaiActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 7 Count 249 

% within PaiActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 8 Count 88 

% within PaiActProfPrincipal 100,0% 

Grupo 9 Count 31 

% within PaiActProfPrincipal 100,0% 

Militar Count 1 

% within PaiActProfPrincipal 100,0% 

Trabalhador independente Count 1 

% within PaiActProfPrincipal 100,0% 

 Total Count 906 

% within PaiActProfPrincipal 100,0% 
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ANEXO X 

Actividade física, consumos alimentares e escolaridade dos Pais, 

e peso excessivo na criança: dados das relações estabelecidas 
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RELAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES DE ACTIVIDADE FÍSICA DO MÃE E DO PAI 

RELAÇÃO ENTRE CONSUMO DE ALIMENTOS /GRUPOS ALIMENTARES 

RELAÇÃO ENTRE ÍNDICES DE ACTIVIDADE FÍSICA DO MÃE E DO PAI/CONSUMO DE 

ALIMENTOS /GRUPOS ALIMENTOS 

 

 
 

Correlations 

Correlations 

  IndTrab

Mae 

IndTra

bPai 

InDesp

Mae 

InDesp

Pai 

IndLaz

Mae 

IndLaz

Pai 

IndAct

FisMae 

IndAct

FisPai HA9 HA15 HA21 HA41 HA43 HA44 

IndTrab
Mae 

Pearson Correlation 1 ,410** ,008 -,057 ,093** ,062 ,400** ,118** ,012 ,013 ,002 -,021 ,108** ,068* 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,815 ,087 ,003 ,058 ,000 ,000 ,712 ,673 ,947 ,506 ,001 ,033 

N 995 920 973 911 993 926 973 905 993 994 991 992 989 992 

IndTrab

Pai 

Pearson Correlation ,410** 1 -,035 -,050 ,075* ,081* ,155** ,302** ,046 ,039 -,054 -,032 ,067* ,029 

Sig. (2-tailed) ,000  ,290 ,127 ,023 ,014 ,000 ,000 ,164 ,233 ,102 ,334 ,041 ,382 

N 920 937 913 919 934 936 902 919 935 935 932 933 931 933 

InDesp

Mae 

Pearson Correlation ,008 -,035 1 ,469** ,218** ,206** ,757** ,405** -,012 ,019 -,016 ,008 -,005 ,020 

Sig. (2-tailed) ,815 ,290  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,716 ,541 ,618 ,790 ,874 ,518 

N 973 913 1000 932 999 932 973 911 998 1000 997 998 995 997 

InDesp

Pai 

Pearson Correlation -,057 -,050 ,469** 1 ,175** ,314** ,373** ,799** ,023 -,002 ,023 ,061 -,024 ,036 

Sig. (2-tailed) ,087 ,127 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,472 ,941 ,484 ,061 ,460 ,271 

N 911 919 932 942 937 941 906 919 940 941 938 939 937 938 

IndLaz

Mae 

Pearson Correlation ,093** ,075* ,218** ,175** 1 ,572** ,713** ,444** ,071* ,005 -,021 -,043 ,031 ,041 

Sig. (2-tailed) ,003 ,023 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,022 ,878 ,500 ,172 ,326 ,188 

N 993 934 999 937 1026 956 973 916 1024 1025 1022 1022 1020 1022 

IndLaz

Pai 

Pearson Correlation ,062 ,081* ,206** ,314** ,572** 1 ,469** ,750** ,048 -,005 ,000 -,017 ,036 ,082* 

Sig. (2-tailed) ,058 ,014 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,138 ,877 ,990 ,590 ,267 ,012 

N 926 936 932 941 956 961 907 919 959 959 956 956 955 956 

IndActF

isMae 

Pearson Correlation ,400** ,155** ,757** ,373** ,713** ,469** 1 ,533** ,046 ,019 -,018 -,023 ,058 ,063* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,155 ,561 ,577 ,472 ,070 ,050 

N 973 902 973 906 973 907 973 900 971 973 970 971 968 971 

IndActF

isPai 

Pearson Correlation ,118** ,302** ,405** ,799** ,444** ,750** ,533** 1 ,051 ,003 -,001 ,020 ,026 ,066* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,125 ,922 ,974 ,554 ,431 ,047 

N 905 919 911 919 916 919 900 919 917 918 915 916 914 916 

HA9 Pearson Correlation ,012 ,046 -,012 ,023 ,071* ,048 ,046 ,051 1 ,074* ,238** ,045 ,082** ,063* 

Sig. (2-tailed) ,712 ,164 ,716 ,472 ,022 ,138 ,155 ,125  ,018 ,000 ,146 ,008 ,045 

N 993 935 998 940 1024 959 971 917 1031 1029 1026 1026 1024 1027 

HA15 Pearson Correlation ,013 ,039 ,019 -,002 ,005 -,005 ,019 ,003 ,074* 1 ,049 ,069* ,107** ,144** 

Sig. (2-tailed) ,673 ,233 ,541 ,941 ,878 ,877 ,561 ,922 ,018  ,113 ,026 ,001 ,000 

N 994 935 1000 941 1025 959 973 918 1029 1031 1028 1028 1026 1028 

HA21 Pearson Correlation ,002 -,054 -,016 ,023 -,021 ,000 -,018 -,001 ,238** ,049 1 ,064* ,149** ,090** 

Sig. (2-tailed) ,947 ,102 ,618 ,484 ,500 ,990 ,577 ,974 ,000 ,113  ,042 ,000 ,004 

N 991 932 997 938 1022 956 970 915 1026 1028 1028 1025 1023 1025 

HA41 Pearson Correlation -,021 -,032 ,008 ,061 -,043 -,017 -,023 ,020 ,045 ,069* ,064* 1 ,196** ,212** 

Sig. (2-tailed) ,506 ,334 ,790 ,061 ,172 ,590 ,472 ,554 ,146 ,026 ,042  ,000 ,000 

N 992 933 998 939 1022 956 971 916 1026 1028 1025 1028 1023 1025 

HA43 Pearson Correlation ,108** ,067* -,005 -,024 ,031 ,036 ,058 ,026 ,082** ,107** ,149** ,196** 1 ,351** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,041 ,874 ,460 ,326 ,267 ,070 ,431 ,008 ,001 ,000 ,000  ,000 

N 989 931 995 937 1020 955 968 914 1024 1026 1023 1023 1026 1023 

HA44 Pearson Correlation ,068* ,029 ,020 ,036 ,041 ,082* ,063* ,066* ,063* ,144** ,090** ,212** ,351** 1 

Sig. (2-tailed) ,033 ,382 ,518 ,271 ,188 ,012 ,050 ,047 ,045 ,000 ,004 ,000 ,000  

N 992 933 997 938 1022 956 971 916 1027 1028 1025 1025 1023 1028 
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HA54 Pearson Correlation ,099** ,093** ,041 ,050 ,068* ,027 ,103** ,066* ,089** ,070* ,182** ,103** ,286** ,215** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,005 ,194 ,124 ,030 ,407 ,001 ,045 ,004 ,025 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 993 934 999 940 1023 958 972 917 1027 1029 1026 1026 1024 1026 

HA55 Pearson Correlation ,002 -,017 ,137** ,122** ,075* ,052 ,132** ,097** ,113** ,019 ,171** ,193** ,149** ,190** 

Sig. (2-tailed) ,941 ,596 ,000 ,000 ,017 ,109 ,000 ,003 ,000 ,541 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 992 933 998 939 1023 957 971 916 1027 1029 1026 1026 1024 1026 

HA56 Pearson Correlation ,056 -,008 ,001 -,017 ,027 ,021 ,038 -,005 ,062* ,105** ,104** ,042 ,113** ,142** 

Sig. (2-tailed) ,080 ,798 ,982 ,601 ,394 ,517 ,238 ,875 ,048 ,001 ,001 ,183 ,000 ,000 

N 988 929 994 935 1018 952 967 912 1022 1024 1021 1022 1019 1021 

AçDoce
s 

Pearson Correlation -,008 -,037 -,055 ,000 -,071* -,021 -,068* -,019 ,105** ,104** ,107** ,263** ,225** ,118** 

Sig. (2-tailed) ,795 ,262 ,085 ,995 ,024 ,506 ,033 ,556 ,001 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 994 935 1000 941 1025 959 973 918 1029 1031 1028 1028 1026 1028 

SopaLe
gF 

Pearson Correlation -,058 -,105** ,148** ,088** ,008 ,078* ,081* ,068* ,020 ,096** -,031 -,003 -,029 ,048 

Sig. (2-tailed) ,068 ,001 ,000 ,007 ,807 ,016 ,011 ,040 ,531 ,002 ,323 ,930 ,349 ,122 

N 995 937 1000 942 1026 961 973 919 1031 1031 1028 1028 1026 1028 

Alcool Pearson Correlation -,003 -,002 -,023 ,000 -,041 -,054 -,036 -,033 ,107** ,052 ,127** ,085** ,105** ,029 

Sig. (2-tailed) ,914 ,945 ,475 ,999 ,187 ,094 ,256 ,312 ,001 ,097 ,000 ,007 ,001 ,362 

N 993 934 999 941 1022 958 972 918 1027 1028 1025 1025 1023 1025 

RefrigS Pearson Correlation ,029 ,045 ,073* ,014 ,071* ,059 ,102** ,053 ,074* ,218** ,038 ,111** ,260** ,259** 

Sig. (2-tailed) ,355 ,170 ,021 ,672 ,023 ,066 ,002 ,109 ,018 ,000 ,219 ,000 ,000 ,000 

N 994 935 1000 941 1025 959 973 918 1029 1031 1028 1028 1026 1028 

CafeCh

a 

Pearson Correlation -,009 -,008 ,123** ,035 ,017 ,016 ,088** ,027 ,062* ,050 ,024 ,053 ,014 ,059 

Sig. (2-tailed) ,777 ,805 ,000 ,284 ,595 ,621 ,006 ,411 ,046 ,111 ,447 ,087 ,646 ,058 

N 994 934 1000 941 1024 958 973 918 1028 1030 1027 1027 1025 1027 

ComRa

pMol 

Pearson Correlation -,003 -,021 ,001 ,098** -,011 ,016 -,007 ,053 ,104** ,152** ,177** ,215** ,263** ,274** 

Sig. (2-tailed) ,914 ,511 ,975 ,003 ,722 ,624 ,833 ,108 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 995 937 1000 942 1026 961 973 919 1031 1031 1028 1028 1026 1028 

LactGor

d 

Pearson Correlation -,003 ,050 ,030 ,049 -,019 ,050 ,010 ,082* ,070* ,054 ,023 ,078* ,093** ,053 

Sig. (2-tailed) ,924 ,127 ,345 ,133 ,539 ,125 ,744 ,013 ,026 ,084 ,464 ,012 ,003 ,091 

N 994 935 1000 941 1024 959 973 918 1028 1030 1027 1027 1025 1027 

LactMe

nGord 

Pearson Correlation -,063* -,070* ,161** ,122** ,054 ,095** ,106** ,105** ,156** ,174** ,064* ,130** ,049 ,107** 

Sig. (2-tailed) ,046 ,032 ,000 ,000 ,085 ,003 ,001 ,001 ,000 ,000 ,041 ,000 ,120 ,001 

N 995 937 1000 942 1026 961 973 919 1031 1031 1028 1028 1026 1028 

CarVer

m 

Pearson Correlation -,006 ,008 ,013 ,024 -,093** -,030 -,040 -,002 ,133** ,183** ,029 ,074* ,093** ,125** 

Sig. (2-tailed) ,854 ,801 ,682 ,461 ,003 ,346 ,217 ,947 ,000 ,000 ,348 ,018 ,003 ,000 

N 995 937 1000 942 1026 961 973 919 1031 1031 1028 1028 1026 1028 

CarGor

d 

Pearson Correlation ,047 ,106** -,036 -,002 ,066* ,009 ,041 ,034 ,170** ,384** ,273** ,125** ,272** ,213** 

Sig. (2-tailed) ,137 ,001 ,249 ,942 ,034 ,777 ,206 ,300 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 994 935 1000 941 1025 959 973 918 1029 1031 1028 1028 1026 1028 

CarMag Pearson Correlation -,070* -,074* ,160** ,114** ,020 ,070* ,087** ,072* ,198** ,181** ,287** ,050 ,096** ,170** 

Sig. (2-tailed) ,026 ,024 ,000 ,000 ,519 ,030 ,007 ,030 ,000 ,000 ,000 ,110 ,002 ,000 

N 995 937 1000 942 1026 961 973 919 1031 1031 1028 1028 1026 1028 

OleoGo

rVeg 

Pearson Correlation -,023 -,064* ,003 -,038 -,042 -,018 -,035 -,057 ,188** ,179** ,146** ,107** ,128** ,086** 

Sig. (2-tailed) ,476 ,050 ,919 ,243 ,180 ,573 ,278 ,082 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,006 

N 995 937 1000 942 1026 961 973 919 1031 1031 1028 1028 1026 1028 

OleoGo

rAnim 

Pearson Correlation -,017 ,001 ,040 ,095** ,006 ,031 ,024 ,078* ,144** ,237** ,154** ,232** ,164** ,158** 

Sig. (2-tailed) ,600 ,981 ,206 ,003 ,849 ,332 ,459 ,018 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 995 937 1000 942 1026 961 973 919 1031 1031 1028 1028 1026 1028 

Pao Pearson Correlation -,041 -,083* ,084** ,080* ,015 ,094** ,041 ,075* ,113** ,136** ,110** ,120** ,042 ,050 

Sig. (2-tailed) ,199 ,011 ,008 ,015 ,624 ,004 ,205 ,023 ,000 ,000 ,000 ,000 ,178 ,106 

N 995 937 1000 942 1026 961 973 919 1031 1031 1028 1028 1026 1028 
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FlocCer
ea 

Pearson Correlation -,012 -,015 ,154** ,108** ,060 ,067* ,124** ,100** ,026 ,100** ,015 ,163** ,147** ,148** 

Sig. (2-tailed) ,711 ,646 ,000 ,001 ,057 ,037 ,000 ,002 ,413 ,001 ,622 ,000 ,000 ,000 

N 995 937 1000 942 1026 961 973 919 1031 1031 1028 1028 1026 1028 

MABL Pearson Correlation ,045 ,005 ,018 ,041 -,007 ,053 ,032 ,058 ,241** ,179** ,215** ,141** ,337** ,229** 

Sig. (2-tailed) ,154 ,887 ,572 ,209 ,816 ,098 ,319 ,079 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 995 937 1000 942 1026 961 973 919 1031 1031 1028 1028 1026 1028 

BBB Pearson Correlation ,013 -,042 ,041 ,063 ,059 ,094** ,070* ,083* ,114** ,196** ,136** ,301** ,294** ,205** 

Sig. (2-tailed) ,677 ,198 ,192 ,052 ,058 ,003 ,030 ,012 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 995 937 1000 942 1026 961 973 919 1031 1031 1028 1028 1026 1028 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

  

HA54 HA55 HA56 

AçDo

ces 

SopaL

egF 

Alcoo

l 

Refri

gS 

CafeC

ha 

ComR

apMol 

LactG

ord 

LactM
e 

nGord 

CarV

erm 

CarG

ord 

CarM

ag 

OleoGo

rVeg 

IndTrab

Mae 

Pearson Correlation ,099** ,002 ,056 -,008 -,058 -,003 ,029 -,009 -,003 -,003 -,063* -,006 ,047 -,070* -,023 

Sig. (2-tailed) ,002 ,941 ,080 ,795 ,068 ,914 ,355 ,777 ,914 ,924 ,046 ,854 ,137 ,026 ,476 

