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RESUMO 

 

 

Problemas relacionados com a nutrição e saúde em crianças são causas 

cada vez mais significativas, de incapacidade e prematura morte no mundo 

(WHO, 2010). O aumento global da prevalência de excesso de peso e 

obesidade são atribuíveis a uma série de fatores, incluindo uma mudança 

global na dieta e uma tendência para a diminuição da atividade física. 

Este estudo tem como objetivo principal conhecer a prevalência de 

obesidade e comparar os estilos de vida de crianças em idade pré-escolar. 

A amostra deste estudo foi constituída por 200 crianças, 105 rapazes e 95 

raparigas, com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos e uma média 

de 4.44 anos. 

Para atingir os objetivos deste estudo e para análise da composição 

corporal, foi utilizada a percentagem de massa gorda, calculada a partir 

das fórmulas de Slaughter et al. (1988). Para tal, realizámos a medição das 

pregas cutâneas, nomeadamente, a prega tricipital e a prega 

subescapular. Para a recolha dos dados, foi utilizado um questionário de 

escolha múltipla ou resposta imediata, respondido pelos Encarregados de 

Educação, aplicado no âmbito do Projecto Nacional de Obesidade Infantil, 

coordenado por Cristina Padez, do Departamento de Antropologia da 

Universidade de Coimbra, em 2009. Para algumas variáveis estudadas 

foram calculadas médias e respetivas medidas de dispersão e para 

outras a frequência e a percentagem. Para comparação de grupos foram 

utilizados os testes Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Para estudar o grau de 

correlação existente entre variáveis calculou-se o coeficiente de correlação 

não paramétrico de Spearman e o seu correspondente nível de 

significância, fixado em valores de p<.05. 



Verificámos que 43.5% das crianças em estudo apresentavam excesso de 

peso ou obesidade, sendo 14.5% obesas e 29% com excesso de peso. 

Quando comparámos os géneros, registámos diferenças significativas 

(p=.005), sendo que as raparigas apresentaram valores superiores de 

Percentagem de Massa Gorda (%MG) (18.99±3.81), comparativamente 

com os rapazes (17.90±4.48). Relativamente aos estilos de vida, as 

variáveis que mais distinguiram o géneros e a idade, foram a atividade 

física desportiva e as atividades de tempos livres. Relativamente à idade, 

verificámos uma correlação positiva com a atividade física desportiva 

(r=.206) e com o tempo dedicado aos jogos eletrónicos ao fim de semana 

(r=.320); verificámos diferenças significativas no que respeita ao género, 

sendo que os rapazes passavam mais tempo a jogar jogos eletrónicos, 

tanto durante a semana, como ao fim de semana (p=.001 e p=.007, 

respetivamente) e demonstraram maior interesse por estes aparelhos para 

ocupar os seus tempos livres (p=.034). 

Verificando as diferenças entre os géneros e a idade, os programas 

educativos deverão ser desenhados tendo em conta o grupo alvo. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

Problems related with health and food habits are nowadays more 

significant causes for early incapacity and/or death in the world (WHO, 

2010). The global increase in weight and obesity are related to a 

diverse number of factors, including a global change on food habits and 

a tendency to reduce the physical activity. 

This study focus on trying to know the increase on weight and obesity 

while comparing the lifestyles on pre-school youngsters. The sample for 

this study is made of 200 children, 105 male and 95 female, with ages 

between 3 and 6 years old, with and average age of 4.44 years old. 

To achieve the objectives of this study and for body composition 

analysis, we used the Body Fat Percentage, calculated from the 

formulas of Slaughter et al. (1988). To this end, we performed the 

measurement of skinfolds, namely triceps and subscapular skinfold. To 

collect the data, we used a multiple choice quiz or immediate answer, 

answered by the parents, applied under the National Childhood Obesity 

Project, coordinated by Cristina Padez, from Department of 

Anthropology, University of Coimbra in 2009. For some variables were 

calculated respective averages and measures of dispersion and other 

frequency and percentage. To compare groups we used the Mann-

Whitney and Kruskal-Wallis tests. To study the degree of correlation 

between variables was calculated correlation coefficient of Spearman 

nonparametric and its corresponding level of significance set at p values 

<.05. 

We concluded that 43.5% of the children studied showed overweight or 

obesity, divided by 14.5% obese and 29% overweight. When compared 



by gender, we saw significant changes (p=.005), being that girls showed 

higher values of Body Fat Percentage (18.99±3.81), when compared to 

boys (17.90±4.48). The lifestyles that were more different, according to 

age and gender, where sports and free time activities. Concerning age, 

we could observe a positive correlation with the physical activity 

(r=.206) and with the time spent playing videogames on weekends 

(r=.320); there were significant changes according to gender, being that 

boys usually spend more time playing videogames, both during 

weekdays and weekends (p=.001 e p=.007, respectively) and showed a 

higher interest on these devices as a tool to spend their free time 

(p=.034). 

Based on the differences according to gender and age, we conclude 

that the educational programs should be designed according to the 

target group. 
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I. INTRODUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Excesso de peso e obesidade são definidos pela Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 2011), como anormal ou excessivo acúmulo 

de gordura que podem prejudicar a saúde. A obesidade é também 

definida como sendo a excessiva acumulação de massa gorda 

resultando num aumento de massa corporal. Este aumento de excesso 

de gordura pode atingir graus capazes de afetar a saúde, tanto mais 

que uma vez instalada tende a auto perpetuar-se, constituindo uma 

verdadeira doença crónica (Francisco, 2009). 

Problemas relacionados com a nutrição e saúde em crianças 

são causas cada vez mais significativas de incapacidade e prematura 

morte no mundo (WHO, 2010). O aumento global da prevalência de 

excesso de peso e obesidade são atribuíveis a uma série de fatores, 

incluindo uma mudança global na dieta com o aumento da ingestão de 

alimentos altamente energéticos, ricos em gordura e açúcares, mas 

pobres em vitaminas, minerais e outros micronutrientes e, uma 

tendência para a diminuição da atividade física, devido à natureza cada 

vez mais sedentária de muitas formas de trabalho, mudança dos meios 

de transporte e urbanização crescente. 

Para Ebbeling (2002), na busca de respostas para esta nova 

realidade da obesidade, há que ser levado em conta que, 

historicamente, uma criança gorda significava uma criança saudável, 

possivelmente capaz de sobreviver aos rigores da subnutrição e 

infeções. No entanto, Castro & Tirapegui (2002) notaram que o 

aumento da gordura corporal revelou um processo inverso, partindo da 

suposta saúde para a doença real, como as doenças crónico-

degenerativas, alguns tipos de cancro, hipertensão arterial, doenças 
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cardiovasculares, distúrbios comportamentais e outras (cit. Oliveira 

2008). 

Enquanto a desnutrição continua a ser um grande problema em 

muitos países em desenvolvimento, o problema de excesso de peso e 

obesidade atingiram proporções epidémicas no mundo, e tanto os 

países desenvolvidos como os países em desenvolvimento são 

seriamente afetados. A obesidade senta-se ao lado de contínuos 

problemas de desnutrição, criando um duplo fardo para a saúde, 

incluindo a das crianças (WHO, 2010). 

As projeções da OMS (WHO, 2006) indicam que pelo menos um 

em cada três indivíduos da população adulta do mundo, está acima do 

peso e quase um em cada 10 é obeso. Além disso, há mais de 20 

milhões de crianças menores de cinco anos que estão com excesso de 

peso. Na Europa verificou-se, em 10 anos, um aumento entre 10% e 

40% de obesidade na maioria dos países, destacando-se a Inglaterra, 

com um aumento superior ao dobro, entre os anos 80 e 90. 

Estar com excesso de peso ou obeso pode ter um sério impacto 

sobre a saúde. Estudos revelam que na infância, a obesidade deve ser 

considerada uma doença nutricional grave devido aos danos imediatos 

à saúde e também pelas suas consequências na vida futura, podendo 

ameaçar seriamente a saúde do indivíduo (Barlow & Dietz, 1998). A 

criança obesa tem maior probabilidade de se tornar um adulto obeso 

(NHANES II, cit. por Brasil, 2006), podendo desenvolver doenças como 

hipertensão arterial, dislipidemias, diabetes tipo 2, além de problemas 

respiratórios, musculares, baixa autoestima, dificuldade de 

relacionamento entre os pares e agravamento da qualidade de vida 

(Conti et al, 2005). Essas condições causam a morte prematura e 

incapacidade substancial (WHO, 2006). 



23 
 

Vários estudos epidemiológicos têm mostrado uma clara relação 

entre a atividade física e o risco de doenças cardiovasculares, a 

doença das artérias coronárias, a diabetes tipo 2 e alguns tipos de 

cancro. Apesar do acumular de investigações no sentido da 

confirmação da importância da atividade física na saúde, as tendências 

atuais demonstram um aumento do sedentarismo nas sociedades 

desenvolvidas. Em paralelo com este sedentarismo generalizado das 

populações ocidentais, a prevalência de obesidade tem também 

aumentado dramaticamente, tendo sido considerada pela OMS, a 

epidemia do século XXI (Padez, 2002; WHO, 2009). Vanzelli et al. 

(2008) e a OMS (WHO, 2009), acrescentam que este aumento tem 

acontecido de forma alarmante, sendo considerada uma verdadeira 

epidemia mundial que atinge todas as faixas etárias, em especial, as 

crianças. 

A chave do sucesso para evitar o excesso de peso e a 

obesidade, é conseguir um balanço energético entre as calorias 

consumidas e as calorias ingeridas. Para alcançar este objetivo, as 

pessoas podem limitar o consumo de energia a partir de gorduras; 

aumentar o consumo de frutas e legumes, bem como grãos integrais, e 

limitar a ingestão de açúcares (WHO, 2006).  A preocupação da 

inserção da prática desportiva no estilo de vida baseia-se 

principalmente nos motivos benéficos que esta tem para a saúde, e 

também porque a sua falta traduz um risco para um vasto leque de 

doenças, nomeadamente, a obesidade (Matos, 2006). Não devemos 

esquecer que qualquer prática desportiva diária, ainda que superficial, 

é sempre melhor do que nenhuma (Duarte, 1999). 

Assim, o objetivo principal será caraterizar a prevalência de 

obesidade e comparar os estilos de vida e hábitos alimentares de 

crianças com idade pré-escolar, em função da idade e do género. 
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Para isso, definimos como objetivos específicos: 

1. Comparar a %MG por idade e género. 

2. Caraterizar o tempo despendido na prática desportiva, 

tempos livres e brincadeiras sedentárias e ativas, em 

crianças de idade pré-escolar. Comparar estas práticas, 

tendo em conta o género e relacioná-las coma idade. 

3. Caraterizar a frequência de consumo de alguns 

alimentos e bebidas e comparar o padrão alimentar entre 

géneros e relacioná-lo com a idade. 
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

II.1. Definição de Obesidade 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2006), a 

obesidade e o excesso de peso são definidos como um desequilíbrio 

energético entre as calorias consumidas e as calorias gastas. A 

obesidade é uma doença crónica em que o excesso de gordura 

corporal se acumula no tecido adiposo, tendo em consideração o peso 

por estatura, a idade e o sexo, e pode prejudicar a saúde (Santos, 

2010; Navarro, 2007; WHO, 2006; Padez, 2002). Santos (2010) 

acrescenta ainda que, quantitativamente, traduz-se na relação 

desequilibrada entre peso e estatura, de acordo com os padrões de 

referência, e pela prevalência de valores das pregas cutâneas e de 

perímetros corporais superiores ao esperado para a idade e sexo. 

Através desta abordagem, crianças e adolescentes entre os 

percentis 75 e 90, são classificadas como estando em risco de excesso 

de peso, e acima do P90, como sendo obesas (cit. por Silva et al., 2007; 

Teixeira et al., 2008; Carvalho, 2009). 

Vários autores concordam que a distribuição da gordura 

corporal difere entre os indivíduos, podendo ser classificada como 

androide (em forma de maçã) e ginóide ou ginecóide (em forma de 

pera) (figura 1). Para esses autores, na forma androide, padrão mais 

típico dos homens (Silva & Sardinha, 2008; Brasil, 2006), a gordura 

acumula-se principalmente no tórax e no abdómen, chamada de 

gordura visceral, abdominal ou central, e está mais relacionada com 

complicações metabólicas em adultos e crianças. A forma ginecóide, 
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mais comum nas mulheres (Silva & Sardinha, 2008; Brasil, 2006), 

apresenta a gordura distribuída de uma forma periférica pelo corpo, no 

tecido subcutâneo, com maior incidência nas nádegas e nas coxas 

(Brasil, 2006; Thompson, 1997a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Classificação de obesidade, atendendo às zonas do corpo onde a 

gordura está armazenada (Fonte: http://www.nutrirsidisalute.it/consulenze.htm). 

 

 

Estas distribuições de gordura constituem um fator de risco 

adverso para a saúde, tanto nos adultos como nas crianças (Silva & 

Sardinha, 2008). 

A epidemiologia da obesidade está relacionada com a 

frequência, distribuição e determinantes da obesidade nas populações. 

