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RESUMO 

 O presente estudo está integrado numa investigação mais vasta, em que se 

pretende explorar os determinantes parentais do comportamento alimentar na criança 

pré-escolar, bem como avaliar a eficácia de um programa de promoção de 

comportamentos alimentares saudáveis de crianças em idade pré-escolar através da 

intervenção para a modificação de alguns desses determinantes parentais. Tem como 

propósito verificar a associação entre o temperamento e a neofobia alimentar e as 

preferências alimentares em crianças em idades pré-escolares. 

 A amostra é constituída por 83 cuidadores e por 83 crianças com idades 

compreendidas entre os 2 e os 6 anos, pertencentes a dois jardins-escola do concelho de 

Loures e numa instituição particular de solidariedade social em Odivelas. 

 Aos adultos responsáveis pelas crianças foi solicitado que respondessem a três 

questionários (Questionário sobre Dados Sociodemográficos, Escala de Neofobia 

Alimentar e Bateria de Avaliação do Temperamento Infantil) e às crianças que 

respondessem a uma medida de Preferências Alimentares. 

 Os resultados demonstram que as crianças tendem a ter preferências alimentares 

razoáveis, que apenas um grupo restrito apresenta respostas neofóbicas e as 

características de inibição e impulsividade encontram-se dentro da média. Demonstram 

ainda a existência de uma associação negativa e fraca entre a neofobia alimentar e 

inibição comportamental, indicando que crianças mais inibidas apresentam níveis mais 

elevados de atitudes neofóbicas. Foi ainda encontrada associação entre neofobia 

alimentar e preferências alimentares, e ainda uma associação negativa entre inibição 

comportamental e a idade, sendo que à medida que a criança cresce o comportamento 

inibitório diminui. 

 Os resultados encontrados poderão incentivar investigações futuras e promover a 

intervenção junto dos pais ao sensibilizar para uma escolha alimentar mais saudável. 

Palavras-chave: preferência alimentar, neofobia alimentar, temperamento, crianças em 

idade pré-escolar 
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ABSTRACT 

 This study is part of a broader investigation, which tends to explore the 

determinants of parental feeding behavior in preschool children, as well as evaluating 

the effectiveness of a program to promote healthy eating behaviors of children at 

preschool age through intervention to modify some of these parents determinants. The 

aims of this study were to investigate the association between temperament and food 

neofobia and food preferences in preschool children. 

 The sample consisted of 83 caregivers and 83 children aged 2 to 6 years old, 

from two kindergartens located in Loures and a private institution of social solidarity in 

Odivelas. 

The adults responsible for the children were asked to answer three 

questionnaires (Demographic Data Questionnaire, Scale of Food Neophobia and 

Children’s Temperament Assessment Battery) and children were asked to answer a 

measure of Food Preferences. 

The results showed that children tend to have reasonable food preferences, 

limited neophobic response and the characteristics of inhibition and impulsivity are in 

the average. It was also demonstrate the existence of an association between neofobia 

and food preferences, as well as a negative association between inhibition and age, 

which means that as the child grows, the inhibitory behavior decreases. 

The results may encourage future research and promote the involvement of the 

parents to raise awareness for a healthier food choice. 

Keywords: food preference, food neophobia, temperament, children in preschool age 
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INTRODUÇÃO 

A alimentação não é apenas uma necessidade básica que o ser humano necessita 

de satisfazer, é também uma fonte de prazer, de socialização e de transmissão de 

cultura. A alimentação “é um processo de selecção de alimentos, fruto das preferências, 

das disponibilidades e da aprendizagem de cada indivíduo”, permitindo deste modo a 

escolha e a distribuição das refeições durante o dia (Nunes & Breda, s/ data, p. 14). 

Por ser um importante preditor de saúde e de doença, a alimentação tem sido um 

tema bastante estudado e enfatizado. Sabemos hoje que para promover a saúde e 

prevenir diversas doenças e de forma geral para uma melhor qualidade de vida, é 

necessário que a alimentação seja diversificada e rica em nutrientes (Organização 

Mundial de Saúde - OMS). 

Uma prática alimentar saudável durante a infância é crucial para um 

desenvolvimento e crescimento normal, e para evitar diversos problemas de saúde, entre 

os quais a obesidade. Esta tem sido uma das principais consequências de uma 

alimentação errada, e que a nível global tem apresentado números cada vez mais 

preocupantes. Crianças com excesso de peso têm maior probabilidade de se tornarem 

adultos obesos (Freedman, Mei, Srinivasan, Berenson & Dietz, 2007; Li, Ford, Zhao & 

Mokdad, 2009). Adicionalmente, o excesso de peso poderá ter outras consequências 

nefastas para a saúde da criança, sendo considerado como uma das principais causas de 

doenças cardiovasculares, diabetes, traumatismo das articulações, cancro, hipertensão e 

mortalidade (Ogden, 2004).  

Uma alimentação rica em frutas e vegetais reduz o risco de desenvolvimento de 

muitas doenças (Bae, Lee & Guyatt, 2008; Lam et. al. 2009; Randi, Edefonti, Ferraroni, 

La Vecchia & Decarli, 2010; Pavia, Pileggi, Nobile & Angelillo, 2006). Diversos 

autores atribuem aos pais a responsabilidade por um consumo insuficiente destes dois 

grupos de alimentos. Por um lado, pode haver uma quantidade insuficiente destes 

alimentos disponíveis para as crianças (Birch, Gunder, Grimm-Thomas & Laing, 1998), 

por outro lado os próprios pais podem não consumir a quantidade necessária destes 

alimentos (Pearson, Biddle & Gorely, 2009, cit. por Blissett, 2011). O consumo 

reduzido por parte dos pais pode ser devido ao estatuto socio-económico, à pouca 
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disponibilidade dos alimentos em suas casas (Rasmussen et. al. 2006) ou ainda pelo 

próprio estilo parental e práticas alimentares da família (Blissett, 2011). 

Para além da influência parental, existe evidência do papel fulcral do contexto 

social no comportamento alimentar das crianças, nomeadamente na formação da dieta 

alimentar que a criança apresentará enquanto adulto. (Birch, 1988). 

Adicionalmente, de acordo com os estudos de Mikkila et. al. (2004), os hábitos 

alimentares das crianças apresentam uma forte relação com a variedade da sua 

alimentação enquanto adultos. 

 

PREFERÊNCIAS ALIMENTARES 

Desde o nascimento, e durante toda a infância, a criança é exposta a uma 

diversidade de sabores e texturas. Desta forma, durante o crescimento, e à medida que 

vão sendo cada vez mais expostos a uma maior diversidade alimentar, são formadas as 

preferências alimentares (Domel et. al., 1996, cit. por Howard, Mallan, Byrne, 

Margarey & Daniels, 2012; Gibson, Wardle & Watts, 1998; Drewnowski, 1997). O que 

significa que as crianças tendem a ingerir os alimentos de que gostam e que estão 

disponíveis no seu ambiente, rejeitando aqueles de que não gostam (Quaioti e Almeida, 

2006; Birch, 1998). Birch & Fisher (1998) afirmam que estas preferências se orientam 

sobretudo para alimentos com alta densidade calórica. 

O leite materno apresenta uma grande variedade de sabores, sendo que alguns 

autores acreditam que o aleitamento facilita a transição para uma alimentação sólida e 

diversificada (Sullivan & Birch, 1990, cit. por Viana, Santos e Guimarães, 2008). Existe 

evidência empírica de que os bebés nascem com uma predisposição inata para gostar de 

alimentos doces e salgados e rejeitar os alimentos com sabor azedo e amargo. Também 

se verifica que os bebés preferem alimentos familiares e rejeitam alimentos 

desconhecidos, e que existe uma “predisposição para aprender as preferências por 

associação dos alimentos com os contextos e as consequências de consumir esses 

alimentos” (Birch, 1999, p. 45). 

As preferências e rejeições podem evoluir ao longo do tempo, influenciadas pela 

experiência. De acordo com Sullivan & Birch (1990), as preferências aumentam com a 
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exposição repetida do alimento, e diminuem com a ausência de ingestão (Viana et. al. 

2008). 

As preferências alimentares podem ser influenciadas pela associação entre o 

sabor dos alimentos e as consequências fisiológicas da sua ingestão (Birch. 1999). Se, 

após o consumo de um determinado alimento, surgem sensações de prazer e saciedade, 

então dá-se a aprendizagem de preferências por esses alimentos. Se por outro lado as 

sensações consequentes forem negativas, como náuseas ou mal-estar físico, ocorre o 

declínio da preferência ou a aprendizagem de aversão por esses alimentos (Capaldi, 

1996, cit. por Viana, Santos e Guimarães, 2008; Garcia, 1966, cit. por. Birch, 1999). 

Uma vez aprendida a aversão, a sua extinção é bastante difícil (Birch, 1999). 

Segundo Viana, Guimarães, Teixeira e Barbosa (2003), aos 4 anos as crianças 

categorizam os alimentos pelas suas características sensoriais, como o sabor 

desagradável do alimento, a perigosidade do mesmo, ou por associação a experiências 

antigas que tenham sido desagradáveis e traumáticas. A partir dos 8 anos, o alimento é 

rejeitado em função da classificação do mesmo, como repugnante (quer pela sua 

natureza, quer por ter estado em contacto com algo “sujo”, como uma mosca [Rozin & 

Fallom, 1987, cit. por Viana, Guimarães, Teixeira e Barbosa, 2003]) ou impróprio para 

consumo. 

Um factor importante na formação das preferências alimentares é a influência 

familiar. Os pais, ao escolherem os alimentos que oferecem aos filhos, determinam o 

comportamento alimentar da criança (Cathey & Gaylord, 2004; Savage, Fisher & Birch, 

2007; Scaglioni, Salvioni & Galimberti, 2008), influenciando não só as suas 

preferências como a aceitação a determinados alimentos (Breen, Plomin & Wardle, 

2006; cit. por Howard, Mallan, Byrne, Magarey & Daniels, 2012, Addessi, Galloway, 

Vilberghi & Birch, 2005). 

De acordo com Skinner, Carruth, Bounds e Ziegler (2002), esta escolha passa 

pelas próprias preferências dos pais, nomeadamente das mães. Estes autores observaram 

uma forte correlação entre as preferências das mães e dos filhos relativamente àquilo de 

que gostam, do que não gostam e de nunca terem provado determinados alimentos. 

A influência dos adultos é preponderante no período em que as preferências das 

crianças são moldadas, quando a sua alimentação se torna progressivamente numa 
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alimentação mais autónoma. Ao observar os adultos a consumir por diversas vezes um 

alimento, a probabilidade de a criança querer e experimentar é maior (Birch, 1999). 

Addessi, Galloway, Visalberghi e Birch (2005) pretenderam analisar de que forma a 

influência social afecta a aceitação e consumo de novos alimentos em crianças dos 2 aos 

5 anos de idade. Foram criadas três situações diferentes: o adulto modelo estava 

presente e consumia um alimento de cor diferente; o adulto modelo estava presente e 

consumia o alimento com a mesma cor; e o adulto estava presente, mas não consumia 

qualquer alimento. Os alimentos escolhidos não tinham sido provados pelas crianças. 

Na condição em que os alimentos eram diferentes, os mesmos não tinham sido 

coloridos, ao contrário da condição em que os alimentos eram iguais, em que os 

mesmos estavam pintados de amarelo, verde ou vermelho. Os resultados demonstraram 

que as crianças aceitavam e consumiam novos alimentos na situação em que os 

alimentos eram da mesma cor. 

Existe uma tendência, por parte dos cuidadores, para disponibilizar refeições que 

vão ao encontro das suas próprias preferências (Cathey & Gaylord, 2004; Cooke et. al. 

2004), limitando assim o contacto com uma maior variedade de alimentos por parte das 

crianças (Tan & Holub, 2012). Por outro lado, pode acontecer que os pais pressionem o 

consumo de determinados alimentos, em especial os considerados saudáveis (Birch et. 

al., 2001, cit. por Vereecken, Rovner & Maes, 2010). De acordo com Galloway et. al. 

(2008), a pressão contribui para a diminuição da probabilidade em consumir 

determinado alimento, podendo ainda promover respostas negativas. Estes autores 

comprovaram que as crianças, não estando sob pressão, consumiam mais facilmente o 

alimento, embora, ao comparar os grupos (com e sem pressão) em pré e pós-teste, 

tenham demonstrado que o consumo aumentava em ambos os casos. No entanto, ao 

longo do tempo e fora do contexto (experimental), as crianças pressionadas para 

consumir determinado alimento demonstraram respostas mais negativas e uma redução 

na vontade em voltar a consumir o mesmo. 