N 993 992 988 994 995 993 994 994 995 994 995 995 994 995 995 

IndTrab
Pai 

Pearson Correlation ,093** -,017 -,008 -,037 -,105** -,002 ,045 -,008 -,021 ,050 -,070* ,008 ,106** -,074* -,064* 

Sig. (2-tailed) ,005 ,596 ,798 ,262 ,001 ,945 ,170 ,805 ,511 ,127 ,032 ,801 ,001 ,024 ,050 

N 934 933 929 935 937 934 935 934 937 935 937 937 935 937 937 

InDesp
Mae 

Pearson Correlation ,041 ,137** ,001 -,055 ,148** -,023 ,073* ,123** ,001 ,030 ,161** ,013 -,036 ,160** ,003 

Sig. (2-tailed) ,194 ,000 ,982 ,085 ,000 ,475 ,021 ,000 ,975 ,345 ,000 ,682 ,249 ,000 ,919 

N 999 998 994 1000 1000 999 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

InDesp
Pai 

Pearson Correlation ,050 ,122** -,017 ,000 ,088** ,000 ,014 ,035 ,098** ,049 ,122** ,024 -,002 ,114** -,038 

Sig. (2-tailed) ,124 ,000 ,601 ,995 ,007 ,999 ,672 ,284 ,003 ,133 ,000 ,461 ,942 ,000 ,243 

N 940 939 935 941 942 941 941 941 942 941 942 942 941 942 942 

IndLaz
Mae 

Pearson Correlation ,068* ,075* ,027 -,071* ,008 -,041 ,071* ,017 -,011 -,019 ,054 -
,093** 

,066* ,020 -,042 

Sig. (2-tailed) ,030 ,017 ,394 ,024 ,807 ,187 ,023 ,595 ,722 ,539 ,085 ,003 ,034 ,519 ,180 

N 1023 1023 1018 1025 1026 1022 1025 1024 1026 1024 1026 1026 1025 1026 1026 

IndLaz

Pai 

Pearson Correlation ,027 ,052 ,021 -,021 ,078* -,054 ,059 ,016 ,016 ,050 ,095** -,030 ,009 ,070* -,018 

Sig. (2-tailed) ,407 ,109 ,517 ,506 ,016 ,094 ,066 ,621 ,624 ,125 ,003 ,346 ,777 ,030 ,573 

N 958 957 952 959 961 958 959 958 961 959 961 961 959 961 961 

IndActF

isMae 

Pearson Correlation ,103** ,132** ,038 -,068* ,081* -,036 ,102** ,088** -,007 ,010 ,106** -,040 ,041 ,087** -,035 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,238 ,033 ,011 ,256 ,002 ,006 ,833 ,744 ,001 ,217 ,206 ,007 ,278 

N 972 971 967 973 973 972 973 973 973 973 973 973 973 973 973 

IndActF

isPai 

Pearson Correlation ,066* ,097** -,005 -,019 ,068* -,033 ,053 ,027 ,053 ,082* ,105** -,002 ,034 ,072* -,057 

Sig. (2-tailed) ,045 ,003 ,875 ,556 ,040 ,312 ,109 ,411 ,108 ,013 ,001 ,947 ,300 ,030 ,082 

N 917 916 912 918 919 918 918 918 919 918 919 919 918 919 919 

HA9 Pearson Correlation ,089** ,113** ,062* ,105** ,020 ,107** ,074* ,062* ,104** ,070* ,156** ,133** ,170** ,198** ,188** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,048 ,001 ,531 ,001 ,018 ,046 ,001 ,026 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1027 1027 1022 1029 1031 1027 1029 1028 1031 1028 1031 1031 1029 1031 1031 

HA15 Pearson Correlation ,070* ,019 ,105** ,104** ,096** ,052 ,218** ,050 ,152** ,054 ,174** ,183** ,384** ,181** ,179** 

Sig. (2-tailed) ,025 ,541 ,001 ,001 ,002 ,097 ,000 ,111 ,000 ,084 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1029 1029 1024 1031 1031 1028 1031 1030 1031 1030 1031 1031 1031 1031 1031 

HA21 Pearson Correlation ,182** ,171** ,104** ,107** -,031 ,127** ,038 ,024 ,177** ,023 ,064* ,029 ,273** ,287** ,146** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,001 ,323 ,000 ,219 ,447 ,000 ,464 ,041 ,348 ,000 ,000 ,000 

N 1026 1026 1021 1028 1028 1025 1028 1027 1028 1027 1028 1028 1028 1028 1028 

HA41 Pearson Correlation ,103** ,193** ,042 ,263** -,003 ,085** ,111** ,053 ,215** ,078* ,130** ,074* ,125** ,050 ,107** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,183 ,000 ,930 ,007 ,000 ,087 ,000 ,012 ,000 ,018 ,000 ,110 ,001 

N 1026 1026 1022 1028 1028 1025 1028 1027 1028 1027 1028 1028 1028 1028 1028 
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HA43 Pearson Correlation ,286** ,149** ,113** ,225** -,029 ,105** ,260** ,014 ,263** ,093** ,049 ,093** ,272** ,096** ,128** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,349 ,001 ,000 ,646 ,000 ,003 ,120 ,003 ,000 ,002 ,000 

N 1024 1024 1019 1026 1026 1023 1026 1025 1026 1025 1026 1026 1026 1026 1026 

HA44 Pearson Correlation ,215** ,190** ,142** ,118** ,048 ,029 ,259** ,059 ,274** ,053 ,107** ,125** ,213** ,170** ,086** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,122 ,362 ,000 ,058 ,000 ,091 ,001 ,000 ,000 ,000 ,006 

N 1026 1026 1021 1028 1028 1025 1028 1027 1028 1027 1028 1028 1028 1028 1028 

HA54 Pearson Correlation 1 ,269** ,131** ,059 -,014 ,044 ,182** ,059 ,217** ,044 ,098** ,121** ,234** ,116** ,039 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,057 ,664 ,155 ,000 ,058 ,000 ,161 ,002 ,000 ,000 ,000 ,206 

N 1029 1027 1022 1029 1029 1027 1029 1028 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 

HA55 Pearson Correlation ,269** 1 ,184** ,141** ,125** ,123** ,122** ,099** ,192** ,057 ,116** ,076* ,119** ,212** ,074* 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,067 ,000 ,015 ,000 ,000 ,018 

N 1027 1029 1022 1029 1029 1026 1029 1028 1029 1028 1029 1029 1029 1029 1029 

HA56 Pearson Correlation ,131** ,184** 1 ,181** ,126** ,243** ,083** ,061 ,150** ,168** ,004 ,090** ,247** ,116** ,117** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,008 ,052 ,000 ,000 ,903 ,004 ,000 ,000 ,000 

N 1022 1022 1024 1024 1024 1021 1024 1023 1024 1023 1024 1024 1024 1024 1024 

AçDoce

s 

Pearson Correlation ,059 ,141** ,181** 1 ,053 ,204** ,075* ,223** ,171** ,102** ,098** ,085** ,139** ,087** ,252** 

Sig. (2-tailed) ,057 ,000 ,000  ,091 ,000 ,016 ,000 ,000 ,001 ,002 ,006 ,000 ,005 ,000 

N 1029 1029 1024 1031 1031 1028 1031 1030 1031 1030 1031 1031 1031 1031 1031 

SopaLe

gF 

Pearson Correlation -,014 ,125** ,126** ,053 1 ,001 ,057 ,221** -

,120** 

,020 ,285** ,113** -

,082** 

,257** ,105** 

Sig. (2-tailed) ,664 ,000 ,000 ,091  ,978 ,067 ,000 ,000 ,521 ,000 ,000 ,008 ,000 ,001 

N 1029 1029 1024 1031 1033 1029 1031 1030 1033 1030 1033 1033 1031 1033 1033 

Alcool Pearson Correlation ,044 ,123** ,243** ,204** ,001 1 ,092** ,140** ,167** ,084** ,085** ,080* ,198** ,071* ,183** 

Sig. (2-tailed) ,155 ,000 ,000 ,000 ,978  ,003 ,000 ,000 ,007 ,006 ,010 ,000 ,023 ,000 

N 1027 1026 1021 1028 1029 1029 1028 1028 1029 1028 1029 1029 1028 1029 1029 

RefrigS Pearson Correlation ,182** ,122** ,083** ,075* ,057 ,092** 1 ,208** ,298** ,052 ,232** ,151** ,177** ,146** ,083** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,008 ,016 ,067 ,003  ,000 ,000 ,096 ,000 ,000 ,000 ,000 ,007 

N 1029 1029 1024 1031 1031 1028 1031 1030 1031 1030 1031 1031 1031 1031 1031 

CafeCh

a 

Pearson Correlation ,059 ,099** ,061 ,223** ,221** ,140** ,208** 1 ,117** -,036 ,273** ,108** ,008 ,137** ,151** 

Sig. (2-tailed) ,058 ,002 ,052 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,252 ,000 ,001 ,797 ,000 ,000 

N 1028 1028 1023 1030 1030 1028 1030 1030 1030 1029 1030 1030 1030 1030 1030 

ComRa

pMol 

Pearson Correlation ,217** ,192** ,150** ,171** -,120** ,167** ,298** ,117** 1 ,002 ,122** ,074* ,275** ,157** ,149** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,943 ,000 ,017 ,000 ,000 ,000 

N 1029 1029 1024 1031 1033 1029 1031 1030 1033 1030 1033 1033 1031 1033 1033 

LactGor

d 

Pearson Correlation ,044 ,057 ,168** ,102** ,020 ,084** ,052 -,036 ,002 1 -,093** ,140** ,177** ,080** ,077* 

Sig. (2-tailed) ,161 ,067 ,000 ,001 ,521 ,007 ,096 ,252 ,943  ,003 ,000 ,000 ,010 ,014 

N 1029 1028 1023 1030 1030 1028 1030 1029 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 

LactMe

nGord 

Pearson Correlation ,098** ,116** ,004 ,098** ,285** ,085** ,232** ,273** ,122** -

,093** 

1 ,173** ,047 ,299** ,110** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,903 ,002 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,003  ,000 ,132 ,000 ,000 

N 1029 1029 1024 1031 1033 1029 1031 1030 1033 1030 1033 1033 1031 1033 1033 

CarVer
m 

Pearson Correlation ,121** ,076* ,090** ,085** ,113** ,080* ,151** ,108** ,074* ,140** ,173** 1 ,230** ,267** ,125** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,015 ,004 ,006 ,000 ,010 ,000 ,001 ,017 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 1029 1029 1024 1031 1033 1029 1031 1030 1033 1030 1033 1033 1031 1033 1033 

CarGor
d 

Pearson Correlation ,234** ,119** ,247** ,139** -,082** ,198** ,177** ,008 ,275** ,177** ,047 ,230** 1 ,202** ,209** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,008 ,000 ,000 ,797 ,000 ,000 ,132 ,000  ,000 ,000 

N 1029 1029 1024 1031 1031 1028 1031 1030 1031 1030 1031 1031 1031 1031 1031 

CarMag Pearson Correlation ,116** ,212** ,116** ,087** ,257** ,071* ,146** ,137** ,157** ,080** ,299** ,267** ,202** 1 ,124** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,023 ,000 ,000 ,000 ,010 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 1029 1029 1024 1031 1033 1029 1031 1030 1033 1030 1033 1033 1031 1033 1033 

OleoGo
rVeg 

Pearson Correlation ,039 ,074* ,117** ,252** ,105** ,183** ,083** ,151** ,149** ,077* ,110** ,125** ,209** ,124** 1 

Sig. (2-tailed) ,206 ,018 ,000 ,000 ,001 ,000 ,007 ,000 ,000 ,014 ,000 ,000 ,000 ,000  
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N 1029 1029 1024 1031 1033 1029 1031 1030 1033 1030 1033 1033 1031 1033 1033 

OleoGo
rAnim 

Pearson Correlation ,148** ,172** ,097** ,211** ,087** ,094** ,206** ,102** ,217** ,101** ,206** ,175** ,195** ,184** ,214** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,000 ,005 ,003 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1029 1029 1024 1031 1033 1029 1031 1030 1033 1030 1033 1033 1031 1033 1033 

Pao Pearson Correlation ,026 ,136** ,104** ,212** ,266** ,088** ,092** ,166** ,029 ,061 ,239** ,126** ,062* ,204** ,238** 

Sig. (2-tailed) ,400 ,000 ,001 ,000 ,000 ,005 ,003 ,000 ,354 ,052 ,000 ,000 ,047 ,000 ,000 

N 1029 1029 1024 1031 1033 1029 1031 1030 1033 1030 1033 1033 1031 1033 1033 

FlocCer
ea 

Pearson Correlation ,138** ,135** ,031 ,142** ,149** ,016 ,233** ,258** ,108** ,016 ,329** ,085** ,033 ,219** ,090** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,322 ,000 ,000 ,611 ,000 ,000 ,001 ,597 ,000 ,006 ,290 ,000 ,004 

N 1029 1029 1024 1031 1033 1029 1031 1030 1033 1030 1033 1033 1031 1033 1033 

MABL Pearson Correlation ,236** ,203** ,161** ,213** ,241** ,070* ,170** ,089** ,197** ,091** ,196** ,223** ,268** ,340** ,220** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,024 ,000 ,004 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1029 1029 1024 1031 1033 1029 1031 1030 1033 1030 1033 1033 1031 1033 1033 

BBB Pearson Correlation ,156** ,155** ,042 ,235** ,159** ,078* ,279** ,118** ,200** ,053 ,242** ,148** ,222** ,162** ,184** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,179 ,000 ,000 ,012 ,000 ,000 ,000 ,088 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1029 1029 1024 1031 1033 1029 1031 1030 1033 1030 1033 1033 1031 1033 1033 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

  OleoGorAnim Pao FlocCerea MABL BBB 

IndTrabMae Pearson Correlation -,017 -,041 -,012 ,045 ,013 

Sig. (2-tailed) ,600 ,199 ,711 ,154 ,677 

N 995 995 995 995 995 

IndTrabPai Pearson Correlation ,001 -,083* -,015 ,005 -,042 

Sig. (2-tailed) ,981 ,011 ,646 ,887 ,198 

N 937 937 937 937 937 

InDespMae Pearson Correlation ,040 ,084** ,154** ,018 ,041 

Sig. (2-tailed) ,206 ,008 ,000 ,572 ,192 

N 1000 1000 1000 1000 1000 

InDespPai Pearson Correlation ,095** ,080* ,108** ,041 ,063 

Sig. (2-tailed) ,003 ,015 ,001 ,209 ,052 

N 942 942 942 942 942 

IndLazMae Pearson Correlation ,006 ,015 ,060 -,007 ,059 

Sig. (2-tailed) ,849 ,624 ,057 ,816 ,058 

N 1026 1026 1026 1026 1026 

IndLazPai Pearson Correlation ,031 ,094** ,067* ,053 ,094** 

Sig. (2-tailed) ,332 ,004 ,037 ,098 ,003 

N 961 961 961 961 961 

IndActFisMae Pearson Correlation ,024 ,041 ,124** ,032 ,070* 

Sig. (2-tailed) ,459 ,205 ,000 ,319 ,030 

N 973 973 973 973 973 

IndActFisPai Pearson Correlation ,078* ,075* ,100** ,058 ,083* 

Sig. (2-tailed) ,018 ,023 ,002 ,079 ,012 

N 919 919 919 919 919 

HA9 Pearson Correlation ,144** ,113** ,026 ,241** ,114** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,413 ,000 ,000 