Os dados epidemiológicos ajudam a compreender a complexa história 

da obesidade na infância e adolescência, fornecendo informações na 

generalidade dos padrões da obesidade e diferenças geográficas, 

étnicas e classes sociais, assim como diferenças na sua prevalência ao 

longo do tempo. Os estudos epidemiológicos poderão ajudar a prever 

as probabilidades da obesidade persistir até à idade adulta e os riscos 

consequentes para a morbilidade e mortalidade (Guillaume & Lissau, 

http://www.nutrirsidisalute.it/consulenze.htm
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2002). Assim, Coutinho (1998, cit. por Soares & Petroski, 2003), 

classifica os diferentes níveis de obesidade da seguinte forma: 

 - Quanto à idade de início: na infância, a partir de um ano de 

idade “… já podem desenvolver-se casos de obesidade com tendência 

maior propensão à resistência na vida adulta”. Durante a idade adulta, 

relativamente às mulheres, o aumento de peso está relacionado, 

frequentemente, com a gestação (principalmente aquelas que adquirem 

excesso de peso durante os três primeiros meses da gravidez), os 

sujeitos do sexo masculino, frequentemente aumentam o peso depois 

de mudanças de estilo de vida, como o casamento. 

- Quanto à fisiopatologia: pode ser hiperfágica (comer 

excessivamente), podendo ou não ser a causa da obesidade; e 

metabólica (anormalidade hormonal que determina um baixo 

metabolismo). 

- Quanto à etiologia pode ser: 

1. Neuroendócrina: problemas nas glândulas produtoras de 

hormonas de ordem genética e/ou ambiental sendo a 

causa mais frequente o hipotireoidismo; 

2. Iatrogénica: causada por medicamentos como os 

psicotrópicos e corticosteróides ou lesões hipotalâmicas. 

3. Desequilíbrios nutricionais: dieta hiperlipídica. 

4. Inatividade física: baixo gasto calórico desfavorecendo o 

equilíbrio metabólico energético. 

5. Obesidade genética: doenças genéticas raras com 

características disfórmicas. 
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II.2. Prevalência da Obesidade 

A OMS reconhece que, neste século, a obesidade tem uma 

prevalência igual ou superior à da desnutrição e das doenças 

infeciosas. Por tal facto, se não se tomarem medidas drásticas para 

prevenir e tratar a obesidade, mais de 50% da população mundial será 

obesa em 2025 (DGS, 2005). Num relatório elaborado pela OMS 

(2009), o excesso de peso e a obesidade são 

o   quinto  principal risco global de mortalidade. Pelo menos 2,8 milhões 

de adultos morrem a cada ano como resultado de excesso de peso ou 

obesidade. Apresentou ainda algumas estimativas globais da OMS a 

partir de 2008 que concluíram que 1,5 bilhões de adultos, com 20 anos 

ou mais velhos, estavam acima do peso. Destes 1,5 bilhões de adultos 

com sobrepeso, mais de 200 milhões de homens e quase 300 milhões 

de mulheres eram obesos. Globalmente, mais de uma em cada 

dez pessoas da população mundial adulta, era obesa. O aumento da 

obesidade infantil na última década também foi dramático (WHO, 

2009). Estimou-se que em 2010, 43 milhões de crianças com idades 

inferiores a cinco anos teriam excesso de peso ou obesidade (De Onis 

et al., 2010). 

Uma vez considerados problemas dos países desenvolvidos, o 

excesso de peso e a obesidade estão a aumentar em países mais 

pobres, particularmente em áreas urbanas. Perto de 35 milhões de 

crianças com excesso de peso vivem em países em desenvolvimento 

e oito milhões nos países desenvolvidos. Em todo o mundo, excesso 

de peso e obesidade estão ligados a mais mortes do que  problemas 

de baixo peso . Por exemplo, 65% da população do mundo vivem em 

países onde o excesso de peso e a obesidade matam mais pessoas do 

que com baixo peso  (isto inclui todos os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento) (WHO, 2009). 
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Num estudo realizado pela European Environment and Health 

Information System (ENHIS, 2009) para a OMS, havia uma grande 

variabilidade na prevalência de obesidade e excesso de peso entre os 

países, variando de 5% a 30% aos 11 anos de idade, e de 4% a 8% 

aos 13 e 15 anos, em meninas e meninos, respetivamente, para mais 

de 30% em ambas as idades. Os meninos tinham maior prevalência de 

excesso de peso e obesidade do que as meninas em quase todos os 

países em todas as idades, com exceção de alguns casos: aos 11 anos 

de idade, na Dinamarca, França, Holanda e Reino Unido (País de 

Gales) e aos 13 anos de idade na Irlanda, onde as meninas com 

excesso de peso e obesidade eram mais frequentes do que os 

meninos. Aos 11 anos de idade, a prevalência de excesso de peso ou 

obesidade foi de 16% nos meninos e 12% nas meninas. Esta diferença 

persistiu aos 13 anos de idade, onde a prevalência foi de 15% em 

meninos e 10% em meninas, e continuou aos 15 anos de idade (dados 

não mostrados). 

Ainda no mesmo estudo, havia poucas diferenças significativas 

no excesso de peso ou obesidade entre meninos ou meninas na 

Europa, embora a análise de dados não mostrados indicasse que havia 

uma tendência para as meninas de 15 anos terem níveis mais baixos 

de excesso de peso ou obesidade do que as de 11 anos. Por exemplo, 

em meninas de 15 anos de idade, apenas dois países tinham uma 

prevalência superior a 15%, 9 detinham uma prevalência superior a 

10% e 7 possuíam uma prevalência inferior ou igual a 5%. Para 

meninas de 11 anos, por outro lado, seis países tinham uma 

prevalência superior a 15%, 17 uma prevalência superior a 10% e 

apenas 1 tinha uma prevalência inferior ou igual a 5%. Um claro padrão 

geográfico não pode ser discernido a partir dos dados deste estudo, 

embora a prevalência tenha aumentado em ambos os sexos em países 

como a República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia e Polónia, 
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e nas meninas Maltesas e meninos Eslovenos. Tendo em conta que 

apenas 9 dos 12 países que se tornaram recentemente Estados-

Membros da União Europeia, participaram nas pesquisas, pareceu 

haver uma tendência preocupante neste grupo de países. 

Comparando os dados das pesquisas de 2001/2002 e 

2005/2006 pela HBSC, em 31 países que participaram nas duas 

pesquisas, indicou que a situação não está a melhorar. De uma forma 

geral, a prevalência de excesso de peso e obesidade entre crianças e 

adolescentes não diminuiu desde 2001, exceto para alguns casos. Em 

apenas quatro países houve uma queda de prevalência entre 2001 e 

2005, tanto para meninos como para meninas: Áustria, Alemanha, 

França e Reino Unido (Inglaterra). Entre 2001 e 2005, houve uma 

redução na prevalência de excesso de peso e obesidade em meninos 

de 13 anos de idade na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, 

Malta, Noruega, Portugal, Espanha, a Antiga República Jugoslava da 

Macedónia e Reino Unido (Inglaterra, Escócia e País de Gales), a 

prevalência nestes países e áreas em 2001 foi superior a 10%. 

Ainda no mesmo estudo, em todos os países onde a prevalência 

ainda era relativamente baixa entre as meninas em 2001 (menos de 

5%) - Estónia, Letónia, Lituânia, Países Baixos, Polónia, Federação 

Russa e Ucrânia -, a prevalência aumentou depois de 2001. Aumentou, 

também, na maioria dos países (13 em 17, todos exceto Dinamarca, 

França, Alemanha e Suíça), em que a prevalência em meninas era 

inferior a 10% em 2001. Além destes, a prevalência da obesidade 

aumentou em 8 dos 14 países em que a prevalência em 2001 foi 

superior a 10%. Dos 3 países em que a prevalência em meninas estava 

acima de 15%, diminuiu apenas no Reino Unido (Inglaterra), 

aumentando em Malta e no Reino Unido (País de Gales). Um padrão 

semelhante de agravamento pode ser visto também no sexo masculino. 
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Em 2001, não houve países ou áreas em que a prevalência em 

meninos fosse inferior a 5%, e para aqueles com uma prevalência 

abaixo dos 10%, aumentou em todos, exceto na Holanda. Nos 12 

países ou áreas onde a prevalência entre os meninos foi acima dos 

15%, em 2001, uma queda na prevalência foi observada em apenas 

seis, ao longo do período. A prevalência continuou a aumentar em 2 

dos 6 países (Grécia e Itália), onde a prevalência foi superior a 20%, 

embora tenha começado a cair nos restantes países: Malta, Portugal, 

Espanha e Reino Unido (País de Gales), para o mesmo ano. 

 

Figura 2 - Prevalência média de obesidade e sobrepeso aos 11 anos 

de idade em 36 países e regiões da Europa, HBSC 2005/2006 (ENHIS, 2009). 

*TFYR Macedónia – Ex- República Jugoslava da Macedónia. 

Num estudo sobre a prevalência de excesso de peso e 

obesidade em crianças de alto nível socioeconómico, Ronque et al. 

(2005), verificou que, apesar de os hábitos de vida não terem sido 

controlados no estudo, podiam ter afetado negativamente as taxas de 
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prevalência de excesso de peso (19.7% nos meninos e 17.3% nas 

meninas) e obesidade (17.5% nos meninos e 9.3% nas meninas), uma 

vez que, de acordo com as respostas identificadas no questionário 

socioeconómico aplicado, todas as crianças possuíam nas suas 

residências mais do que um aparelho de televisão, além do que a 

grande maioria possuía também aparelhos de vídeo, videojogos e/ou 

computadores. 

No mesmo estudo, embora não haja qualquer interação entre 

idade e género, o efeito isolado da idade foi verificado nas espessuras 

das pregas cutâneas subescapular e tricipital, bem como nos valores 

da gordura corporal relativa. As diferenças encontradas entre sete e 

dez anos foram na ordem de 40.8% e 32.2%, respetivamente, na prega 

subescapular; 36% e 26.9%, na prega tricipital, em meninos e meninas, 

respetivamente. Além disso, na prega tricipital, foi verificado também o 

efeito do género, apresentando as meninas valores superiores aos dos 

meninos (Ronque et al., 2005). 

Nos Estados Unidos da América, a prevalência de excesso de 

peso entre crianças continua a aumentar. Em 1999-2000, mais de 15% 

das crianças dos 6 aos 19 anos, estavam acima do peso e mais de 

10% dos 2 aos 5 anos de idade, estavam acima do peso (Ogden et al., 

2002). O aumento na prevalência de excesso de peso entre 1988-1994 

e 1999-2000 é semelhante ao observado entre 1976-1980 e 1988-

1994. O aumento atual é particularmente evidente entre os não-

hispânicos negros e adolescentes méxico-americanos. A prevalência 

nestes grupos aumentou mais de 10% entre 1988-1994 e 1999-2000. E 

em 1999-2000, mais de 23% dos negros não-hispânicos e 

adolescentes méxico-americanos estavam acima do peso. Estes 

resultados são consistentes com os dados relatados a partir da 

Pesquisa Nacional Longitudinal da Juventude, em que 21.5% dos 
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negros e 21.8% dos hispânicos, entre os 4 e os 12 anos, estavam 

acima do peso em 1998. Este estudo também mostrou um aumento 

significativo da prevalência de excesso de peso entre os negros, 

hispânicos e crianças brancas entre 1986 e 1998 (Ogden et al., 2002). 

Dados relatados pelo Sistema de Vigilância da Juventude com 

Comportamentos de Risco, sugeriu que a prevalência de excesso de 

peso variou de 10.5% para 18%, em estudos elaborados pelo estado e 

de 12.8% para 21.1% em pesquisas locais, em 2009 (Eaton et al., 

2010). Estes valores foram consideravelmente maiores do que o 

excesso de peso de 15.5%, com base no peso e altura em NHANES 

1999-2000 (National Health and Nutrition Examination Survey) (Ogden 

et al., 2002). 

A Healthy People 2010 identificou o excesso de peso e a 

obesidade como dois dos 10 principais indicadores de saúde e apelou 

a uma redução na proporção de crianças e adolescentes que estão 

com excesso de peso ou obesos. O progresso na redução da 

prevalência de excesso de peso e obesidade é monitorizado com 

dados da NHANES. Os resultados da NHANES (2007-2008) revelados 

por Ogden et al. (2010) indicaram que 16.9% de crianças e 

adolescentes, com idades entre os 2 e os 19 anos, eram obesos. Entre 

1976-1980 e 1999-2000, a prevalência de obesidade aumentou. Entre 

1999-2000 e 2007-2008, não houve tendência significativa na 

prevalência de obesidade para qualquer faixa etária. Em crianças pré-

escolares dos 2 aos 5 anos, a obesidade aumentou de 5% para 10.4 

%, no período entre 1976-1980 e 2007-2008, e de 6.5% para 19.6% 

nas crianças com idades entre os 6 e os 11 anos. Nos adolescentes 

com idades entre os 12 e os 19 anos, a obesidade aumentou de 5% 

para 18.1% durante o mesmo período (Ogden & Carroll, 2010). Num 

estudo realizado entre 1999-2004, em crianças e adolescentes com 



36 
 

idades compreendidas entre os 2 e os 19 anos, 17.1% estavam com 

excesso de peso em 2003-2004 e 32.2% dos adultos, com 20 anos ou 

mais, eram obesos. A prevalência de obesidade extrema entre os 

adultos foi de 4.8% (Ogden, 2006). 

