
A REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS NUTRICIONISTAS 06 jul. set. ‘16
Distribuição Gratuita
ISSN: 2183-5985



C.E.
DIRETOR
NUNO BORGES | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS NUTRICIONISTAS, PORTO

COORDENADOR CONSELHO CIENTÍFICO
NUNO BORGES | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS NUTRICIONISTAS, PORTO 

COORDENAÇÃO EDITORIAL
HELENA REAL | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS NUTRICIONISTAS, PORTO
TERESA RODRIGUES | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS NUTRICIONISTAS, PORTO

PAINEL DE REVISORES

CONJUNTO DE DOUTORADOS COM RECONHECIDO PERCURSO PROFISSIONAL 
NACIONAL E INTERNACIONAL

SAIBA MAIS SOBRE CADA UM EM: WWW.ACTAPORTUGUESADENUTRICAO.PT

CORPO EDITORIAL

Acta Portuguesa de Nutrição N.º 06, julho-setembro 2016 | ISSN 2183-5985 | Revista da Associação Portuguesa dos Nutricionistas | Rua João 
das Regras, n.º 284, R/C 3, 4000-291 Porto | Tel.: +351 22 208 59 81 | Fax: +351 22 208 51 45 | E-mail: actaportuguesadenutricao@apn.org.pt |
Propriedade Associação Portuguesa dos Nutricionistas | Periodicidade 4 números/ano (1 edição em papel e 3 edições em formato digital): 

janeiro-março; abril-junho; julho-setembro e outubro-dezembro | Conceção Gráfica COOPERATIVA 31 | Notas Artigos escritos segundo o Acordo Ortográfico de 1990. Os 
artigos publicados são da exclusiva responsabilidade dos autores, podendo não coincidir com a opinião da Associação Portuguesa dos Nutricionistas. É permitida a reprodução 
dos artigos publicados para fins não comerciais, desde que indicada a fonte e informada a revista. A publicidade não tem necessariamente o aval científico da Associação 
Portuguesa dos Nutricionistas.

FICHA TÉCNICA



 1

EDITORIAL
Nuno Borges

3

A.O._ARTIGO ORIGINAL
ANÁLISE QUALITATIVA DE EMENTAS EM ESCOLAS 
DO RIO DE JANEIRO
Margareth Xavier da Silva; Margarida Liz Martins; Anna 
Paola Trindade da Rocha Pierucci; Cristiana Pedrosa; 
Ada Rocha

6

A.O._ARTIGO ORIGINAL
PREOCUPAÇÃO COM O PESO E PRÁTICA 
DE DIETAS POR ADOLESCENTES 
Ana M G R Pereira

14

A.O._ARTIGO ORIGINAL
RELAÇÃO ENTRE FUNÇÃO MOTORA, 
COMPETÊNCIAS ALIMENTARES E PESO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA 
CEREBRAL
Vânia Gomes; Maria Antónia Campos; Maria João 
Gregório

20

A.R._ARTIGO DE REVISÃO
MEDIDAS ECONÓMICAS NA PROMOÇÃO 
DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA EUROPA: 
TAXAÇÃO E SUBSIDIAÇÃO
Carla Gonçalves; Tânia Cordeiro; Alexandra Bento

24

A.R._ARTIGO DE REVISÃO
UMA PERSPETIVA NUTRICIONAL SOBRE 
FLORES COMESTÍVEIS
Luana Fernandes; Susana Casal; José Alberto Pereira; 
Jorge A Saraiva; Elsa Ramalhosa

32

A.R._ARTIGO DE REVISÃO
FRUTOS GORDOS E NEURODEGENERESCÊNCIA
Raquel Bradford; Teresa F Amaral; Rui César 38

A.R._ARTIGO DE REVISÃO
NÍVEIS DE VITAMINA D APÓS BYPASS GÁSTRICO: 
IMPLICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Alison de Jesus