O ambiente que rodeia as horas de refeição também pode influenciar as 

preferências alimentares dos filhos (Scaglioni, Salvioni & Galimberti, 2008). A 

participação em refeições que decorrem num ambiente geral agradável, em que todos os 

participantes consomem determinado alimento, diferente daquele que a criança prefere, 

aumenta a probabilidade de que a criança venha a provar e a gostar também desse 
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alimento (Birch, 1980; Viana, Santos e Guimarães, 2008). Inversamente, a participação 

em refeições num ambiente negativo, aumentará a probabilidade de a criança rejeitar o 

alimento por o associar a esse meio (Aldridge, Dovey & Halford, 2009). 

A familiaridade dos alimentos é conseguida através da exposição regular aos 

alimentos que se pretende que façam parte da dieta alimentar as crianças (Aldridge, 

Dovey & Halford, 2009). Ou seja, quanto mais vezes um alimento for apresentado à 

criança, maior a probabilidade de o vir a provar, e, por sua vez, quanto mais vezes 

provar, mais esse alimento poderá vir a ser aprovado e apreciado. 

Para além da exposição, a disponibilidade e acessibilidade dos alimentos são 

importantes para as escolhas alimentares. Existe uma maior probabilidade em que a 

criança aceite e consuma os alimentos que estão regularmente disponíveis em casa, e 

preferencialmente se estão acessíveis e/ou prontos a serem consumidos (Blanchette & 

Brug, 2005; Cooke & Wardle, 2005; Cooke et. al. 2004; Cullen et. al. 2001). 

Outra influência importante nas preferências alimentares das crianças são os 

modelos sociais, nomeadamente outras crianças. Segundo Birch (1990), uma criança 

com determinadas preferências, colocada num grupo com exposição diária a crianças 

com outras preferências alimentares, tende a submeter-se e a aprovar os alimentos que 

são preferidos pelo grupo. 

A própria cultura e os hábitos culturais em que a criança está inserida 

influenciam as preferências alimentares, na medida em que a expõe a um determinado 

número de alimentos mais consumidos, e desta forma aumenta a tendência para preferir 

esses alimentos (Birch, Johnson & Fisher, 1995, cit. por Dovey, Staples, Gibson & 

Halford, 2008). Esta preferência pode ser adaptativa, na medida em que irá preferir 

alimentos que a nível local estarão mais disponíveis para consumo (Wardle & Cooke, 

2008).  

É importante salientar também o papel dos media, apresentando-se como um 

grande influenciador, tanto através da televisão, como a partir de cartazes, revistas e 

jornais, ou anúncios de rádio. No entanto, é a partir da televisão que se obtêm os 

resultados mais precisos, uma vez que abrange um maior número de população, 

principalmente as crianças, que não apresentam ainda capacidade para ler jornais e 

revistas (Gallo, 1998). De acordo com o estudo de Francis, Lee e Birch (2003), não 
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existe evidência de uma correlação positiva entre o número de horas a ver televisão e o 

risco de obesidade, uma vez que outros factores devem ser tidos em conta, como o 

ambiente familiar. No entanto, e principalmente em famílias com excesso de peso, foi 

demonstrado um maior consumo de alimentos calóricos enquanto viam televisão. 

Contudo, Halford, Gillespie, Brown, Pontin e Dovey (2004), demonstraram que existe 

uma ligação entre o visionamento de um anúncio televisivo sobre um determinado 

alimento, e o consumo subsequente do mesmo. Tendo em conta que a publicidade 

abrange principalmente o consumo de alimentos calóricos e com baixo valor alimentar, 

este consumo tem vindo a apresentar um grande crescimento ao longo dos anos, 

contrariamente ao consumo de fruta e vegetais, que são alimentos apresentados com 

menor frequência em anúncios televisivos (Gallo, 1998). 

 

NEOFOBIA 

 O período entre o primeiro e terceiro ano de vida é particularmente para a 

formação das preferências alimentares das crianças (Skinner et. al. 2002), durante a 

mudança de uma alimentação exclusivamente baseada no leite para alimentos cada vez 

mais variados e consumidos pelos restantes membros da família (Fox, Pac, Devaney, 

Jankowski, 2004). Entre os 2 e os 6 anos de idade, podem começar a surgir 

comportamentos alimentares neofóbicos por parte das crianças (Addessi et. al 2005; 

Cooke, Carnell & Wardle, 2006; Falciglia, Couch, Pabst & Frank, 2000). 

 A neofobia alimentar pode caracterizar-se não só pelo evitamento, ou relutância, 

em provar novos alimentos (Pliner & Salvy, 2006; Birch & Fisher, 1998, Galloway, Lee 

& Birch, 2003, Knaapila et. al. 2007), como, segundo Birch (1998), significar o “medo 

da novidade”. Pode também estar relacionada com as expectativas que se criam em 

relação ao novo alimento (Birch et. al. 1998; Benton, 2004; Raudenbush & Frank, 

1999). A neofobia é comum a todos os humanos e está presente em todos os grupos 

etários, havendo uma variabilidade na intensidade entre indivíduos (Pliner & Salvy, 

2006). 

De um ponto de vista evolucionista, pode ser visto como uma dimensão 

protectora, na medida em que evitava que as crianças, ingerissem alimentos 

considerados prejudiciais à sua saúde. No entanto, hoje é visto como um obstáculo para 
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a prática de uma alimentação mais diversificada (Rozin, 1976; cit. por Tan & Holub, 

2012; Benton, 2004; Pliner & Hobden, 1992) e, consequentemente, para a qualidade da 

mesma (Mustonen, Oerlamns & Tuorila, 2012; Knaapila et. al. 2007).  

O nível de neofobia que uma criança apresenta influencia a quantidade de 

alimentos que esta prova (Cooke, Wardle & Gibson, 2003; Cooke, Carnell & Wardle, 

2006; Cooke et. al. 2004). Para além da quantidade, também a qualidade parece estar 

comprometida. De acordo com o estudo de Russell & Worsley (2007), existe uma 

grande discrepância no comportamento neofóbico em relação a grupos alimentares, 

sendo maior em grupos como vegetais e menores em alimentos considerados pouco 

nutritivos.  

Dovey, Staples, Gibson & Halford (2008) sugerem que a escolha entre aceitar ou 

recusar determinado alimento baseia-se, primeiramente, num domínio visual. Esta 

decisão assenta na criação, por parte da criança, de uma imagem do alimento, de como 

deve ser apresentado, como deve cheirar, entre outros factores. Se a imagem criada não 

corresponder à realidade então a probabilidade de vir a ser provado é bastante baixa. Por 

sua vez, Raudenbush e Frank (1999) referem que a escolha parte de outras propriedades 

sensoriais, nomeadamente o paladar. 

Knaapila, et. al. (2007) pretenderam demonstrar a partir da Escala da Neofobia 

Alimentar, numa amostra constituída por famílias Finlandesas (entre pais e filhos, 

irmãos e primos em primeiro grau) e pares de gémeos femininos Britânicos (dizigóticos 

e monozigóticos), que a neofobia tem um carácter hereditário. Estes resultados foram 

demonstrados, o que implica a existência de um componente genético. Contudo, a 

correlação encontrada no seio familiar pode ser justificado também por uma influência 

ambiental, em que as crianças apresentam comportamentos semelhantes aos adultos. 

Para confirmar esta segunda hipótese, foi analisado o estudo dos gémeos, comprovando 

uma forte influência genética. A influência ambiental não foi detectada a partir deste 

grupo de amostra. 

Como supracitado, as atitudes educacionais dos pais influenciam as preferências 

alimentares da criança. Dovey, Staples, Gibson & Halford (2008) afirmam que também 

podem influenciar a neofobia alimentar. Pode acontecer que haja uma grande pressão 

para que a criança consuma determinado alimento, agindo contra a sua vontade, criando 
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um ambiente mais negativo entre os pais e os filhos. Se assim for, tal como referido, 

quanto mais a criança se sentir pressionada, maior será a sua relutância em provar tal 

alimento (Wardle et. al. 2005; Fisher et. al. 2002; Galloway, Fiorito, Frances & Birch, 

2006; Galloway et. al 2005; Tuorila & Mustonen, 2010). 

De acordo com Flight, Leppard e Cox (2003), a exposição à diversidade 

alimentar dentro de uma determinada cultura é um grande preditor da neofobia. No seu 

estudo foi demonstrado que a população residente na cidade apresenta níveis de 

neofobia mais baixos do que a população residente nos meios rurais, na medida em que 

em redor de um meio citadino estão presentes uma maior quantidade de alimentos aos 

quais a população é exposta e incentivada a consumir. 

Segundo diversos autores, a neofobia pode ser minimizada. A principal forma de 

ultrapassar este medo em provar novos alimentos consiste na exposição regular aos 

alimentos que as crianças demonstram relutância em ingerir (Birch, McPhee, Shoda, 

Pirok & Steinberg, 1987, cit. por Tan & Holub, 2012; Russel & Worsley, 2007). 

Também se verifica uma relação entre a neofobia e a idade. Mais concretamente, 

à medida que a criança cresce, o comportamento neofóbico tende a diminuir (Koivisto-

Hurtsi & Sjoden, 1997; cit. por. Dovey, Staples, Gibson & Halford, 2008). 

 

TEMPERAMENTO 

De acordo com Pliner e Lowen (1997), a neofobia alimentar é conceptualizada 

como um traço da personalidade, demonstrada a partir de comportamentos e atitudes. 

Estes autores verificaram uma correlação pequena, mas consistente, entre a neofobia 

alimentar e alguns aspectos do temperamento, nomeadamente uma relação entre timidez 

e emocionalidade e a neofobia alimentar. 

Podem ser encontradas diversas definições de temperamento. Para Buss e 

Plomin (1984, cit. por Zentner & Bates, 2008, p. 14), o temperamento diz respeito a 

traços ou padrões com um “aparecimento ontogenético precoce, estabilidade moderada 

e manifestações biológicas distintivas”. Por sua vez, Rothbart e Derryberry (1981, cit. 

por Rothbart, 1981, p. 569) refere que o temperamento “supõe uma base constitucional, 

definindo “constitucional” como a composição biológica relativamente duradoura do 
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indivíduo, influenciado ao longo do tempo pela interacção da hereditariedade, 

experiência de vida e maturação”. Schaffer (2006, cit. por Haycraft, Farrow, Meyer, 

Powell & Blissett, 2011, p. 689) define temperamento como “características individuais 

de base biológica, evidentes desde o nascimento, consistentes em diversas situações e 

que apresentam algum grau de estabilidade”. 

Recentemente, alguns autores têm apontado uma relação entre temperamento e 

obesidade. Diferenças encontradas no temperamento das crianças podem “determinar 

porque é que algumas crianças, e não outras, estão em risco de obesidade ou 

problemas alimentares, por que é que certas crianças têm uma melhor relação 

emocional com a comida do que outras, e por que é que os pais usam práticas 

alimentares especificas com os seus filhos” (Haycraft et. al., 2011, p. 689, p. 689) 

Os estudos de Farrow e Blissett (2006, cit. por McMeekin, Jansen, Mallan, 

Nicholson & Magarey, 2013; Blissett & Farrow, 2007) demonstraram associação entre 

dimensões de temperamento difíceis ou negativos com práticas alimentares indesejadas 

e com dificuldades alimentares durante a infância. Estas dificuldades são encontradas 

principalmente em crianças pouco sociais ou exigentes (Hagekull, Bohlin & Rydell, 

1997; Pliner & Loewen, 1997, cit. por Haycraft, Farrow, Meyer, Powell e Blissett, 

2011), enquanto crianças consideradas tímidas apresentam uma grande relutância em 

experimentar novos alimentos (Haycraft, Farrow, Meyer, Powell e Blissett, 2011).  

Outros estudos revelam também uma provável relação entre crianças com 

temperamento difícil, nomeadamente crianças com emocionalidade negativa ou com 

pouco controlo impulsivo, e um aumento do risco de obesidade (Braet, Claus, Verbeken 

& Van Vlierberghe, 2007; Holtkamp, Konrad, Muller, Neussen, Herpertz & Herpertz-

Dahlmann, 2004, cit. por Volrath, Hampson & Júlíusson; Agras, Hammer, McNicholas 

& Kraemer, 2004). A razão pela qual o temperamento pode influenciar o peso ainda não 

está clara. De acordo com McMeekin et. al (2013), uma possível razão passa pela 

influência do temperamento infantil no desenvolvimento de práticas alimentares do 

cuidador. 