O excesso de peso e a obesidade constituem importantes 

problemas de saúde pública em Portugal, exigindo uma estratégia 

concertada, que inclua a promoção de hábitos alimentares saudáveis e 

de vida mais ativa, defendidos pelo Programa Nacional de Combate à 

Obesidade da DGS (DGS, 2005). Os dados existentes sobre amostras 

representativas da população levaram à identificação dos principais 

fatores e grupos de risco para a obesidade, permitindo estabelecer 

prioridades de atuação. A elevada prevalência da obesidade em 

Portugal e a sua taxa de crescimento anual, a morbilidade e 

mortalidade muito altas que, direta ou indiretamente, as acompanha, a 

diminuição da qualidade de vida e os elevados custos que determina, 

bem como a dificuldade do seu tratamento, constituem a preocupação 

para o Ministério da Saúde, que fundamenta a necessidade do 

Programa Nacional de Combate à Obesidade (DGS, 2005). 

Na população portuguesa com mais de 55 anos a prevalência 

de excesso de peso e obesidade foi mais elevada, 1.9 e 7.2 vezes, 

respetivamente. Por outro lado, os portugueses mais escolarizados 

apresentaram cerca de metade da prevalência de excesso de peso e 

um quarto da prevalência de obesidade, quando comparados com os 

de baixa escolaridade. A prevalência da obesidade foi também mais 

elevada nas classes sociais mais desfavorecidas. Nas crianças dos 7 

aos 9 anos de idade, a prevalência de excesso de peso e da 

obesidade, em Portugal, era de cerca de 31.56%, sendo que as 

crianças do sexo feminino apresentaram valores superiores às do sexo 

masculino. Existiram, no entanto, disparidades a nível regional quanto à 
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prevalência de excesso de peso e de obesidade. É de realçar o interior 

norte e centro do País, onde se verificou a maior prevalência de 

excesso de peso, e Setúbal e Alentejo, onde se destacou a maior 

prevalência de obesidade (DGS, 2005). 

Segundo os dados apresentados no programa COSI (Childhood 

Obesity Surveillance Initiative), da OMS, em 2007/2008, a prevalência 

de pré-obesidade nas crianças portuguesas dos 6 aos 9 anos foi de 

17.6% e, de obesidade, de 14.5%. Verificaram-se, no entanto, 

diferenças entre sexos, sendo o excesso de peso superior nos rapazes 

(34%) do que nas raparigas (30.3%), (Rito et al., 2010). Estes 

resultados foram distintos dos resultados encontrados num estudo 

realizado com crianças do 3º ano, em que a prevalência de excesso de 

peso e obesidade nas raparigas foi de 34.6% e de 32.3% nos rapazes 

(Pereira, 2006) e também num estudo realizado por Padez et al. 

(2004), em crianças dos 7 aos 9 anos, em que as raparigas 

apresentaram percentagens mais elevadas de excesso de peso do que 

os rapazes exceto aos 7.5 anos de idade e também mostraram maiores 

percentagens de obesidade do que os rapazes, exceto aos 9 anos de 

idade. 

Couceiro et al. (2010) e Rito et al. (2010) concordaram com a 

DGS (2005), ao encontrarem algumas disparidades ao nível das 

Regiões. Couceiro et al. (2010), particularizou que a Região do Algarve 

apresentou os valores mais baixos, quer de pré-obesidade, como de 

obesidade (10.7% e 8.7%, respetivamente), enquanto o Norte registou 

a maior percentagem de crianças pré-obesas (19.3%) e, Lisboa e Vale 

do Tejo, de crianças obesas (15.5%). 

No mesmo estudo e, segundo dados do 4º Inquérito Nacional de 

Saúde (INS, 2005/2006), estimou-se que a prevalência de pré-
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obesidade na população adulta (≥18 anos), fosse de 35.7% e, de 

obesidade, 15.2%. Também na população adulta se verificaram 

diferenças entre géneros e, à semelhança do verificado nas crianças, a 

prevalência de excesso de peso foi, superior no género masculino 

(55%) do que no feminino (47%). No entanto, analisados os graus de 

excesso de peso separadamente, concluiu-se que a pré-obesidade era 

superior nos homens (homens: 40.7%; mulheres: 31.1%), e a 

obesidade nas mulheres (homens: 14.4%; mulheres: 15.9%). Em todas 

as Regiões, a pré-obesidade foi superior no género masculino, em 

relação ao feminino. Ferreira (2010) concordou com o facto de a 

prevalência de excesso de peso ser, superior no género masculino do 

que no feminino, quer no que se referia à pré-obesidade, como à 

obesidade, sendo também superior nos grupos etários mais jovens.  

A distribuição da prevalência de obesidade mediante o género e 

a Região, é muito heterogénea. Nas Regiões Norte, Centro e Algarve, a 

prevalência foi superior no género masculino. Na Região de Lisboa e 

Vale do Tejo e no Alentejo, os valores no género feminino são os mais 

altos do País e ultrapassam os do género masculino – 14.7% e 19.6%, 

respetivamente, (Couceiro et al., 2010). A prevalência de pré-

obesidade aumentou com a idade, sendo superior nos mais idosos (≥65 

anos), quer no género masculino (64.9%), quer no feminino (37%). Já a 

prevalência de obesidade aumentou gradualmente com a idade no 

género feminino, mas não no género masculino, que regista o seu 

máximo no grupo etário dos 45-64 anos (17.3%). Deste modo, no grupo 

a partir dos 65 anos, a prevalência é superior no género feminino em 

relação ao género masculino (18.9% e 15.2%, respetivamente). 

Para a OMS, estas tendências demonstraram que, apesar de 

muitos esforços nacionais e internacionais, as consequências positivas 

não se tornaram aparentes. Muitas iniciativas têm ocorrido nos últimos 
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anos, incluindo a legislação, planos de ação e diretrizes, para 

prevenção da obesidade. A prevalência e as tendências temporais na 

obesidade revelaram a necessidade de um maior compromisso, por 

parte dos países para colocar em prática estas recomendações e 

ferramentas para lidar com as principais forças motrizes deste 

problema de saúde, incluindo nutrição, atividade física e estilos de vida. 

Precisa de ser dedicado muito esforço nos próximos anos para garantir 

que os instrumentos disponíveis serão usados e implementados, bem 

como avaliar a sua efetividade através da monitorização contínua e 

avaliação dos seus efeitos (ENHIS, 2009). 

Perante esta situação impõe-se, numa perspetiva de prevenção, 

o planeamento de medidas e a definição de estratégias que devem ser 

aplicadas com precisão nos serviços prestadores de cuidados de saúde 

e difundidas pela população, de modo a travar a progressão de um 

problema tão grave como a obesidade (DGS, 2005). 

 

II.3. Causas da Obesidade 

Segundo a OMS (WHO, 2006), a causa fundamental da 

obesidade e de excesso de peso é um desequilíbrio energético entre as 

calorias ingeridas e as calorias gastas. Assim, qualquer fator 

que eleve o consumo de energia ou diminua o gasto 

energético, mesmo que seja uma pequena quantidade, causará 

obesidade a longo prazo. 

Cole (2002), defendeu que obesidade é o excesso de gordura 

corporal, de causa exógena ou endógena, que pode ser mensurado 

através de medidas antropométricas, das pregas cutâneas e das 

circunferências corporais (cit. por Brasil, 2006). 
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A obesidade exógena resulta de uma ingestão excessiva de 

calorias ou gastos reduzidos (Brasil, 2006; Wesser & Young, 1983), e 

está associada a fatores dietéticos, educacionais, sociais, 

comportamentais (DGS, 2005) e ecológicos. A obesidade endógena, 

por sua vez, está relacionada com alterações endocrinometabólicas, 

hipotalâmicas, genéticas, neuropsicológicas e por ação farmacológica 

(Wesser & Young, 1983; DGS, 2005). A obesidade endógena, ou 

secundária, ocorre numa pequena percentagem dos casos - cerca de 

1% - e é decorrente de doenças hormonais ou genéticas (Brasil, 2006). 

Ebbeling, Pawlak e Ludwig (2002) salientam ainda que, fatores 

genéticos, podem ter um grande efeito sobre a predisposição individual, 

no entanto, as crescentes taxas de prevalência entre as 

populações geneticamente estáveis indicam que o meio ambiente e, 

talvez, fatores perinatais, devem estar subjacentes à epidemia 

de obesidade infantil. 

Navarro (2007) e a DGS (2005), defenderam que a 

manifestação da obesidade é de etiologia multicausal ou multifatorial, 

constituindo uma ameaça para a saúde e um importante fator de risco 

para o desenvolvimento e agravamento de outras doenças. Pode ser 

determinada por diversos fatores: genéticos, fisiológicos (fatores 

endócrino-metabólicos, morbilidade ou distúrbio glandular), ambientais 

(práticas alimentares inadequadas e reduzida atividade física), 

psicológicos (processos de compensação) e até por aspetos sociais (o 

estímulo para comer, desajustes sociais e afetivos) ou culturais (o 

significado de comer) (Navarro, 2007; Salve, 2006). 

Além destes fatores, Wannmacher (2004), acrescentou ainda a 

obesidade secundária, provocada por alterações neuroendócrinas, 

medicamentos (glicocorticóides, antidepressivos tricíclicos, lítio, 
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fenotiazinas, ciproeptadina, medroxiprogesterona) e cirurgia 

hipotalâmica, como fatores causais que levam à obesidade. 

Hudson (2008) refere que, fatores associados à obesidade em 

idade pré-escolar, possuem um caráter comportamental e incluem a 

dieta, as atividades físicas, a cultura, o ambiente e a perceção dos pais 

(cit. por Granville-Garcia et al, 2009). 

Relativamente à obesidade, existem fatores que variam de 

acordo com a modernização, como: a ocupação dos tempos livres e a 

educação, bem como tensões de uma sociedade urbana (IOTF, 2000). 

Vários fatores são importantes na génese da obesidade, como os 

genéticos, os fisiológicos e os metabólicos (já referido anteriormente), 

no entanto, os que poderiam explicar este crescente aumento do 

número de indivíduos obesos, parecem estar mais relacionados com as 

mudanças no estilo de vida e aos hábitos alimentares (Rosenbaum & 

Leibel, 1998). 

Perante a OMS (2003), há já bastante tempo que os alimentos 

com uma alta concentração de gorduras saturadas, açúcar e sal, e que 

a ingestão de energia densificada e de géneros alimentícios 

nutricionalmente pobres, está aumentar a nível mundial, ao mesmo 

tempo que nos tornamos mais sedentários, e que estes fatores são as 

principais causas do surgimento da enorme onda de incidência/ 

prevalência de doenças crónicas, como a obesidade. 

Nas sociedades de hábitos ocidentais, o consumo calórico tem 

derivado predominantemente de alimentos processados, de alta 

densidade energética, com elevados teores de lípidos e hidratos de 

carbono simples. Ainda os mesmos autores referiram que nos Estados 

Unidos, por exemplo, estimou-se que, nos últimos 100 anos, o 

consumo de gorduras tenha aumentado em 67% e o de açúcar em 
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64%. Já o consumo de verduras e legumes diminuiu 26% e, o de fibras, 

18%. Em grande parte, este aumento do consumo calórico pareceu 

dever-se ao crescimento progressivo das porções de alimentos ao 

longo das últimas décadas (Young & Nestlé, 2002). 

Vários fatores influenciam o comportamento alimentar, entre 

eles fatores externos (unidade familiar e suas características, atitudes 

de pais e amigos, valores sociais e culturais, “media”, alimentos 

rápidos, conhecimentos de nutrição e hábitos alimentares) e fatores 

internos (necessidades e características psicológicas, imagem corporal, 

valores e experiências pessoais, autoestima, preferências alimentares, 

saúde e desenvolvimento psicológico). Além destes fatores, existe 

também a dificuldade em estabelecer um bom controlo de saciedade, 

contribuindo para o desenvolvimento da obesidade, tanto na infância 

como na vida adulta (Mello et al., 2004). Esta dificuldade, assim como 

os hábitos de não tomar pequeno-almoço, jantar uma grande 

quantidade calórica, ingerir uma variedade limitada de alimentos e 

preparação e em grandes porções, consumir excesso de líquidos leves 

mas calóricos e ter uma inadequada prática de alimentação precoce, 

são prejudiciais e indutores de obesidade (Canty et al., 1991; Gillman et 

al., 2000). Ou seja, uma dieta hiperenergética, com excesso de lípidos, 

de hidratos de carbono simples e o sedentarismo, levam à acumulação 

de excesso de massa gorda. Desta forma, o estilo de vida moderno, se 

não for modificado, predispõe ao excesso de peso (DGS, 2005).  