42

NORMAS DE PUBLICAÇÃO 52

ACTA PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO 06 (2016) | LICENÇA: cc-by-nc 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS NUTRICIONISTAS® | WWW.ACTAPORTUGUESADENUTRICAO.PT | ACTAPORTUGUESADENUTRICAO@APN.ORG.PT

I.ÍNDICE





 3

Nunca como hoje a alimentação esteve na ordem do dia, seja nos 
órgãos de comunicação social, seja na imensidão da internet, seja 
nas conversas do dia a dia. Não é estranho que assim seja, dado o 
contínuo reconhecimento da alimentação como o mais importante 
determinante da nossa saúde. Neste contexto, temos assistido a uma 
série de debates acerca da possibilidade de utilizar a via fiscal para 
atenuar alguns problemas que a ciência tem atribuído ao consumo 
de alguns produtos alimentares. Neste caso concreto, os alimentos 
em causa são as bebidas açucaradas e conhecemos já a proposta 
do Orçamento de Estado para 2017 de incluir uma taxa adicional em 
alguns destes produtos. Parece a priori importante que o debate se 
faça independentemente da turvação sempre causada pelo debate 
político de cariz mais partidário, mas assistimos não raras vezes a 
um esgrimir de argumentos que pouco ou nada têm que ver com a 
substância do debate.

Neste número da Acta Portuguesa de Nutrição publica-se um artigo 
que enquadra a situação relativa ao uso de medidas de natureza fiscal 
como fator de correção do consumo alimentar, comparando práticas em 
diversos países que já as implementaram. Regozijamo-nos em publicar 
um artigo de tamanha atualidade e que marca uma importante posição 
técnica e até ética sobre o tema. A análise estritamente científica das 

relações causa-efeito entre a instituição das medidas e os efeitos em 
saúde deverá, em nosso entender, constituir sempre a base deste 
importante tipo de decisões políticas. Será igualmente importante 
que sejam asseguradas as condições para que a monitorização das 
consequências das medidas seja efetiva, impedindo que, como não 
raras vezes acontece, passado algum tempo se volte sempre ao 
ponto de partida por inexistência deste tipo de dados.

O papel de uma revista científica como a Acta Portuguesa de Nutrição 
será sempre o de dar visibilidade a reflexões que possam também 
contribuir para a tomada de decisões políticas. A estas reflexões 
publicadas, para que sejam úteis, exige-se que cumpram as melhores 
práticas científicas, nomeadamente garantindo-se a revisão por pares 
prévia à publicação. Por este crivo passaram igualmente os restantes 
artigos aqui publicados, que voltam a demonstrar a diversidade das 
Ciências da Nutrição e da sua indiscutível relevância na sociedade 
atual.

Nuno Borges
Diretor da Acta Portuguesa de Nutrição

E.EDITORIAL

ACTA PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO 06 (2016) 03 | LICENÇA: cc-by-nc | http://dx.doi.org/10.21011/apn.2016.0601
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS NUTRICIONISTAS® | WWW.ACTAPORTUGUESADENUTRICAO.PT | ACTAPORTUGUESADENUTRICAO@APN.ORG.PT







 6 6

Margareth Xavier da Silva1*; Margarida Liz Martins2,3; Anna Paola Trindade da Rocha Pierucci1; Cristiana Pedrosa1; Ada Rocha2,31 LabDAFEE/DNBE, 
Instituto de Nutrição Josué 
de Castro, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 
Brasil 
Edifício do Centro de 
Ciências da Saúde, Bloco J
Av. Carlos Chagas Filho, 
373 - Cidade Universitária, 
Rio de Janeiro - Brasil,
21941-902

2 LAQV@REQUIMTE, 
Rua Dr. Roberto Frias, 
4200-465 Porto, Portugal

3 Faculdade de Ciências 
da Nutrição e Alimentação 
da Universidade do Porto, 
Rua Dr. Roberto Frias, 
4200-465 Porto, Portugal