O modelo de temperamento de Rothbart tem sido bastante utilizado em 

pesquisas diversas e é um dos que originou instrumentos de avaliação dirigidos à idade 

pré-escolar. Este modelo propõe duas dimensões do temperamento que se relacionam 
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entre si (Rothbart & Derryberry, 2000, cit. por Sturm, 2004). A primeira dimensão é a 

emocionalidade e a reactividade atencional, a qual envolve a intensidade e o conteúdo 

da resposta da criança ao estímulo externo e interno. A segunda é a capacidade de auto-

regulação da criança, isto é, a medida em que a criança consegue modular ou controlar a 

sua reactividade para alcançar as exigências de uma determinada situação (Sturm, 

2004). As dimensões incluem a emocionalidade positiva, o nível de actividade, a 

atenção/persistência, a inibição comportamental, a irritabilidade, e a sensibilidade 

sensorial. 

As diferenças na emocionalidade são cruciais para a definição das qualidades 

temperamentais da criança. A emocionalidade negativa é a mais estudada, e é visível em 

crianças normalmente caracterizadas como propensas ao sofrimento, irritáveis, 

irrequietas e emocionalmente reactivas (Martin & Bridger, s/ data). A emocionalidade 

positiva envolve “o processo de informação acerca de potenciais recompensas”. As 

diferenças individuais baseiam-se na “frequência ou intensidade das emoções 

positivas”(Zentner & Bates, 2008, p. 18). Enquanto criança, este traço pode ser 

manifestado a partir de diferentes comportamentos, como “sorrisos, gargalhadas, bater 

palmas e reacção numa situação lúdica” (Kochanska, Coy, Tjebkes & Husarek, 1998, 

cit. por Zentner & Bates, 2008, p. 18). 

O nível de actividade, de acordo com Buss e Plomin (1984, cit. por Zentner & 

Bates, 2008, p. 19), pode ser definido como a “produção total de energia”, expressa a 

partir de movimentos. 

Por sua vez, a atenção/persistência pode ser definida como “habilidade em inibir 

uma resposta dominante e/ou activar uma resposta subdominante, em planear e em 

detectar erros” (Rothbart & Bates, 2006, cit. por Zentner & Bates, 2008, p. 20), ou seja, 

em orientar a atenção para fenómenos ambientais importantes, tais como novas 

aprendizagens (Martin & Bridger, s/ data). Este conceito pode ainda ser dividido em 

outros dois: controlo atencional e controlo inibitório, em que o primeiro diz respeito à 

”capacidade de manter a atenção em tarefas, bem como de desviar a atenção quando 

necessário”, e o segundo à “capacidade de planear e eliminar a acção inapropriada” 

(Zentner & Bates, 2008, p. 20). 
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A inibição comportamental refere-se à resposta inicial da criança a uma situação 

nova (Martin & Bridger, s/ data), e engloba a “inibição quando presente uma criança 

desconhecida da mesma idade; inibição quando presente um adulto desconhecido; 

evitamento de riscos físicos; inibição em situações de avaliação quando desempenhada 

em frente a outros; inibição em situações de separação; e, por fim, inibição em 

situações desconhecidas” (Bishop, Spence & McDonald, 2003, cit por Zentner & Bates, 

2008, p. 16-17). Na primeira infância, este traço é manifestado através do “grau de 

tensão, actividade motora e choro em resposta a um estímulo visual, auditório ou 

olfactivo inesperado e desconhecido” (Kagan & Snidman, 2004, cit. por Zentner & 

Bates, 2008, p. 17) 

A irritabilidade diz respeito ao facto de a criança responder a uma situação 

desconfortável de forma perturbada, enquanto a frustração pode ser definida como um 

“efeito negativo em resposta a uma interrupção de uma tarefa em curso ou o bloqueio 

dos comportamentos relacionados com a abordagem e o cumprimento do objectivo” 

(Zentner & Bates, 2008, p. 18). 

Por fim, a sensibilidade sensorial inclui duas vertentes: “sensibilidade ao 

estimulo aversivo (barulho ou roupas incomodativas, capturado no construto de 

desconforto sensorial) e habilidade em reagir ao estimulo sensorial de baixo valor 

estimulativo (capturado pela noção da sensibilidade perceptual)” (Goldsmith, 1996; 

Rothbart et. al., 2001, cit. por Zentner & Bates, 2008, p. 21). 

As características emocionais, atencionais e motoras são temperamentais por 

poderem ser observadas numa fase precoce da vida. Diversos autores demonstraram 

uma relativa estabilidade a partir dos 8 meses de idade (Hagekull,1994; McDevitt, 

1986; Rothbart,1989, cit. por Martin & Bridger, s/ data) nas diferenças individuais. 

As características temperamentais são bastante influenciadas pelo ambiente 

social, nomeadamente na relação entre o cuidador e o bebé. Matias e Hopkins (1990, cit. 

por Martin e Bridger, s/ data) demonstraram que mães deprimidas têm uma relação mais 

negativa com os filhos, quando comparadas com mães não deprimidas. 

Consequentemente, Field (1995, cit. por Martin & Bridger) constatou que os bebés 

apresentam um comportamento irregular, uma emocionalidade negativa. 
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1. OBJECTIVOS 

O presente trabalho integra-se num estudo mais vasto, cujo objectivo é explorar 

os determinantes parentais do comportamento alimentar na criança pré-escolar e avaliar 

a eficácia de um programa de promoção de comportamentos alimentares saudáveis de 

crianças e idade pré-escolar através da intervenção para a modificação de alguns desses 

determinantes parentais. 

 

1.1 OBJECTIVO GERAL 

O presente estudo tem como objectivo global averiguar a associação entre o 

temperamento e as preferências alimentares e da neofobia e crianças em idades pré-

escolares. Tendo em conta que existe alguma evidência da relação entre o 

temperamento, a neofobia e o comportamento alimentar, mas que esses estudos ainda 

são pouco conclusivos, este estudo visa contribuir para o conhecimento nessa área 

(Powell, Farrow & Meyer, 2011; Farrow e Blissett, 2006, cit. por McMeekin, Jansen, 

Mallan, Nicholson & Magarey, 2013; Blissett & Farrow, 2007) 

 

1.2 OBJECTIVO ESPECÍFICO 

a) Caracterizar o grupo de crianças, em idade pré-escolar, quanto às medidas 

preferências alimentares, neofobia alimentar e temperamento 

b) Verificar se existe associação entre as medidas neofobia alimentar e 

temperamento 

c) Subsidiariamente, se existe associação entre temperamento e preferências 

alimentares, e entre neofobia alimentar e preferências alimentares 

d) Verificar se existe associação entre as medidas preferências alimentares, 

neofobia alimentar e temperamento, com a idade e o sexo 

 

Espera-se encontrar uma associação significativa entre a neofobia alimentar e o 

temperamento, nomeadamente que crianças mais inibidas tenham níveis mais elevados 

de atitudes neofóbicas. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 SELECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 A amostra foi constituída por 83 cuidadores (adulto que respondeu ao 

questionário) e por 83 crianças, com idades entre os 2 e os 6. A recolha foi realizada em 

dois jardins-escola do concelho de Loures e numa instituição particular de solidariedade 

social em Odivelas. 

 A amostra foi constituída tendo por base os seguintes critérios de inclusão, em 

relação aos adultos: devem ser capazes de ler e escrever em português, serem os 

principais responsáveis pela elaboração das refeições e na tomada de decisões 

relativamente à alimentação da criança. Quanto às crianças, foram critérios de exclusão 

a existência de problemas de desenvolvimento que pudessem estar associadas a 

dificuldades de alimentação ou que impedissem a participação nas tarefas de avaliação. 

 

2.2 INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

 

2.2.1 Questionário sobre Dados Sociodemográficos 

Este questionário foi construído para obter informações sobre as crianças e os 

seus pais. Está dividido em duas partes: primeiro a identificação da criança, 

nomeadamente o nome, data de nascimento e sexo, a existência de problemas de saúde 

com uma durabilidade de mais de 6 meses, a existência de um diagnóstico médico 

prévio de obesidade ou excesso de peso, o nascimento de termo ou prematuro e 

identificação das pessoas com quem a criança coabita. A segunda parte diz respeito ao 

adulto que está a responder ao questionário, e requer informações como o grau de 

parentesco, a profissão, anos de escolaridade e, caso se aplique, profissão e anos de 

escolaridade do conjugue/parceiro. (Anexo 1) 

 

2.2.2 Avaliação das Preferências Alimentares 

A Avaliação das Preferências Alimentares foi desenvolvida por Andrade (em 

preparação), com o objectivo de avaliar quais são os alimentos que preferem, de entre 
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um conjunto de alimentos selecionados à priori. Foi construído a partir do Rank Order 

Preference Assessment (Birch, 1979a; 1979b, citado por Andrade, em preparação). Um 

instrumento baseado na oferta às crianças, de uma diversidade de alimentos que elas 

seleccionavam para comer (Birch, 1979a; Birch, 1979b, cit. por Andrade, em 

preparação). Mais tarde este instrumento sofreu uma reformulação, e as crianças 

passaram a ser instruídas para colocar o alimento em cima de um rosto sorridente 

(gostar muito), de um rosto neutro (gostar mais ou menos) ou de um rosto zangado (não 

gostar) (Fisher & Birch, cit. por Andrade, em preparação). 

Tendo em conta a dificuldade de aplicar este instrumento nas escolas, Andrade 

optou por utilizar imagens de alimentos. Trinta e três alimentos foram agrupados em 3 

categorias, com o propósito de avaliar se a preferência pelos alimentos se dirige mais a 

alimentos saudáveis ou pouco saudáveis. 

Os alimentos foram categorizados de acordo com a frequência ideal de consumo, 

tendo em conta a pirâmide alimentar dirigida a crianças pré-escolares (USDA, 2008, cit. 

por Andrade, em preparação). Uma categoria inclui alimentos que devem ser 

consumidos regularmente, como cereais, fruta, vegetais e produtos lácteos; outra 

categoria a alimentos que devem ser consumidos moderadamente, como carne, peixe e 

leguminosas; e, por fim, uma categoria de alimentos a consumir raramente, como 

refrigerantes e alimentos fritos ou com adição de açúcar.  

Foram consideradas algumas indicações nutricionais, divulgadas pela USDA. 

Mais especificamente, considerou-se o queijo fresco como sendo um alimento de 

consumo médio devido a razões de segurança alimentar; a carne vermelha foi 

considerada de consumo médio, enquanto a carne branca, mais saudável, foi 

considerada de consumo frequente; as conservas, nomeadamente peixe e fruta, foram 

consideradas de consumo reduzido por ter alto teor de sal e açúcar, respectivamente; a 

banana, por ser rica em açúcar, foi considerada um alimento de consumo moderado; e o 

iogurte por poder ter propriedades muito diferentes, desde baixo teor como alto teor de 

açúcar, foi considerado de consumo moderado. 

Em suma, os alimentos presentes neste instrumento podem ser agrupados em 

três grandes categorias: 
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 Alimentos de consumo frequente – queijo (excluindo o queijo fresco), 

cereais matinais sem adição de açúcar, leite simples, maçã, peixe branco, 

carne branca, sopa, vegetais consumidos crus, sopa de vegetais, vegetais 

consumidos cozinhados e água; 

 Alimentos de consumo moderado – queijo fresco, arroz, massa, pão, 

batatas cozinhadas ou em puré, sumo de laranja natural, feijões, iogurtes, 

banana, carne vermelha e ovos; 

 Alimentos de consumo raro – Cereais matinais doces/com adição de 

açúcar, batatas fritas, leite com chocolate ou outros sabores, fritos, atum 

em lata, gelados, chocolates, refrigerantes, fruta em calda, bolachas, 

gomas e piza. 

Numa primeira fase, é pedido que a criança identifique o alimento que está a ser 

apresentado na imagem. Posteriormente, é pedido que coloque o alimento identificado 

numa de três caixas possíveis, caixa com símbolo  a verde significa que gosta muito, 

caixa com símbolo  a amarelo significa que gosta mais ou menos, e caixa com 

símbolo  a vermelho significa que não gosta nada. Caso não conheça o alimento, este 

é posto de parte e prossegue com o alimento seguinte. 