Populações de baixos recursos, são as mais afetadas pelos 

riscos associados à pobreza, como desnutrição, sexo inseguro, água 

insalubre, saneamento precário e higiene. Estes são os chamados 

"riscos tradicionais". As principais causas de morte e invalidez 

mudaram para as doenças crónicas e não transmissíveis, as 

populações estão cada vez mais expostas a riscos modernos como o 
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excesso de peso e a obesidade, devido à inatividade física e a 

outros fatores relacionados com a dieta, tabaco e álcool e 

riscos relacionados com os estilos de vida (WHO, 2009). 

O Governo Australiano (2004), refere também a mudança na 

dinâmica e estrutura familiares como um fator importante no aumento 

dos níveis de obesidade, com a alteração nos padrões de trabalho 

familiar, os pais estão cada vez mais ocupados e têm menos tempo 

para brincadeiras com as crianças. 

Numa perspetiva evolutiva sobre atividade física, obesidade e 

saúde, Padez (2002) concluiu que os níveis atuais de atividade física 

para a população em geral são menores do que foram no passado, 

sobretudo porque raramente é necessário ao ser humano ser 

fisicamente ativo para estar vivo. Esta ausência de atividade física na 

nossa sociedade é particularmente grave quando consideramos a 

importância da atividade física ao longo da evolução humana (Eaton et 

al.,1988a). Os níveis de aptidão aeróbica das populações das nações 

industriais, medidas pelo consumo máximo de oxigénio, são 

substancialmente menores do que em pessoas que têm estilos de vida 

mais ativos (por exemplo, caçadores-recolectores e agricultores 

«rudimentares») (Eaton et al., 1988a). Isto significa que os níveis de 

atividade física neste momento dependem de decisões voluntárias, e, 

uma vez que parece não existir um motor «inato» no homem para 

promover a atividade, para além de modestos passos, os níveis de 

atividade física vão, provavelmente, permanecer baixos para muitas 

pessoas (Padez, 2002).  

O desenvolvimento do excesso de peso e da obesidade tem 

sido constatado em idades cada vez mais precoces, especialmente em 

pré-escolares. Este fenómeno nesta fase demonstra associação com a 
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obesidade na idade adulta e, consequentemente, está relacionado com 

as doenças crónicas associadas (Dietz, 1998; Escobar & Valente, 

2007). 

 

II.4. Consequências da Obesidade 

O crescente aumento do excesso de peso e obesidade em todo 

o mundo, bem como os níveis elevados da sua prevalência em 

determinados países, representam uma séria ameaça para a saúde 

das populações de todo o mundo. A obesidade é reconhecida hoje 

como uma doença, que está presente quer em países desenvolvidos 

quer em vias de desenvolvimento e que afeta, tanto crianças, como 

adultos (WHO, 2007). 

Sobrepeso e obesidade determinam um risco acrescido para 

adquirir diferentes doenças e alterações metabólicas (Wannmacher, 

2004). 

Para Fisberg (2005) e Ebbeling et al. (2002), na busca de 

respostas para esta nova realidade da obesidade, há que ser levado 

em conta que, historicamente, uma criança gorda significava uma 

criança saudável, possivelmente capaz de sobreviver aos rigores da 

subnutrição e infeções. No entanto, Castro & Tirapegui (2002) notaram 

que o aumento da gordura corporal revelou um processo inverso, 

partindo da suposta saúde para a doença real, como as doenças 

crónico-degenerativas, alguns tipos de cancro, hipertensão arterial, 

doenças cardiovasculares, distúrbios comportamentais entre outras (cit. 

por Oliveira 2008). 

As consequências mais comuns da obesidade na infância e na 

adolescência são danos psicológicos e problemas sociais associados 
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com o estigma negativo de serem "obesos". Bullying dirigido às 

crianças e adolescentes obesos, pode contribuir para a pobre imagem 

corporal e baixa autoestima, e pode ter um grande efeito sobre o bem-

estar psicológico e social futuros (WHO 2000; Royal College of 

Physicians of London, 2004). 

O aumento da gordura corporal  também é acompanhado por 

alterações na função do corpo (Royal College of Physicians of 

London, 2004). Essas mudanças predispõem as crianças e 

adolescentes obesos para um amplo espetro de problemas de saúde 

física, tanto durante a sua infância, como durante a idade adulta  (WHO 

2000; Royal College of Physicians of London, 2004). 

Desta forma, os riscos da obesidade podem ser divididos e 

classificados em: (1) riscos imediatos, (2) riscos a médio prazo e (3) 

riscos a longo prazo. Entre os riscos imediatos destacam-se os 

distúrbios ortopédicos, neurológicos, pulmonares, gastrointestinais, 

endócrinos, psicossociais e económicos. Quanto aos riscos a médio 

prazo, estão aqui incluídas as doenças cardiovasculares e a 

persistência da obesidade na maioridade. Por último, nos riscos a longo 

prazo, estão incluídos o risco de morbilidade e a mortalidade na idade 

adulta (Must, 1999). 

Por outro lado, o Governo Australiano (2004), sugeriu que os 

problemas físicos associados à obesidade na infância e na 

adolescência podiam ser divididos: (1) consequências a curto e médio 

prazo e (2) consequências a longo prazo. Quanto às primeiras, estão 

implicadas doenças como: a diabetes tipo 2 (especialmente naqueles 

que são obesos no fim da adolescência), com um potencial elevado 

para desenvolver futuramente doenças cardíacas coronárias, acidente 

vascular cerebral, infeção, amputação de membros, insuficiência renal 



46 
 

e cegueira; desenvolvimento precoce de fatores de risco para doença 

coronária, incluindo pressão arterial elevada, colesterol, níveis altos de 

açúcar no sangue e endurecimento das artérias; problemas 

respiratórios, como asma e apneia do sono; problemas ortopédicos, 

endócrinos, gastrointestinais e de fígado. As principais consequências, 

a longo prazo, de obesidade na infância é a sua continuidade na vida 

adulta. A pesquisa sugere que é mais provável que a obesidade 

continue na idade adulta, quando se desenvolve no final da infância ou 

adolescência e quando a obesidade é grave (WHO, 2000). Estas 

condições implicam: diabetes tipo 2, doenças coronárias, hipertensão 

arterial, alterações de lípidos (gorduras) no sangue, vesícula biliar e 

doenças do fígado e certas formas de cancro; problemas respiratórios, 

como apneia do sono; osteoartrite e gota; e problemas reprodutivos. 

(Australian Government, 2004). 

A obesidade infantil traz sérios riscos e complicações para a 

saúde na vida adulta, principalmente tratando-se de doenças crónicas 

degenerativas como: doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, 

dislipidemias, hipertensão arterial, (Santos, 2010; Wannmacher, 2004), 

osteoporose, dores lombares, doença de refluxo gastro-esofágico, gota 

e apneia do sono (Wannmacher, 2004), e o seu rastreio devia ser 

iniciado tão cedo quanto possível (Santos, 2010). Navarro (2007) 

concordou com a importância de identificar a obesidade 

oportunamente, uma vez que os portadores dessa condição 

apresentam risco aumentado de morbilidade e mortalidade, assim 

como condições mórbidas, como cancro (Calle et al., 2003) e 

insuficiência cardíaca (Kenchaiah et al., 2002). 

Os problemas de excesso de peso e obesidade causam vários 

tipos de problemas de saúde, que vão desde sérios a perigosos e a, 

até mesmo, fatais. Os problemas que afetam especialmente as 
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crianças e jovens com excesso de peso e obesidade são: hipertensão, 

aparecimento de varizes, síndrome de hipoventilação da obesidade, 

ressonar, altos níveis de colesterol, síndrome do ovário poliquístico, 

diabetes tipo 2, insuficiência cardíaca, doenças coronárias, ataque 

cardíaco, osteoartrites, asma, estrias na pele e suor excessivo (Heaton-

Haris, 2007). 

O aumento da prevalência e gravidade da obesidade em 

crianças, juntamente com a sua complicação mais grave, a diabetes 

tipo 2, fazem aumentar o espetro de enfarte do miocárdio, tornando-se 

uma doença pediátrica (Ebbeling et al. 2002). 

Alguns destes problemas começam na infância e prolongam-se 

até à idade adulta, e o aparecimento de um problema promove o 

aparecimento de outros (Heaton-Haris, 2007). 

 

II.5. Estilos de Vida 

Salbe & Ravussin (2000) acreditaram que o excesso de peso na 

infância acontece geralmente por uma combinação de fatores, incluindo 

hábitos alimentares erróneos e estilo de vida familiar, como referimos 

anteriormente (cit. por Soares & Petroski, 2003). 

 

II.5.1. Atividade Física 

Hoje em dia, as crianças têm menos atividade física diária. Por 

razões de segurança, as crianças já não vão a pé para a escola, 

deslocando-se de carro ou autocarro. Devido ao grande 

desenvolvimento das cidades, é cada vez mais difícil e dispendioso 
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arranjar uma casa na cidade, pelo que os dormitórios nos subúrbios 

são os locais para onde todas as famílias se deslocam todos os dias de 

regresso a casa, depois de terem passado horas dentro do carro, ou 

nos transportes públicos, não sobrando tempo livre para poderem ter 

qualquer atividade física. No que se refere aos níveis de condição 

física, é comum dizer-se que as crianças de hoje em dia apresentam 

níveis inferiores quando comparadas com crianças de há décadas 

atrás. Estes dados são também associados aos níveis de atividade 

física, servindo para justificar a prevalência elevada de obesidade 

infantil para Silva et al. (2007). 

De acordo com um estudo realizado por Mourão-Carvalhal & 

Vasconcelos-Raposo (2000), apenas 13.3% das crianças praticava 

uma atividade desportiva, concluindo que as atividades predominantes 

eram passivas, dado que 86.7% das crianças referiram não ter 

qualquer prática desportiva organizada (Silva et al., 2007). 

 

II.5.2. Ocupação dos tempos livres 

Estudos anteriormente realizados (Wang et al., 2002) revelaram 

que, tanto no continente Americano, como na Europa, tem-se 

observado um aumento da prevalência de obesidade, o qual está 

estritamente relacionado com mudanças no estilo de vida, como por 

exemplo: maior interesse por outro tipo de brincadeiras mais 

sedentárias, mais tempo passado a ver televisão e a jogar jogos 

eletrónicos, maior dificuldade de brincar na rua pela falta de segurança. 

Tendo em conta os estudos realizados, ver televisão, para além 

de ser um comportamento sedentário - originando redução do gasto 

energético e redução da atividade física -, está também associado ao 
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aumento do consumo de alimentos energéticos. Além destes fatos, 

durante o tempo em que as crianças estão a ver televisão são 

bombardeadas com publicidade de alimentos hipercalóricos, 

encorajando-os a comer alimentos pouco saudáveis, ricos em calorias, 

gordura e açúcar, que contribuem para ganhos cada vez maiores de 

peso corporal (Silva et al., 2007). Variados estudos nesta área, 

sublinharam que o tempo que as crianças passam em frente ao 

televisor, encontrou-se associado à incidência da obesidade infantil 

(Silva et al., 2007). 

Em estudos internacionais, seis das dez investigações, 

apresentaram resultados positivos para a associação entre TV e 

obesidade, ou consumo alimentar em frente à TV e obesidade, além de 

se identificar associação inversa entre televisão e tempo de atividade 

física (Rossi et al., 2010). 

Mendonza et al. (2007) perceberam que, apesar do pouco 

tempo que as crianças estão expostas ao uso do computador, por 

imaturidade das habilidades motoras, ou por inadequado software à 

idade, não foi surpreendente o facto do uso do computador ser baixo 

nem a falta de associação ao peso. Surpreendentemente, qualquer uso 

do computador  (>0 horas por dia) foi associado a valores superiores 

de adiposidade, medida pela soma das espessuras tricipital e 

subescapular. Um outro estudo (Crespo et al., 2001) revelou que a 

prevalência de obesidade foi mais baixa nas crianças que viam poucas 

horas de televisão por dia, e mais elevada para as que viam 4 ou mais 

horas por dia (cit. por Silva et al., 2007). 

Alguns autores acrescentaram que hábitos sedentários, como 

ver televisão e jogar jogos eletrónicos, contribuem para uma diminuição 

do gasto calórico diário (cit. por Mello et al., 2004), provocando um 
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desequilíbrio na balança energética, já que o gasto calórico requerido 

para tal é menor do que o exigido em atividades, como correr, andar de 

bicicleta, patins, skate, “jogar à bola” e até em repouso, e ainda por 

produzir o desejo de consumir guloseimas, aumentando a ingestão 

calórica (Amaral & Palma, 2001). Escobar & Valente (2007) e Taddei 

(1993, cit. por Granville-Garcia et al, 2009) defenderam, por isso, que o 

aumento do sedentarismo propiciado pelo lazer inativo, são fatores que 

contribuem para o crescimento da obesidade infantil. 

Para Mourão – Carvalhal et al. (2006) e Gomes (2009), reduzir o 

tempo a jogar jogos eletrónicos e a ver televisão, são formas de 

prevenir e reduzir a obesidade. 

 

II.5.3. Consumo Alimentar 

Haslam & James (2005) acreditam que uma alimentação e 

aprovisionamento nutricional adequados revelam-se de especial 

importância, na prevenção de doenças crónicas, como a obesidade e 

doenças cardiovasculares. 