N 1031 1031 1031 1031 1031 

HA15 Pearson Correlation ,237** ,136** ,100** ,179** ,196** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 1031 1031 1031 1031 1031 
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HA21 Pearson Correlation ,154** ,110** ,015 ,215** ,136** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,622 ,000 ,000 

N 1028 1028 1028 1028 1028 

HA41 Pearson Correlation ,232** ,120** ,163** ,141** ,301** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1028 1028 1028 1028 1028 

HA43 Pearson Correlation ,164** ,042 ,147** ,337** ,294** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,178 ,000 ,000 ,000 

N 1026 1026 1026 1026 1026 

HA44 Pearson Correlation ,158** ,050 ,148** ,229** ,205** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,106 ,000 ,000 ,000 

N 1028 1028 1028 1028 1028 

HA54 Pearson Correlation ,148** ,026 ,138** ,236** ,156** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,400 ,000 ,000 ,000 

N 1029 1029 1029 1029 1029 

HA55 Pearson Correlation ,172** ,136** ,135** ,203** ,155** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1029 1029 1029 1029 1029 

HA56 Pearson Correlation ,097** ,104** ,031 ,161** ,042 

Sig. (2-tailed) ,002 ,001 ,322 ,000 ,179 

N 1024 1024 1024 1024 1024 

AçDoces Pearson Correlation ,211** ,212** ,142** ,213** ,235** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1031 1031 1031 1031 1031 

SopaLegF Pearson Correlation ,087** ,266** ,149** ,241** ,159** 

Sig. (2-tailed) ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1033 1033 1033 1033 1033 

Alcool Pearson Correlation ,094** ,088** ,016 ,070* ,078* 

Sig. (2-tailed) ,003 ,005 ,611 ,024 ,012 

N 1029 1029 1029 1029 1029 

RefrigS Pearson Correlation ,206** ,092** ,233** ,170** ,279** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 

N 1031 1031 1031 1031 1031 

CafeCha Pearson Correlation ,102** ,166** ,258** ,089** ,118** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,004 ,000 

N 1030 1030 1030 1030 1030 

ComRapMol Pearson Correlation ,217** ,029 ,108** ,197** ,200** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,354 ,001 ,000 ,000 

N 1033 1033 1033 1033 1033 

LactGord Pearson Correlation ,101** ,061 ,016 ,091** ,053 

Sig. (2-tailed) ,001 ,052 ,597 ,004 ,088 

N 1030 1030 1030 1030 1030 

LactMenGord Pearson Correlation ,206** ,239** ,329** ,196** ,242** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1033 1033 1033 1033 1033 

CarVerm Pearson Correlation ,175** ,126** ,085** ,223** ,148** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 

N 1033 1033 1033 1033 1033 

CarGord Pearson Correlation ,195** ,062* ,033 ,268** ,222** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,047 ,290 ,000 ,000 

N 1031 1031 1031 1031 1031 
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CarMag Pearson Correlation ,184** ,204** ,219** ,340** ,162** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1033 1033 1033 1033 1033 

OleoGorVeg Pearson Correlation ,214** ,238** ,090** ,220** ,184** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 

N 1033 1033 1033 1033 1033 

OleoGorAnim Pearson Correlation 1 ,245** ,224** ,198** ,251** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1033 1033 1033 1033 1033 

Pao Pearson Correlation ,245** 1 ,190** ,151** ,245** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 1033 1033 1033 1033 1033 

FlocCerea Pearson Correlation ,224** ,190** 1 ,201** ,242** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 1033 1033 1033 1033 1033 

MABL Pearson Correlation ,198** ,151** ,201** 1 ,302** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 1033 1033 1033 1033 1033 

BBB Pearson Correlation ,251** ,245** ,242** ,302** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 1033 1033 1033 1033 1033 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

ACTIVIDADE FÍSICA E NIVEL DE ESCOLARIDADE DOS PAIS DAS CRIANÇAS 

 
Oneway - MEsc 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

IndTrabMae Between Groups 4,932 2 2,466 24,721 ,000 

Within Groups 97,765 980 ,100   

Total 102,697 982    

IndTrabPai Between Groups 4,772 2 2,386 25,955 ,000 

Within Groups 84,668 921 ,092   

Total 89,440 923    

InDespMae Between Groups 3,747 2 1,873 5,232 ,005 

Within Groups 351,659 982 ,358   

Total 355,406 984    

InDespPai Between Groups 16,120 2 8,060 17,721 ,000 

Within Groups 419,337 922 ,455   

Total 435,456 924    

IndLazMae Between Groups 6,087 2 3,044 12,183 ,000 

Within Groups 251,819 1008 ,250   

Total 257,907 1010    

IndLazPai Between Groups ,009 2 ,005 ,015 ,985 

Within Groups 286,851 941 ,305   

Total 286,860 943    

IndActFisMae Between Groups 9,626 2 4,813 5,424 ,005 

Within Groups 850,097 958 ,887   

Total 859,723 960    
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IndActFisPai Between Groups 5,016 2 2,508 2,237 ,107 

Within Groups 1012,338 903 1,121   

Total 1017,354 905    

 

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent Variable (I) MEsc (J) MEsc 

 

Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

IndTrabMae Ensino básico Ensino Secundário ,13753
*
 ,02413 ,000 

Ensino Superior ,15210
*
 ,02457 ,000 

Ensino Secundário Ensino básico -,13753
*
 ,02413 ,000 

Ensino Superior ,01458 ,02587 ,853 

Ensino Superior Ensino básico -,15210
*
 ,02457 ,000 

Ensino Secundário -,01458 ,02587 ,853 

IndTrabPai Ensino básico Ensino Secundário ,11824
*
 ,02387 ,000 

Ensino Superior ,16733
*
 ,02436 ,000 

Ensino Secundário Ensino básico -,11824
*
 ,02387 ,000 

Ensino Superior ,04908 ,02560 ,160 

Ensino Superior Ensino básico -,16733
*
 ,02436 ,000 

Ensino Secundário -,04908 ,02560 ,160 

InDespMae Ensino básico Ensino Secundário -,11256
*
 ,04564 ,048 

Ensino Superior -,13749
*
 ,04652 ,013 

Ensino Secundário Ensino básico ,11256
*
 ,04564 ,048 

Ensino Superior -,02493 ,04905 ,879 

Ensino Superior Ensino básico ,13749
*
 ,04652 ,013 

Ensino Secundário ,02493 ,04905 ,879 

InDespPai Ensino básico Ensino Secundário -,10883 ,05310 ,123 

Ensino Superior -,32064
*
 ,05416 ,000 

Ensino Secundário Ensino básico ,10883 ,05310 ,123 

Ensino Superior -,21181
*
 ,05673 ,001 

Ensino Superior Ensino básico ,32064
*
 ,05416 ,000 

Ensino Secundário ,21181
*
 ,05673 ,001 

IndLazMae Ensino básico Ensino Secundário ,09706
*
 ,03762 ,036 

Ensino Superior ,18818
*
 ,03834 ,000 

Ensino Secundário Ensino básico -,09706
*
 ,03762 ,036 

Ensino Superior ,09112 ,04056 ,081 

Ensino Superior Ensino básico -,18818
*
 ,03834 ,000 

Ensino Secundário -,09112 ,04056 ,081 

IndLazPai Ensino básico Ensino Secundário -,00470 ,04295 ,994 

Ensino Superior -,00739 ,04393 ,986 

Ensino Secundário Ensino básico ,00470 ,04295 ,994 

Ensino Superior -,00269 ,04617 ,998 

Ensino Superior Ensino básico ,00739 ,04393 ,986 

Ensino Secundário ,00269 ,04617 ,998 

IndActFisMae Ensino básico Ensino Secundário ,15243 ,07286 ,113 

Ensino Superior ,23718
*
 ,07406 ,006 

Ensino Secundário Ensino básico -,15243 ,07286 ,113 

Ensino Superior ,08474 ,07793 ,554 

Ensino Superior Ensino básico -,23718
*
 ,07406 ,006 

Ensino Secundário -,08474 ,07793 ,554 

IndActFisPai Ensino básico Ensino Secundário ,00765 ,08432 ,996 

Ensino Superior -,15925 ,08585 ,180 

Ensino Secundário Ensino básico -,00765 ,08432 ,996 
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Ensino Superior -,16690 ,08985 ,179 

Ensino Superior Ensino básico ,15925 ,08585 ,180 

Ensino Secundário ,16690 ,08985 ,179 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent Variable (I) MEsc (J) MEsc 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

IndTrabMae Ensino básico Ensino Secundário ,0784 ,1967 

Ensino Superior ,0919 ,2123 

Ensino Secundário Ensino básico -,1967 -,0784 

Ensino Superior -,0488 ,0780 

Ensino Superior Ensino básico -,2123 -,0919 

Ensino Secundário -,0780 ,0488 

IndTrabPai Ensino básico Ensino Secundário ,0597 ,1768 

Ensino Superior ,1076 ,2270 

Ensino Secundário Ensino básico -,1768 -,0597 

Ensino Superior -,0137 ,1118 

Ensino Superior Ensino básico -,2270 -,1076 

Ensino Secundário -,1118 ,0137 

InDespMae Ensino básico Ensino Secundário -,2245 -,0007 

Ensino Superior -,2515 -,0234 

Ensino Secundário Ensino básico ,0007 ,2245 

Ensino Superior -,1452 ,0953 

Ensino Superior Ensino básico ,0234 ,2515 

Ensino Secundário -,0953 ,1452 

InDespPai Ensino básico Ensino Secundário -,2390 ,0213 

Ensino Superior -,4534 -,1879 

Ensino Secundário Ensino básico -,0213 ,2390 

Ensino Superior -,3509 -,0727 

Ensino Superior Ensino básico ,1879 ,4534 

Ensino Secundário ,0727 ,3509 

IndLazMae Ensino básico Ensino Secundário ,0048 ,1893 

Ensino Superior ,0942 ,2822 

Ensino Secundário Ensino básico -,1893 -,0048 

Ensino Superior -,0083 ,1906 

Ensino Superior Ensino básico -,2822 -,0942 

Ensino Secundário -,1906 ,0083 

IndLazPai Ensino básico Ensino Secundário -,1100 ,1006 

Ensino Superior -,1151 ,1003 

Ensino Secundário Ensino básico -,1006 ,1100 

Ensino Superior -,1159 ,1105 

Ensino Superior Ensino básico -,1003 ,1151 

Ensino Secundário -,1105 ,1159 

IndActFisMae Ensino básico Ensino Secundário -,0262 ,3310 

Ensino Superior ,0556 ,4187 

Ensino Secundário Ensino básico -,3310 ,0262 

Ensino Superior -,1063 ,2758 

Ensino Superior Ensino básico -,4187 -,0556 

Ensino Secundário -,2758 ,1063 

IndActFisPai Ensino básico Ensino Secundário -,1991 ,2144 

Ensino Superior -,3697 ,0512 

Ensino Secundário Ensino básico -,2144 ,1991 
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Ensino Superior -,3872 ,0534 

Ensino Superior Ensino básico -,0512 ,3697 

Ensino Secundário -,0534 ,3872 

 

 

Oneway - PEsc 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

IndTrabMae Between Groups 3,825 2 1,912 20,352 ,000 

Within Groups 85,605 911 ,094   

Total 89,430 913    

IndTrabPai Between Groups 9,320 2 4,660 53,482 ,000 

Within Groups 79,896 917 ,087   

Total 89,216 919    

InDespMae Between Groups 2,571 2 1,286 3,719 ,025 

Within Groups 316,625 916 ,346   

Total 319,196 918    

InDespPai Between Groups 20,447 2 10,224 22,723 ,000 

Within Groups 413,932 920 ,450   

Total 434,379 922    

IndLazMae Between Groups 3,521 2 1,761 7,007 ,001 

Within Groups 235,948 939 ,251   

Total 239,469 941    

IndLazPai Between Groups ,990 2 ,495 1,616 ,199 

Within Groups 287,049 937 ,306   

Total 288,038 939    

IndActFisMae Between Groups 5,135 2 2,568 2,894 ,056 

Within Groups 792,337 893 ,887   

Total 797,472 895    

IndActFisPai Between Groups 1,032 2 ,516 ,456 ,634 

Within Groups 1018,178 900 1,131   

Total 1019,210 902    

 

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent Variable (I) PEsc (J) PEsc 

 

Mean Difference (I-
J) Std. Error Sig. 

IndTrabMae Ensino básico Ensino Secundário ,12974* ,02405 ,000 

Ensino Superior ,12969* ,02666 ,000 

Ensino Secundário Ensino básico -,12974* ,02405 ,000 

Ensino Superior -,00005 ,03010 1,000 

Ensino Superior Ensino básico -,12969* ,02666 ,000 

Ensino Secundário ,00005 ,03010 1,000 

IndTrabPai Ensino básico Ensino Secundário ,18135* ,02310 ,000 

Ensino Superior ,22441* ,02559 ,000 

Ensino Secundário Ensino básico -,18135* ,02310 ,000 

Ensino Superior ,04306 ,02891 ,330 

Ensino Superior Ensino básico -,22441* ,02559 ,000 

Ensino Secundário -,04306 ,02891 ,330 

InDespMae Ensino básico Ensino Secundário -,10091 ,04607 ,091 
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Ensino Superior -,11235 ,05098 ,089 

Ensino Secundário Ensino básico ,10091 ,04607 ,091 

Ensino Superior -,01144 ,05763 ,981 

Ensino Superior Ensino básico ,11235 ,05098 ,089 

Ensino Secundário ,01144 ,05763 ,981 

InDespPai Ensino básico Ensino Secundário -,20650* ,05238 ,000 

Ensino Superior -,37173* ,05813 ,000 

Ensino Secundário Ensino básico ,20650* ,05238 ,000 

Ensino Superior -,16523* ,06564 ,043 

Ensino Superior Ensino básico ,37173* ,05813 ,000 

Ensino Secundário ,16523* ,06564 ,043 

IndLazMae Ensino básico Ensino Secundário ,05749 ,03888 ,336 

Ensino Superior ,15963* ,04288 ,001 

Ensino Secundário Ensino básico -,05749 ,03888 ,336 

Ensino Superior ,10213 ,04859 ,110 

Ensino Superior Ensino básico -,15963* ,04288 ,001 

Ensino Secundário -,10213 ,04859 ,110 

IndLazPai Ensino básico Ensino Secundário -,04064 ,04293 ,639 

Ensino Superior ,05609 ,04753 ,499 

Ensino Secundário Ensino básico ,04064 ,04293 ,639 

Ensino Superior ,09673 ,05382 ,199 

Ensino Superior Ensino básico -,05609 ,04753 ,499 

Ensino Secundário -,09673 ,05382 ,199 

IndActFisMae Ensino básico Ensino Secundário ,09731 ,07449 ,426 

Ensino Superior ,19216 ,08286 ,068 

Ensino Secundário Ensino básico -,09731 ,07449 ,426 

Ensino Superior ,09484 ,09333 ,597 

Ensino Superior Ensino básico -,19216 ,08286 ,068 

Ensino Secundário -,09484 ,09333 ,597 

IndActFisPai Ensino básico Ensino Secundário -,04864 ,08380 ,845 

Ensino Superior -,08360 ,09310 ,668 

Ensino Secundário Ensino básico ,04864 ,08380 ,845 

Ensino Superior -,03496 ,10486 ,946 

Ensino Superior Ensino básico ,08360 ,09310 ,668 

Ensino Secundário ,03496 ,10486 ,946 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent Variable (I) PEsc (J) PEsc 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