Podem ser obtidos dois resultados a partir deste instrumento, nomeadamente a 

classificação da qualidade das preferências alimentares e a variedade dos alimentos 

preferidos. Primeiro é atribuído um valor numérico a cada alimento tendo em conta a 

categoria na qual está inserida, em que 3 pontos diz respeito aos alimentos a consumir 

frequentemente, 1 a alimentos a consumir moderadamente e -3 a alimentos a consumir 

raramente. A pontuação atribuída é depois multiplicada pelo grau de preferência da 

criança, ou seja, por -3 se a criança classificar como não gosto e 3 se a criança avaliar 

como gosto muito. Por exemplo, se a criança considera que gosta muito de um alimento 

(3) que deve ser consumido muito esporadicamente (-3), o resultado seria -9. Os 

alimentos classificados como “gosto mais ou menos” não são incluídos, por ter um 

contributo neutro para a qualidade das preferências globais.  

Na obtenção do resultado final, e para ter em conta a variedade dos alimentos 

preferidos multiplica-se o valor anteriormente obtido por 1,5 caso a criança tenha 

classificado mais de 22 alimentos como “gosto muito”, 1,25 quando 12 a 22 alimentos 
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como preferidos, e por 1 quando apenas 11 ou menos alimentos são classificados como 

“gosto muito”. 

A fórmula do cálculo da adequação das preferências alimentares é, então: 

3*∑(cotação dos alimentos categorizados como “gosto muito”)  + -3*∑(cotação 

dos alimentos categorizados como “não gosto”)   * ponderação da variedade 

alimentar 

 Os resultados podem variar entre -288,75 e 288,75, sendo que quanto mais alta a 

pontuação maior a preferência por alimentos mais saudáveis. 

 Para este trabalho foi utilizada uma versão digital, em que os alimentos eram 

projectados num ecrã, uma adaptação para o estudo de Gomes (em preparação). Foram 

adicionados alimentos, como a apresentação de feijões em lata e grãos cozinhados; 

cereais sem adição de açúcar, com o acrescento de uma imagem de flocos de milho 

integrais, cereais com adição de açúcar, tendo sido acrescentada uma imagem, de flocos 

em forma de argolas, chocolate, nomeadamente o acrescento de uma imagem de 

bombons, fruta em calda, com a apresentação de ananás em calda, e uma imagem de 

chupa-chupa e de rebuçados na imagem de gomas (Viveiros, 2012). (Anexo 2) 

 

2.2.3 Escala da Neofobia Alimentar 

Em 1994, Pliner desenvolveu a Escala da Neofobia alimentar, para crianças. Na 

construção, a amostra recolhida foi composta por crianças de 5, 8 e 11 anos. Primeiro, 

era pedido que a criança, num conjunto de alimentos, escolhesse 20, sendo 10 deles 

familiares e 10 deles desconhecidos. O mesmo era pedido aos pais, para além de ser 

pedido ainda uma previsão da disponibilidade dos filhos para provarem os alimentos, 

que referissem um número estimado da quantidade de vezes tanto os próprios como os 

filhos já consumiram o alimento, e que preenchessem algumas medidas de avaliação 

dos seus níveis de neofobia e dos filhos (Pliner, 1994). Os resultados deste estudo 

demonstraram uma consistência entre os níveis de neofobia alimentar das crianças e os 

níveis apresentados na medida de avaliação da neofobia, completada pelos pais, e ainda 

com as previsões dos pais sobre a disponibilidade dos filhos em provar determinado 

alimento (r= 0,38 e 0,34, respectivamemte; p<0,001) (Pliner, 1994). 
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A escala final ficou composta por 10 itens, a preencher pelos pais ou cuidadores, 

com o objectivo de avaliar as respostas das crianças relativamente a alimentos novos. A 

resposta a cada item pode variar desde o “discordo fortemente” e “Concordo 

fortemente”. 

No trabalho de Gomes (em preparação), foi utilizada uma versão adaptada da 

Escala de Neofobia para Crianças, composto por uma variação de resposta de 5 pontos 

(“Concordo fortemente”, “Concordo”, “Nem concordo nem discordo”, “Discordo”, 

“Discordo fortemente”). Os resultados variam entre os 10 e os 50 pontos, sendo que 

quanto mais elevado for o resultado, menor o nível de neofobia da criança (Filipe, 

2011). (Anexo 3) 

 

2.2.4 Bateria de Avaliação do Temperamento Infantil – Revisto 

(TABC-R) 

A Bateria de Avaliação do Temperamento Infantil foi desenvolvida em 1988 por 

Roy Martin, e numa 2ª versão por Roy Martin e Robert Bridger, em 1999. (Versão 

portuguesa, Almeida, 2007; Almeida, Seabra e Major, 2010). 

Este instrumento destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 

7 anos de idade, e tem como grande objectivo avaliar o temperamento infantil a partir de 

duas escalas principais: a Escala de Inibição e a Escala de Impulsividade. Esta última 

escala, por sua vez, é composta por três subescalas, nomeadamente a Emotividade 

Negativa, Nível de Actividade e Falta de Persistência em Tarefa. Este instrumento 

possibilita a identificação de seis Tipos de Temperamento: Inibido, Emotividade 

Elevada, Impulsivo, Típico, Reservado, Desinibido e Possessivo. 

A TABC-R apresenta-se em duas formas: uma a ser aplicada aos pais, composto 

por 37 itens, e outra aos professores, com 29 itens. Tem uma duração média de 

aplicação de 12 minutos para os pais e de 10 minutos para os professores, e 

preferencialmente devem ser aplicados em situações que permitam a reflexão do 

comportamento da criança-alvo nos últimos 3 meses antes de responder à questão. O 

preenchimento é individual. 
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O objectivo da Escala de Inibição é “medir a tendência da criança para evitar 

situações sociais novas, hesitar em se aproximar de estranhos e ser cautelosa quando 

se envolve em tarefas novas”. Por sua vez, a Escala da Impulsividade tem em conta as 

várias subescalas, o que significa que a partir da subescala da Emotividade Negativa 

pretende-se medir “a incapacidade para controlar as emoções, reagindo às frustrações 

com comportamentos como gritar e chorar”, do Nível de Actividade, por sua vez, “a 

incapacidade para controlar comportamentos motores em situações que o requeiram” 

e, por fim, da subescala da Falta de Persistência, medir “a incapacidade para a atenção 

durante períodos prolongados ou para aprender tarefas novas que envolvam alguma 

dificuldade” (Almeida, Seabra-Santos e Major, 2010). 

As escalas de resposta que compõem o TABC-R estão apresentados tendo em 

conta a frequência em que determinado comportamento ocorre, numa escala de 7 pontos 

(1- “quase nunca”; 2- “raramente”; 3- “uma vez por outra”; 4- “às vezes”; 5- “várias 

vezes”; 6- “muitas vezes”; 7- “quase sempre”). A cotação é feita a partir da mesma 

escala de 7 pontos, em que os valores relativos dizem respeito à soma dos vários itens, 

e, posteriormente, convertidos em resultados T (média 50, desvio-padrão 10), para 

ambas as escalas e subescalas supramencionadas. 

Este instrumento pode apresentar os seguintes resultados: 

Escalas Tipos 

Elevado na Escala de Inibição 
Tipo Inibido 

Moderado na Escala de Impulsividade 

Elevado na Escala de Inibição 
Tipo Emotividade Elevada 

Elevado na Escala de Impulsividade 

Moderado na Escala de Inibição 
Tipo Impulsivo 

Elevado na Escala da Impulsividade 

Moderado na Escala de Inibição 
Tipo Típico 

Moderado na Escala da Impulsividade 

Moderado na Escala de Inibição 
Tipo Reservado 

Baixos na Escala da Impulsividade 

Baixo na Escala de Inibição 
Tipo Desinibido 

Moderado na Escala de Impulsividade 

Baixo na Escala de Inibição 
Tipo Passivo 

Baixo na Escala de Impulsividade 



 

19 
 
 

Para o presente estudo foi utilizada apenas a versão experimental para pais, 

sendo composto pelos supracitados 37 itens numa escala de 7 pontos. (Anexo 4) 

 

2.3  PROCEDIMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

Numa primeira fase, foi apresentado o projecto “Maçã Vermelha” às educadoras 

de infância pertencentes ao agrupamento de escolas. Foi solicitada a sua colaboração 

para fazer chegar a informação sobre o projecto aos pais das crianças, através de um 

panfleto com as informações mais relevantes sobre o projecto e o trabalho que iria ser 

realizado. Juntamente com o panfleto seguia um protocolo de consentimento (composto 

por duas cópias, em que uma fica com o participante e outra é para devolver, adaptado a 

cada tipo de intervenção: intervenção completa – Anexo 5, intervenção mínima – Anexo 

6, e controlo – Anexo 7), nos quais os pais confirmam a autorização tanto a sua 

participação como da sua criança. Seguiram 196 protocolos de consentimento, no 

entanto apenas 90 cuidadores aceitaram participar neste estudo (correspondendo a 

aproximadamente 46%). 

Após o consentimento dos pais na participação no estudo, foi entregue um 

envelope com os respectivos instrumentos de avaliação de preenchimento por parte dos 

pais ou cuidadores responsáveis pelas crianças.  

Após preenchimento e entrega dos questionários pelos pais, iniciou-se a 

avaliação das crianças. As educadoras foram informadas acerca das idas aos jardins-de-

infância para se efectuar a recolha os dados relativamente às preferências das crianças. 

Foi solicitada a disponibilização de uma sala, preferencialmente com bastante luz, sem 

barulho e sem factores distractivos, para prosseguir com a avaliação. Cada uma das 

crianças, cujos pais autorizam a participação, foi avaliada individualmente, sendo 

primeiro explicado o objectivo da tarefa e depois aplicada a prova para avaliar as 

preferências alimentares. 

 

2.4  PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

Todas as análises foram realizadas utilizando o programa SPSS 21. Primeiro 

foram tratados os “missing values” para o questionário da Neofobia e do 
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Temperamento, tendo em conta a mediana e média individual, respectivamente, seguido 

da inversão de alguns itens e a criação de variáveis “soma”, os quais representam os 

resultados finais obtidos por cada sujeito em cada questionário. 

Na primeira parte do estudo realizou-se a análise descritiva do Questionário dos 

Dados Sociodemográficos, com a caracterização das crianças e dos seus cuidadores, 

seguida da análise estatística descritiva quanto à caracterização da amostra nas 

dimensões preferências alimentares, neofobia e temperamento, e dos grupos extremos. 

Foram realizadas análises de estatística inferencial para verificar os pressupostos de 

aplicação de metodologias paramétricas, nomeadamente a normalidade das distribuições 

(teste  Kolmogorov-Smirnov) e  homogeneidade das variâncias (Teste de Levene).  

Prosseguiu-se com a realização de análises paramétricas para a Escala das 

Preferências Alimentares, Escala da Neofobia e para a Inibição, uma vez assegurados os 

pressupostos da normalidade e homogeneidade, com a utilização das correlações de 

Pearson, T-Student (para duas amostras independentes). Para a dimensão Impulsividade 

realizou-se análise não paramétrica, uma vez que o pressuposto de normalidade não está 

assegurado, utilizando deste modo as correlações de Spearman e o teste de Wilcoxon-

Mann-Whitney (comparação de duas amostras independentes). 

 

3. RESULTADOS 

Apresenta-se de seguida a estatística descritiva, seguido dos resultados obtidos, 

tendo em conta a ordem dos objectivos definidos. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Das 90 respostas obtidas e analisadas, apenas 83 foram alvo de estudo, uma vez 

que se procedeu à anulação de participações em que as respostas omissas dos mesmos 

aos instrumentos foram superiores ao exigido. 

Em seguida serão apresentadas duas tabelas que representam as características 

demográficas e relacionadas com a saúde das crianças, as características do adulto que 

respondeu ao questionário e do seu companheiro. 
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Na Tabela 1 estão presentes os dados demográficos das crianças (idade e sexo) e 

as características relacionadas com a saúde das mesmas (existência de saúde há mais de 

6 meses, avaliação do médico sobre excesso de peso ou obesidade e tempo de gestação) 

e com quantos adultos a criança vive.  