Ebbling et al. (2002), e Grillo et al. (2000) concordaram que a 

classe socioeconómica influencia a obesidade por meio da educação, 

do rendimento e da ocupação, resultando em padrões 

comportamentais específicos que contribuem para a ingestão calórica, 

gasto energético e taxa de metabolismo. Num ambiente 

socioeconómico onde os alimentos estão disponíveis em abundância e 

onde fisiologicamente as pessoas não têm necessidade de um controle 

efetivo do seu apetite existem, obviamente, perigos concretos para a 

saúde relacionados com este estilo de vida (Padez, 2002). 
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A preferência por alimentos industrializados de maior densidade 

energética e melhor sabor em detrimento aos alimentos processados 

domesticamente, são fatores que contribuem para o crescimento da 

obesidade infantil (Escobar & Valente, 2007; Taddei, 1993, cit. por 

Granville-Garcia et al., 2009). 

Wang et al. (2002) repararam que no Brasil, assim como nos 

Estados Unidos e Europa, observou-se um aumento da prevalência de 

obesidade, o qual está estritamente relacionado com hábitos 

alimentares (maior apelo comercial pelos produtos ricos em hidratos de 

carbono simples, gorduras e calorias, maior facilidade de fazer 

preparações ricas em gorduras e calorias e menor custo de produtos 

de padaria). Estas diferenças ocorreram mais intensamente entre filhos 

de mães com maior grau de escolaridade e entre crianças menores de 

2 anos de idade, tanto nas regiões mais desenvolvidas como nas 

menos desenvolvidas. 

Assim, à medida que alimentos saudáveis, incluindo peixes, 

carnes magras, vegetais e frutas frescas, estão menos disponíveis para 

indivíduos de condições mais restritas, a relação entre obesidade e 

baixa classe socioeconómica é observada em países em 

desenvolvimento (Ebbling et al., 2002; Grillo et al., 2000). 

Um relatório, intitulado “Consulta Conjunta de Especialistas da 

OMS/FAO sobre Alimentação, Nutrição e Prevenção de Doenças 

Crónicas” (WHO, 2009) e um estudo, realizado por Gregório et. al 

(2010), recomendaram a ingestão mínima de 400g de frutas e verduras 

por dia (excluindo batatas e outros tubérculos), para a prevenção de 

doenças crónicas como cardiopatias, cancro, diabetes tipo 2 e 

obesidade. Segundo as duas organizações, o consumo de uma ampla 

variedade de frutas e verduras assegura uma dose adequada da 



52 
 

maioria dos micronutrientes, fibras e outras substâncias essenciais. O 

aumento do consumo de frutas e verduras, também pode substituir o 

consumo excessivo de alimentos que contêm muita gordura saturada, 

açúcar e sal (WHO, 2009). 

Rodrigues (2006) faz também referência às porções adequadas 

que devem ser ingeridas diariamente, sendo que, as porções de fruta 

adequadas para crianças são 3 peças diárias. 

Analisando estas questões, a DGS criou um manual para uma 

alimentação saudável que refere que o total de alimentos ingeridos ao 

longo do dia, deve respeitar as proporções da roda dos alimentos, 

incluindo hortaliças, legumes e frutos, não esquecendo os alimentos do 

grupo do leite, os cereais e derivados como o pão, passando pelas 

leguminosas. Os alimentos devem distribuir-se ao longo do dia, por 5 a 

6 refeições diárias, a intervalos regulares: pequeno-almoço, lanche a 

meio da manhã, almoço, lanche a meio da tarde, jantar e, 

possivelmente a ceia, para as crianças que assim o desejarem (Nunes 

& Breda, 2003). 

O pequeno-almoço é uma refeição fundamental para a criança, 

nunca devendo ser suprimido (Nunes & Breda, 2003), tendo um 

contributo preponderante na nutrição diária da criança; não realizar 

esta refeição, pode limitar as oportunidades de aprendizagem na 

escola bem como o rendimento escolar (HBSC, 2005/2006). Além 

disso, Triches & Giugliani (2005), defenderam que a omissão do 

pequeno-almoço é uma das práticas específicas significativamente 

associadas à obesidade, podendo significar uma tentativa equivocada 

de reduzir calorias. 
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III. METODOLOGIA 

O paradigma que serviu de base à elaboração desta 

investigação foi o quase - experimental, devido a ser impossível ao 

investigador aplicar todos os aspetos do método experimental (estudo 

realizado fora do contexto laboratorial). Em estudos deste tipo em que 

não é possível controlar todas as variáveis de estudo, é necessário 

algum cuidado na interpretação dos dados e das conclusões obtidas. 

 

 

III.1. Amostra 

Utilizamos uma amostra aleatória, constituída por 200 crianças 

do ensino pré-escolar do conselho de Braga, de idades compreendidas 

entre os 3 e os 6 anos de idade (4.435±0.84), sendo 52.5% (n=105), do 

género masculino e, os restantes 47.5% (n=95), do género feminino. A 

maior percentagem de crianças tem 4 anos (49.5%, n=99), 27.5% com 

5 anos (n=55), 13% com 6 anos (n=26) e os restantes 10% com 3 anos 

(n=20). 

A distribuição das crianças pelos jardins de infância é feita da 

seguinte forma: Jardim Infantil do Centro Social da Paróquia de São 

Lázaro, com 34% (n=68), seguindo-se da Obra Social do Sagrado 

Coração de Maria, 30.5% (n=61), a E. B. 1 com Jardim de Infância de 

Estrada – Ferreiros, com 15% (n=30), o Jardim-Escola João de Deus 

com 11% (n=22), e, por último, o Jardim Infantil do Patronato de Nossa 

Senhora da Torre com 9.5% (n=19). 
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III.2. Instrumentos e Materiais Utilizados 

 

III.2.1. Percentagem de Massa Gorda 

Para atingir os objetivos deste estudo foi necessário utilizar 

alguns instrumentos e procedimentos para a operacionalização dos 

mesmos. 

Relativamente às variáveis biológicas, para análise da 

composição corporal foi utilizada a percentagem de gordura corporal. 

A medição das pregas adiposas, também denominadas pregas 

de gordura subcutânea ou skinfold, constituiu um dos métodos de 

avaliação da gordura corporal mais utilizados, pela facilidade de 

utilização, baixo custo e pela sua grande correlação com a gordura 

corporal total (Fragoso & Vieira, 1994, cit. por Gonçalves & Mourão, 

2008). As pesquisas de Heyward & Stolarczyk (2000) demonstraram 

que a gordura subcutânea, avaliada pelo método das pregas adiposas, 

é equivalente ao valor obtido nas imagens de ressonância magnética 

(cit. por Gonçalves & Mourão, 2008). 

Slaughter et al. (1988) propuseram diferentes constantes 

conforme o nível maturacional e raça, para crianças e jovens. Assim, a 

equação proposta para as crianças brancas do sexo masculino pré-

púberes – correspondentes à nossa amostra -, é a seguinte: 

Equação 1: %MG = 1,21 x (TR + SE) – 0,008 x (TR + SE)2 – 1,7 

E a equação, proposta pelos mesmos autores, para crianças do 

sexo feminino, é a seguinte: 

Equação 2: %MG = 1,33 x (TR + SE) – 0,013 x (TR + SE)2 – 2,5 
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As variáveis TR e SE, correspondem às pregas cutâneas 

tricipital e subescapular, respetivamente. Segundo Slaughter et al. 

(1988), as duas equações em questão devem ser utilizadas quando o 

somatório das dobras tricipital e subescapular for inferior a 35mm, facto 

que engloba todas as crianças em estudo. 

Para o tratamento estatístico, os valores da prega tricipital, 

foram agrupados nas diferentes categorias: (1) Baixo Peso (≤ P25); (2) 

Peso Normal (> P25 > P74); (3) Excesso de Peso (> P75 > P90) e (4) 

Obesos (≥ P91) (cit. por Silva et al., 2007), mediante os valores 

encontrados no Wong Fundamentos de Enfermagem Pediátrica 

(Hokenberry et al., 2006). 

Para fazer a medição das pregas cutâneas foi seguido o 

procedimento: a prega deve ser destacada a 1cm acima do ponto a 

medir, levantada perpendicularmente à superfície corporal e só largada 

após feita a leitura e retirado o plicómetro. O polegar e o indicador da 

mão esquerda são usados para elevar a prega, havendo o cuidado de 

se agarrar só pele e tecido adiposo e de não incluir tecido muscular (se 

houver qualquer dúvida, pede-se ao observado para contrair o local a 

medir). A medida da prega deve ser feita no local em que os bordos da 

prega são aproximadamente paralelos. A medida é tirada 

aproximadamente 4 segundos após o “gatilho” do plicómetro ter sido 

solto, ou logo após o ponteiro estabilizar; deverão ser feitas duas 

medições e, caso o segundo resultado fosse diferente do primeiro, 

deveria ser feita uma terceira medição. Foram realizadas duas 

medições de pregas: tricipital, é medida na face posterior do braço, 

1cm acima do ponto médio do braço (onde se mediu o perímetro do 

braço), toma-se uma prega vertical no sentido do eixo longitudinal do 

braço e seguem-se os procedimentos atrás descritos; e subescapular, 

toma-se uma prega oblíqua (45º) ao eixo longitudinal, seguindo a 
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orientação dos arcos costais (de cima para baixo e de dentro para 

fora), localizando-se a 2cm abaixo do ângulo inferior da omoplata. Os 

valores foram registados em milímetros (mm). 

 

 

III.2.2.  Questionário 

Para a recolha dos dados a avaliar neste estudo, foi utilizado um 

questionário de escolha múltipla ou resposta imediata, de acordo com 

as perguntas em questão. 

Esse questionário foi aplicado no âmbito do Projecto Nacional 

de Obesidade Infantil, coordenado por Cristina Padez, do 

Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra, em 2009. 

Foi pedido a todos os Encarregados de Educação que 

quisessem participar no estudo, que preenchessem o questionário com 

perguntas relativas à sua vida pessoal e à vida pessoal dos seus 

Educandos, incluindo questões sobre o género, a data de nascimento, 

o nome da escola que frequentavam, atividade física desportiva 

praticada, ocupação dos tempos livres e alimentação. A idade 

cronológica foi calculada desde a data de nascimento até à data de 

medição dos dados antropométricos. 

No grupo relativo aos hábitos alimentares, foram analisadas 

questões relativas ao tipo de alimentação e à frequência de consumo. 

Para a obtenção dos dados referentes ao hábito de prática 

desportiva regulamentada, foram realizadas duas questões sobre a 

frequência da prática desportiva semanal e ao fim de semana. Para a 

análise do índice de prática desportiva, foi primeiramente questionado 

se as crianças praticavam alguma atividade desportiva nos tempos 
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livres e, após uma resposta afirmativa a esta questão, haveria uma 

referência ao tempo de prática (em minutos), à semana e ao fim de 

semana, separadamente. 

Relacionado com a ocupação dos tempos livres, foi inquirido o 

número de horas, semanais e ao fim de semana, ocupadas a ver 

televisão, estar em frente ao computador, a jogar jogos eletrónicos, a 

brincar (atividades, como ler, fazer puzzles, brincar com bonecos) e a 

fazer brincadeiras (atividades como correr, saltar, jogar à bola, jogar às 

escondidas, andar de bicicleta). As questões efetuadas aos 

Encarregados de Educação sobre os seus educandos, foram as 

seguintes: quantas horas por dia vêem televisão, durante a semana e 

ao fim de semana; quantas horas passam ao computador, durante a 

semana e ao fim de semana; quantas horas jogam jogos eletrónicos, 

durante a semana e ao fim de semana; quantas horas brincam, durante 

a semana e ao fim de semana e, por fim, quantas horas fazem 

brincadeiras, durante a semana e ao fim de semana. Nesta parte do 

questionário, as questões colocadas tinham 7 opções de resposta: (1) 

correspondia a “0 horas”; (2) correspondia a “até 1 hora”; (3) 

correspondia a “1 hora”; (4) correspondia a “2 horas”; (5) correspondia 

a “3 horas”; o (6) correspondia a “4 horas” e, por fim, o (7) correspondia 

a “mais de 5 horas”. 

Relativamente à hora das refeições, foi averiguado se viam 

televisão às refeições diárias – pequeno-almoço, almoço, lanche e 

jantar - com as seguintes opções de escolha: (1) nunca; (2) só ao fim 

de semana; (3) 1 a 2 vezes/semana; (4) 2 a 3 vezes/semana; e, por 

último (5) todos os dias. Quanto ao número de refeições que tomavam 

por dia, de 1 até mais de 5 refeições diárias. Referindo os seguintes 

alimentos: refrigerantes; ice-tea; sumos de fruta; bolos, bolachas, 

biscoitos; chocolates, bombons, gomas; hambúrgueres; pizas; sopa de 
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legumes; saladas; e leite. Foi questionada a frequência com que os 

consomem, colocadas 6 opções de escolha: (1) coincidia a “nunca”; (2) 

coincidia a “raramente” (3) correspondia a “1 vez/semana”; (4) equivalia 

a “2-3 vezes/semana”; (5) quadrava a “1 vez/dia” e, por fim, (6) 

correspondia a “2-3 vezes/dia”. A pergunta seguinte aferia o número 

médio de peças de fruta consumidas por dia, à qual a resposta era 

livre. Por último, foi questionado se tomavam o pequeno-almoço, em 

que (1) correspondia a “sim” e (2) equivalia a “não”. 

