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Introdução

Este livro nasce da minha experiência profissional, enquanto 
nutricionista e enquanto mãe. Como nutricionista, vivo de perto 
a necessidade de promover uma alimentação e hábitos de vida 
saudáveis junto da comunidade. Há vários anos que trabalho 
com crianças e adolescentes, que, ano após ano, parecem enraizar 
hábitos cada vez menos saudáveis: é dada preferência a refeições 
e a alimentos processados, as bebidas açucaradas são ingeridas 
sempre que possível, os doces são consumidos diariamente e, até, 
várias vezes ao dia. Por outro lado, os legumes, a fruta e até a água 
são descurados. Sem esquecer a problemática do sedentarismo e as 
horas que estas crianças passam a jogar videojogos ou a ver tele-
visão. Estes são alguns dos hábitos que precisam de ser alterados.

Enquanto mãe, tenho a certeza de que todos os pais desejam 
o melhor para os seus filhos, mas também é verdade que são 
constantemente confrontados com as exigências profissionais,  
a falta de tempo, o marketing, a opinião dos amigos e familiares, 
os mitos, a falta de informação, etc., e, por vezes, perdem -se 
nesta batalha que é tentar oferecer as melhores e mais saudáveis 
opções aos seus filhos.

O meu objetivo com este livro é dar -lhe a conhecer ferramen-
tas para utilizar em sua casa, com a sua família, para que todos 
sejam saudáveis. Descodificar a informação, orientar para as 
escolhas mais acertadas, apresentar opções práticas e saborosas 
para que a alimentação seja vista por todos como um prazer 
que pode ser partilhado todos os dias. Mesmo em dias de festa!
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A alimentação na infância tem de ser encarada como algo 
essencial ao crescimento saudável da criança. Deve fornecer 
os nutrientes necessários e um aporte calórico equilibrado em 
cada idade. 

Quando uma mulher está grávida e muda alguns dos seus 
comportamentos alimentares, tornando-os mais saudáveis, 
consciente do impacto que isso terá no feto, mostra-nos que 
está empenhada em proporcionar o melhor em termos nutri-
cionais ao seu bebé. Igualmente quando decide amamentar, 
conhecendo todos os benefícios que tal prática oferece ao bebé, 
quer a curto, quer a longo prazo. Também, quando não lhe é 
possível amamentar e procura o melhor leite adaptado, que 
forneça a quantidade de nutrientes que necessita e que não 
provoque cólicas. O mesmo acontece aquando a introdução 
dos primeiros alimentos e principalmente no primeiro ano de 
vida, os pais parecem consciencializados para a importância  
de lhes oferecerem uma alimentação saudável. Preocupam-se 
com a ordem em que oferecem os alimentos, compram alimentos 
frescos, da época, biológicos, etc.

Contudo, tudo isto parece um vislumbre à medida que o 
tempo passa. As sopas já não são obrigatórias, tendendo mesmo 
a desaparecer, as refeições de fast‑food e os alimentos açuca-
rados começam a entrar em força na alimentação. Bem sei 
que o marketing alimentar tem um impacto muito grande nas 
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nossas vidas e das nossas crianças, levando os pais muitas 
vezes a comprar estes alimentos e que as crianças consomem 
não só em dias especiais, mas muitas vezes todos os dias e 
até várias vezes ao dia. Aqui entra a importância de saber ler 
e interpretar os rótulos dos alimentos e também ensinar as 
crianças a fazê-lo para que todos possam fazer escolhas em 
consciência. 

É preciso alertar os pais para alguns hábitos pouco positivos 
em relação à alimentação, como seja utilizar a comida como 
recompensa, porque os pais chegaram tarde a casa, tiveram de 
ir trabalhar durante o fim de semana, as crianças tiveram boas 
notas na escola, etc. A maioria das vezes, esta compensação 
é associada a fast‑food ou doces, mas porquê? Sei que muitas 
vezes isto acontece porque os pais estão cansados e sem paciên-
cia, com falta de ideias e criatividade. Esta atitude, no entanto, 
acaba por ser uma falsa recompensa, pois não se oferece nada 
de bom. Uma refeição saudável, uma ida ao parque, à piscina 
ou à praia seriam alternativas melhores. Outra questão são as 
refeições em família, que deverão ser momentos importan-
tes de partilha, sendo que na maioria das vezes o jantar é o 
único momento de reencontro familiar. Contudo, muitas vezes,  
as famílias jantam separadas, mesmo que estejam na mesma 
casa e abusam da utilização da televisão e dos tablets, princi-
palmente os mais novos. 
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Por tudo isto, é urgente alterar estes hábitos e promover outros 
que sejam saudáveis para as crianças e para as suas famílias.  
É preciso que as famílias tenham noção de que comer bem não 
é mais caro, nem mais difícil e é muito mais saboroso e colorido; 
além de que pode ser divertido cozinhar e preparar as refeições 
com os mais pequenos. 