Tabela 1 - Características das Crianças 

 Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Idade 

2 3 3,6 

3 24 28,9 

4 33 39,8 

5 22 26,5 

6 1 1,2 

Total 83 100 

Sexo 

Masculino 46 55,4 

Feminino 37 44,6 

Total 83 100 

Problemas de saúde há mais de 6 meses 

Sim 3 3,6 

Não 80 96,4 

Total 83 100 

Avaliação do médico sobre excesso de peso ou obesidade 

Sim 4 4,8 

Não 79 95,2 

Total 83 100 

Gestação 

37-42 semanas, termo 77 92,8 

31-36 semanas, prematuro 3 3,6 

≤30 semanas, grande prematuro 3 3,6 

Total 83 100 
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Adultos com quem a criança vive 

Pai 1 1,2 

Mãe 13 15,7 

Pai e mãe 68 81,9 

Outro 1 1,2 

Total 83 100 

 

No que diz respeito às características demográficas, existe uma prevalência de 

crianças com 4 anos de idade, e do sexo masculino. Quanto aos problemas relacionados 

com a saúde, a grande maioria não apresenta problemas de saúde há mais de 6 meses, e 

apenas 4 crianças foram avaliadas pelo seu médico como tendo excesso de peso ou 

obesidade. Em termos de gestação, 77 das 83 crianças nasceram em termo. Existe ainda 

uma prevalência das crianças que vivem com o pai e a mãe. 

 

Na Tabela 2 são agora apresentados os dados relativos às características dos 

adultos que responderam ao questionário (idade, grau de parentesco com a criança, anos 

de escolaridade do próprio e do/a companheiro/a) 

Tabela 2 - Características do Adulto que Responde ao Questionário 

 Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Idade 

18-24 2 2,4 

25-34 35 42,2 

35-44 45 54,2 

65-74 1 1,2 

Total 83 100 

Grau Parentesco 

Pai 3 3,6 

Mãe 79 95,2 

Outro 1 1,2 

Total 83 100 
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Anos de Escolaridade  

1-4 anos 1 1,2 

5-9 anos 12 14,5 

10-12 anos 24 28,9 

>12 43 51,8 

Total 80* 96,4 

Anos de Escolaridade do/a Companheiro/a 

1-4 anos 2 2,4 

5-9 anos 13 15,7 

10-12 anos 32 38,6 

>12 22 26,5 

Total 69* 83,1 

*Quando o número total não é 83 deve-se a dados omissos 

  

De acordo com os resultados, a prevalência de idade dos respondentes 

corresponde a um intervalo entre os 35 e os 44 anos de idade. Relativamente ao grau de 

parentesco 95,2% dos respondentes eram mães. Em termos de escolaridade, existe uma 

maior prevalência na categoria de mais de 12 anos, enquanto no companheiro a 

prevalência de destaca no intervalo entre os 10 e os 12 anos. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA DIMENSÃO PREFERÊNCIAS 

ALIMENTARES 

Na tabela 3 são apresentadas as características da amostra quanto à dimensão 

das Preferências Alimentares, nomeadamente os valores da Média, Desvio-Padrão, 

Mínimo e Máximo, bem como o número de sujeitos da amostra (N=83) que se situam 

um desvio-padrão abaixo da média e um desvio-padrão acima da média. Os pontos 

referem-se à média mais um desvio-padrão ou à média menos um desvio-padrão, uma 

vez que os sujeitos presentes nos grupos extremos se situam acima ou abaixo desses 

valores. 
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Tabela 3 - Características da Amostra e Grupos Extremos quanto Dimensão Preferências 

Alimentares 

Preferências Alimentares 

Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo 

-7,0843 40,27465 -97,50 90,00 

    

1 Desvio-Padrão Abaixo 

da Média 

1 Desvio-Padrão Acima 

da Média 

10 (≤ 47 pontos) 10 (≥ 33 pontos) 

 

Verifica-se, a partir da Tabela 3, as preferências alimentares das crianças são 

moderadamente saudáveis.  

Quanto aos grupos extremos, pode-se verificar que, nas preferências alimentares, 

10 crianças demonstram ter preferências alimentares saudáveis e 10 têm preferências 

alimentares desadequadas, estando a grande maioria nos valores característicos de 

preferências médias. 

 

Na tabela 4 apresentam-se os resultados para averiguar a associação de 

diferenças de preferências alimentares com a idade, a partir do método de correlação de 

Pearson, uma vez verificados os pressupostos da normalidade e homogeneidade. 

Apresentam-se também os resultados para averiguar a existência de diferenças de 

preferências alimentares com o sexo, a partir do teste T-student. 

Tabela 4 – Correlação entre Preferências Alimentares e Idade. Comparação de Médias entre Duas 

Amostras Independentes 

 Preferências Alimentares  

Idade Pearson Correlation = -0,086 Sig (2-Tailed)=0,440 

N=83 

Sexo T = - 0,654 Sig (2-Tailed)=0,515 

*Se p<0,05, existem diferenças significativas entre as médias 
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Relativamente à idade, pode-se concluir que não existe uma associação 

significativa entre a idade e as preferências alimentares (r=-0,086; p-

value=0,440>0,05). 

Não foram, também, encontradas diferenças significativas em relação às 

preferências alimentares em nenhum dos dois grupos (t=0,654; p-value=0,515>0,05). 

  

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA DIMENSÃO NEOFOBIA 

Na tabela 5 são apresentadas as características da amostra quanto à dimensão 

das Neofobia, nomeadamente os valores da Média, Desvio-Padrão, Mínimo e Máximo, 

bem como o número de sujeitos da amostra (N=83) que se situam um desvio-padrão 

baixo da média e um desvio-padrão acima da média. Os pontos referem-se à média mais 

um desvio-padrão ou à média menos um desvio-padrão, uma vez que os sujeitos 

presentes nos grupos extremos se situam acima ou abaixo desses valores. 

Tabela 5 - Características da Amostra e Grupos Extremos quanto à Dimensão Neofobia 

Neofobia 

Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo 

29,76 5,888 14 43 

    

1 Desvio-Padrão Abaixo 

da Média 

1 Desvio-Padrão Acima 

da Média 

12 (≤ 24 pontos) 13 (≥ 36 pontos) 

 

As respostas das crianças apresentam valores médios em relação a 

comportamentos neofóbicos (pontuação média 29,76 num intervalo de 10 a 50 pontos).  

Relativamente aos grupos extremos, verifica-se que 12 crianças podem ser 

consideradas como tendo atitudes neofóbicas e 13 como tendo baixo nível de neofobia 

alimentar, sendo que a maioria apresenta níveis médios. Será importante enfatizar que 

os resultados da escala da Neofobia Alimentar variam entre 10 e 50 pontos, o que 
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significa que quanto mais baixo for o resultado maior será o nível de neofobia da 

criança. 

Na tabela 6 apresentam-se os resultados para averiguar a existência de 

associação entre a neofobia e a idade, a partir do método de correlação de Pearson, uma 

vez verificados os pressupostos da normalidade e homogeneidade. Apresentam-se 

também os resultados para averiguar a existência de diferenças de neofobia com o sexo, 

a partir do teste T-student. 

Tabela 6 – Correlação entre Neofobia e Idade. Comparação de Médias entre Duas Amostras 

Independentes 

 Neofobia  

Idade Pearson Correlation = 0,016 Sig (2-Tailed)=0,880 

N=83 

Sexo T = 0,227 Sig (2-Tailed)=0,821 

*Se p<0,05, existem diferenças significativas entre as médias 

  

Na comparação com a idade verifica-se que não existe uma associação 

significativa em relação à neofobia (r=0,016; p-value=0,880>0,05). 

Também não foram encontradas diferenças significativas e relação à neofobia 

em nenhum dos grupos (t=0,7227; p-value=0,821>0,05). 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DA DIMENSÃO TEMPERAMENTO 

Na tabela 7 são apresentadas as características da amostra quanto à escala de 

Inibição, nomeadamente os valores da Média, Desvio-Padrão, Mínimo e Máximo, bem 

como o número de sujeitos da amostra (N=83) que se situam um desvio-padrão abaixo 

da média e um desvio-padrão acima da média. Os pontos referem-se à média mais um 

desvio-padrão ou à média menos um desvio-padrão, uma vez que os sujeitos presentes 

nos grupos extremos se situam acima ou abaixo desses valores. 
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Tabela 7 - Características da Amostra e Grupos Extremos quanto à Inibição 

Inibição 

Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo 

51,24 9,293 32 78 

    

1 Desvio-Padrão Abaixo 

da Média 

1 Desvio-Padrão Acima 

da Média 

10 (≤ 42 pontos) 14 (≥ 61 pontos) 

 

Pode-se concluir que os resultados das crianças se encontram dentro da média.  

Relativamente aos grupos extremos, verifica-se que 10 crianças podem ser 

caracterizadas como tendo valores altos de inibição, contrapondo com as 14 que 

apresentam resultados mais baixos. 

 

Na tabela 8 apresentam-se os resultados para averiguar a existência de 

diferenças de inibição com a idade, a partir do método de correlação de Pearson, uma 

vez verificados os pressupostos da normalidade e homogeneidade, bem como os 

resultados para averiguar a existência de diferenças de inibição com o sexo, a partir do 

teste T-student. 

Tabela 8 – Correlação entre Inibição e Idade. Comparação de Médias entre Duas Amostras 

Independentes 

 Inibição  

Idade Pearson Correlation = -0,228* Sig (2-Tailed)=0,038 

N=83 

Sexo T = -1,096 Sig (2-Tailed)=0,276 

*Se p<0,05, existem diferenças significativas entre as médias 

 



 

28 
 
 

Como se pode verificar pela tabela 8, verifica-se uma associação significativa 

entre a idade e a inibição (r=-0,228*; p-value=0,038<0,05).  

Contudo, não foram encontradas associações significativas em relação à inibição 

e o sexo em nenhum dos dois grupos (t=-1,096; p-value=0,276>0,05). 

 

Na tabela 9 são apresentadas as características da amostra quanto à dimensão 

Impulsividade, nomeadamente os valores da Média, Desvio-Padrão, Mínimo e Máximo, 

bem como o número de sujeitos da amostra (N=83) que se situam um desvio-padrão 

abaixo da média e um desvio-padrão acima da média. Os pontos referem-se à média 

mais um desvio-padrão ou à média menos um desvio-padrão, uma vez que os sujeitos 

presentes nos grupos extremos se situam acima ou abaixo desses valores. 

Tabela 9 - Características da Amostra e Grupos Extremos quanto à Dimensão Impulsividade 

Impulsividade 

Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo 

48,78 9,573 21 75 

    

1 Desvio-Padrão Abaixo 

da Média 

1 Desvio-Padrão Acima 

da Média 

13 (≤ 39 pontos) 14 (≥ 58 pontos) 

 

Pode-se concluir que as crianças se situam a um nível médio.  

Quanto aos grupos extremos, 13 crianças podem ser caracterizadas como 

bastante impulsivas, e 14 como tendo resultados baixos na impulsividade. 

 

Uma vez que não foi verificado o pressuposto da normalidade, aplicou-se o 

método de correlação de Spearman para avaliar a relação entre a Impulsividade e a 
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idade. Apresenta-se também a verificação da existência de diferenças de Impulsividade 

e sexo, a partir do teste Mann-Whitney. 

Tabela 10 – Correlação entre Impulsividade e Idade. Comparação de Médias entre Duas Amostras 

Independentes 

 Impulsividade  

Idade Coefficient Correlation = 0,041 Sig (2-Tailed)= 0,712 

N=83 

Sexo Sig (2-Tailed)=0,208 

*Se p<0,05, existem diferenças significativas entre as médias 

 

 Como se pode verificar pela tabela 10, não foram encontradas associações 

significativas em relação à impulsividade e a idade (rs=0,041; p-value=0,712>0,05). 

Também não foram encontradas diferenças entre os dois géneros (p-

value=0,208>0,05). 

 

Na tabela 11 apresentam-se os resultados da relação entre Inibição e 

Impulsividade. 

Tabela  11 – Associação Entre Inibição e Impulsividade 

  Impulsividade 

Inibição 

Correlation Coefficient 0,057 

 

Sig(2-Tailed) 0,610 

 

N 83 

 

Pode-se concluir que a associação entre inibição e impulsividade não é 

significativa (rs=0,057; p-value=0,610>0,05). Reforça-se, assim, o pressuposto teórico 

da construção da escala que postula que são duas dimensões independentes. 
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3.5 ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS DE 

PREFERÊNCIAS ALIMENTARES, NEOFOBIA E 

TEMPERAMENTO 

Para verificar a existência de associação entre as três medidas de estudo 

(preferências alimentares, neofobia e temperamento – inibição e impulsividade), ou 

seja, se existe associação, foi utilizado o método de correlação de Pearson para as 

medidas Preferências Alimentares, Neofobia Alimentar e Inibição, uma vez que garante 

uma distribuição normal. Na relação com a dimensão Impulsividade foi utilizado o 

método de correlação de Spearman, uma vez que não apresenta uma distribuição 

normal. 