 

 

III.3. Procedimentos 

O procedimento para o preenchimento deste questionário aos 

alunos do ensino pré-escolar foi o seguinte: primeiramente, foram 

entregues, nas escolas anteriormente referidas, o número de 

questionários correspondentes ao número de crianças que 

frequentavam o ensino pré-escolar naquelas escolas. Juntamente com 

o questionário, havia um pedido de autorização para que, 

posteriormente ao seu preenchimento, fosse possível proceder às 

medições antropométricas, aproximadamente 15 dias após a entrega 

dos questionários nas escolas. Os questionários e respetivas 

autorizações foram preenchidos em casa pelos pais, devido à idade 

das crianças em estudo impossibilitar o preenchimento pelas próprias. 

 

 

III.4. Limitações 

É de referir que houve casos em que não houve resposta, o 

que, por esse motivo, diminuiu o número da nossa amostra. Durante as 

medições ocorreu um erro na aferição do peso e estatura das crianças, 
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pelo que foi impossível apurar o valor de Índice de Massa Corporal 

(IMC), normalmente utilizado em estudos do mesmo género. 

 

III.5. Tratamento Estatístico 

 Após a recolha dos dados e de forma a organizar e verificar a 

existência ou não de resultados significativos entre as variáveis, criou-

se uma base de dados para possibilitar um tratamento estatístico 

utilizando o programa, Statistical Package for the Social Sciences – 

SPSS 17.0. 

 Para darmos respostas aos objetivos formulados recorremos 

aos seguintes procedimentos estatísticos: 

Estatística descritiva 

 Para algumas variáveis estudadas foram calculadas médias e 

respetivas medidas de dispersão e para outras a frequência e a 

percentagem. 

Estatística inferencial 

Para comparação de grupos foram utilizados os testes Mann-

Whitney e Kruskal-Wallis. 

Para estudar o grau de correlação existente entre variáveis 

calculou-se o coeficiente de correlação não paramétrico de Spearman e 

o seu correspondente nível de significância. 

O nível de significância para rejeição das hipóteses em todos os 

testes estatísticos foi fixado em .05. 
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IV. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo serão apresentados e discutidos os dados 

obtidos através dos questionários realizados aos pais e das medições 

concretizadas às crianças em estudo. 

 

 

IV.1. Prevalência de Obesidade  

Relativamente à prevalência de obesidade e, tendo em conta a 

medição da prega tricipital, foram encontrados os seguintes valores: 

7% (n=14), das crianças em estudo estavam com baixo peso e, 49.5% 

(n=99), com peso normal (n=98), das restantes 87 crianças, 58 (29%) 

tinham excesso de peso e 29 (14.5%) já eram obesas (quadro 1). 

 Estes números tornaram-se ainda mais alarmantes pelo facto de 

a amostra em estudo pertencer a um escalão de idades muito baixo e 

os números correspondentes ao excesso de peso e obesidade 

atingirem praticamente metade dos indivíduos (43.5%). 

 

 

Quadro 1 - Classificação de Obesidade. 

 

  N % 

 Baixo peso 14 7,0 

Peso normal 99 49,5 

Excesso de peso 58 29,0 

Obeso 29 14,5 

Total 200 100 
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O excesso de peso e a obesidade ocuparam a quinta posição 

de risco mais importante para a mortalidade global (WHO, 2009). Tal 

como tem sido constatado em diversos estudos, a obesidade infantil 

demonstrou associação com a obesidade na idade adulta e 

consequentemente está relacionada com as doenças crónicas 

associadas (Dietz, 1998; Escobar & Valente, 2007). Além desta 

relação, Ogden et al. (2002), verificaram que mais de 10% de crianças 

americanas entre os 2 e os 5 anos, estavam acima do peso. Mais 

tarde, os mesmos autores verificaram que para uma faixa etária entre 

os 2-19 anos, 16.9% das crianças e adolescentes em estudo eram 

obesos e que, no período de 2007-2008, crianças entre os 2 e os 5 

anos, teriam aumentado, de 5% para 10.4%, a obesidade (Ogden et al., 

2010). Segundo dados apresentados pela OMS em 2007-2008, a 

prevalência de excesso de peso, em crianças portuguesas, foi de 

17.6% e, de obesidade de 14.5% (Rito et al., 2010). Se analisarmos ao 

nível regional, encontramos algumas diferenças – no Algarve, os 

valores de excesso de peso corresponderam a 10.7% e de obesidade a 

8.7%; o Norte registou a maior percentagem de crianças com excesso 

de peso, 19.3%, enquanto a região de Lisboa e Vale do Tejo, 

apresentaram 15.5% de crianças obesas. Depois desta noção geral da 

prevalência nacional e local de obesidade, podemos concluir que a 

nossa amostra apresenta valores, em alguns casos, muito acima 

daqueles que foram recuperados anteriormente – alguns, acima do 

triplo –, situação que se torna muito preocupante visto que estamos a 

comparar com estudos igualmente recentes. 

É de realçar a fidedignidade da medição das pregas adiposas - 

também denominadas pregas de gordura subcutânea ou skinfold. 

Como método de avaliação da gordura corporal e, consequentemente, 

de classificação de obesidade, pela facilidade de utilização, baixo custo 

e pela grande correlação com a gordura corporal total (Fragoso & 
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Vieira, 1994 cit. por Gonçalves & Mourão, 2008). Pesquisas 

demonstraram que a gordura subcutânea, avaliada pelo método das 

pregas adiposas, é similar ao valor obtido nas imagens de ressonância 

magnética (Heyward Stolarczyk, 2000, cit. por Gonçalves & Mourão, 

2008). Hokenberry (2006) acrescentou, ainda, que as medidas do peso 

relativo e da estatura podem não ser capazes de distinguir, o tecido 

adiposo (gordura), do muscular e, que a medida da espessura das 

pregas cutâneas é conveniente e cada vez mais recomendada, para 

obter o índice de gordura corporal. 

Quando comparámos os géneros registaram-se diferenças 

significativas (p=.005), sendo que as raparigas apresentaram valores 

superiores de %MG (18.99±3.81), comparativamente aos rapazes 

(17.90±4.48) (quadro 2), talvez devido à ocupação de tempos livres de 

uma forma mais sedentária, como poderemos constatar ao longo do 

trabalho.   

Relativamente à comparação entre idades, percebemos que não 

existiram diferenças significativas no que diz respeito aos valores de 

%MG. 

 

Quadro 2 - %MG por género. 

 

 N Média 
Desvio 

Padrão 
Mín. Máx. 

Género Masculino 105 17.90 4.48 11.87 35.64 

Género Feminino 95 18.99 3.81 11.38 31.49 

*p=.005 

 
* Teste Mann-Whitney 
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IV.2. Estilos de vida 

 

IV.2.1. Atividade física desportiva 

Ao analisar a distribuição de tempo de atividade desportiva 

semanal e ao fim de semana, verificámos que havia uma grande 

diversidade de escolhas. Por esse motivo, agrupámos essas 

frequências por intervalos de tempo que nos pareceram lógicos 

mediante as atividades normalmente desenvolvidas pelas Câmaras 

Municipais e outras entidades com o mesmo objetivo. 

 

Quadro 3 – Atividade desportiva à semana e ao fim de semana. 

 

 

Tempo de atividade 

desportiva à semana 

(minutos) 

Tempo de atividade 

desportiva ao fim de semana 

(minutos) 

N % N % 

[30-45] 8 17 9 35 

[46-60] 20 42,5 16 61,5 

[61-90] 3 6,4 -- -- 

[91-120] 12 25,6 1 3,8 

[121-180] 4 8,5 -- -- 

Total 47 100,0 26 100 

Média 80.11 55,38 

Desvio Padrão 37.176 16,848 
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O quadro acima mostra-nos que apenas 23.5% (n=47) das 

crianças praticavam alguma atividade desportiva, durante a semana e, 

ainda menos, 13%, se exercitava ao fim de semana (n=26). Além disso, 

mais de metade dessas crianças treinava alguma atividade desportiva, 

apenas até 1 hora, 59.5% (n=28), à semana e a esmagadora maioria, 

96.5% (n=25), exercitava ao fim de semana. Estes dados levaram-nos 

a pensar que, além de serem poucas as crianças a realizarem alguma 

atividade desportiva, é também muito escasso o tempo que estas 

passam a fazê-lo (80.11±37.176 minutos durante a semana e 

55.38±16.848 minutos, ao fim de semana). Percebemos, ainda, que os 

resultados obtidos constataram uma correlação positiva (r=.206) entre a 

idade e a atividade desportiva à semana, não havendo, no entanto, 

qualquer diferença entre os géneros. 

Partindo destes números, podemos afirmar que a população em 

causa não investe muito nas atividades desportivas, talvez por ser 

muito nova. Por outro lado, se repararmos mais uma vez nos números 

anteriormente mencionados de excesso de peso e obesidade, 43.5%, 

há uma necessidade urgente de apostar neste tipo de atividades, assim 

como em atividades extracurriculares (AEC’s), não presentes nos 

infantários em causa. Tal como sugere Silva et al. (2007), relativamente 

aos níveis de condição e atividade físicas, é comum dizer-se que as 

crianças de hoje em dia apresentam níveis inferiores, servindo para 

justificar a prevalência elevada de obesidade infantil. 

 

IV.2.2. Ocupação dos tempos livres – Tv, computador 

e jogos eletrónicos 

Pela análise do quadro 4, verificámos que a grande parte das 

crianças em estudo via televisão nos seus tempos livres, durante a 

semana (93.9%, n=186) e, ao fim de semana (96.5%, n=192). O que 
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nos deixa mais preocupados é que a grande maioria fazia-o uma ou 

mais horas, tanto à semana (n=88, 44.4%), como ao fim de semana 

(n=143, 71.8%), apesar de não haver diferenças significativas em 

função do género e idade. Por serem elevados, estes valores são 

denunciadores de uma inatividade física por parte destes indivíduos, 

podendo encontrar-se associado à incidência da obesidade infantil, tal 

como é defendido por vários autores (Silva et al., 2007). 

 

Quadro 4 - Televisão à semana e ao fim de semana. 

 

 Tv semana Tv fim de semana 

N % N % 

Nenhuma 12 6,1 7 3,5 

Até 1 hora 98 49,5 49 24,6 

1 Hora 48 24,2 39 19,6 

2 Horas 36 18,2 56 28,1 

3 Horas 4 2,0 37 18,6 

4 Horas -- -- 10 5,0 

Mais de 5 horas -- -- 1 0,5 

Total 198 100,0 199 100,0 

 

 

Dos valores encontrados para o tempo passado com jogos 

eletrónicos, durante a semana, 13.7% (n=27) das crianças ocuparam 

os seus tempos livres com este tipo de jogos e ao fim de semana, este 

número ainda é mais elevado, 25.8% (n=51), deixando pouco espaço 

para brincadeiras mais ativas e saudáveis. 
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No seguimento daquilo que foi anteriormente confirmado, 

apercebemo-nos de uma correlação positiva (r=.320) entre a idade e o 

hábito de jogar jogos eletrónicos ao fim de semana, sendo que os 

rapazes passavam mais horas com esta ocupação do que as meninas. 

Também foram apuradas diferenças significativas entre o género e o 

hábito de jogar jogos eletrónicos à semana (p=.001) e ao fim de 

semana (p=.007) (quadro 6). Esta relação revelou-nos a tendência que 

as crianças do sexo masculino demonstraram para a ocupação dos 

tempos livres de uma forma inativa sendo, por isso, mais propício neste 

género, o desenvolvimento de obesidade infantil (Wang et al., 2002), 

embora ainda não se verificasse esta situação no nosso estudo. 

 

 

Quadro 5 – Jogos eletrónicos à semana e ao fim de semana por género. 

 

 

Jogos Eletrónicos à semana 
Jogos Eletrónicos ao fim de 

semana 

Nenhuma Até 1h 
Mais de 

1h 
Nenhuma Até 1h 

Mais de 
1h 

Género 

 

N 80 18 5 66 25 12 

% 77,7% 17,5% 4,9% 64,1% 24,3% 11,7% 

 

N 90 4 0 81 10 4 

% 95,7% 4,3% 0% 85,3% 10,5% 4,2% 

Total 
N 170 22 5 147 35 16 

% 86,3% 11,2% 2,5% 74,2% 17,7% 8,1% 

 p=.001* p=.007*  

 
* Teste Kruskal-Wallis 
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Concentrando-nos no tempo passado ao computador, 

verificámos que 22.3% (n=44) passou algum tempo com o computador 

durante a semana e, 37.4% (n=74), durante o fim de semana (quadro 

7). 

Os dados encontrados relativamente ao número de horas 

passadas ao computador pareceram baixos, talvez devido ao facto de 

não haver muito interesse despertado para este tipo de atividades, por 

“software” inadequado ou ainda imaturidade das habilidades motoras. 