IndTrabMae Ensino básico Ensino Secundário ,0708 ,1887 

Ensino Superior ,0643 ,1951 

Ensino Secundário Ensino básico -,1887 -,0708 

Ensino Superior -,0738 ,0737 

Ensino Superior Ensino básico -,1951 -,0643 

Ensino Secundário -,0737 ,0738 

IndTrabPai Ensino básico Ensino Secundário ,1247 ,2380 

Ensino Superior ,1617 ,2872 

Ensino Secundário Ensino básico -,2380 -,1247 

Ensino Superior -,0278 ,1139 

Ensino Superior Ensino básico -,2872 -,1617 
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Ensino Secundário -,1139 ,0278 

InDespMae Ensino básico Ensino Secundário -,2139 ,0120 

Ensino Superior -,2373 ,0126 

Ensino Secundário Ensino básico -,0120 ,2139 

Ensino Superior -,1527 ,1299 

Ensino Superior Ensino básico -,0126 ,2373 

Ensino Secundário -,1299 ,1527 

InDespPai Ensino básico Ensino Secundário -,3349 -,0781 

Ensino Superior -,5142 -,2292 

Ensino Secundário Ensino básico ,0781 ,3349 

Ensino Superior -,3262 -,0043 

Ensino Superior Ensino básico ,2292 ,5142 

Ensino Secundário ,0043 ,3262 

IndLazMae Ensino básico Ensino Secundário -,0378 ,1528 

Ensino Superior ,0545 ,2647 

Ensino Secundário Ensino básico -,1528 ,0378 

Ensino Superior -,0170 ,2213 

Ensino Superior Ensino básico -,2647 -,0545 

Ensino Secundário -,2213 ,0170 

IndLazPai Ensino básico Ensino Secundário -,1459 ,0646 

Ensino Superior -,0604 ,1726 

Ensino Secundário Ensino básico -,0646 ,1459 

Ensino Superior -,0352 ,2287 

Ensino Superior Ensino básico -,1726 ,0604 

Ensino Secundário -,2287 ,0352 

IndActFisMae Ensino básico Ensino Secundário -,0853 ,2800 

Ensino Superior -,0110 ,3953 

Ensino Secundário Ensino básico -,2800 ,0853 

Ensino Superior -,1340 ,3237 

Ensino Superior Ensino básico -,3953 ,0110 

Ensino Secundário -,3237 ,1340 

IndActFisPai Ensino básico Ensino Secundário -,2541 ,1568 

Ensino Superior -,3119 ,1447 

Ensino Secundário Ensino básico -,1568 ,2541 

Ensino Superior -,2920 ,2221 

Ensino Superior Ensino básico -,1447 ,3119 

Ensino Secundário -,2221 ,2920 

 

 

 

 

ACTIVIDADE FÍSICA DOS PAIS E OBESIDADE NA CRIANÇA 
 

Oneway - Classificacao 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

IndTrabMae Between Groups ,062 3 ,021 ,196 ,899 

Within Groups 104,905 991 ,106   

Total 104,968 994    

IndTrabPai Between Groups ,258 3 ,086 ,880 ,451 

Within Groups 91,334 933 ,098   

Total 91,592 936    

InDespMae Between Groups 1,759 3 ,586 1,633 ,180 
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Within Groups 357,698 996 ,359   

Total 359,457 999    

InDespPai Between Groups 5,533 3 1,844 3,892 ,009 

Within Groups 444,426 938 ,474   

Total 449,958 941    

IndLazMae Between Groups 1,256 3 ,419 1,635 ,180 

Within Groups 261,648 1022 ,256   

Total 262,904 1025    

IndLazPai Between Groups ,851 3 ,284 ,930 ,426 

Within Groups 291,895 957 ,305   

Total 292,746 960    

IndActFisMae Between Groups 2,702 3 ,901 1,002 ,391 

Within Groups 870,797 969 ,899   

Total 873,499 972    

IndActFisPai Between Groups 6,742 3 2,247 2,007 ,111 

Within Groups 1024,657 915 1,120   

Total 1031,399 918    

 

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent Variable 

(I) 
Classifica

ção 

(J) 
Classifica

ção 

 95% Confidence Interval 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

IndTrabMae 1,00 2,00 ,03580 ,05563 ,937 -,1200 ,1916 

3,00 ,02415 ,06020 ,984 -,1444 ,1927 

4,00 ,02460 ,06195 ,984 -,1489 ,1981 

2,00 1,00 -,03580 ,05563 ,937 -,1916 ,1200 

3,00 -,01165 ,02894 ,983 -,0927 ,0694 

4,00 -,01120 ,03243 ,989 -,1020 ,0796 

3,00 1,00 -,02415 ,06020 ,984 -,1927 ,1444 

2,00 ,01165 ,02894 ,983 -,0694 ,0927 

4,00 ,00045 ,03975 1,000 -,1109 ,1118 

4,00 1,00 -,02460 ,06195 ,984 -,1981 ,1489 

2,00 ,01120 ,03243 ,989 -,0796 ,1020 

3,00 -,00045 ,03975 1,000 -,1118 ,1109 

IndTrabPai 1,00 2,00 -,01598 ,05504 ,994 -,1701 ,1382 

3,00 ,01807 ,05978 ,993 -,1493 ,1855 

4,00 -,04507 ,06153 ,911 -,2174 ,1272 

2,00 1,00 ,01598 ,05504 ,994 -,1382 ,1701 

3,00 ,03405 ,02905 ,712 -,0473 ,1154 

4,00 -,02909 ,03250 ,849 -,1201 ,0619 

3,00 1,00 -,01807 ,05978 ,993 -,1855 ,1493 

2,00 -,03405 ,02905 ,712 -,1154 ,0473 

4,00 -,06314 ,04001 ,477 -,1752 ,0489 

4,00 1,00 ,04507 ,06153 ,911 -,1272 ,2174 

2,00 ,02909 ,03250 ,849 -,0619 ,1201 

3,00 ,06314 ,04001 ,477 -,0489 ,1752 

InDespMae 1,00 2,00 -,02510 ,10243 ,996 -,3119 ,2617 

3,00 ,02611 ,11122 ,997 -,2853 ,3376 

4,00 ,10131 ,11399 ,852 -,2179 ,4205 
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2,00 1,00 ,02510 ,10243 ,996 -,2617 ,3119 

3,00 ,05121 ,05395 ,825 -,0999 ,2023 

4,00 ,12641 ,05945 ,211 -,0401 ,2929 

3,00 1,00 -,02611 ,11122 ,997 -,3376 ,2853 

2,00 -,05121 ,05395 ,825 -,2023 ,0999 

4,00 ,07520 ,07357 ,790 -,1308 ,2812 

4,00 1,00 -,10131 ,11399 ,852 -,4205 ,2179 

2,00 -,12641 ,05945 ,211 -,2929 ,0401 

3,00 -,07520 ,07357 ,790 -,2812 ,1308 

InDespPai 1,00 2,00 -,07382 ,11941 ,944 -,4082 ,2606 

3,00 -,01429 ,13008 1,000 -,3786 ,3500 

4,00 ,16591 ,13358 ,673 -,2082 ,5400 

2,00 1,00 ,07382 ,11941 ,944 -,2606 ,4082 

3,00 ,05953 ,06407 ,834 -,1199 ,2390 

4,00 ,23973* ,07091 ,010 ,0411 ,4383 

3,00 1,00 ,01429 ,13008 1,000 -,3500 ,3786 

2,00 -,05953 ,06407 ,834 -,2390 ,1199 

4,00 ,18019 ,08770 ,239 -,0654 ,4258 

4,00 1,00 -,16591 ,13358 ,673 -,5400 ,2082 

2,00 -,23973* ,07091 ,010 -,4383 -,0411 

3,00 -,18019 ,08770 ,239 -,4258 ,0654 

IndLazMae 1,00 2,00 ,08504 ,08643 ,809 -,1570 ,3271 

3,00 ,15813 ,09350 ,414 -,1037 ,4199 

4,00 ,04722 ,09615 ,971 -,2220 ,3165 

2,00 1,00 -,08504 ,08643 ,809 -,3271 ,1570 

3,00 ,07309 ,04461 ,443 -,0518 ,1980 

4,00 -,03782 ,04993 ,902 -,1776 ,1020 

3,00 1,00 -,15813 ,09350 ,414 -,4199 ,1037 

2,00 -,07309 ,04461 ,443 -,1980 ,0518 

4,00 -,11091 ,06135 ,353 -,2827 ,0609 

4,00 1,00 -,04722 ,09615 ,971 -,3165 ,2220 

2,00 ,03782 ,04993 ,902 -,1020 ,1776 

3,00 ,11091 ,06135 ,353 -,0609 ,2827 

IndLazPai 1,00 2,00 ,00597 ,09576 1,000 -,2622 ,2741 

3,00 ,08966 ,10401 ,863 -,2016 ,3809 

4,00 ,02387 ,10706 ,997 -,2760 ,3237 

2,00 1,00 -,00597 ,09576 1,000 -,2741 ,2622 

3,00 ,08369 ,05058 ,434 -,0580 ,2253 

4,00 ,01790 ,05660 ,992 -,1406 ,1764 

3,00 1,00 -,08966 ,10401 ,863 -,3809 ,2016 

2,00 -,08369 ,05058 ,434 -,2253 ,0580 

4,00 -,06578 ,06965 ,827 -,2608 ,1293 

4,00 1,00 -,02387 ,10706 ,997 -,3237 ,2760 

2,00 -,01790 ,05660 ,992 -,1764 ,1406 

3,00 ,06578 ,06965 ,827 -,1293 ,2608 

IndActFisMae 1,00 2,00 ,08656 ,16217 ,963 -,3676 ,5407 

3,00 ,20227 ,17605 ,724 -,2907 ,6953 

4,00 ,18403 ,18086 ,793 -,3224 ,6905 

2,00 1,00 -,08656 ,16217 ,963 -,5407 ,3676 

3,00 ,11572 ,08584 ,611 -,1247 ,3561 

4,00 ,09747 ,09531 ,790 -,1694 ,3644 
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3,00 1,00 -,20227 ,17605 ,724 -,6953 ,2907 

2,00 -,11572 ,08584 ,611 -,3561 ,1247 

4,00 -,01825 ,11738 ,999 -,3470 ,3105 

4,00 1,00 -,18403 ,18086 ,793 -,6905 ,3224 

2,00 -,09747 ,09531 ,790 -,3644 ,1694 

3,00 ,01825 ,11738 ,999 -,3105 ,3470 

IndActFisPai 1,00 2,00 -,05687 ,18624 ,993 -,5785 ,4647 

3,00 ,08671 ,20276 ,980 -,4812 ,6546 

4,00 ,18423 ,20810 ,853 -,3986 ,7671 

2,00 1,00 ,05687 ,18624 ,993 -,4647 ,5785 

3,00 ,14358 ,09962 ,557 -,1354 ,4226 

4,00 ,24110 ,11008 ,188 -,0672 ,5494 

3,00 1,00 -,08671 ,20276 ,980 -,6546 ,4812 

2,00 -,14358 ,09962 ,557 -,4226 ,1354 

4,00 ,09753 ,13617 ,916 -,2839 ,4789 

4,00 1,00 -,18423 ,20810 ,853 -,7671 ,3986 

2,00 -,24110 ,11008 ,188 -,5494 ,0672 

3,00 -,09753 ,13617 ,916 -,4789 ,2839 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 

 

 

CONSUMOS ALIMENTARES E NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS PAIS DAS CRIANÇAS 
 

Oneway - MEsc 

ANOVA 

  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

AçDoces Between Groups 1,233 2 ,617 ,336 ,715 

Within Groups 1854,204 1010 1,836   

Total 1855,437 1012    

SopaLegF Between Groups 81,313 2 40,656 40,878 ,000 

Within Groups 1005,519 1011 ,995   

Total 1086,832 1013    

Alcool Between Groups ,236 2 ,118 ,162 ,851 

Within Groups 734,809 1007 ,730   

Total 735,045 1009    

RefrigS Between Groups 8,243 2 4,122 3,260 ,039 

Within Groups 1276,954 1010 1,264   

Total 1285,198 1012    

CafeCha Between Groups 50,270 2 25,135 17,248 ,000 

Within Groups 1470,405 1009 1,457   

Total 1520,675 1011    

ComRapMol Between Groups ,397 2 ,199 ,564 ,569 

Within Groups 355,990 1011 ,352   

Total 356,387 1013    

LactGord Between Groups 4,981 2 2,490 1,347 ,260 

Within Groups 1864,927 1009 1,848   

Total 1869,908 1011    

LactMenGord Between Groups 26,215 2 13,107 20,561 ,000 

Within Groups 644,496 1011 ,637   

Total 670,711 1013    

CarVerm Between Groups 3,346 2 1,673 3,918 ,020 



 

 264 

Within Groups 431,675 1011 ,427   

Total 435,021 1013    

CarGord Between Groups 44,546 2 22,273 35,540 ,000 

Within Groups 632,971 1010 ,627   

Total 677,517 1012    

CarMag Between Groups 2,526 2 1,263 4,458 ,012 

Within Groups 286,366 1011 ,283   

Total 288,892 1013    

OleoGorVeg Between Groups ,185 2 ,092 ,084 ,919 

Within Groups 1105,836 1011 1,094   

Total 1106,021 1013    

OleoGorAnim Between Groups 4,314 2 2,157 4,123 ,016 

Within Groups 528,932 1011 ,523   

Total 533,245 1013    

Pao Between Groups 14,423 2 7,212 6,236 ,002 

Within Groups 1169,195 1011 1,156   

Total 1183,618 1013    

FlocCerea Between Groups 2,887 2 1,444 ,918 ,400 

Within Groups 1589,656 1011 1,572   

Total 1592,544 1013    

MABL Between Groups ,302 2 ,151 ,429 ,651 

Within Groups 355,332 1011 ,351   

Total 355,634 1013    

BBB Between Groups ,179 2 ,090 ,074 ,929 

Within Groups 1225,070 1011 1,212   

Total 1225,249 1013    

 

 

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent 

Variable (I) MEsc (J) MEsc 

 95% Confidence Interval 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

AçDoces Ensino básico Ensino Secundário -,05723 ,10184 ,854 -,3069 ,1924 

Ensino Superior -,08103 ,10387 ,738 -,3357 ,1736 

Ensino Secundário Ensino básico ,05723 ,10184 ,854 -,1924 ,3069 

Ensino Superior -,02381 ,10987 ,977 -,2932 ,2455 

Ensino Superior Ensino básico ,08103 ,10387 ,738 -,1736 ,3357 

Ensino Secundário ,02381 ,10987 ,977 -,2455 ,2932 

SopaLegF Ensino básico Ensino Secundário -,35485* ,07492 ,000 -,5385 -,1712 

Ensino Superior -,68688* ,07641 ,000 -,8742 -,4996 

Ensino Secundário Ensino básico ,35485* ,07492 ,000 ,1712 ,5385 

Ensino Superior -,33203* ,08087 ,000 -,5303 -,1338 

Ensino Superior Ensino básico ,68688* ,07641 ,000 ,4996 ,8742 

Ensino Secundário ,33203* ,08087 ,000 ,1338 ,5303 

Álcool Ensino básico Ensino Secundário ,03240 ,06430 ,881 -,1252 ,1900 

Ensino Superior ,02979 ,06558 ,902 -,1310 ,1906 

Ensino Secundário Ensino básico -,03240 ,06430 ,881 -,1900 ,1252 

Ensino Superior -,00260 ,06939 ,999 -,1727 ,1675 

Ensino Superior Ensino básico -,02979 ,06558 ,902 -,1906 ,1310 

Ensino Secundário ,00260 ,06939 ,999 -,1675 ,1727 
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RefrigS Ensino básico Ensino Secundário -,01146 ,08452 ,991 -,2186 ,1957 