 

Na tabela 12 apresentam-se os resultados da relação entre Neofobia Alimentar e 

Inibição. 

Tabela 12 – Associação Entre Neofobia Alimentar e Inibição 

  Inibição 

Neofobia Pearson Correlation -0,238* 

 

Sig(2-Tailed) 0,031 

 

N 83 

 

Segundo os dados pode-se verificar que a associação entre neofobia alimentar e 

inibição é significativa (r=-0,238*; p-value=0,031<0,05). 

 

Na tabela 13 apresentam-se o resultado da relação entre Neofobia Alimentar e 

Impulsividade. 

Tabela  13 – Associação Entre Neofobia Alimentar e Impulsividade 

  Impulsividade 

Neofobia Correlation Coefficient 0,096 

 

Sig(2-Tailed) 0,390 

 

N 83 
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Pode-se verificar que a associação entre neofobia alimentar e impulsividade não 

é significativa (rs=0,096; p-value=0,390>0,05) 

 

Na tabela 14 apresentam-se os resultados para averiguar a existência de 

diferenças entre os grupos extremos (nomeadamente 1 desvio-padrão abaixo da média e 

acima da média) e a neofobia alimentar, a partir do teste T-Student, uma vez verificados 

os pressupostos da normalidade e homogeneidade. 

Tabela 14 - Comparação de Médias entre Duas Amostras Independentes com a Neofobia Alimentar 

 Neofobia Alimentar 

Inibição T = -1,643 Sig (2-tailded) = 0,115 N = 83 

 

Como se pode verificar, não existe diferenças significativas entre os grupos 

extremos e a neofobia (t=-1,643; p-value=0,115). 

 

 Na tabela 15 apresentam-se o resultado da relação entre Preferências 

Alimentares e Neofobia Alimentar. 

Tabela 15 – Associação Entre Preferências Alimentares e Neofobia Alimentar  

  Neofobia 

Preferências Alimentares Pearson Correlation 0,216* 

 

Sig(2-Tailed) 0,049 

 

N 83 

 

 Como se pode analisar, a associação entre preferências alimentares e neofobia é 

significativa (r=0,216*; p-value=0,049<0,05). 

 

 Na tabela 16 apresentam-se o resultado da relação entre Preferências 

Alimentares e Inibição. 
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Tabela 16 – Associação Entre Preferências Alimentares e Inibição 

  Inibição 

Preferências Alimentares Pearson Correlation 0,171 

 

Sig(2-Tailed) 0,121 

 

N 83 

 

Tendo em conta os resultados pode-se verificar que a associação entre Preferências 

Alimentares e Inibição não é significativa (r=0,171; p-value=0,121>0,05). 

 

 Na tabela 17 apresentam-se os resultados da relação entre Preferências 

Alimentares e Impulsividade. 

Tabela 17 – Associação Entre Preferências Alimentares e Impulsividade 

  Impulsividade 

Preferências Alimentares Correlation Coefficient -0,189 

 

Sig(2-Tailed) 0,087 

 

N 83 

 

 Pode-se concluir que a associação entre preferências alimentares e impulsividade 

não é significativa (rs=-0,189; p-value=0,087>0,05). 

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Como já apresentado, os objectivos deste estudo consistem na caracterização da 

amostra das crianças em idade pré-escolar quanto às preferências alimentares, neofobia 

alimentar e temperamento, na verificação de associação das medidas entre si, com 

destaque para a associação entre neofobia alimentar e temperamento, e ainda na 

comparação das medidas com algumas dimensões sociodemográficas (idade e sexo). 

Com base na literatura revista, foi colocada a hipótese da existência de uma associação 

significativa entre a neofobia alimentar e o temperamento. 

Pode-se verificar a partir dos resultados médios da amostra que as crianças 

apresentam preferências alimentares moderadamente saudáveis, consistente com os 
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resultados encontrados num estudo anterior integrado no mesmo projecto e com amostra 

semelhante (Viveiros, 2012). Relativamente à neofobia alimentar, apenas um grupo 

restrito (14,5% da amostra) pode ser considerado como tendo valores característicos de 

neofobia alimentar, como demonstrado também a partir dos resultados de Filipe (2011), 

numa amostra semelhante (mais especificamente, em 14,1% da amostra). Estes 

resultados, no entanto, não são totalmente suportados pela literatura referida, uma vez 

que, apesar de não ter sido possível encontrar estudos de prevalência da neofobia neste 

grupo etário, é postulado que é nesta faixa etária que as respostas neofóbicas apresentam 

uma maior manifestação (Addessi et. al. 2005; Benton, 2004; Birch, 1999; Cooke, 

Carnell & Wardle, 2006; Falciglia et. al. 2000; Viveiros, 2012). Quanto ao 

temperamento, tanto a inibição como a impulsividade apresentam resultados dentro da 

média expectável. 

Foi verificada a existência de associação negativa significativa mas fraca entre 

neofobia alimentar e a dimensão inibição, confirmando deste modo a hipótese 

postulada. Contudo, não foram encontradas diferenças quando analisados os grupos 

extremos em relação à neofobia alimentar. Estes resultados significam que o grupo com 

mais inibição apresenta valores mais altos de neofobia alimentar, embora a diferença 

não seja significativa, isto porque, para além dos grupos extremos da inibição serem 

compostos por uma pequena percentagem da amostra (num total de 19%), a amostra 

apresenta poucos casos de crianças com atitudes neofóbicas (apenas 14%, 

aproxidamente). Esta associação seria esperada tendo em conta os resultados do estudo 

de Pliner e Lowen (1997), os quais verificaram a existência de uma pequena correlação, 

embora consistente, entre a neofobia alimentar e a timidez. Tendo em conta as 

definições de neofobia alimentar e temperamento, ambos são tidos como traços, 

características individuais de base biológica e consistentes (Schaffer, 2006, cit. por 

Haycraft, Farrow, Meyer, Powell & Blissett, 2011). Adicionalmente, tanto a neofobia 

como a inibição remetem para uma resposta inicial de evitamento a uma nova situação 

(Martin & Bridger, s/ data; Birch, 1998), no caso da neofobia alimentar relativamente a 

novos alimentos, e na inibição comportamental em relação à presença de pessoas 

desconhecidas, em situações de exposição, ou de situações desconhecidas (Bishop, 

Spence & McDonald, 2003, cit por Zentner & Bates, 2008, pp. 16-17). Assim sendo, 

este resultado pode ser justificado pelo facto de crianças pouco sociáveis, portanto mais 

inibidas, apresentarem práticas alimentares indesejadas e com dificuldades alimentares 
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(Farrow & Blissett, 2006, cit. por McMeekin, et. al. 2013; Blissett e Farrow, 2007), ou 

seja, crianças tímidas apresentam uma maior relutância em experimentar novos 

alimentos (Haycraft et. al., 2011). 

Quanto à outra dimensão do temperamento, a impulsividade, não foi 

demonstrada uma associação entre esta e a neofobia alimentar. 

Relativamente à associação estudada entre as dimensões com duas variáveis 

(idade e sexo), foi apenas verificada a existência de correlação (negativa) entre a 

inibição e a idade. Segundo os resultados de um estudo de uma amostra portuguesa 

(Almeida, Seabra & Major, 2010), que vão ao encontro do que foi apresentado, as 

crianças tornam-se progressivamente menos inibidas à medida que avançam na idade. 

Quanto à dimensão da impulsividade, não foram encontradas em nenhuma das variáveis 

idade e sexo quaisquer associações significativas. 

No que respeita à neofobia alimentar, esta não apresenta associação significativa 

nem com a idade nem com o sexo, o que foi demonstrado também no estudo de Filipe 

(2012). Relativamente ao sexo, existem estudos que também não demonstram a 

existência de uma associação (Russel & Worsley, 2008; Dovey et. al. 2008), embora 

outros estudos tenham encontrado resultados que indiquem que os rapazes são 

tendencialmente mais neofóbicos do que as raparigas (Cooke et. al., 2003). Quanto à 

idade, como supracitado, a associação entre esta com a neofobia foi demonstrada 

noutros estudos, em que crianças desta faixa etária apresentassem uma forte correlação 

com a neofobia alimentar (Addessi et. al., 2005; Benton, 2004; Birch, 1999; Cooke, 

Carnell & Wardle, 2006; Falciglia et. al., 2000).  

Quanto às preferências alimentares, não foi verificada a existência de associação 

significativa com nenhuma das variáveis, idade e sexo. No entanto, verificou-se uma 

associação entre as preferências alimentares e a neofobia alimentar sendo consistente 

com os resultados dos estudos anteriormente realizados, e que demonstram que um dos 

principais factores de influência das preferências alimentares é a neofobia (Birch, 1999; 

Russel & Worsley, 2008). Isto porque, segundo Russel e Worlsey (2008) a neofobia 

alimentar está mais associada a grupos de alimentos considerados mais nutritivos (por 

exemplo, os vegetais) do que pouco nutritivos, influenciando invariavelmente as 

preferências alimentares, na medida em que alguns grupos de alimentos são impedidos 
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de ser experimentados e apreciados. Esta suposição não pode, contudo, ser confirmada 

uma vez que seria necessário realizar a associação entre a medida da neofobia e os 

subgrupos de alimentos da medida das preferências alimentares. 

 

5. CONCLUSÕES 

Tendo em conta o principal objectivo deste estudo, foi verificada uma 

associação moderada entre a neofobia alimentar e a inibição comportamental. Foi 

demonstrado ainda a existência de associação entre a neofobia alimentar e as 

preferências alimentares. Ambas as associações vão ao encontro do que foi encontrado 

de resultados anteriores, embora no caso de associação entre neofobia e temperamento 

não tenha sido encontrado nenhum estudo que avaliasse directamente essa relação.  

Pode-se concluir também que as crianças da amostra em estudo apresentam 

preferências alimentares moderadamente saudáveis, e que apenas um número reduzido 

acrescenta valores elevados de respostas neofóbicas, bem como valores de inibição e 

impulsividade também dentro da média. 

O estudo da associação entre as medidas (preferências alimentares, neofobia 

alimentar e temperamento) e as variáveis idade e sexo demonstraram que existe apenas 

uma associação estatisticamente significativa entre a inibição e a idade.  

Deverão ser realizados mais estudos neste campo, principalmente no estudo da 

relação do temperamento com as outras dimensões, uma vez que existe pouca literatura 

que permita confrontar os resultados obtidos com os esperados 

 

6. LIMITAÇÕES 

São apontadas algumas limitações encontradas ao longo da realização deste 

estudo que devem ser referidas. Realça-se a reduzida dimensão da amostra, bem como o 

facto de ser constituída por indivíduos de apenas dois locais (Loures e Odivelas), 

limitando desta forma a possibilidade de generalizar os resultados a toda a população. 
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 Tendo em conta o supracitado, toda a análise dos resultados deste estudo deve 

ser interpretada de forma cautelosa, apenas como indicadores para futuras explorações e 

investigações. 

 Acrescenta-se ainda a pouca literatura existente no que respeita à relação entre 

temperamento e neofobia alimentar e preferências alimentares em crianças na idade pré-

escolar, impossibilitando desta forma comparações de resultados e a realização de uma 

melhor fundamentação dos resultados obtidos. No entanto, os resultados obtidos com a 

dissertação valorizam a continuação da investigação nesta área, confirmando a relação 

existente entre variáveis levantadas por literaturas referenciadas, enriquecendo desta 

forma os resultados já existentes nesta área de investigação. 

 

7. IMPLICAÇÕES CLÍNICAS E EDUCACIONAIS 

Com esta investigação pretendeu-se conhecer e explorar a associação entre as 

dimensões neofobia alimentar e temperamento, bem como as características das 

crianças em idade pré-escolar relativamente às preferências alimentares, neofobia 

alimentar e temperamento. 

 Tendo em conta as limitações supracitadas, estes resultados poderão vir a ser 

integrados em futuras linhas de investigação, de forma a obter resultados mais concretos 

e passíveis de serem generalizados. 