É importante não esquecer que as crianças são seres de hábi-
tos e aqueles que são adquiridos na infância são os que tomam 
como os mais corretos e que levarão consigo vida fora até à 
idade adulta, sendo que nessa altura partilharão aquilo que 
conhecem com a geração seguinte. 

As consequências dos maus hábitos alimentares são graves, 
difíceis de reverter e algumas são mesmo definitivas, tais como a 
diabetes, as doenças cardiovasculares, a obesidade, entre outras, 
razão pela qual nos últimos anos tem sido atribuído um maior 
destaque às questões relacionadas com a malnutrição infantil 
dada a sua relevância e o seu impacto no desenvolvimento das 
crianças.

Na Europa e também em Portugal, a malnutrição revela -se 
essencialmente através da problemática do excesso de peso. 
Sabe -se que Portugal é um dos países da Europa com maior 
prevalência de pré -obesidade e obesidade entre as crianças,  
a par com outros países do sul da Europa, como Espanha, Itália, 
Malta ou Grécia.
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Dados do estudo COSI Portugal* indicam que, em 2018,  
a prevalência de excesso de peso (pré -obesidade + obesidade) 
em crianças dos 6 aos 8 anos de idade foi de 29,6% e destes, 12% 
apresentavam obesidade.

Ainda assim, Portugal tem vindo a trabalhar ativamente para 
reduzir estes números e a prova disso é que, nos últimos 11 anos, 
tem -se vindo a verificar uma tendência invertida nas prevalên-
cias de excesso de peso e de obesidade infantil. Verificou -se de 
2008 para 2019 uma redução de 8,3% na prevalência de excesso 
de peso e 3,3% na de obesidade infantil. Portugal tem, assim, 
vindo a reposicionar -se nos gráficos europeus, afastando -se dos 
países com valores mais elevados de excesso de peso.

Esta tendência invertida mostra que, por um lado, estes números 
devem ser vistos como uma chamada de atenção para os pais e 
educadores, sendo necessário tomar medidas e precauções durante 
a infância e a adolescência, caso contrário estas crianças serão 
adultos obesos com todas as consequências que tal acarreta. Mas, 
por outro lado, prova que intervindo é possível causar um impacto 
muito positivo na melhoria do estado nutricional das crianças.

* Estudo Childhood Obesity Surveillance Initiative da OMS/Europa coordenado cientifi-
camente pela Doutora Ana Rito em Portugal, integrado numa rede no sistema europeu 
de vigilância nutricional infantil, no qual participam 43 países da Região Europeia da 
OMS, e constitui por excelência o estudo principal que providencia dados de prevalência 
de baixo peso, excesso de peso e obesidade de crianças portuguesas dos 6 aos 8 anos.
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O estado nutricional  
infantil

Antes de passar à prática, é preciso perceber se a criança se 
encontra em risco de ter excesso de peso.

Nas consultas de vigilância da saúde infantil e juvenil,  
as crianças são pesadas e a sua estatura é medida. Perante 
os valores apresentados, o profissional de saúde avalia se o 
crescimento está dentro do esperado ou não. Estas consultas 
são importantes para que se possa verificar o crescimento e 
o desenvolvimento da criança, através da recolha dos dados 
antropométricos e outros referentes ao desenvolvimento físico, 
psíquico e social, que são registados no Boletim de Saúde 
Infantil e Juvenil e que permitem um seguimento mais atento 
da criança. O problema é muitas vezes perceber exatamente 
o que significam estas medidas e o objetivo dos gráficos, por 
isso vamos esmiuçar esta questão.
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Analisar as curvas  
de crescimento

Para se proceder à análise do estado nutricional é necessário 
realizar a medição do peso e da altura (ou comprimento)* da 
criança. Nenhum destes dados deve ser interpretado isolada-
mente, correndo -se o risco de se fazer uma avaliação muito 
pouco ou mesmo nada rigorosa.

Depois de medir o peso e a altura da criança, o profissional 
de saúde regista -os no boletim, mais precisamente nos grá-
ficos das curvas de crescimento, que são desenvolvidos pela 
Organização Mundial da Saúde e considerados pela Direção-
-Geral da Saúde um instrumento fundamental para monitorizar 
o estado nutricional e o crescimento de crianças e adolescentes 
em Portugal.