Ensino Superior ,19345 ,08620 ,081 -,0178 ,4048 

Ensino Secundário Ensino básico ,01146 ,08452 ,991 -,1957 ,2186 

Ensino Superior ,20491 ,09118 ,081 -,0186 ,4284 

Ensino Superior Ensino básico -,19345 ,08620 ,081 -,4048 ,0178 

Ensino Secundário -,20491 ,09118 ,081 -,4284 ,0186 

CafeCha Ensino básico Ensino Secundário -,20008 ,09079 ,089 -,4226 ,0225 

Ensino Superior -,54283* ,09259 ,000 -,7698 -,3159 

Ensino Secundário Ensino básico ,20008 ,09079 ,089 -,0225 ,4226 

Ensino Superior -,34274* ,09789 ,002 -,5827 -,1028 

Ensino Superior Ensino básico ,54283* ,09259 ,000 ,3159 ,7698 

Ensino Secundário ,34274* ,09789 ,002 ,1028 ,5827 

ComRapMol Ensino básico Ensino Secundário -,04707 ,04458 ,573 -,1564 ,0622 

Ensino Superior -,02520 ,04547 ,858 -,1367 ,0863 

Ensino Secundário Ensino básico ,04707 ,04458 ,573 -,0622 ,1564 

Ensino Superior ,02187 ,04812 ,902 -,0961 ,1398 

Ensino Superior Ensino básico ,02520 ,04547 ,858 -,0863 ,1367 

Ensino Secundário -,02187 ,04812 ,902 -,1398 ,0961 

LactGord Ensino básico Ensino Secundário -,04967 ,10219 ,889 -,3002 ,2008 

Ensino Superior ,12598 ,10432 ,483 -,1298 ,3817 

Ensino Secundário Ensino básico ,04967 ,10219 ,889 -,2008 ,3002 

Ensino Superior ,17565 ,11034 ,282 -,0948 ,4461 

Ensino Superior Ensino básico -,12598 ,10432 ,483 -,3817 ,1298 

Ensino Secundário -,17565 ,11034 ,282 -,4461 ,0948 

LactMenGord Ensino básico Ensino Secundário -,24362* ,05998 ,000 -,3907 -,0966 

Ensino Superior -,38081* ,06117 ,000 -,5308 -,2308 

Ensino Secundário Ensino básico ,24362* ,05998 ,000 ,0966 ,3907 

Ensino Superior -,13719 ,06475 ,106 -,2959 ,0215 

Ensino Superior Ensino básico ,38081* ,06117 ,000 ,2308 ,5308 

Ensino Secundário ,13719 ,06475 ,106 -,0215 ,2959 

CarVerm Ensino básico Ensino Secundário -,06449 ,04909 ,422 -,1848 ,0558 

Ensino Superior -,14000* ,05007 ,020 -,2627 -,0173 

Ensino Secundário Ensino básico ,06449 ,04909 ,422 -,0558 ,1848 

Ensino Superior -,07551 ,05299 ,363 -,2054 ,0544 

Ensino Superior Ensino básico ,14000* ,05007 ,020 ,0173 ,2627 

Ensino Secundário ,07551 ,05299 ,363 -,0544 ,2054 

CarGord Ensino básico Ensino Secundário ,17848* ,05950 ,011 ,0326 ,3243 

Ensino Superior ,51000* ,06069 ,000 ,3612 ,6588 

Ensino Secundário Ensino básico -,17848* ,05950 ,011 -,3243 -,0326 

Ensino Superior ,33152* ,06420 ,000 ,1741 ,4889 

Ensino Superior Ensino básico -,51000* ,06069 ,000 -,6588 -,3612 

Ensino Secundário -,33152* ,06420 ,000 -,4889 -,1741 

CarMag Ensino básico Ensino Secundário -,10101* ,03998 ,042 -,1990 -,0030 

Ensino Superior -,10283* ,04078 ,042 -,2028 -,0029 

Ensino Secundário Ensino básico ,10101* ,03998 ,042 ,0030 ,1990 

Ensino Superior -,00182 ,04316 ,999 -,1076 ,1040 

Ensino Superior Ensino básico ,10283* ,04078 ,042 ,0029 ,2028 

Ensino Secundário ,00182 ,04316 ,999 -,1040 ,1076 

OleoGorVeg Ensino básico Ensino Secundário ,03069 ,07857 ,927 -,1619 ,2233 

Ensino Superior ,00416 ,08013 ,999 -,1923 ,2006 

Ensino Secundário Ensino básico -,03069 ,07857 ,927 -,2233 ,1619 
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Ensino Superior -,02653 ,08481 ,952 -,2344 ,1814 

Ensino Superior Ensino básico -,00416 ,08013 ,999 -,2006 ,1923 

Ensino Secundário ,02653 ,08481 ,952 -,1814 ,2344 

OleoGorAnim Ensino básico Ensino Secundário -,15556* ,05434 ,017 -,2888 -,0224 

Ensino Superior -,05684 ,05542 ,591 -,1927 ,0790 

Ensino Secundário Ensino básico ,15556* ,05434 ,017 ,0224 ,2888 

Ensino Superior ,09872 ,05865 ,243 -,0451 ,2425 

Ensino Superior Ensino básico ,05684 ,05542 ,591 -,0790 ,1927 

Ensino Secundário -,09872 ,05865 ,243 -,2425 ,0451 

Pao Ensino básico Ensino Secundário -,04985 ,08079 ,827 -,2479 ,1482 

Ensino Superior -,28062* ,08240 ,003 -,4826 -,0786 

Ensino Secundário Ensino básico ,04985 ,08079 ,827 -,1482 ,2479 

Ensino Superior -,23076* ,08721 ,031 -,4445 -,0170 

Ensino Superior Ensino básico ,28062* ,08240 ,003 ,0786 ,4826 

Ensino Secundário ,23076* ,08721 ,031 ,0170 ,4445 

FlocCerea Ensino básico Ensino Secundário -,07966 ,09420 ,699 -,3106 ,1513 

Ensino Superior -,12675 ,09608 ,419 -,3623 ,1088 

Ensino Secundário Ensino básico ,07966 ,09420 ,699 -,1513 ,3106 

Ensino Superior -,04709 ,10168 ,898 -,2964 ,2022 

Ensino Superior Ensino básico ,12675 ,09608 ,419 -,1088 ,3623 

Ensino Secundário ,04709 ,10168 ,898 -,2022 ,2964 

MABL Ensino básico Ensino Secundário -,01176 ,04454 ,966 -,1209 ,0974 

Ensino Superior ,03130 ,04542 ,789 -,0801 ,1426 

Ensino Secundário Ensino básico ,01176 ,04454 ,966 -,0974 ,1209 

Ensino Superior ,04306 ,04808 ,670 -,0748 ,1609 

Ensino Superior Ensino básico -,03130 ,04542 ,789 -,1426 ,0801 

Ensino Secundário -,04306 ,04808 ,670 -,1609 ,0748 

BBB Ensino básico Ensino Secundário ,02887 ,08270 ,941 -,1739 ,2316 

Ensino Superior ,00029 ,08434 1,000 -,2065 ,2070 

Ensino Secundário Ensino básico -,02887 ,08270 ,941 -,2316 ,1739 

Ensino Superior -,02857 ,08927 ,950 -,2474 ,1903 

Ensino Superior Ensino básico -,00029 ,08434 1,000 -,2070 ,2065 

Ensino Secundário ,02857 ,08927 ,950 -,1903 ,2474 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
 

Oneway - PEsc 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

AçDoces Between Groups 6,408 2 3,204 1,738 ,176 

Within Groups 1738,342 943 1,843   

Total 1744,750 945    

SopaLegF Between Groups 41,353 2 20,677 20,671 ,000 

Within Groups 945,261 945 1,000   

Total 986,614 947    

Alcool Between Groups ,725 2 ,363 ,482 ,618 

Within Groups 707,710 941 ,752   

Total 708,435 943    

RefrigS Between Groups 6,045 2 3,022 2,388 ,092 

Within Groups 1193,454 943 1,266   

Total 1199,499 945    

CafeCha Between Groups 21,258 2 10,629 7,444 ,001 
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Within Groups 1345,052 942 1,428   

Total 1366,310 944    

ComRapMol Between Groups ,465 2 ,232 ,642 ,526 

Within Groups 342,010 945 ,362   

Total 342,474 947    

LactGord Between Groups 2,917 2 1,459 ,772 ,462 

Within Groups 1779,626 942 1,889   

Total 1782,543 944    

LactMenGord Between Groups 16,293 2 8,147 12,574 ,000 

Within Groups 612,252 945 ,648   

Total 628,545 947    

CarVerm Between Groups 2,010 2 1,005 2,378 ,093 

Within Groups 399,314 945 ,423   

Total 401,324 947    

CarGord Between Groups 41,076 2 20,538 32,622 ,000 

Within Groups 593,685 943 ,630   

Total 634,761 945    

CarMag Between Groups 1,486 2 ,743 2,681 ,069 

Within Groups 261,849 945 ,277   

Total 263,334 947    

OleoGorVeg Between Groups ,511 2 ,256 ,236 ,789 

Within Groups 1021,997 945 1,081   

Total 1022,508 947    

OleoGorAnim Between Groups 1,580 2 ,790 1,487 ,226 

Within Groups 502,037 945 ,531   

Total 503,618 947    

Pao Between Groups 11,874 2 5,937 5,050 ,007 

Within Groups 1110,986 945 1,176   

Total 1122,859 947    

FlocCerea Between Groups 1,338 2 ,669 ,415 ,660 

Within Groups 1523,240 945 1,612   

Total 1524,578 947    

MABL Between Groups ,854 2 ,427 1,305 ,272 

Within Groups 309,064 945 ,327   

Total 309,918 947    

BBB Between Groups 1,241 2 ,620 ,519 ,596 

Within Groups 1130,551 945 1,196   

Total 1131,792 947    

 

 

 

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent 
Variable (I) PEsc (J) PEsc 

 95% Confidence Interval 

Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

AçDoces Ensino básico Ensino Secundário -,10576 ,10507 ,603 -,3634 ,1518 

Ensino Superior -,20851 ,11604 ,200 -,4930 ,0760 

Ensino Secundário Ensino básico ,10576 ,10507 ,603 -,1518 ,3634 

Ensino Superior -,10275 ,13150 ,737 -,4251 ,2196 

Ensino Superior Ensino básico ,20851 ,11604 ,200 -,0760 ,4930 
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Ensino Secundário ,10275 ,13150 ,737 -,2196 ,4251 

SopaLegF Ensino básico Ensino Secundário -,32624* ,07735 ,000 -,5159 -,1366 

Ensino Superior -,50248* ,08543 ,000 -,7119 -,2930 

Ensino Secundário Ensino básico ,32624* ,07735 ,000 ,1366 ,5159 

Ensino Superior -,17625 ,09686 ,192 -,4137 ,0612 

Ensino Superior Ensino básico ,50248* ,08543 ,000 ,2930 ,7119 

Ensino Secundário ,17625 ,09686 ,192 -,0612 ,4137 

Alcool Ensino básico Ensino Secundário ,03508 ,06714 ,872 -,1295 ,1997 

Ensino Superior ,07048 ,07428 ,638 -,1116 ,2526 

Ensino Secundário Ensino básico -,03508 ,06714 ,872 -,1997 ,1295 

Ensino Superior ,03539 ,08412 ,915 -,1708 ,2416 

Ensino Superior Ensino básico -,07048 ,07428 ,638 -,2526 ,1116 

Ensino Secundário -,03539 ,08412 ,915 -,2416 ,1708 

RefrigS Ensino básico Ensino Secundário -,01425 ,08706 ,987 -,2277 ,1992 

Ensino Superior ,19550 ,09615 ,127 -,0402 ,4312 

Ensino Secundário Ensino básico ,01425 ,08706 ,987 -,1992 ,2277 

Ensino Superior ,20976 ,10895 ,157 -,0574 ,4769 

Ensino Superior Ensino básico -,19550 ,09615 ,127 -,4312 ,0402 

Ensino Secundário -,20976 ,10895 ,157 -,4769 ,0574 

CafeCha Ensino básico Ensino Secundário -,22639 ,09251 ,051 -,4532 ,0004 

Ensino Superior -,36512* ,10215 ,002 -,6156 -,1147 

Ensino Secundário Ensino básico ,22639 ,09251 ,051 -,0004 ,4532 

Ensino Superior -,13874 ,11573 ,488 -,4225 ,1450 

Ensino Superior Ensino básico ,36512* ,10215 ,002 ,1147 ,6156 

Ensino Secundário ,13874 ,11573 ,488 -,1450 ,4225 

ComRapMol Ensino básico Ensino Secundário -,04730 ,04653 ,597 -,1614 ,0668 

Ensino Superior -,03999 ,05139 ,739 -,1660 ,0860 

Ensino Secundário Ensino básico ,04730 ,04653 ,597 -,0668 ,1614 

Ensino Superior ,00731 ,05826 ,992 -,1355 ,1501 

Ensino Superior Ensino básico ,03999 ,05139 ,739 -,0860 ,1660 

Ensino Secundário -,00731 ,05826 ,992 -,1501 ,1355 

LactGord Ensino básico Ensino Secundário ,12850 ,10637 ,482 -,1323 ,3893 

Ensino Superior ,07473 ,11770 ,817 -,2138 ,3633 

Ensino Secundário Ensino básico -,12850 ,10637 ,482 -,3893 ,1323 

Ensino Superior -,05376 ,13332 ,922 -,3806 ,2731 

Ensino Superior Ensino básico -,07473 ,11770 ,817 -,3633 ,2138 

Ensino Secundário ,05376 ,13332 ,922 -,2731 ,3806 

LactMenGord Ensino básico Ensino Secundário -,20839* ,06225 ,004 -,3610 -,0558 

Ensino Superior -,31322* ,06876 ,000 -,4818 -,1447 

Ensino Secundário Ensino básico ,20839* ,06225 ,004 ,0558 ,3610 

Ensino Superior -,10483 ,07796 ,405 -,2960 ,0863 

Ensino Superior Ensino básico ,31322* ,06876 ,000 ,1447 ,4818 

Ensino Secundário ,10483 ,07796 ,405 -,0863 ,2960 

CarVerm Ensino básico Ensino Secundário -,00327 ,05027 ,998 -,1265 ,1200 

Ensino Superior -,11672 ,05553 ,110 -,2529 ,0194 

Ensino Secundário Ensino básico ,00327 ,05027 ,998 -,1200 ,1265 

Ensino Superior -,11345 ,06296 ,198 -,2678 ,0409 

Ensino Superior Ensino básico ,11672 ,05553 ,110 -,0194 ,2529 

Ensino Secundário ,11345 ,06296 ,198 -,0409 ,2678 

CarGord Ensino básico Ensino Secundário ,31574* ,06141 ,000 ,1652 ,4663 

Ensino Superior ,50669* ,06781 ,000 ,3404 ,6729 
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Ensino Secundário Ensino básico -,31574* ,06141 ,000 -,4663 -,1652 