 Estes resultados poderão ser úteis na implementação de programas de 

intervenção ao nível da neofobia alimentar em crianças em idade pré-escolar, uma vez 

que foi verificada a sua influência nas preferências alimentares e no temperamento da 

criança, nomeadamente na inibição. Esta influência pode ter um impacto negativo, uma 

vez que se coloca a hipótese de a neofobia alimentar poder estar relacionada com 

determinados grupos alimentares, como fruta e vegetais, influenciando por 

consequência as preferências alimentares, que passam pelo evitamento desses 

alimentos. Desta forma, torna-se crucial o aumento de exposição de alimentos nutritivos 

tanto nas instituições como em suas casas. 

 Assim sendo, é importante que esta intervenção ao nível da alimentação infantil 

seja não só realizada junto das crianças de forma precoce, como também aos respectivos 
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cuidadores, dando a conhecer o seu papel fundamental no comportamento alimentar das 

crianças. No entanto, é preciso enfatizar a importância de informar que existem 

diferenças em todas as crianças, sendo que umas podem ser mais inibidas ou mais 

impulsivas, e podem apresentar ou não problemas alimentares, havendo uma grande 

possibilidade de combinações. Destaca-se um maior desafio para pais de crianças com 

crianças muito inibidas e com dificuldades alimentares, tendo sido confirmada a 

existência de associação entre si, sendo importante garantir que esta informação seja 

colocada e explorada, a fim de permitir não só a preparação dos mesmos para 

ultrapassar esse desafio, como para permitir que os próprios estejam mais conscientes e, 

desta forma, abertos a colocarem mais questões que possam surgir. 
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Anexo 1 

(Questionário sobre Dados Socio-Demográficos) 

As perguntas que se seguem dizem respeito a alguns dados sócio-demográficos 

sobre a criança e a pessoa que preenche o questionário.   

Data de preenchimento dos questionários: ______________ 

 

Questões sobre a criança 

1. Identificação  

Nome da criança: _______________________________________________________  

Data de nascimento da criança: ________/_________/_________    

 

2. Sexo  

Feminino      Masculino      

 

3. A criança tem problemas de saúde que durem há mais de 6 meses?  

Sim    Quais? ___________________________________   Não       

 

4. Alguma vez o médico que acompanha o(a) seu(sua) filho(a) lhe disse que a criança 

tem excesso de peso ou obesidade?  

Sim      Não     
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5. A criança nasceu de termo (ou seja, 9 meses de gravidez)?  

Sim      Não    De quantas semanas nasceu? _______    

 

6. Com que adultos vive a criança?  

Pai     Mãe     Outros   Quais? ________________  

  

Questões sobre a pessoa que preenche o questionário 

7. Identificação  

Nome: ________________________________________________________________  

Contacto telefónico: _____________________   E-mail: ________________________   

 

8. Qual o grau de parentesco que tem com a criança?  

Pai    Mãe    Outro    Sem parentesco com a criança     

 

9. Qual a sua idade?  

Menos de 18 anos    45 a 54 anos            

18 a 24 anos             55 a 64 anos            

25 a 34 anos             65 a 74 anos            

35 a 44 anos             Mais de 75 anos        

 

10. Qual a sua profissão? (caso não esteja actualmente a trabalhar, qual o seu trabalho 

habitual?) ______________________________________________________________    
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11. Quantos anos de escolaridade completou?  

1 a 4 anos      5 a 9 anos      10 a 12 anos     mais de 12 anos       

 

12. (se se aplicar ao seu caso) Qual a profissão do(a) seu(sua) companheiro(a) ou 

marido(mulher)? (caso não esteja actualmente a trabalhar, qual o seu trabalho habitual?) 

______________________________________________________________________ 

 

13. (se se aplicar ao seu caso) Quantos anos de escolaridade completou o(a) seu(sua) 

companheiro(a) ou marido(mulher)?  

1 a 4 anos    5 a 9 anos    10 a 12 anos    mais de 12 anos    

 

14. Neste momento, qual é o seu peso e a sua altura? ___________________________    

 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 
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Anexo 2 

(Folha de Registo – Preferências Alimentares) 

Nome da criança: ___________________________________________________________ 

Jardim-de-infância: _____________________________________________________ 

 
 

Alimento Gosto muito Gosto mais ou menos Não gosto NS/ND 

1 Queijo Fresco     

2 Cereais sem sabor doce     

3 Outros queijos que não sejam fresco     

4 Cereais doces ou com sabor a chocolate ou a mel     

5 Arroz     

6 Esparguete, massas cozida     

7 Pão     

8 Leite branco     

9 Pasteis fritos, croquetes, rissóis, douradinhos     

10 Maçã, pêra, laranja     

11 Peixe cozido ou grelhado     

12 Frango ou peru     

13 Batatas fritas, em palitos ou de pacote     

14 Batatas cozidas ou puré de batata     

15 Sopa     

16 Sumo de laranja     

17 Leite com chocolate ou com sabor a frutas     

18 Atum em lata     

19 Gelados     

20 Grão ou feijões     

21 Chocolates     

22 Sumos de garrafa, lata ou pacote     

23 Iogurtes líquidos ou sólidos, naturais ou com sabores     

24 Vegetais que se comem crus     

25 Banana, manga ou outras frutas muito doces     

26 Fruta em lata     

27 Carne     

28 Ovos     

29 Bolachas doces, bolos, donuts, bollicao     

30 Gomas, rebuçados, chupa-chupas     

31 Pizza     

32 Vegetais que se comem geralmente cozinhados     

33 Água     
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Anexo 3 

(Escala da Neofobia Alimentar em Crianças) 

Este questionário apresenta várias frases sobre a forma como as crianças pré- escolares 

reagem perante alimentos novos e diferentes. Leia cada uma dessas frases e assinale 

com uma cruz a opção que lhe parecer mais próxima da realidade do(a) seu(sua) 

filho(a), na sua perspectiva. Obrigada pela sua colaboração!    

 

   

 
Concordo 

completamente 

Concordo 

 

Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

 

Discordo 

completamente 

1 O(A) meu(minha) filho(a) está 

constantemente a provar 

alimentos novos e diferentes. 

     

2 O(A) meu(minha) filho(a) é 

desconfiado em relação em 

alimentos novos. 

     

3 Se o(a) meu(minha) filho(a) 

não souber o que tem uma 

determinada comida, ele nem 

a prova. 

     

4 O(A) meu(minha) filho(a) 

gosta de alimentos 

provenientes de diferentes 

culturas. 

     

5 Para o(a) meu(minha) 

filho(a), os alimentos 

provenientes de culturas 

diferentes da nossa parecem 

demasiados estranhos para 

ele comer. 

     

6 Em festas ou outros 

convívios, é muito provável 

que o(a) meu(minha) filho(a) 

prove alimentos novos. 

     

7 O(A) meu(minha) filho(a) tem 

receio em comer alimentos 

que nunca provou antes. 

     

8 O(A) meu(minha) filho(a) é 

muito esquisito com os 

alimentos que come. 

 

     

9 O(A) meu(minha) filho(a) é 

capaz de comer praticamente 

qualquer alimento. 

 

     

10 O(A) meu(minha) filho(a) 

gosta de ir a sítios onde 

sirvam comida de outras 

culturas diferentes da nossa. 
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Anexo 4 

(Bateria de Avaliação do Temperamento Infantil – Forma Revista 

Versão Experimental para Pais) 

 

Este questionário destina-se a recolher informações sobre o modo como o seu filho (ou a sua filha) se 

comporta em diferentes situações. Para cada frase deverá pensar se o comportamento em causa ocorre 

"quase nunca, raramente, uma vez por outra, às vezes, várias vezes, muitas vezes ou quase sempre". Por 

favor, coloque um círculo à volta do número "1" se o comportamento quase nunca ocorre, à volta do 

número "2" se ocorre raramente, etc. Tente fazer essa avaliação o melhor que for capaz. 

Para fazer as suas apreciações, por favor pense no comportamento do seu filho(a) nos últimos três 

meses. 

1. É tímido(a) com adultos que não conhece.                   1    2    3    4    5    6    7 

2. Quando começa uma actividade, como por exemplo um puzzle ou uma               1    2    3    4    5    6    7 
pintura, é capaz de trabalhar nela durante muito tempo. 

3. Consegue manter-se sentado(a) e quieto(a) durante uma                 1    2    3    4    5    6    7 

refeição em família, sem ficar irrequieto(a) na cadeira e sem se levantar do lugar. 

4. Fica muito rabujento(a) e irritável quando está cansado(a).                  1    2    3    4    5    6    7 

5. Prefere jogos activos, em que possa correr e saltar, em vez de jogos em que                 1    2    3    4    5    6    7 
tenha que ficar sentado(a) 

6. Não gosta de se expôr diante de pessoas que venham a nossa casa pela               1    2    3    4    5    6    7 
primeira vez. 

7. Prefere correr a andar, tanto em casa como na rua.                  1    2    3    4    5    6    7 

8. Se uma actividade ao ar livre tem de ser adiada devido ao mau tempo, fica                     1    2    3    4    5    6    7 
aborrecido(a) durante a maior parte do dia. 

9. É fácil lidar com o meu filho (a minha filha).                   1    2    3    4    5    6    7 

10. Quando está no parque, numa festa ou a visitar alguém, aproxima-se de                      1    2    3    4    5    6    7 
crianças que não conhece e brinca com elas. 

11. Fica sentado(a) e quieto(a) para ouvir contar uma história ou cantar uma                 1    2    3    4    5    6    7 
canção. 

12. Quando se zanga por um motivo qualquer, é difícil fazê-lo(a) voltar ao                  1    2    3    4    5    6    7 
normal. 

13. Quando está a aprender uma nova actividade física, tal como saltar ao pé                    1    2    3    4    5    6    7 
coxinho, andar de patins ou de bicicleta, passa muito tempo a treinar. 

14. Quando fala com alguém, dá pulinhos de excitação.                                1    2    3    4    5    6    7 

15. Quando vamos juntos às compras, grita e chora se nós (pais) não                  1    2    3    4    5    6    7 
compramos aquilo que ele(a) quer - doces, brinquedos, livros ou roupa. 
16. É capaz de brincar sozinho(a) durante meia hora ou mais.                    1    2    3    4    5    6    7 

17. Aproxima-se e é logo simpático(a) com adultos desconhecidos que visitem                   1    2    3    4    5    6    7 
a nossa casa. 
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18. Quando um jogo ou uma brincadeira é difícil, muda rapidamente para outra                  1    2    3    4    5    6    7 
actividade. 

19. Quando tem de ficar em casa devido ao mau tempo, corre por todo o lado e                 1    2    3    4    5    6    7 
não é possível entretê-lo com actividades calmas. 

20. Fica amuado(a) e perturbado(a) durante algum tempo, quando eu lhe                   1    2    3    4    5    6    7 
chamo a atenção para alguma coisa que fez mal. 

21. Numa situação nova, tal como num novo jardim de infância, continua a                     1    2    3    4    5    6    7 
sentir-se desconfortável mesmo após alguns dias. 

22. Quando o meu filho teima em não vestir uma determinada peça de roupa,                 1    2    3    4    5    6    7 
refila muito alto, grita e chora. 

23. Tende a desistir quando é confrontado(a) com um puzzle, uma construção                1    2    3    4    5    6    7 
com blocos ou outra actividade do género que seja difícil. 

24. Quando está sentado(a), balança as pernas, fica irrequieto(a) ou mexe                      1    2    3    4    5    6    7 
constantemente as mãos. 

25. A primeira vez que é deixado(a) numa situação nova sem a mãe (como, por              1    2    3    4    5    6    7 
exemplo, no jardim de infância) fica perturbado(a). 

26. Quando começa a brincar com qualquer coisa e eu quero que ele(ela) páre,               1    2    3    4    5    6    7 
é difícil desviar a sua atenção para outra coisa qualquer. 

27. Passa algum tempo em actividades sossegadas, tais como trabalhos                       1    2    3    4    5    6    7 
manuais, ver televisão, descansar ou ver livros de imagens. 

28. Quando está com pessoas que nunca viu antes, fica relaxado(a) e é capaz                1    2    3    4    5    6    7 

29. Consigo que ele(ela) páre de me incomodar, desde que lhe dê qualquer                     1    2    3    4    5    6    7 
coisa para ele(ela) fazer. 