Ainda assim, 44 (22.3%) crianças ocuparam algum tempo (>0 horas) à 

semana e 74 (37.4%) crianças ao fim de semana (quadro 7). 

Atendendo à idade das crianças em estudo, é de sublinhar que 

esse tempo que passaram ao computador (>0 horas por dia), foi 

associado, em estudos anteriores,  a valores superiores de adiposidade 

(Mendonza et al., 2007) e que contribuíram para o crescimento da 

obesidade infantil (cit. por Granville-Garcia et al, 2009). Provavelmente, 

são estes os fatores condicionantes da prevalência de obesidade e 

excesso de peso na população em estudo (43.5%).  
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Quadro 6 - Computador à semana e ao fim de semana. 

 

 Computador à 

semana 

Computador ao fim 

de semana 

N 

153 

% 

77,7 

N 

124 

% 

62,6 

     

Até 1 hora 38 19,3 56 28,3 

1 Hora 5 2,5 13 6,6 

2 Horas 1 ,5 5 2,5 

3 Horas -- -- -- -- 

Total 197 100,0 198 100,0 

 

 

Depois de compararmos o número de horas passadas ao 

computador à semana em função do género, verificámos diferenças 

significativas (p=.034), pelo que percebemos que o sexo masculino 

ocupa mais horas semanais ao computador do que o sexo feminino 

(quadro 8). Assim, apesar de não apresentarem valores superiores de 

%MG, os meninos estão mais expostos ao possível crescimento da 

obesidade infantil (Wang et al., 2002). 

Depois de compararmos esta vaiável em função da idade, não 

se verificaram diferenças significativas. 
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Quadro 7 - Computador à semana por género. 

 
* Teste Kruskal-Wallis 

 

 

 

IV.2.3. Ocupação dos tempos livres – Brincar 

No quadro 9 confirmámos que, 99.5% das crianças ocupava os 

seus tempos livres durante a semana e ao fim de semana com 

atividades mais sedentárias e caseiras (n=96), como por exemplo, ler, 

fazer puzzles, brincar com bonecas. Comparando com as frequências 

do tempo ocupado com brincadeiras mais ativas, como correr, saltar, 

jogar à bola, verificámos que, 16.8% das crianças não o fez (n=33) 

durante a semana e 4%, ao fim de semana (n=8). Além destes valores, 

é de salientar que haviam mais crianças a ocuparem sedentariamente 

os seus tempos livres à semana (2%, n=4) e ao fim de semana (25.7%, 

n=51), durante mais horas (igual ou superior 4), do que atividades mais 

enérgicas, tanto à semana (2.5%, n=5), como ao fim de semana 

(22.2%, n=44), apesar de não se terem verificado diferenças 

significativas em função do género e idade. 

 

 Computador à Semana 

Total  

Nenhuma 
Até 1 

hora 

Mais de 1 

hora 

Género 

 
N 73 26 4 103 

p=.034* 
% 70,9% 25,2% 3,9% 100% 

 

N 80 12 2 94 

% 85,1% 12,8% 2,1% 100% 

Total N 153 38 6 197  

% 77,7% 19,3% 3,0% 100% 
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Quadro 8 - Brincar (ler, puzzles, bonecas) e brincadeiras (correr, saltar, jogar), 

à semana e ao fim de semana. 

 

 
Brincar à 

semana 

Brincar ao fim 

de semana 

Brincadeiras 

à semana 

Brincadeiras 

ao fim de 

semana 

N % N % N % N % 

Nenhuma 1 0,5 1 0,5 33 16,8 8 4,0 

Até 1 hora 75 38,1 14 7,1 83 42,1 26 13,1 

1 Hora 53 26,9 22 11,1 41 20,8 42 21,1 

2 Horas 53 26,9 65 32,8 27 13,7 50 25,1 

3 Horas 11 5,6 45 22,7 8 4,1 29 14,6 

4 Horas 1 0,5 24 12,1 3 1,5 22 11,1 

Mais de 5 horas 3 1,5 27 13,6 2 1,0 22 11,1 

Total 197 100 198 100 197 100 199 100 

 

 

Verificámos, também, que as crianças preenchiam os seus 

tempos livres com atividades mais enérgicas, durante mais tempo, à 

semana do que ao fim de semana, o que se torna um pouco 

contraditório, visto que o fim de semana seria o período em que têm 

mais tempo disponível para estas atividades e sem “obrigações” (por 

exemplo, infantário). Ainda assim, passavam tempo excessivo em 

atividades mais sedentárias (99.5%), tanto à semana, como ao fim de 

semana, enquanto em brincadeiras ativas, apenas 83.2% das crianças 

o fazem durante a semana (n=164) e 96%, ao fim de semana (n=191). 
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Este lazer inativo coopera na diminuição do gasto calórico diário 

(cit. por Mello et al., 2004), fator que contribuiu para o crescimento da 

obesidade infantil (Escobar & Valente, 2007; Taddei, 1993, cit. por 

Granville-Garcia et al., 2009). 

 

 

IV.2.4. Hábitos alimentares 

Relativamente aos hábitos alimentares das crianças estudadas, 

a maioria realizava 5 refeições diárias (56.3%, n=111), e 10.7% mais de 

5 refeições (n=21), no entanto ainda havia 32.5% das crianças (n=64) 

que fazia apenas 4 refeições por dia, e, ainda, 1 criança que fazia 

apenas 3 refeições por dia (0.5%) (quadro 10). Pela análise destes 

valores, podemos concluir que as frequências que se referem às 5 e 

mais de 5 refeições diárias, e mesmo a média de refeições encontrada, 

estão muito longe da desejada plenitude por parte da Direção Geral de 

Saúde (DGS, 2005), que defendeu que as crianças deviam realizar 5 a 

6 refeições distribuídas ao longo do dia. 

 

 

Quadro 9 – Número de refeições por dia. 

 

 N % 

3,00 1 0,5 

 4,00 64 32,5 

 5,00 111 56,3 

 Mais de 5 21 10,7 

 Total 197 100 
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Na nossa amostra, certificámo-nos que a esmagadora maioria 

tomava o pequeno-almoço (99.5%, n=199), no entanto, existia uma 

criança (0.5%) que não o fazia e, segundo o que os autores defendiam, 

Triches & Giugliani (2005), a omissão do pequeno-almoço era uma das 

práticas específicas significativamente associadas à obesidade, logo 

deveríamos dar especial importância a esta criança e aos valores que 

poderá apresentar relativos ao excesso de peso e obesidade. 

Nos quadros 11 e 12 observou-se a frequência semanal do 

consumo de alimentos saudáveis (sumos de fruta, sopa de legumes, 

saladas e leite) e de alimentos pouco saudáveis (refrigerantes, ice-tea, 

bolos/bolachas/biscoitos, chocolates/bombons/gomas, hambúrgueres, 

pizas). 

 

Quadro 10 - Frequência de consumo de alimentos saudáveis. 

 

 

A percentagem de crianças que nunca, ou raramente, bebia 

sumos de fruta era de 38% (n=74), enquanto as restantes crianças vão 

consumindo diária ou semanalmente. Assim, o consumo de sumos de 

 

 

Sumos de fruta Sopa Saladas Leite 

N % N % N % N % 

Nunca ou raramente 

Semanal 

Diário 

Total 

74 

85 

36 

195 

37,9 

43,6 

18.5 

100,0 

3 

17 

179 

199 

1,5 

8,5 

89.9 

100 

45 

42 

112 

199 

22,6 

21,1 

56.3 

100 

5 

4 

191 

200 

2,5 

2 

95.5 

100 
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fruta ajudaria a chegar ao número recomendado por Rodrigues (2006), 

de 3 porções ou 400g (Gregório et. al., 2010) diárias, ao mesmo tempo 

que assegurava uma dose adequada da maioria dos micronutrientes, 

fibras e outras substâncias essenciais (WHO, 2009). 

Apesar de mais de metade das crianças consumir sopa de 

legumes (89.9%, n=179), 1 a 3 vezes por dia, existiam 3 crianças 

(1.5%) que afirmavam que nunca ou raramente o faziam, números 

bastante preocupantes, visto que a sopa é um prato rico em nutrientes 

essenciais à satisfação da fome e necessidades do organismo, para 

um crescimento pleno e saudável, que ajuda também na prevenção do 

excesso de peso e obesidade. 

A distribuição das frequências no hábito de comer saladas foi 

feita da seguinte forma: 22.6% das crianças (n=45), nunca ou 

raramente acompanhava as suas refeições com salada, enquanto os 

restantes 77.4% (n=154) o fazia pelo menos uma vez por semana. 

Relativamente à ingestão de leite, 5 crianças (2.5%) nunca ou 

raramente tomavam leite, enquanto as restantes 97.5% faziam-no pelo 

menos 2 a 3 vezes por semana. 

Pela análise do quadro 11, percebemos que as percentagens 

relativas ao consumo de alimentos saudáveis ficaram aquém do que 

seria desejado - o consumo de uma ampla variedade de frutas, 

verduras, assegurava uma dose adequada da maioria dos 

micronutrientes, fibras e outras substâncias essenciais (WHO, 2009). 

Tal facto levou-nos a pensar que haveria demasiado espaço para erros 

alimentares, podendo comprometer o crescimento saudável das 

crianças em estudo. 
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No que se refere à ingestão de alimentos pouco saudáveis 

(quadro 12), a distribuição das frequências era feita da seguinte forma: 

63.1% (n=125) das crianças bebiam refrigerantes, enquanto apenas 

36.9% (n=73) não o fazia. 

O ice-tea era bebido por 70.8% das crianças (n=138) 

diariamente, enquanto apenas 29.2% das crianças (n=57) não tinham 

por hábito fazê-lo. 

Apesar de 30.6% (n=59) das crianças não ter o hábito de comer 

pizas, ainda existiam 69.4% (n=134) que o faziam regularmente. 

Percebemos, também que, embora os valores relativos ao não 

consumo, ou consumo raro de pizas, serem elevados em todas as 

idades – próximo dos 100% - exceto nas crianças com 6 anos (76%, 

n=19), verificámos que os valores apurados para os consumos diários e 

semanal, são crescentes. Atendendo às idades presentes na amostra, 

podemos verificar que se trata de uma faixa etária muito jovem e que, 

por isso, não deveria haver qualquer relação com alimentos como 

pizas, ou outro tipo de alimentos industrializados de maior densidade 

energética, em detrimento de alimentos processados domesticamente. 

Estando, por isso, expostos a um maior risco de obesidade, quer na 

infância (Escobar & Valente, 2007; Taddei, 1993, cit. por Granville-

Garcia et al., 2009), como a sua persistência na idade adulta (WHO, 

2000; Heaton-Harris, 2007). 

Apenas 34.5% das crianças disse nunca comer hambúrgueres, 

porém, mais de metade consumia várias vezes por semana (65.5%, 

n=129). Estes valores levaram-nos a pensar que, mesmo que a grande 

maioria das crianças em estudo não tivesse o hábito de comer 

regularmente este tipo de comida, ainda existiam elevadas 

percentagens associadas ao seu consumo. Isto tornou-se mais 
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preocupante, principalmente se tivermos em consideração que, nos 

dias de hoje, os hambúrgueres são altamente associados ao “fast food“ 

e, mediante o que foi anteriormente defendido por vários autores, o 

consumo calórico tem derivado predominantemente de alimentos 

processados, de alta densidade energética, com elevados teores de 

lípidos e hidratos de carbono simples (Young & Nestlé, 2002; DGS, 

2005), com energia densificada e de géneros alimentícios 

nutricionalmente pobres, estando na origem de doenças crónicas, 

como a obesidade (OMS, 2003). 

O consumo de bolos/bolachas/biscoitos, não era feito apenas 

por 1 (0.5%) criança, as restantes comiam com regularidade (n=198, 

99.5%). 

O consumo de chocolates/bombons/gomas era feito pela grande 

maioria das crianças (95.9%, n=188), havendo apenas 8 (4,1%) 

crianças que nunca o fazia. 

 Depois de analisados estes valores, verificámos que uma 

grande parte das crianças em estudo preferia alimentos industrializados 

de maior densidade energética, em detrimento de alimentos 

processados domesticamente e que, segundo alguns autores 

anteriormente mencionados, são fatores diretamente relacionados com 

o crescimento da obesidade infantil (Escobar & Valente, 2007); Taddei, 

1993, cit. por Granville-Garcia et al., 2009). Por este motivo, podemos 

confirmar que estas crianças adotaram péssimos hábitos alimentares 

estando, por isso, a expor o próprio organismo a uma alimentação 

errada, pondo em causa a sua saúde e bem-estar, atualmente e 

também no futuro, enquanto adultos. 

Fizemos também uma recolha da quantidade de peças de fruta, 

ingerida em média diariamente, e percebemos que 1 peça de fruta é a 
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quantidade mínima e a máxima de 15 (2.50±2.461 porções), estando 

estes valores um pouco abaixo do valor acima recomendado, 3 porções 

por dia (Rodrigues, 2006). Verificámos que algumas respostas foram 

dadas possivelmente a pensar no consumo semanal de fruta e, por 

isso, retirando as respostas relativas aos números mais elevados 

(8,10,11 e 15), a média correspondeu a 1.91±0.77, valores bastante 

inferiores ao recomendado, que tornam também o nosso resultado 

mais próximo e fiel da realidade alimentar das crianças em estudo. 