Ensino Superior ,19095* ,07685 ,046 ,0026 ,3793 

Ensino Superior Ensino básico -,50669* ,06781 ,000 -,6729 -,3404 

Ensino Secundário -,19095* ,07685 ,046 -,3793 -,0026 

CarMag Ensino básico Ensino Secundário -,05724 ,04071 ,373 -,1570 ,0426 

Ensino Superior -,09770 ,04497 ,095 -,2079 ,0125 

Ensino Secundário Ensino básico ,05724 ,04071 ,373 -,0426 ,1570 

Ensino Superior -,04046 ,05098 ,730 -,1654 ,0845 

Ensino Superior Ensino básico ,09770 ,04497 ,095 -,0125 ,2079 

Ensino Secundário ,04046 ,05098 ,730 -,0845 ,1654 

OleoGorVeg Ensino básico Ensino Secundário -,00270 ,08043 ,999 -,1999 ,1945 

Ensino Superior ,05742 ,08883 ,811 -,1604 ,2752 

Ensino Secundário Ensino básico ,00270 ,08043 ,999 -,1945 ,1999 

Ensino Superior ,06012 ,10072 ,837 -,1868 ,3070 

Ensino Superior Ensino básico -,05742 ,08883 ,811 -,2752 ,1604 

Ensino Secundário -,06012 ,10072 ,837 -,3070 ,1868 

OleoGorAnim Ensino básico Ensino Secundário -,09713 ,05637 ,227 -,2353 ,0411 

Ensino Superior -,02704 ,06226 ,910 -,1797 ,1256 

Ensino Secundário Ensino básico ,09713 ,05637 ,227 -,0411 ,2353 

Ensino Superior ,07009 ,07059 ,611 -,1030 ,2432 

Ensino Superior Ensino básico ,02704 ,06226 ,910 -,1256 ,1797 

Ensino Secundário -,07009 ,07059 ,611 -,2432 ,1030 

Pao Ensino básico Ensino Secundário -,19557 ,08386 ,066 -,4012 ,0100 

Ensino Superior -,25479* ,09262 ,023 -,4819 -,0277 

Ensino Secundário Ensino básico ,19557 ,08386 ,066 -,0100 ,4012 

Ensino Superior -,05922 ,10501 ,853 -,3167 ,1982 

Ensino Superior Ensino básico ,25479* ,09262 ,023 ,0277 ,4819 

Ensino Secundário ,05922 ,10501 ,853 -,1982 ,3167 

FlocCerea Ensino básico Ensino Secundário ,00525 ,09819 ,999 -,2355 ,2460 

Ensino Superior -,09255 ,10845 ,695 -,3584 ,1733 

Ensino Secundário Ensino básico -,00525 ,09819 ,999 -,2460 ,2355 

Ensino Superior -,09780 ,12296 ,729 -,3993 ,2037 

Ensino Superior Ensino básico ,09255 ,10845 ,695 -,1733 ,3584 

Ensino Secundário ,09780 ,12296 ,729 -,2037 ,3993 

MABL Ensino básico Ensino Secundário -,05272 ,04423 ,492 -,1612 ,0557 

Ensino Superior ,03374 ,04885 ,788 -,0860 ,1535 

Ensino Secundário Ensino básico ,05272 ,04423 ,492 -,0557 ,1612 

Ensino Superior ,08646 ,05539 ,296 -,0493 ,2222 

Ensino Superior Ensino básico -,03374 ,04885 ,788 -,1535 ,0860 

Ensino Secundário -,08646 ,05539 ,296 -,2222 ,0493 

BBB Ensino básico Ensino Secundário ,05465 ,08459 ,812 -,1527 ,2620 

Ensino Superior ,08809 ,09343 ,641 -,1410 ,3172 

Ensino Secundário Ensino básico -,05465 ,08459 ,812 -,2620 ,1527 

Ensino Superior ,03344 ,10593 ,951 -,2263 ,2931 

Ensino Superior Ensino básico -,08809 ,09343 ,641 -,3172 ,1410 

Ensino Secundário -,03344 ,10593 ,951 -,2931 ,2263 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Oneway - PEsc 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

HA9 Between Groups ,918 2 ,459 ,751 ,472 

Within Groups 576,317 943 ,611   

Total 577,235 945    

HA15 Between Groups 14,239 2 7,119 3,425 ,033 

Within Groups 1960,130 943 2,079   

Total 1974,369 945    

HA21 Between Groups ,621 2 ,311 ,379 ,685 

Within Groups 770,418 940 ,820   

Total 771,039 942    

HA41 Between Groups 12,777 2 6,389 2,449 ,087 

Within Groups 2452,538 940 2,609   

Total 2465,315 942    

HA43 Between Groups 25,902 2 12,951 11,453 ,000 

Within Groups 1061,785 939 1,131   

Total 1087,687 941    

HA44 Between Groups 3,104 2 1,552 1,204 ,300 

Within Groups 1211,869 940 1,289   

Total 1214,973 942    

HA54 Between Groups 11,135 2 5,568 5,231 ,006 

Within Groups 1001,593 941 1,064   

Total 1012,728 943    

HA55 Between Groups 13,157 2 6,579 7,129 ,001 

Within Groups 868,342 941 ,923   

Total 881,499 943    

HA56 Between Groups 22,819 2 11,410 5,072 ,006 

Within Groups 2107,951 937 2,250   

Total 2130,770 939    

 

 

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent 
Variable (I) PEsc (J) PEsc 

 

Mean Difference (I-
J) Std. Error Sig. 

HA9 Ensino básico Ensino Secundário -,07362 ,06054 ,478 

Ensino Superior -,01418 ,06691 ,978 

Ensino Secundário Ensino básico ,07362 ,06054 ,478 

Ensino Superior ,05944 ,07590 ,736 

Ensino Superior Ensino básico ,01418 ,06691 ,978 

Ensino Secundário -,05944 ,07590 ,736 

HA15 Ensino básico Ensino Secundário ,07236 ,11158 ,810 

Ensino Superior ,32210* ,12322 ,033 

Ensino Secundário Ensino básico -,07236 ,11158 ,810 

Ensino Superior ,24974 ,13963 ,203 

Ensino Superior Ensino básico -,32210* ,12322 ,033 

Ensino Secundário -,24974 ,13963 ,203 

HA21 Ensino básico Ensino Secundário -,00977 ,07020 ,990 

Ensino Superior ,06036 ,07741 ,738 
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Ensino Secundário Ensino básico ,00977 ,07020 ,990 

Ensino Superior ,07012 ,08776 ,727 

Ensino Superior Ensino básico -,06036 ,07741 ,738 

Ensino Secundário -,07012 ,08776 ,727 

HA41 Ensino básico Ensino Secundário -,19806 ,12526 ,287 

Ensino Superior -,26895 ,13812 ,151 

Ensino Secundário Ensino básico ,19806 ,12526 ,287 

Ensino Superior -,07088 ,15657 ,903 

Ensino Superior Ensino básico ,26895 ,13812 ,151 

Ensino Secundário ,07088 ,15657 ,903 

HA43 Ensino básico Ensino Secundário ,23898* ,08229 ,015 

Ensino Superior ,41125* ,09161 ,000 

Ensino Secundário Ensino básico -,23898* ,08229 ,015 

Ensino Superior ,17226 ,10363 ,252 

Ensino Superior Ensino básico -,41125* ,09161 ,000 

Ensino Secundário -,17226 ,10363 ,252 

HA44 Ensino básico Ensino Secundário ,11271 ,08802 ,441 

Ensino Superior ,11822 ,09726 ,478 

Ensino Secundário Ensino básico -,11271 ,08802 ,441 

Ensino Superior ,00551 ,11023 ,999 

Ensino Superior Ensino básico -,11822 ,09726 ,478 

Ensino Secundário -,00551 ,11023 ,999 

HA54 Ensino básico Ensino Secundário ,05579 ,07995 ,784 

Ensino Superior ,28480* ,08835 ,006 

Ensino Secundário Ensino básico -,05579 ,07995 ,784 

Ensino Superior ,22901 ,10016 ,074 

Ensino Superior Ensino básico -,28480* ,08835 ,006 

Ensino Secundário -,22901 ,10016 ,074 

HA55 Ensino básico Ensino Secundário -,09532 ,07437 ,440 

Ensino Superior -,31037* ,08228 ,001 

Ensino Secundário Ensino básico ,09532 ,07437 ,440 

Ensino Superior -,21505 ,09318 ,070 

Ensino Superior Ensino básico ,31037* ,08228 ,001 

Ensino Secundário ,21505 ,09318 ,070 

HA56 Ensino básico Ensino Secundário ,24021 ,11651 ,120 

Ensino Superior ,37645* ,12854 ,014 

Ensino Secundário Ensino básico -,24021 ,11651 ,120 

Ensino Superior ,13624 ,14574 ,646 

Ensino Superior Ensino básico -,37645* ,12854 ,014 

Ensino Secundário -,13624 ,14574 ,646 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent 

Variable (I) PEsc (J) PEsc 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

HA9 Ensino básico Ensino Secundário -,2221 ,0748 

Ensino Superior -,1782 ,1499 

Ensino Secundário Ensino básico -,0748 ,2221 

Ensino Superior -,1266 ,2455 

Ensino Superior Ensino básico -,1499 ,1782 



 

 272 

Ensino Secundário -,2455 ,1266 

HA15 Ensino básico Ensino Secundário -,2012 ,3459 

Ensino Superior ,0200 ,6242 

Ensino Secundário Ensino básico -,3459 ,2012 

Ensino Superior -,0926 ,5921 

Ensino Superior Ensino básico -,6242 -,0200 

Ensino Secundário -,5921 ,0926 

HA21 Ensino básico Ensino Secundário -,1819 ,1623 

Ensino Superior -,1294 ,2502 

Ensino Secundário Ensino básico -,1623 ,1819 

Ensino Superior -,1450 ,2853 

Ensino Superior Ensino básico -,2502 ,1294 

Ensino Secundário -,2853 ,1450 

HA41 Ensino básico Ensino Secundário -,5051 ,1090 

Ensino Superior -,6076 ,0697 

Ensino Secundário Ensino básico -,1090 ,5051 

Ensino Superior -,4547 ,3130 

Ensino Superior Ensino básico -,0697 ,6076 

Ensino Secundário -,3130 ,4547 

HA43 Ensino básico Ensino Secundário ,0372 ,4407 

Ensino Superior ,1867 ,6358 

Ensino Secundário Ensino básico -,4407 -,0372 

Ensino Superior -,0818 ,4263 

Ensino Superior Ensino básico -,6358 -,1867 

Ensino Secundário -,4263 ,0818 

HA44 Ensino básico Ensino Secundário -,1031 ,3285 

Ensino Superior -,1202 ,3567 

Ensino Secundário Ensino básico -,3285 ,1031 

Ensino Superior -,2647 ,2758 

Ensino Superior Ensino básico -,3567 ,1202 

Ensino Secundário -,2758 ,2647 

HA54 Ensino básico Ensino Secundário -,1402 ,2518 

Ensino Superior ,0682 ,5014 

Ensino Secundário Ensino básico -,2518 ,1402 

Ensino Superior -,0165 ,4746 

Ensino Superior Ensino básico -,5014 -,0682 

Ensino Secundário -,4746 ,0165 

HA55 Ensino básico Ensino Secundário -,2776 ,0870 

Ensino Superior -,5121 -,1086 

Ensino Secundário Ensino básico -,0870 ,2776 

Ensino Superior -,4435 ,0134 

Ensino Superior Ensino básico ,1086 ,5121 

Ensino Secundário -,0134 ,4435 

HA56 Ensino básico Ensino Secundário -,0454 ,5258 

Ensino Superior ,0613 ,6916 

Ensino Secundário Ensino básico -,5258 ,0454 

Ensino Superior -,2211 ,4935 

Ensino Superior Ensino básico -,6916 -,0613 

Ensino Secundário -,4935 ,2211 
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Oneway - MEsc 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

HA9 Between Groups 2,965 2 1,482 2,467 ,085 

Within Groups 606,391 1009 ,601   

Total 609,356 1011    

HA15 Between Groups 3,158 2 1,579 ,759 ,468 

Within Groups 2100,955 1010 2,080   

Total 2104,113 1012    

HA21 Between Groups 9,523 2 4,762 5,729 ,003 

Within Groups 836,901 1007 ,831   

Total 846,425 1009    

HA41 Between Groups 14,306 2 7,153 2,715 ,067 

Within Groups 2653,457 1007 2,635   

Total 2667,763 1009    

HA43 Between Groups 43,795 2 21,897 19,340 ,000 

Within Groups 1137,884 1005 1,132   

Total 1181,679 1007    

HA44 Between Groups 7,195 2 3,597 2,681 ,069 

Within Groups 1351,086 1007 1,342   

Total 1358,281 1009    

HA54 Between Groups 34,597 2 17,299 14,504 ,000 

Within Groups 1202,176 1008 1,193   

Total 1236,773 1010    

HA55 Between Groups 4,048 2 2,024 2,049 ,129 

Within Groups 995,627 1008 ,988   

Total 999,676 1010    

HA56 Between Groups 27,424 2 13,712 6,143 ,002 

Within Groups 2240,938 1004 2,232   

Total 2268,361 1006    

 

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent Variable (I) MEsc (J) MEsc 

 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

HA9 Ensino básico Ensino Secundário ,01608 ,05829 ,963 

Ensino Superior ,12544 ,05946 ,109 

Ensino Secundário Ensino básico -,01608 ,05829 ,963 

Ensino Superior ,10936 ,06297 ,222 

Ensino Superior Ensino básico -,12544 ,05946 ,109 

Ensino Secundário -,10936 ,06297 ,222 

HA15 Ensino básico Ensino Secundário -,01538 ,10841 ,990 

Ensino Superior ,11546 ,11056 ,580 

Ensino Secundário Ensino básico ,01538 ,10841 ,990 

Ensino Superior ,13084 ,11696 ,535 

Ensino Superior Ensino básico -,11546 ,11056 ,580 

Ensino Secundário -,13084 ,11696 ,535 

HA21 Ensino básico Ensino Secundário ,10397 ,06866 ,318 

Ensino Superior ,23678* ,06996 ,003 

Ensino Secundário Ensino básico -,10397 ,06866 ,318 
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Ensino Superior ,13280 ,07398 ,200 

Ensino Superior Ensino básico -,23678* ,06996 ,003 

Ensino Secundário -,13280 ,07398 ,200 

HA41 Ensino básico Ensino Secundário -,21964 ,12215 ,199 

Ensino Superior -,26328 ,12469 ,108 

Ensino Secundário Ensino básico ,21964 ,12215 ,199 

Ensino Superior -,04364 ,13175 ,947 

Ensino Superior Ensino básico ,26328 ,12469 ,108 

Ensino Secundário ,04364 ,13175 ,947 

HA43 Ensino básico Ensino Secundário ,15560 ,08002 ,152 

Ensino Superior ,50563* ,08194 ,000 

Ensino Secundário Ensino básico -,15560 ,08002 ,152 

Ensino Superior ,35003* ,08659 ,000 

Ensino Superior Ensino básico -,50563* ,08194 ,000 

Ensino Secundário -,35003* ,08659 ,000 

HA44 Ensino básico Ensino Secundário -,01668 ,08719 ,982 

Ensino Superior ,17804 ,08893 ,135 

Ensino Secundário Ensino básico ,01668 ,08719 ,982 

Ensino Superior ,19472 ,09409 ,118 

Ensino Superior Ensino básico -,17804 ,08893 ,135 

Ensino Secundário -,19472 ,09409 ,118 

HA54 Ensino básico Ensino Secundário ,07010 ,08216 ,695 

Ensino Superior ,43326* ,08380 ,000 

Ensino Secundário Ensino básico -,07010 ,08216 ,695 

Ensino Superior ,36317* ,08871 ,000 

Ensino Superior Ensino básico -,43326* ,08380 ,000 

Ensino Secundário -,36317* ,08871 ,000 

HA55 Ensino básico Ensino Secundário -,13061 ,07474 ,218 

Ensino Superior -,12774 ,07630 ,247 

Ensino Secundário Ensino básico ,13061 ,07474 ,218 

Ensino Superior ,00287 ,08066 ,999 

Ensino Superior Ensino básico ,12774 ,07630 ,247 

Ensino Secundário -,00287 ,08066 ,999 

HA56 Ensino básico Ensino Secundário ,05282 ,11262 ,896 

Ensino Superior ,38354* ,11487 ,004 

Ensino Secundário Ensino básico -,05282 ,11262 ,896 

Ensino Superior ,33073* ,12155 ,025 

Ensino Superior Ensino básico -,38354* ,11487 ,004 

Ensino Secundário -,33073* ,12155 ,025 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent Variable (I) MEsc (J) MEsc 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