*Endereço para correspondência:

Margareth Xavier da Silva
Av. Carlos Chagas Filho, 
373 - Cidade Universitária, 
Rio de Janeiro - Brasil,
21941-902
margarethx@gmail.com

Histórico do artigo:

Recebido a 22 de setembro de 2015
Aceite a 19 de agosto de 2016

RESUMO
INTRODUÇÃO: O Programa Nacional de Alimentação Escolar, existente no Brasil determina que todas as escolas públicas ofereçam 
refeições adequadas e gratuitas aos alunos, no período letivo, para manter os alunos corretamente alimentados no período de aulas. 
A fim de assegurar a qualidade das ementas das refeições escolares, estão documentados, no Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação, os alimentos restritos e os permitidos. 
METODOLOGIA: Utilizou-se neste estudo, para análise qualitativa das ementas oferecidas nas escolas, o instrumento de Avaliação 
Qualitativa das Preparações do Cardápio, que possibilita a verificação de aspetos referentes à qualidade nutricional e sensorial 
e analisou-se todas as ementas implementadas durante o ano letivo de 2013, das escolas públicas do município de Duque de 
Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. As preparações foram categorizadas, de acordo com as recomendações do Programa, em dois 
tipos: alimentos recomendados, que devem ser oferecidos de 80 a 100% e alimentos controlados que devem ser utilizados até 20%. 
RESULTADOS: Observou-se que os alimentos recomendados, nas seguintes categorias: carne, pescado e ovos; leguminosas; 
hortícolas; frutas e laticínios foram oferecidos nas ementas em quantidades adequadas. Entretanto, as saladas foram oferecidas entre 
20-60% abaixo do que é indicado e os alimentos integrais, apesar de recomendados, foram pouco oferecidos. Alguns alimentos 
excederam o percentual máximo indicado para uso nas ementas, tais como: alimentos com adição de açúcar; industrializados 
semiprontos, enlatados e desidratados; cereais de pequeno-almoço e biscoitos. 
CONCLUSÕES: As ementas destinadas aos alunos das escolas públicas municipais de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil, 
apresentaram vários aspetos positivos com oferta da maioria grupos de alimentos recomendados, adequadamente. Contudo, 
alguns produtos controlados, foram oferecidos em excesso, e poderiam ser substituídos ou reduzidos para a melhoria da qualidade 
do almoço fornecido aos alunos matriculados nestas escolas.

PALAVRAS-CHAVE
Análise qualitativa, Ementa, Escola, Refeições

ABSTRACT
INTRODUCTION: The National School Feeding Program, existing in Brazil sets that all public schools provide adequate and free meals 
to students during the school year, to keep students properly fed into the class period. In order to ensure the quality of school menus 
a list of food allowed and restricted are registered with the National Fund for Education Development.
METHODOLOGY: It was used in this study the Qualitative Assessment tool for the qualitative analysis of schools menus, which enables 
the verification of aspects  related to nutritional and sensory quality. All menus implemented during the school year 2013 in public 
schools in the municipality of Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil were analyzed.  Food preparations were categorized according 
to the program’s recommendations, into two types: recommended foods that must be provided 80 to 100% and controlled food, 
with maximum use of 20%. 
RESULTS: It was observed that the recommended foods in the following categories: meat, fish and eggs; beans; vegetables; fruits 
and milk and milk products were offered in adequate amounts. However, the salads were offered 20-60% below recommendations, 
and have not been offered whole foods in spite of being recommended for school meals. Some foods exceeded the maximum 
percentage indicated for the menus, such as foods with added sugar; industrialized semi-ready, canned and dehydrated; breakfast 
cereals and biscuits. 
CONCLUSIONS: The menus for public schools in Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil, showed several positive aspects by offering 
properly the most groups of recommended foods. However, some controlled products were offered in excess, and could be replaced 
or reduced to improve the quality of the meals provided to students enrolled in these schools.