30. Quando entra numa divisão, faz barulho e causa confusão.                             1    2    3    4    5    6    7 

31. Parece muito motivado(a) para aprender coisas novas, mesmo que sejam                 1    2    3    4    5    6    7 
difíceis para ele(ela). 

32. Se está perturbado(a), é difícil consolá-lo(a).                    1    2    3    4    5    6    7 

33. Consegue sentir-se feliz durante uma viagem de carro de uma hora ou              1    2    3    4    5    6    7 
mais, desde que tenha um brinquedo ou jogo com que se possa entreter. 

34. O meu filho (a minha filha) corre escada abaixo, escada acima.               1    2    3    4    5    6    7 

35. Quando é afastado(a) de uma actividade de que gosta, protesta               1    2    3    4    5    6    7 
intensamente, fazendo um grande estardalhaço. 

36. Mostra-se tímido(a) quando conhece novas crianças.                1    2    3    4    5    6    7 
de sorrir e rir. 

37. O meu filho (a minha filha) tem bom feitio.                  1    2    3    4    5    6    7 

____________________________________________________________ 

OBRIGADO 

Martin, R. P. & Bridger, R. C. (1998). Tradução de Seabra-Santos, M. J. (2006) 
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Anexo 5 

(Intervenção Completa) 

PROTOCOLO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu____________________________________ concordo em participar num programa de 

promoção de uma alimentação saudável em crianças pré-escolares designado “Maçã 

Vermelha”, oferecido pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e pela Escola 

Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, que vai decorrer 

no jardim-de-infância frequentado pelo(a) meu(minha) filho(a). 

 

Este programa será avaliado no âmbito de uma investigação conduzida pela Mestre Ana Isabel 

Fernandes Gomes, sob orientação da Professora Doutora Luisa Barros, da responsabilidade da 

Faculdade de Psicologia. 

 

Neste sentido, compreendo que: 

 a minha participação implica aceitar estar presente em 4 sessões sobre alimentação 

nas crianças pré-escolares orientadas por um psicólogo e um nutricionista, e estar 

disponível para experimentar em casa algumas sugestões simples dadas pelos 

profissionais de saúde no final dessas sessões. 

 a minha participação implica aceitar responder, a título pessoal, por escrito, a um 

conjunto de questionários sobre o comportamento alimentar nas crianças pré-

escolares e outros aspectos relacionados. São questionários de fácil e rápido 

preenchimento (questões com resposta múltipla para assinalar com cruz, com duração 

total de cerca de 20 minutos). 

 a participação neste estudo implica que o(a) meu(minha) filho(a) colabore nas 

actividades definidas pelo investigador, que incluem a medição do peso e da altura, e 

ainda a realização de jogos sobre alimentos que permitem avaliar as preferências 

alimentares das crianças, ambos realizados por profissionais especializados. 

 a aplicação de questionários aos pais e a realização de actividades com as crianças 

(referidos nos dois pontos anteriores) ocorre em 4 momentos durante o ano. Para tal, 

aceito dar o meu nome completo e o do(a) meu(minha) filho(a), bem como um 

contacto pessoal, para que seja possível realizar a recolha de dados completa, mesmo 

que o meu filho mude de escola. 
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 a minha participação neste estudo é inteiramente voluntária, pelo que, a qualquer 

momento, me posso recusar a colaborar neste trabalho. A minha participação ou 

recusa neste estudo não implicam qualquer benefício ou prejuízo, para mim ou para 

o(a) meu(minha) filho(a), nem qualquer alteração nos cuidados a ele(ela) prestados. 

 ao colaborar neste estudo, estou a possibilitar o avanço do conhecimento na área da 

promoção de comportamentos alimentares saudáveis nas crianças pré-escolares. Para 

além disso, a informação geral recolhida nos questionários será disponibilizada 

posteriormente às entidades escolares e aos pais, após tratamento estatístico, de 

forma a tornar útil esta colaboração. Espera-se, igualmente, que a participação neste 

programa possa trazer alguns benefícios à família, contribuindo para uma alimentação 

mais saudável à criança. 

 toda a informação obtida será estritamente confidencial e que a minha identidade 

jamais poderá ser revelada em qualquer relatório ou publicação, ou a qualquer pessoa 

não relacionada com este estudo, excepto com a minha autorização por escrito. Para 

tal, os questionários devem ser entregues dentro do envelope fechado sem 

identificação exterior, e esta folha de consentimento entregue separadamente. 

 posso obter mais informação sobre este projecto e sobre a minha participação através 

do seguinte contacto: ana.gomes@estesl.ipl.pt. 

 

No caso de aceitar participar, deve preencher e assinar um exemplar para entregar à 

educadora e guardar o outro para si. 

 

No caso de não querer participar, assinale este quadrado com uma cruz             e entregue 

também à educadora.      

 

Data_______________         Assinatura___________________________________________ 

 

Indique aqui os horários (durante a semana) em que pode mais facilmente participar nas 

sessões; pode assinalar mais do que um horário. É importante recordar que as sessões são 

realizadas de 15 em 15 dias, com a duração de uma hora e meia. Esta informação vai ajudar a 

perceber melhor as disponibilidades dos pais e a construir os grupos. 

 

15.30h às 17h   17h às 18.30h   18.30h às 20h   

 

mailto:ana.gomes@estesl.ipl.pt
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Anexo 6 

(Intervenção Mínima) 

PROTOCOLO DE CONSENTIMENTO 

Eu____________________________________ concordo em participar num programa de 

promoção de uma alimentação saudável em crianças pré-escolares designado “Maçã 

Vermelha”, oferecido pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e pela Escola 

Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, com o apoio da 

Câmara Municipal de Loures, que vai decorrer no jardim-de-infância frequentado pelo(a) 

meu(minha) filho(a). 

 

Este programa será avaliado no âmbito de uma investigação conduzida pela Mestre Ana Isabel 

Fernandes Gomes, sob orientação da Professora Doutora Luisa Barros, da responsabilidade da 

Faculdade de Psicologia. 

 

Neste sentido, compreendo que: 

 a minha participação implica aceitar estar presente numa sessão de aconselhamento 

nutricional orientada por um nutricionista e um psicólogo, e estar disponível para 

experimentar em casa algumas sugestões simples dadas pelos profissionais de saúde 

no final dessa sessão. 

 a minha participação implica aceitar responder, a título pessoal, por escrito, a um 

conjunto de questionários sobre o comportamento alimentar nas crianças pré-

escolares e outros aspectos relacionados. São questionários de fácil e rápido 

preenchimento (questões com resposta múltipla para assinalar com cruz, com duração 

total de cerca de 20 minutos). 

 a participação neste estudo implica que o(a) meu(minha) filho(a) colabore nas 

actividades definidas pelo investigador, que incluem a medição do peso e da altura, e 

ainda a realização de jogos sobre alimentos que permitem avaliar as preferências 

alimentares das crianças, ambos realizados por profissionais especializados. 

 a aplicação de questionários aos pais e a realização de actividades com as crianças 

(referidos nos dois pontos anteriores) ocorre em 4 momentos durante o ano. Para tal, 

aceito dar o meu nome completo e o do(a) meu(minha) filho(a), bem como um 

contacto pessoal, para que seja possível realizar a recolha de dados completa, mesmo 

que o meu filho mude de escola. 
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 a minha participação neste estudo é inteiramente voluntária, pelo que, a qualquer 

momento, me posso recusar a colaborar neste trabalho. A minha participação ou 

recusa neste estudo não implicam qualquer benefício ou prejuízo, para mim ou para 

o(a) meu(minha) filho(a), nem qualquer alteração nos cuidados a ele(ela) prestados. 

 ao colaborar neste estudo, estou a possibilitar o avanço do conhecimento na área da 

promoção de comportamentos alimentares saudáveis nas crianças pré-escolares. Para 

além disso, a informação geral recolhida nos questionários será disponibilizada 

posteriormente às entidades escolares e aos pais, após tratamento estatístico, de 

forma a tornar útil esta colaboração. Espera-se, igualmente, que a participação neste 

programa possa trazer alguns benefícios à família, contribuindo para uma alimentação 

mais saudável à criança. 

 toda a informação obtida será estritamente confidencial e que a minha identidade 

jamais poderá ser revelada em qualquer relatório ou publicação, ou a qualquer pessoa 

não relacionada com este estudo, excepto com a minha autorização por escrito. Para 

tal, os questionários devem ser entregues dentro do envelope fechado sem 

identificação exterior, e esta folha de consentimento entregue separadamente. 

 posso obter mais informação sobre este projecto e sobre a minha participação através 

do seguinte contacto: ana.gomes@estesl.ipl.pt. 

 

No caso de aceitar participar, deve preencher e assinar um exemplar para entregar à 

educadora e guardar o outro para si. 

 

No caso de não querer participar, assinale este quadrado com uma cruz             e entregue 

também à educadora.      

 

Data_______________         Assinatura___________________________________________ 

 

Indique aqui os horários (durante a semana) em que pode mais facilmente participar na 

sessão; pode assinalar mais do que um horário. É importante recordar que será realizada 

apenas uma sessão, com a duração de uma hora e meia. Esta informação vai ajudar a perceber 

melhor as disponibilidades dos pais e a construir os grupos. 

 

15.30h às 17h   17h às 18.30h   18.30h às 20h   

 

mailto:ana.gomes@estesl.ipl.pt
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Anexo 7 

(Controlo) 

PROTOCOLO DE CONSENTIMENTO 

Eu____________________________________ concordo em participar num projecto de 

investigação conduzido pela Mestre Ana Isabel Fernandes Gomes, sob orientação da 

Professora Doutora Luisa Barros, no âmbito do Doutoramento em Psicologia da Saúde, na 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. 

 

 

Este projecto de investigação tem como objectivo principal estudar os comportamentos 

alimentares das crianças pré-escolares e os factores que os influenciam. 

 

 

Neste sentido, compreendo que: 

 a minha participação implica aceitar responder, a título pessoal, por escrito, a um 

conjunto de questionários sobre o comportamento alimentar nas crianças pré-

escolares e outros aspectos relacionados, baseando-me exclusivamente na minha 

experiência pessoal como pai/mãe de uma criança pré-escolar. São questionários de 

fácil e rápido preenchimento (questões com resposta múltipla para assinalar com cruz, 

com duração total de cerca de 20 minutos). 

 a participação neste estudo implica que o(a) meu(minha) filho(a) colabore nas 

actividades definidas pelo investigador, que incluem a medição do peso e da altura, e 

ainda a realização de jogos sobre alimentos que permitem avaliar as preferências 

alimentares das crianças, ambos realizados por profissionais especializados. 

 a aplicação de questionários aos pais e a realização de actividades com as crianças 

(referidos nos dois pontos anteriores) ocorre em 3 momentos durante o ano. Para tal, 

aceito dar o meu nome completo e o do(a) meu(minha) filho(a), bem como um 

contacto pessoal, para que seja possível realizar a recolha de dados completa, mesmo 

que o meu filho mude de escola. 

 a minha participação neste estudo é inteiramente voluntária, pelo que, a qualquer 

momento, me posso recusar a colaborar neste trabalho. A minha participação ou 

recusa neste estudo não implicam qualquer benefício ou prejuízo, para mim ou para 

o(a) meu(minha) filho(a), nem qualquer alteração nos cuidados a ele(ela) prestados. 
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 ao colaborar neste estudo, estou a possibilitar o avanço do conhecimento na área da 

promoção de comportamentos alimentares saudáveis nas crianças pré-escolares. Para 

além disso, a informação geral recolhida nos questionários será disponibilizada 

posteriormente às entidades escolares e aos pais, após tratamento estatístico, de 

forma a tornar útil esta colaboração. 

 compreendo ainda que toda a informação obtida será estritamente confidencial e que 

a minha identidade jamais poderá ser revelada em qualquer relatório ou publicação, 

ou a qualquer pessoa não relacionada com este estudo, excepto com a minha 

autorização por escrito. Para tal, os questionários devem ser entregues dentro do 

envelope fechado sem identificação exterior, e esta folha de consentimento entregue 

separadamente. 

 posso obter mais informação sobre este projecto e sobre a minha participação através 

do seguinte contacto: ana.gomes@estesl.ipl.pt 

 

 

No caso de aceitar participar, deve preencher e assinar um exemplar para entregar à 

educadora e guardar o outro para si. 

 

No caso de não querer participar, assinale este quadrado com uma cruz             e entregue 

também à educadora.      

 

 

 

Data_______________         

Assinatura_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:ana.gomes@estesl.ipl.pt