HA9 Ensino básico Ensino Secundário -,1268 ,1590 

Ensino Superior -,0203 ,2712 

Ensino Secundário Ensino básico -,1590 ,1268 

Ensino Superior -,0450 ,2637 

Ensino Superior Ensino básico -,2712 ,0203 

Ensino Secundário -,2637 ,0450 
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HA15 Ensino básico Ensino Secundário -,2811 ,2504 

Ensino Superior -,1556 ,3865 

Ensino Secundário Ensino básico -,2504 ,2811 

Ensino Superior -,1559 ,4175 

Ensino Superior Ensino básico -,3865 ,1556 

Ensino Secundário -,4175 ,1559 

HA21 Ensino básico Ensino Secundário -,0643 ,2723 

Ensino Superior ,0653 ,4083 

Ensino Secundário Ensino básico -,2723 ,0643 

Ensino Superior -,0486 ,3142 

Ensino Superior Ensino básico -,4083 -,0653 

Ensino Secundário -,3142 ,0486 

HA41 Ensino básico Ensino Secundário -,5191 ,0798 

Ensino Superior -,5690 ,0424 

Ensino Secundário Ensino básico -,0798 ,5191 

Ensino Superior -,3666 ,2793 

Ensino Superior Ensino básico -,0424 ,5690 

Ensino Secundário -,2793 ,3666 

HA43 Ensino básico Ensino Secundário -,0406 ,3518 

Ensino Superior ,3048 ,7065 

Ensino Secundário Ensino básico -,3518 ,0406 

Ensino Superior ,1378 ,5623 

Ensino Superior Ensino básico -,7065 -,3048 

Ensino Secundário -,5623 -,1378 

HA44 Ensino básico Ensino Secundário -,2304 ,1971 

Ensino Superior -,0400 ,3960 

Ensino Secundário Ensino básico -,1971 ,2304 

Ensino Superior -,0359 ,4254 

Ensino Superior Ensino básico -,3960 ,0400 

Ensino Secundário -,4254 ,0359 

HA54 Ensino básico Ensino Secundário -,1313 ,2715 

Ensino Superior ,2278 ,6387 

Ensino Secundário Ensino básico -,2715 ,1313 

Ensino Superior ,1457 ,5806 

Ensino Superior Ensino básico -,6387 -,2278 

Ensino Secundário -,5806 -,1457 

HA55 Ensino básico Ensino Secundário -,3138 ,0526 

Ensino Superior -,3148 ,0593 

Ensino Secundário Ensino básico -,0526 ,3138 

Ensino Superior -,1949 ,2006 

Ensino Superior Ensino básico -,0593 ,3148 

Ensino Secundário -,2006 ,1949 

HA56 Ensino básico Ensino Secundário -,2233 ,3289 

Ensino Superior ,1019 ,6651 

Ensino Secundário Ensino básico -,3289 ,2233 

Ensino Superior ,0328 ,6287 

Ensino Superior Ensino básico -,6651 -,1019 

Ensino Secundário -,6287 -,0328 
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CONSUMOS ALIMENTARES DOS PAIS E OBESIDADE NA CRIANÇA 
 

Oneway - Classificação 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

HA9 Between Groups ,502 3 ,167 ,275 ,843 

Within Groups 624,146 1027 ,608   

Total 624,648 1030    

HA15 Between Groups 4,022 3 1,341 ,644 ,587 

Within Groups 2139,275 1027 2,083   

Total 2143,298 1030    

HA21 Between Groups ,945 3 ,315 ,372 ,773 

Within Groups 867,113 1024 ,847   

Total 868,057 1027    

HA41 Between Groups 15,597 3 5,199 1,975 ,116 

Within Groups 2696,224 1024 2,633   

Total 2711,821 1027    

HA43 Between Groups ,165 3 ,055 ,047 ,987 

Within Groups 1196,495 1022 1,171   

Total 1196,660 1025    

HA44 Between Groups ,623 3 ,208 ,155 ,927 

Within Groups 1373,061 1024 1,341   

Total 1373,684 1027    

HA54 Between Groups 5,416 3 1,805 1,487 ,216 

Within Groups 1244,141 1025 1,214   

Total 1249,557 1028    

HA55 Between Groups 7,035 3 2,345 2,396 ,067 

Within Groups 1003,379 1025 ,979   

Total 1010,414 1028    

HA56 Between Groups 7,641 3 2,547 1,132 ,335 

Within Groups 2293,944 1020 2,249   

Total 2301,585 1023    

AçDoces Between Groups 3,290 3 1,097 ,596 ,618 

Within Groups 1891,283 1027 1,842   

Total 1894,573 1030    

SopaLegF Between Groups ,670 3 ,223 ,207 ,892 

Within Groups 1108,939 1029 1,078   

Total 1109,609 1032    

Alcool Between Groups 2,700 3 ,900 1,210 ,305 

Within Groups 762,443 1025 ,744   

Total 765,142 1028    

RefrigS Between Groups 2,210 3 ,737 ,582 ,627 

Within Groups 1300,419 1027 1,266   

Total 1302,629 1030    

CafeCha Between Groups 15,186 3 5,062 3,436 ,016 

Within Groups 1511,331 1026 1,473   

Total 1526,517 1029    

ComRapMol Between Groups ,115 3 ,038 ,106 ,957 

Within Groups 371,286 1029 ,361   

Total 371,401 1032    

LactGord Between Groups 13,091 3 4,364 2,347 ,071 

Within Groups 1907,765 1026 1,859   
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Total 1920,857 1029    

LactMenGord Between Groups 8,445 3 2,815 4,226 ,006 

Within Groups 685,441 1029 ,666   

Total 693,886 1032    

CarVerm Between Groups 2,659 3 ,886 2,085 ,101 

Within Groups 437,439 1029 ,425   

Total 440,098 1032    

CarGord Between Groups 1,054 3 ,351 ,527 ,664 

Within Groups 684,571 1027 ,667   

Total 685,626 1030    

CarMag Between Groups ,549 3 ,183 ,639 ,590 

Within Groups 295,014 1029 ,287   

Total 295,563 1032    

OleoGorVeg Between Groups 13,003 3 4,334 3,966 ,008 

Within Groups 1124,650 1029 1,093   

Total 1137,653 1032    

OleoGorAnim Between Groups ,895 3 ,298 ,548 ,650 

Within Groups 560,626 1029 ,545   

Total 561,522 1032    

Pao Between Groups ,600 3 ,200 ,170 ,917 

Within Groups 1212,194 1029 1,178   

Total 1212,794 1032    

FlocCerea Between Groups 2,479 3 ,826 ,524 ,666 

Within Groups 1622,327 1029 1,577   

Total 1624,806 1032    

MABL Between Groups ,263 3 ,088 ,248 ,863 

Within Groups 363,407 1029 ,353   

Total 363,670 1032    

BBB Between Groups ,863 3 ,288 ,236 ,871 

Within Groups 1254,156 1029 1,219   

Total 1255,019 1032    

 

 

 

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent Variable 

(I) 

Classifica
ção 

(J) 

Classifica
ção 

 95% Confidence Interval 

Mean Difference (I-
J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

HA9 1,00 2,00 ,06880 ,13144 ,965 -,2992 ,4368 

3,00 ,09066 ,14238 ,939 -,3080 ,4893 

4,00 ,11838 ,14645 ,884 -,2917 ,5285 

2,00 1,00 -,06880 ,13144 ,965 -,4368 ,2992 

3,00 ,02186 ,06853 ,992 -,1700 ,2138 

4,00 ,04959 ,07663 ,936 -,1650 ,2642 

3,00 1,00 -,09066 ,14238 ,939 -,4893 ,3080 

2,00 -,02186 ,06853 ,992 -,2138 ,1700 

4,00 ,02772 ,09418 ,993 -,2360 ,2914 

4,00 1,00 -,11838 ,14645 ,884 -,5285 ,2917 

2,00 -,04959 ,07663 ,936 -,2642 ,1650 

3,00 -,02772 ,09418 ,993 -,2914 ,2360 



 

 278 

HA15 1,00 2,00 -,22563 ,24333 ,835 -,9070 ,4557 

3,00 -,08399 ,26359 ,992 -,8221 ,6541 

4,00 -,18405 ,27113 ,927 -,9433 ,5752 

2,00 1,00 ,22563 ,24333 ,835 -,4557 ,9070 

3,00 ,14164 ,12687 ,742 -,2136 ,4969 

4,00 ,04158 ,14187 ,993 -,3557 ,4388 

3,00 1,00 ,08399 ,26359 ,992 -,6541 ,8221 

2,00 -,14164 ,12687 ,742 -,4969 ,2136 

4,00 -,10006 ,17435 ,954 -,5883 ,3881 

4,00 1,00 ,18405 ,27113 ,927 -,5752 ,9433 

2,00 -,04158 ,14187 ,993 -,4388 ,3557 

3,00 ,10006 ,17435 ,954 -,3881 ,5883 

HA21 1,00 2,00 ,14992 ,15516 ,817 -,2845 ,5844 

3,00 ,12549 ,16817 ,906 -,3454 ,5964 

4,00 ,10654 ,17287 ,944 -,3775 ,5906 

2,00 1,00 -,14992 ,15516 ,817 -,5844 ,2845 

3,00 -,02442 ,08112 ,993 -,2516 ,2027 

4,00 -,04337 ,09048 ,973 -,2967 ,2100 

3,00 1,00 -,12549 ,16817 ,906 -,5964 ,3454 

2,00 ,02442 ,08112 ,993 -,2027 ,2516 

4,00 -,01895 ,11132 ,999 -,3307 ,2928 

4,00 1,00 -,10654 ,17287 ,944 -,5906 ,3775 

2,00 ,04337 ,09048 ,973 -,2100 ,2967 

3,00 ,01895 ,11132 ,999 -,2928 ,3307 

HA41 1,00 2,00 -,03885 ,27360 ,999 -,8050 ,7273 

3,00 ,15648 ,29654 ,964 -,6739 ,9868 

4,00 -,31986 ,30483 ,777 -1,1734 ,5337 

2,00 1,00 ,03885 ,27360 ,999 -,7273 ,8050 

3,00 ,19534 ,14305 ,601 -,2052 ,5959 

4,00 -,28100 ,15954 ,377 -,7277 ,1657 

3,00 1,00 -,15648 ,29654 ,964 -,9868 ,6739 

2,00 -,19534 ,14305 ,601 -,5959 ,2052 

4,00 -,47634 ,19629 ,118 -1,0260 ,0733 

4,00 1,00 ,31986 ,30483 ,777 -,5337 1,1734 

2,00 ,28100 ,15954 ,377 -,1657 ,7277 

3,00 ,47634 ,19629 ,118 -,0733 1,0260 

HA43 1,00 2,00 ,00418 ,18244 1,000 -,5067 ,5150 

3,00 -,00087 ,19785 1,000 -,5549 ,5532 

4,00 ,04199 ,20327 ,998 -,5272 ,6112 

2,00 1,00 -,00418 ,18244 1,000 -,5150 ,5067 

3,00 -,00504 ,09565 1,000 -,2729 ,2628 

4,00 ,03782 ,10639 ,988 -,2601 ,3357 

3,00 1,00 ,00087 ,19785 1,000 -,5532 ,5549 

2,00 ,00504 ,09565 1,000 -,2628 ,2729 

4,00 ,04286 ,13107 ,991 -,3242 ,4099 

4,00 1,00 -,04199 ,20327 ,998 -,6112 ,5272 

2,00 -,03782 ,10639 ,988 -,3357 ,2601 

3,00 -,04286 ,13107 ,991 -,4099 ,3242 

HA44 1,00 2,00 -,06673 ,19525 ,990 -,6135 ,4800 

3,00 -,01557 ,21149 1,000 -,6078 ,5766 

4,00 -,09471 ,21754 ,979 -,7038 ,5144 
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2,00 1,00 ,06673 ,19525 ,990 -,4800 ,6135 

3,00 ,05117 ,10183 ,969 -,2340 ,3363 

4,00 -,02797 ,11386 ,996 -,3468 ,2909 

3,00 1,00 ,01557 ,21149 1,000 -,5766 ,6078 

2,00 -,05117 ,10183 ,969 -,3363 ,2340 

4,00 -,07914 ,13989 ,956 -,4708 ,3126 

4,00 1,00 ,09471 ,21754 ,979 -,5144 ,7038 

2,00 ,02797 ,11386 ,996 -,2909 ,3468 

3,00 ,07914 ,13989 ,956 -,3126 ,4708 

HA54 1,00 2,00 -,11761 ,18576 ,940 -,6378 ,4025 

3,00 -,00275 ,20134 1,000 -,5665 ,5610 

4,00 ,08510 ,20697 ,982 -,4944 ,6646 

2,00 1,00 ,11761 ,18576 ,940 -,4025 ,6378 

3,00 ,11485 ,09711 ,706 -,1571 ,3868 

4,00 ,20271 ,10831 ,321 -,1006 ,5060 

3,00 1,00 ,00275 ,20134 1,000 -,5610 ,5665 

2,00 -,11485 ,09711 ,706 -,3868 ,1571 

4,00 ,08786 ,13328 ,933 -,2853 ,4610 

4,00 1,00 -,08510 ,20697 ,982 -,6646 ,4944 

2,00 -,20271 ,10831 ,321 -,5060 ,1006 

3,00 -,08786 ,13328 ,933 -,4610 ,2853 

HA55 1,00 2,00 ,13642 ,16682 ,880 -,3307 ,6035 

3,00 ,27079 ,18081 ,524 -,2355 ,7771 

4,00 ,34264 ,18587 ,335 -,1778 ,8631 

2,00 1,00 -,13642 ,16682 ,880 -,6035 ,3307 

3,00 ,13436 ,08721 ,499 -,1098 ,3786 

4,00 ,20622 ,09727 ,213 -,0661 ,4786 

3,00 1,00 -,27079 ,18081 ,524 -,7771 ,2355 

2,00 -,13436 ,08721 ,499 -,3786 ,1098 

4,00 ,07185 ,11969 ,948 -,2633 ,4070 

4,00 1,00 -,34264 ,18587 ,335 -,8631 ,1778 

2,00 -,20622 ,09727 ,213 -,4786 ,0661 

3,00 -,07185 ,11969 ,948 -,4070 ,2633 

HA56 1,00 2,00 -,19745 ,25288 ,894 -,9056 ,5107 

3,00 -,21811 ,27406 ,889 -,9855 ,5493 

4,00 ,04797 ,28200 ,999 -,7417 ,8376 

2,00 1,00 ,19745 ,25288 ,894 -,5107 ,9056 

3,00 -,02066 ,13226 ,999 -,3910 ,3497 

4,00 ,24542 ,14802 ,432 -,1690 ,6599 

3,00 1,00 ,21811 ,27406 ,889 -,5493 ,9855 

2,00 ,02066 ,13226 ,999 -,3497 ,3910 

4,00 ,26608 ,18184 ,544 -,2431 ,7753 

4,00 1,00 -,04797 ,28200 ,999 -,8376 ,7417 

2,00 -,24542 ,14802 ,432 -,6599 ,1690 

3,00 -,26608 ,18184 ,544 -,7753 ,2431 

AçDoces 1,00 2,00 -,11232 ,22880 ,971 -,7530 ,5283 

3,00 -,06124 ,24785 ,996 -,7552 ,6328 

4,00 ,05640 ,25493 ,997 -,6574 ,7702 

2,00 1,00 ,11232 ,22880 ,971 -,5283 ,7530 

3,00 ,05108 ,11929 ,980 -,2830 ,3851 

4,00 ,16872 ,13340 ,660 -,2048 ,5423 
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3,00 1,00 ,06124 ,24785 ,996 -,6328 ,7552 