KEYWORDS
Qualitative analysis, Menus, School, Meals 

ANÁLISE QUALITATIVA DE EMENTAS EM 
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INTRODUÇÃO
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), existente no 
Brasil, é uma política governamental nacional, que integra o Programa 
de Segurança Alimentar e Nutricional. Todas as escolas públicas devem 
oferecer a alimentação escolar, que inclui a totalidade das refeições 
oferecidas gratuitamente, aos alunos da educação básica (educação 
infantil, jovens e adultos; ensino fundamental e médio). O objetivo 
principal deste programa é manter o aluno corretamente alimentado 
durante o período letivo, satisfazendo 20% das necessidades nutricionais 
diárias, quando oferecida apenas uma refeição, 30% se forem servidas 
duas refeições e 70%, para período integral de permanência na escola. 
A alimentação escolar deve contribuir para a formação de bons hábitos 
alimentares, além de favorecer a aprendizagem no espaço escolar, 
por isso, é importante garantir a sua aceitação pelo público ao qual 
se destina. O PNAE determina que as ementas das escolas sejam 
planeadas por nutricionistas com utilização de géneros alimentícios 
básicos, respeitando-se os hábitos alimentares, a cultura e a tradição 
alimentar do local (1, 2).  
Independentemente do nível social a que as crianças pertencem, a 
escola apresenta sempre grande relevância na formação dos seus 
hábitos, nomeadamente, hábitos alimentares, podendo influenciar 
as preferências alimentares dos alunos contribuindo para escolhas 
saudáveis, no futuro (3). A fim de assegurar a qualidade das ementas 
das refeições escolares, estão documentadas, no Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no Brasil, as orientações 
que deverão ser seguidas, assim como os alimentos que deverão ser 
restritos. Desse modo, fica estabelecido o que deve ser permitido ou 
controlado nas ementas. O FNDE é o principal órgão de execução de 
políticas educacionais no Brasil e está responsável por transferir recursos 
financeiros e prestar assistência técnica aos estados, municípios e ao 
Distrito Federal, para garantir educação universalizada de qualidade (2). 
O presente estudo analisou os aspetos qualitativos das ementas 
utilizadas durante o ano letivo de 2013, nas Escolas Públicas Municipais 
de Duque de Caxias, a fim de verificar a qualidade das refeições 
oferecidas aos alunos ao pequeno-almoço e almoço. Para análise 
qualitativa das ementas oferecidas nas escolas, utilizou-se o instrumento 
de Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio – AQPC (4), que 
é um programa largamente utilizado para avaliar planos de ementas 
de Unidades de Alimentação e Nutrição, destinados a diferentes 
populações. Esta ferramenta permite a verificação de aspetos referentes 
à qualidade alimentar e sensorial de acordo com as recomendações do 
PNAE, cujas orientações poderão favorecer o aumento da aceitação 
das refeições escolares pelos alunos (4). 
Duque de Caxias, local onde se realizou a aplicação das ementas 
analisadas neste documento, é um município integrante da Região 
Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. O Censo Demográfico, 
no Brasil,  é realizado a cada dez anos pelo IBGE, e o mais próximo 
ao ano em que as ementas deste estudo foram aplicadas é o de 
2010, que indicou que Duque de Caxias  é o terceiro município mais 
populoso do Rio de Janeiro e o décimo oitavo do Brasil, com  855046 
habitantes (5). O Censo Escolar é realizado anualmente e mostrou que 
esse município possui 261 escolas de ensino pré-escolar, com 13014 
crianças matriculadas; 369 escolas de ensino básico, com 131810 
alunos e 104 estabelecimentos de ensino médio, com 36447 alunos (6). 
Todos estes estabelecimentos têm implementado o PNAE (1). 