* Altura e comprimento são parâmetros ligeiramente diferentes. O comprimento é 
mais adequado a crianças desde o nascimento até aos 23 meses, deve ser medido com 
a criança deitada, sobre uma mesa antropométrica ou com uma régua antropométrica 
numa superfície plana. A altura é utilizada a partir dos 24 meses e a criança deve ser 
medida em pé com um estadiómetro.
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Este registo permite aos profissionais de saúde comparar 
os parâmetros de avaliação do crescimento da criança com os 
respetivos valores de referência para a população em geral, 
mas é igualmente importante que os pais saibam interpretá -los, 
de forma a evitarem expetativas desadequadas e ansiedades 
injustificadas. Passo a explicar:

Para cada género, feminino ou masculino, irá encontrar qua-
tro curvas:

  Comprimento/altura;

  Peso;

  Índice de Massa Corporal (IMC);

  Perímetro cefálico: do nascimento até aos 2 anos.

Daremos principal importância, para o tema, aos três pri-
meiros parâmetros.

O pediatra irá registar (com um ponto ou uma cruz) o local 
onde se cruza a linha da idade da criança com o parâmetro 
que está a medir (peso ou altura). Esse local indica o percentil* 

* É cada uma das 100 partes iguais de um conjunto estatístico ordenado.
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em que a criança se encontra relativamente a esse mesmo 
parâmetro.

Os percentis permitem a comparação do crescimento de uma 
criança com a média das crianças da mesma idade, e avaliar o 
seu próprio crescimento através da comparação com os dados 
recolhidos nas consultas anteriores.

Por exemplo, se o profissional de saúde indicar que a criança 
está no percentil 15 da altura, significa que, em 100 crianças 
saudáveis com a mesma idade e sexo, 85 serão mais altas e 14 
serão mais baixas do que ela.

Mais importante do que a comparação de uma criança com 
a média estabelecida pela curva é a proporção entre os valo-
res (peso e altura) e a sua evolução, ou seja, se os indicadores 
peso e altura estão adequados entre si e se são equilibrados ao 
longo do tempo, embora seja normal ocorrerem acelerações  
e desacelerações.

Estes dados merecem particular atenção se a sua criança apre-
sentar uma significativa descida ou subida nos seus percentis 
ao longo do tempo. 
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4 porções custo

PRATOS PRINCIPAIS 167

Preparação: 
Aloure a cebola e os alhos no azeite e junte o alho -francês e os espinafres. Quando 

os espinafres estiverem murchos, adicione o feijão e tempere com sal, pimenta e as 
especiarias. Deixe apurar e junte os coentros picados (reserve alguns para servir no 
final) e os ovos. Deixe escalfar os ovos, finalize com os restantes coentros frescos 
e sirva quente.

Ovos à marroquina

Ingredientes:

Dica da nutricionista:
Os ovos podem substituir a carne ou o peixe, são ricos em proteína e com um teor muito 
reduzido de gordura. Ao contrário do que se pensa, o colesterol presente na gema  
do ovo, tem pouco impacto nos níveis de colesterol sanguíneo.

  200 g de cebola picada
  2 dentes de alho picados
  3 c. de sopa de azeite
  1 alho -francês laminado
  150 g de folhas de 

espinafres
  500 g de feijão -manteiga 
cozido
  Sal e pimenta q.b.
  1 c. de chá de mistura  

de especiarias 
marroquinas
  1 molho de coentros
  4 ovos
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8 unidades custo

SOBREMESAS, BOLOS E DOCES 177

Preparação: 
Esmague as bananas e misture -as com a aveia, os ovos, a canela e as sementes  

de chia. Deixe repousar durante cerca de 15 minutos.
Faça as panquecas numa frigideira antiaderente, sem usar gordura, e reserve -as 

quentes.
Prepare o coulis: triture os morangos e as amoras, lavados e escorridos juntamente 

com o mel e a hortelã ou manjericão e reserve no frio.
Sirva as panquecas regadas com o coulis fresco, uma colherada de iogurte (se desejar) 

e fruta fresca a seu gosto.

Panquecas de banana com coulis  
de morangos e fruta fresca

Ingredientes:

Dica da nutricionista:
Uma opção de pequeno-almoço ou lanche de fim de semana. Utilize flocos de aveia  
em vez da farinha; quanto mais «par tido» for o grão, mais propriedades nutricionais 
perde.

  2 bananas maduras
  10 c. de sopa de flocos  
de aveia
  2 ovos
  1 c. de chá de canela  
em pó

  1 c. de sopa de sementes 
de chia
  200 g de morangos  
frescos 
  100 g de amoras  
ou mirtilos

  1 c. de sopa de mel
  2 folhas de hortelã  
ou manjericão
  Iogurte natural (opcional)
  Fruta fresca a gosto
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