2,00 -,05108 ,11929 ,980 -,3851 ,2830 

4,00 ,11764 ,16394 ,916 -,3414 ,5767 

4,00 1,00 -,05640 ,25493 ,997 -,7702 ,6574 

2,00 -,16872 ,13340 ,660 -,5423 ,2048 

3,00 -,11764 ,16394 ,916 -,5767 ,3414 

SopaLegF 1,00 2,00 -,06478 ,17501 ,987 -,5548 ,4253 

3,00 -,11073 ,18960 ,952 -,6416 ,4202 

4,00 -,02613 ,19502 ,999 -,5722 ,5199 

2,00 1,00 ,06478 ,17501 ,987 -,4253 ,5548 

3,00 -,04596 ,09124 ,968 -,3014 ,2095 

4,00 ,03864 ,10203 ,986 -,2470 ,3243 

3,00 1,00 ,11073 ,18960 ,952 -,4202 ,6416 

2,00 ,04596 ,09124 ,968 -,2095 ,3014 

4,00 ,08460 ,12541 ,929 -,2666 ,4358 

4,00 1,00 ,02613 ,19502 ,999 -,5199 ,5722 

2,00 -,03864 ,10203 ,986 -,3243 ,2470 

3,00 -,08460 ,12541 ,929 -,4358 ,2666 

Alcool 1,00 2,00 ,01690 ,14541 1,000 -,3903 ,4241 

3,00 -,00676 ,15771 1,000 -,4484 ,4349 

4,00 ,16886 ,16202 ,780 -,2848 ,6225 

2,00 1,00 -,01690 ,14541 1,000 -,4241 ,3903 

3,00 -,02366 ,07621 ,992 -,2371 ,1898 

4,00 ,15196 ,08478 ,360 -,0854 ,3894 

3,00 1,00 ,00676 ,15771 1,000 -,4349 ,4484 

2,00 ,02366 ,07621 ,992 -,1898 ,2371 

4,00 ,17562 ,10448 ,420 -,1169 ,4682 

4,00 1,00 -,16886 ,16202 ,780 -,6225 ,2848 

2,00 -,15196 ,08478 ,360 -,3894 ,0854 

3,00 -,17562 ,10448 ,420 -,4682 ,1169 

RefrigS 1,00 2,00 -,24492 ,18972 ,645 -,7762 ,2863 

3,00 -,26046 ,20552 ,658 -,8359 ,3150 

4,00 -,23543 ,21139 ,743 -,8274 ,3565 

2,00 1,00 ,24492 ,18972 ,645 -,2863 ,7762 

3,00 -,01554 ,09892 ,999 -,2925 ,2614 

4,00 ,00949 ,11061 1,000 -,3002 ,3192 

3,00 1,00 ,26046 ,20552 ,658 -,3150 ,8359 

2,00 ,01554 ,09892 ,999 -,2614 ,2925 

4,00 ,02504 ,13594 ,998 -,3556 ,4057 

4,00 1,00 ,23543 ,21139 ,743 -,3565 ,8274 

2,00 -,00949 ,11061 1,000 -,3192 ,3002 

3,00 -,02504 ,13594 ,998 -,4057 ,3556 

CafeCha 1,00 2,00 -,27809 ,20463 ,605 -,8511 ,2949 

3,00 -,51699 ,22180 ,143 -1,1380 ,1041 

4,00 -,11019 ,22800 ,972 -,7486 ,5282 

2,00 1,00 ,27809 ,20463 ,605 -,2949 ,8511 

3,00 -,23890 ,10697 ,173 -,5384 ,0606 

4,00 ,16790 ,11931 ,577 -,1662 ,5020 

3,00 1,00 ,51699 ,22180 ,143 -,1041 1,1380 

2,00 ,23890 ,10697 ,173 -,0606 ,5384 

4,00 ,40679 ,14682 ,054 -,0043 ,8179 
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4,00 1,00 ,11019 ,22800 ,972 -,5282 ,7486 

2,00 -,16790 ,11931 ,577 -,5020 ,1662 

3,00 -,40679 ,14682 ,054 -,8179 ,0043 

ComRapMol 1,00 2,00 ,01912 ,10127 ,998 -,2644 ,3027 

3,00 ,03179 ,10971 ,994 -,2754 ,3390 

4,00 -,00642 ,11284 1,000 -,3224 ,3096 

2,00 1,00 -,01912 ,10127 ,998 -,3027 ,2644 

3,00 ,01267 ,05279 ,996 -,1352 ,1605 

4,00 -,02555 ,05904 ,980 -,1909 ,1398 

3,00 1,00 -,03179 ,10971 ,994 -,3390 ,2754 

2,00 -,01267 ,05279 ,996 -,1605 ,1352 

4,00 -,03821 ,07257 ,964 -,2414 ,1650 

4,00 1,00 ,00642 ,11284 1,000 -,3096 ,3224 

2,00 ,02555 ,05904 ,980 -,1398 ,1909 

3,00 ,03821 ,07257 ,964 -,1650 ,2414 

LactGord 1,00 2,00 -,07253 ,22991 ,992 -,7163 ,5713 

3,00 -,06090 ,24904 ,996 -,7583 ,6365 

4,00 ,27999 ,25617 ,754 -,4373 ,9973 

2,00 1,00 ,07253 ,22991 ,992 -,5713 ,7163 

3,00 ,01163 ,11989 1,000 -,3241 ,3473 

4,00 ,35251 ,13406 ,075 -,0229 ,7279 

3,00 1,00 ,06090 ,24904 ,996 -,6365 ,7583 

2,00 -,01163 ,11989 1,000 -,3473 ,3241 

4,00 ,34088 ,16473 ,233 -,1204 ,8021 

4,00 1,00 -,27999 ,25617 ,754 -,9973 ,4373 

2,00 -,35251 ,13406 ,075 -,7279 ,0229 

3,00 -,34088 ,16473 ,233 -,8021 ,1204 

LactMenGord 1,00 2,00 -,13018 ,13760 ,827 -,5155 ,2551 

3,00 -,36747 ,14906 ,109 -,7849 ,0499 

4,00 -,13658 ,15332 ,851 -,5659 ,2927 

2,00 1,00 ,13018 ,13760 ,827 -,2551 ,5155 

3,00 -,23729* ,07173 ,012 -,4381 -,0364 

4,00 -,00640 ,08021 1,000 -,2310 ,2182 

3,00 1,00 ,36747 ,14906 ,109 -,0499 ,7849 

2,00 ,23729* ,07173 ,012 ,0364 ,4381 

4,00 ,23088 ,09860 ,140 -,0452 ,5070 

4,00 1,00 ,13658 ,15332 ,851 -,2927 ,5659 

2,00 ,00640 ,08021 1,000 -,2182 ,2310 

3,00 -,23088 ,09860 ,140 -,5070 ,0452 

CarVerm 1,00 2,00 -,09129 ,10992 ,876 -,3991 ,2165 

3,00 -,21875 ,11908 ,338 -,5522 ,1147 

4,00 -,08041 ,12249 ,934 -,4234 ,2626 

2,00 1,00 ,09129 ,10992 ,876 -,2165 ,3991 

3,00 -,12746 ,05730 ,176 -,2879 ,0330 

4,00 ,01088 ,06408 ,999 -,1686 ,1903 

3,00 1,00 ,21875 ,11908 ,338 -,1147 ,5522 

2,00 ,12746 ,05730 ,176 -,0330 ,2879 

4,00 ,13834 ,07876 ,379 -,0822 ,3589 

4,00 1,00 ,08041 ,12249 ,934 -,2626 ,4234 

2,00 -,01088 ,06408 ,999 -,1903 ,1686 

3,00 -,13834 ,07876 ,379 -,3589 ,0822 
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CarGord 1,00 2,00 ,12218 ,13765 ,852 -,2633 ,5076 

3,00 ,17630 ,14911 ,706 -,2412 ,5938 

4,00 ,10349 ,15338 ,929 -,3260 ,5330 

2,00 1,00 -,12218 ,13765 ,852 -,5076 ,2633 

3,00 ,05412 ,07177 ,904 -,1468 ,2551 

4,00 -,01869 ,08026 ,997 -,2434 ,2060 

3,00 1,00 -,17630 ,14911 ,706 -,5938 ,2412 

2,00 -,05412 ,07177 ,904 -,2551 ,1468 

4,00 -,07281 ,09863 ,909 -,3490 ,2034 

4,00 1,00 -,10349 ,15338 ,929 -,5330 ,3260 

2,00 ,01869 ,08026 ,997 -,2060 ,2434 

3,00 ,07281 ,09863 ,909 -,2034 ,3490 

CarMag 1,00 2,00 -,06160 ,09027 ,926 -,3144 ,1912 

3,00 -,11122 ,09779 ,731 -,3850 ,1626 

4,00 -,04522 ,10059 ,977 -,3269 ,2364 

2,00 1,00 ,06160 ,09027 ,926 -,1912 ,3144 

3,00 -,04962 ,04706 ,774 -,1814 ,0822 

4,00 ,01638 ,05262 ,992 -,1310 ,1637 

3,00 1,00 ,11122 ,09779 ,731 -,1626 ,3850 

2,00 ,04962 ,04706 ,774 -,0822 ,1814 

4,00 ,06599 ,06468 ,791 -,1151 ,2471 

4,00 1,00 ,04522 ,10059 ,977 -,2364 ,3269 

2,00 -,01638 ,05262 ,992 -,1637 ,1310 

3,00 -,06599 ,06468 ,791 -,2471 ,1151 

OleoGorVeg 1,00 2,00 -,30265 ,17625 ,400 -,7962 ,1909 

3,00 -,52004 ,19094 ,060 -1,0547 ,0146 

4,00 -,16804 ,19640 ,866 -,7180 ,3819 

2,00 1,00 ,30265 ,17625 ,400 -,1909 ,7962 

3,00 -,21739 ,09188 ,134 -,4747 ,0399 

4,00 ,13461 ,10275 ,633 -,1531 ,4223 

3,00 1,00 ,52004 ,19094 ,060 -,0146 1,0547 

2,00 ,21739 ,09188 ,134 -,0399 ,4747 

4,00 ,35200 ,12629 ,052 -,0016 ,7056 

4,00 1,00 ,16804 ,19640 ,866 -,3819 ,7180 

2,00 -,13461 ,10275 ,633 -,4223 ,1531 

3,00 -,35200 ,12629 ,052 -,7056 ,0016 

OleoGorAnim 1,00 2,00 ,15920 ,12444 ,651 -,1892 ,5076 

3,00 ,15649 ,13481 ,718 -,2210 ,5340 

4,00 ,15062 ,13866 ,758 -,2377 ,5389 

2,00 1,00 -,15920 ,12444 ,651 -,5076 ,1892 

3,00 -,00271 ,06487 1,000 -,1844 ,1789 

4,00 -,00858 ,07254 1,000 -,2117 ,1945 

3,00 1,00 -,15649 ,13481 ,718 -,5340 ,2210 

2,00 ,00271 ,06487 1,000 -,1789 ,1844 

4,00 -,00587 ,08917 1,000 -,2555 ,2438 

4,00 1,00 -,15062 ,13866 ,758 -,5389 ,2377 

2,00 ,00858 ,07254 1,000 -,1945 ,2117 

3,00 ,00587 ,08917 1,000 -,2438 ,2555 

Pao 1,00 2,00 -,01068 ,18298 1,000 -,5230 ,5017 

3,00 ,05730 ,19823 ,994 -,4978 ,6124 

4,00 -,00231 ,20390 1,000 -,5732 ,5686 
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2,00 1,00 ,01068 ,18298 1,000 -,5017 ,5230 

3,00 ,06798 ,09539 ,917 -,1991 ,3351 

4,00 ,00837 ,10667 1,000 -,2903 ,3071 

3,00 1,00 -,05730 ,19823 ,994 -,6124 ,4978 

2,00 -,06798 ,09539 ,917 -,3351 ,1991 

4,00 -,05961 ,13112 ,976 -,4268 ,3075 

4,00 1,00 ,00231 ,20390 1,000 -,5686 ,5732 

2,00 -,00837 ,10667 1,000 -,3071 ,2903 

3,00 ,05961 ,13112 ,976 -,3075 ,4268 

FlocCerea 1,00 2,00 ,19019 ,21168 ,848 -,4025 ,7829 

3,00 ,17964 ,22932 ,893 -,4625 ,8218 

4,00 ,28691 ,23588 ,687 -,3736 ,9474 

2,00 1,00 -,19019 ,21168 ,848 -,7829 ,4025 

3,00 -,01056 ,11035 1,000 -,3196 ,2984 

4,00 ,09672 ,12340 ,893 -,2488 ,4423 

3,00 1,00 -,17964 ,22932 ,893 -,8218 ,4625 

2,00 ,01056 ,11035 1,000 -,2984 ,3196 

4,00 ,10727 ,15168 ,919 -,3175 ,5320 

4,00 1,00 -,28691 ,23588 ,687 -,9474 ,3736 

2,00 -,09672 ,12340 ,893 -,4423 ,2488 

3,00 -,10727 ,15168 ,919 -,5320 ,3175 

MABL 1,00 2,00 -,04696 ,10019 ,974 -,3275 ,2336 

3,00 -,01295 ,10854 1,000 -,3169 ,2910 

4,00 -,01664 ,11164 ,999 -,3292 ,2960 

2,00 1,00 ,04696 ,10019 ,974 -,2336 ,3275 

3,00 ,03400 ,05223 ,935 -,1122 ,1802 

4,00 ,03032 ,05841 ,966 -,1332 ,1939 

3,00 1,00 ,01295 ,10854 1,000 -,2910 ,3169 

2,00 -,03400 ,05223 ,935 -,1802 ,1122 

4,00 -,00369 ,07179 1,000 -,2047 ,1973 

4,00 1,00 ,01664 ,11164 ,999 -,2960 ,3292 

2,00 -,03032 ,05841 ,966 -,1939 ,1332 

3,00 ,00369 ,07179 1,000 -,1973 ,2047 

BBB 1,00 2,00 ,04463 ,18612 ,996 -,4765 ,5658 

3,00 ,07384 ,20163 ,987 -,4907 ,6384 

4,00 ,12672 ,20740 ,946 -,4540 ,7075 

2,00 1,00 -,04463 ,18612 ,996 -,5658 ,4765 

3,00 ,02921 ,09703 ,993 -,2425 ,3009 

4,00 ,08209 ,10850 ,903 -,2217 ,3859 

3,00 1,00 -,07384 ,20163 ,987 -,6384 ,4907 

2,00 -,02921 ,09703 ,993 -,3009 ,2425 

4,00 ,05288 ,13337 ,984 -,3206 ,4263 

4,00 1,00 -,12672 ,20740 ,946 -,7075 ,4540 

2,00 -,08209 ,10850 ,903 -,3859 ,2217 

3,00 -,05288 ,13337 ,984 -,4263 ,3206 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 