METODOLOGIA 
Neste estudo foram avaliadas qualitativamente as 200 ementas utilizadas, 
durante o ano letivo de 2013, nas escolas públicas municipais de Duque de 
Caxias, Rio de Janeiro, Brasil, que servem alunos do ensino básico, com 

idades de 8 aos 15 anos de idade, no período em que utilizaram a cantina 
escolar e consumiram o pequeno-almoço e o almoço. As preparações 
das ementas foram categorizadas conforme as indicações do PNAE, em 
dois tipos: alimentos recomendados e alimentos controlados, que devem 
ser utilizados até o máximo de 20% dos dias em que os alunos recebem 
alimentação escolar (1). A recolha de dados foi realizada por meio das 
ementas disponibilizadas pela nutricionista da Secretaria de Educação 
de Duque de Caxias, no setor da Alimentação Escolar, que é responsável 
pela sua elaboração. Foram preenchidas as tabelas do Programa AQPC 
Escola, conforme as etapas descritas a seguir: 1- proceder a análise da 
ementa por refeição; 2- considerar a classificação dos ingredientes que 
compõem as preparações e a forma de preparação; 3- seguir para o 
próximo item da tabela, ao finalizar a refeição de um dia, até a análise 
de todos os dias da semana; 4- realizar a análise até concluir todas as 
semanas do mês; 5- finalizar, com o somatório do número de vezes que 
cada item aparece na semana, e 6- calcular as percentagens, de acordo 
com o número de dias analisados (4).
Considerou-se as seguintes categorias: categoria de alimentos 
recomendados: frutas in natura; hortícolas não amiláceos; cereais, pães, 
massas e hortícolas amiláceos; carne, pescado e ovos; leguminosas 
e laticínios; categoria de alimentos controlados: preparações/produtos 
concentrados em açúcar; industrializados, enlatados ou conservas; 
alimentos desidratados, concentrados; cereais de pequeno-almoço, bolos 
e biscoitos; alimentos flatulentos (leguminosas, hortícolas folhosos, ovo 
cozido, por exemplo); alimentos gordurosos. Esta categorização está 
de acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
Conselho Deliberativo que dispõe sobre o atendimento da alimentação 
escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, PNAE (1).

Aspetos Bioéticos
O presente estudo foi realizado em sua totalidade com respeito às 
normas contidas na resolução n.º 196/96 (Conselho Nacional de Saúde) 
que regulamenta as práticas de pesquisas envolvendo seres humanos. 
Todos os envolvidos na pesquisa, pessoas físicas ou jurídicas,  foram 
devidamente informados sobre os procedimentos da pesquisa, e o 
consentimento formalizado por meio do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE) em duas vias, sendo uma do pesquisador e a outra 
do sujeito ou das instituições, neste caso, a Secretaria de Educação de 
Duque de Caxias- RJ, as escolas indicadas pela Secretaria de Educação 
e os  responsáveis pelos alunos menores de idade. Os pesquisadores 
responsáveis pela condução da pesquisa permaneceram à disposição 
para esclarecimento de dúvidas e atendimento em caso de necessidade, 
conforme informado no TCLE. Esta pesquisa foi submetida ao Comitê 
de Ética em Pesquisa do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC/
UFRJ) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PARECER 79/2009 - 
PROCESSO: 0026.0.239.000-09; 16/2009). 

RESULTADOS
As Tabelas 1, 2 e 3 referem-se às três ementas rotativas utilizadas nas 
Escolas  Públicas Municipais de Duque de Caxias durante o ano letivo 
de 2013. Na Tabela 4 é feita a descrição e apresentada a frequência de 
oferta dos alimentos recomendados pelo PNAE, que foram oferecidos 
aos alunos. É recomendado pelo Programa a utilização de 100% de frutas 
in natura, hortícolas não amiláceos; cereais, pães, massas e hortícolas 
amiláceos; leguminosas e laticínios, pelo que a oferta destes grupos 
de alimentos deve ser diária. Os alimentos recomendados pelo PNAE 
estão nas ementas das escolas avaliadas neste estudo nas seguintes 
proporções: frutas in natura entre 80 a 90%; hortícolas não amiláceos de 
60 a 90%; cereais, pães, massas e hortícolas amiláceos de 95 a 100%; 
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Ementas de fevereiro a abril de 2013, servidas nas Escolas Municipais de Duque de Caxias - Rio de Janeiro