Além destes números, é importante referir que, de entre as crianças 

que responderam a esta pergunta, 2 (1%), não tinham por hábito comer 

fruta diariamente. O que nos pareceu ser um valor aparentemente 

irrelevante. Foi, no entanto, um valor bastante preocupante, visto que 

tanto a OMS/FAO, como Gregório et. al (2010), recomendam a 

ingestão de frutas para a prevenção de doenças crónicas, como 

obesidade. 

 

Quadro 11 - Frequência de consumo de alimentos pouco saudáveis. 

 

 Refrigerantes Ice-tea Pizas Hambúrgueres Bolos Chocolates 

N % N % N % N % N % N % 

Nunca ou 

raramente 
165 83,3 130 66,7 177 91,7 181 91,9 37 18,6 98 50 

Semanal 29 14,6 46 23,6 15 7,8 15 7,6 87 43,7 80 40,8 

Diário 4 2 19 9,7 1 0,5 1 0,5 75 37,7 18 9,2 

Total 198 100 195 100 193 100 197 100 199 100 196 100 
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No quadro 13, verificámos a distribuição das frequências 

relativas às crianças que viam televisão aquando das refeições.  

Podemos reparar que as frequências das crianças que viam 

televisão foi, na generalidade, superior à das crianças que nunca via 

televisão, exceto nas refeições do almoço – as crianças que viam 

televisão correspondiam a 39.3% (n=77) e, as que não viam, de 60.7% 

(n=119) – e ao lanche –, que a percentagem de crianças que via 

televisão era de 39% (n=76) e a que não via era de 61% (n=119). Nas 

restantes refeições, a percentagem de crianças que via televisão 

superava a percentagem das que não viam. 

 

 

Quadro 12 – Hábito de ver televisão às refeições. 

 

 
Pequeno-

almoço 
Almoço Lanche Jantar 

N % N % N % N % 

Nunca 85 42,7 119 60,7 119 61,0 73 36,7 

Só ao fim de semana 38 19,1 65 33,2 57 29,2 22 11,1 

1 a 2 vezes/semana 12 6,0 8 4,1 9 4,6 23 11,6 

2 a 3 vezes/semana 10 5,0 1 0,5 4 2,1 14 7,0 

Todos os dias 54 27,1 3 1,5 6 3,1 67 33,7 

Total 199 100 196 100 195 100 199 100 

 

 

Acreditámos que esta regra se verificava pelo facto de, tanto a 

hora de almoço, como a do lanche, coincidirem com a hora em que as 
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crianças se encontravam nos jardins de infância e, como tal, não têm 

acesso à televisão. Admitimos, ainda, que as elevadas percentagens 

de crianças que viam televisão enquanto faziam as refeições, 

principalmente ao pequeno-almoço e jantar, podiam ter um risco direto 

acrescido de obesidade, defendido em vários estudos anteriores (Rossi 

et al., 2010). Além deste motivo, a parte social e de convívio familiar 

também é negligenciada visto que, com o tempo que as crianças de 

hoje passam nos jardins de infância, as refeições como o pequeno 

almoço e jantar, passadas com a família, deviam ser aproveitadas em 

pleno, ao contrário do que a regra verificada nos mostra. 

Embora tivéssemos comparado os hábitos alimentares em 

função da idade e do género, não se verificaram diferenças 

significativas. 
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V. CONCLUSÕES 

 

 

Neste capítulo apresentámos as conclusões relativas aos objetivos 

anteriormente propostos neste trabalho. 

Considerados os resultados obtidos na amostra estudada, 

concluímos que, consistentemente com outros estudos, foi encontrada 

uma alta prevalência de excesso de peso e obesidade. 

A prevalência de obesidade encontrada foi de 14.5% e, de excesso 

de peso, de 29%, ou seja, um total de 43.5% das crianças estavam 

acima do peso ideal para a sua idade. 

Quando comparámos %MG relativamente em função dos géneros, 

verificámos diferenças significativas (p=.005), as meninas 

apresentaram valores médios superiores de %MG (18.99±3.81), 

comparativamente com os meninos (17.90±4.48), embora não 

encontrássemos diferenças relativamente à idade. 

Quanto aos hábitos de atividade física desportiva, não existiram 

diferenças significativas entre os géneros, embora os meninos 

praticassem, mais e com maior frequência, atividade física desportiva, 

do que as meninas, à semana. Além disso, os resultados obtidos 

constataram uma correlação positiva (r=.206) entre a idade e a 

atividade desportiva à semana. 

No que diz respeito à ocupação dos tempos livres, avaliámos a 

forma como estas crianças os aproveitavam, e dividimos em dois 

grandes grupos: o grupo dos aparelhos eletrónicos e o grupo das 

brincadeiras sem este tipo de equipamentos. 
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Relativamente ao primeiro grupo, percebemos que a 

esmagadora maioria das crianças ocupava-os vendo televisão, apesar 

de não termos encontrado diferenças significativas relativamente ao 

género e idade. Também não encontrámos diferenças significativas 

quando comparámos o hábito de ver televisão às refeições em função 

da idade e do género. No que diz respeito aos jogos eletrónicos, 

verificámos uma correlação positiva (r=.320) em função da idade, e 

diferenças significativas entre o género e esta ocupação à semana 

(p=.001) e ao fim de semana (p=.007), os meninos demonstraram 

maior interesse por esta atividade relativamente às meninas. Depois de 

compararmos o número de horas passadas ao computador à semana 

em função do género, verificámos diferenças significativas (p=.034), 

pelo que percebemos que, também neste caso, os meninos ocupam 

mais horas semanais ao computador do que as meninas. Assim, 

apesar de não apresentarem valores superiores de %MG, os meninos 

estão, segundo alguns autores, mais expostos ao possível crescimento 

da obesidade infantil, por ocuparem os seus tempos livres com 

aparelhos eletrónicos. 

No que é relativo ao segundo grupo, não foram encontradas 

diferenças significativas em função do género e idade. Apesar disso, 

verificámos que havia mais crianças a ocuparem sedentariamente os 

seus tempos livres e durante mais horas (igual ou superior 4), tanto à 

semana como ao fim de semana, do que atividades mais enérgicas. 

Embora tivéssemos comparado os hábitos alimentares em 

função da idade e do género, não se verificaram diferenças 

significativas. Apesar disso, apurámos frequências bastante 

expressivas e percebemos que as percentagens relativas ao consumo 

de alimentos saudáveis ficam aquém do que foi anteriormente 

recomendado pela OMS (WHO, 2009). No que se refere aos alimentos 
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pouco saudáveis, verificámos que uma grande parte das crianças em 

estudo preferia alimentos industrializados de maior densidade 

energética, em detrimento de alimentos processados domesticamente, 

estando, assim, a expor o próprio organismo a uma alimentação 

errada, pondo em causa a sua saúde e bem-estar, atualmente e 

também no futuro, enquanto adultos. 

Perante estes resultados torna-se indispensável atuar sobre os 

comportamentos que contribuem para o excesso de peso e obesidade 

das crianças, de forma a mudar o rumo destas tendências.  

É importante dar às crianças, desde cedo, maiores 

oportunidades para a prática de atividades físicas, para que os nossos 

jovens adotem estilos de vida mais ativos e saudáveis, de forma a se 

traduzirem numa maior qualidade de vida. 

 Por fim, acreditando nos resultados encontrados no estudo, 

esperamos que venham a surgir propostas e programas, por parte dos 

governos, das organizações sociais e familiares, escolas, destinando 

um espaço maior ao profissional de Educação Física, para o 

desenvolvimento de atividades profiláticas, voltadas à 

consciencialização dos benefícios de um estilo de vida ativo para as 

crianças, a fim de que tenham, no presente e no futuro, uma vida mais 

saudável.  
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V.1. Propostas Futuras 

 

 

Após a realização deste estudo, parece-nos pertinente a 

apresentação de algumas sugestões futuras neste âmbito. Assim 

propomos: 

1) Arranjar instrumentos que permitam medir, com maior 

fiabilidade, os hábitos alimentares das crianças e jovens, 

nomeadamente as quantidades;  

2) Realizar um estudo longitudinal, com o mesmo objetivo, no 

sentido de verificar se os fatores que influenciam a 

prevalência da obesidade, se mantêm ou modificam nas 

diferentes fases de desenvolvimento das crianças e jovens; 

3) Determinar a variação associada ao contraste urbano – 

rural;  

4) Continuar a repetir o estudo na mesma área geográfica para 

apreciar a tendência secular de crescimento. 
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Questionário 

 

 

 

Exame Antropométrico 

 

Escola/ JI_________________________________________________ 

Data Observação___/___/____         Data Nascimento___/___/_____ 

1. Masculino      2. Feminino Idade____ anos Sexo 

 

Prega Tricipital __________mm 

Prega Subescapular __________mm 

 

 

 

Dados Biográficos 

 

O seu filho(a) pratica alguma atividade desportiva num clube ou outra 

associação desportiva, nos seus tempos livres? 

1. Sim     2. Não 
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Se respondeu Sim, preencha, por favor, o quadro seguinte, 

descrevendo essas atividades, indicando quantas vezes por semana e 

o número de horas ou minutos da atividade praticada pelo(a) seu 

filho(a). 

  Dias úteis 
Fim de 
semana 

Atividades 
(futebol, andebol, dança, 

natação) 

 
 
 

Nº vezes 
por semana 

Tempo 
(horas/min.) 

Tempo 
(horas/min.) 

     

     

     

     

 

 

Indique o tempo que a criança passa a ver Televisão durante a 

semana e ao fim de semana (assinalar com X). 

 Dias úteis Fim de semana 

 
 
 

 Nenhuma  Nenhuma 

  Até 1 hora  Até 1 hora 

  1 Hora  1 Hora 

  2 Horas  2 Horas 

  3 Horas  3 Horas 

  4 Horas  4 Horas 

  + 5 Horas  + 5 Horas 
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Indique o tempo que a criança passa ao Computador e a jogar Jogos 

Eletrónicos durante a semana e ao fim de semana (assinalar com X). 

 

 

Indique o tempo que a criança passa a Brincar em atividades como ler, 

fazer puzzles, brincar com bonecas (os), carros (assinalar com X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Computador 

 Dias úteis Fim de semana 

 
 
 

 Nenhuma  Nenhuma 

  Até 1 hora  Até 1 hora 

  1 Hora  1 Hora 

  2 Horas  2 Horas 

  3 Horas  3 Horas 

  4 Horas  4 Horas 

  + 5 Horas  + 5 Horas 

 
Jogos Eletrónicos 

(PlayStation/outros) 

 Dias úteis Fim de semana 

 
 
 

 Nenhuma  Nenhuma 

  Até 1 hora  Até 1 hora 

  1 Hora  1 Hora 

  2 Horas  2 Horas 

  3 Horas  3 Horas 

  4 Horas  4 Horas 

  + 5 Horas  + 5 Horas 

 
Brincar (ler, puzzles, brincar com 

bonecas…) 

 Dias úteis Fim de semana 

 
 
 

 Nenhuma  Nenhuma 

  Até 1 hora  Até 1 hora 

  1 Hora  1 Hora 

  2 Horas  2 Horas 

  3 Horas  3 Horas 

  4 Horas  4 Horas 

  + 5 Horas  + 5 Horas 
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Indique o tempo que a criança passa com Brincadeiras ativas como 

correr, saltar, jogar à bola, jogar às escondidas, andar de bicicleta, 

trepar às árvores… atividades que o façam correr (assinalar com X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante cada uma das seguintes refeições, indique se o seu 

filho(a) vê ou não televisão (assinalar com X na opção escolhida). 

 

 
Nunca 

Só ao fim 
de semana 

1 a 2 
vezes/semana 

2 a 3 
vezes/semana 

Todos os 
dias 

Pequeno-
almoço 

     

Almoço      

Lanche      

Jantar      

 

 Brincadeiras Ativas  

 Dias úteis Fim de semana 

 
 
 

 Nenhuma  Nenhuma 

  Até 1 hora  Até 1 hora 

  1 Hora  1 Hora 

  2 Horas  2 Horas 

  3 Horas  3 Horas 

  4 Horas  4 Horas 

  + 5 Horas  + 5 Horas 
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Quantas refeições toma por dia o seu filho(a) (falamos de pequeno 

almoço, almoço, lanche, jantar, etc)? 

      1          2          3           4          5            mais de 5 

 

 
Nunca Raramente 

1x/ 
semana 

2-3x/ 
semana 

1x/ dia 2-3x/ dia 

Refrigerantes 
(coca-cola, 
sumos com gás, 
etc.) 

      

Ice-tea 
      

Sumos de fruta 
      

Bolos, bolachas, 
biscoitos 

      

Chocolates, 
bombons, gomas 

      

Hambúrgueres 
      

Pizas 
      

Sopa de legumes 
      

Saladas 
      

Leite 
      

 

Na última semana, quantas peças de fruta o seu filho(a) comeu em 

média por dia? ___________ 

O seu filho costuma tomar pequeno-almoço em casa? 

  1. Sim                 2. Não 
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