Tabela 1

SEMANAS DO MÊS
FEVEREIRO/ MARÇO/ ABRIL

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Semana 1

PEQUENO-ALMOÇO
bebida láctea de morango
biscoito salgado com geléia

ALMOÇO
ovos mexidos
bertalha refogada
arroz
tutu de feijão
melancia

PEQUENO-ALMOÇO
vitamina de banana e maçã
pão de leite com requeijão

ALMOÇO
carne ensopada com inhame
arroz com cenoura
feijão
doce de leite

PEQUENO-ALMOÇO
leite com flocos de milho e 
banana

ALMOÇO
salada (alface,tomate)
iscas de frango
arroz com ervilha seca
feijão
banana

PEQUENO-ALMOÇO
suco de uva
pão doce com creme

ALMOÇO
carne seca ao molho
arroz
feijã
farofa de couve
pera

PEQUENO-ALMOÇO
café com leite
aipim cozido com margarina

ALMOÇO
cação ao molho com batata 
e coentro
pirão
arroz com talos
feijão
banana

Semana 2

PEQUENO-ALMOÇO
café com leite
biscoito doce com margarina

ALMOÇO
macarronada (carne moída, 
beterraba, salsa)
feijão
doce de leite

PEQUENO-ALMOÇO
bebida láctea de chocolate
pão de coco com queijo

ALMOÇO
ovos mexidos
arroz com talos
feijão
abobrinha refogada
banana

PEQUENO-ALMOÇO
leite com flocos de milho e 
banana

ALMOÇO
salada bicolor 
(beterraba,cenoura)
iscas de carne
arroz
feijão
melancia

PEQUENO-ALMOÇO
suco de uva
pão careca com ovo

ALMOÇO
frango (coxa) ao molho
repolho refogado
arroz
feijão
pera

PEQUENO-ALMOÇO
mingau de milho

ALMOÇO
carne com jardineira de 
legumes (chuchu, cenoura, 
vagem)
arroz
feijão
banana

Semana 3

PEQUENO-ALMOÇO
bebida láctea de morango
biscoito salgado com geléia

ALMOÇO
ovos mexidos
bertalha refogada
arroz
tutu de feijão
melancia

PEQUENO-ALMOÇO
vitamina de banana e maçã
pão de leite com requeijão

ALMOÇO
carne ensopada com inhame
arroz com cenoura
feijão
doce de leite

PEQUENO-ALMOÇO
leite com flocos de milho e 
banana

ALMOÇO
salada (alface,tomate)
iscas de frango
arroz com ervilha seca
feijão
banana

PEQUENO-ALMOÇO
suco de uva
pão doce com creme

ALMOÇO
carne seca ao molho
arroz
feijão
farofa de couve
pera

PEQUENO-ALMOÇO
café com leite
aipim cozido com margarina

ALMOÇO
cação ao molho com batata 
e coentro
pirão
arroz com talos
feijão
banana

Semana 4

PEQUENO-ALMOÇO
café com leite
biscoito doce com margarina

ALMOÇO
macarronada (carne moída, 
beterraba, salsa)
feijão
doce de leite

PEQUENO-ALMOÇO
bebida láctea de chocolate
pão de coco com queijo

ALMOÇO
ovos mexidos
arroz com talos
feijão
abobrinha refogada
banana

PEQUENO-ALMOÇO
leite com flocos de milho e 
banana

ALMOÇO
salada bicolor 
(beterraba,cenoura)
iscas de carne
arroz
feijão
melancia

PEQUENO-ALMOÇO
suco de uva
pão careca com ovo

ALMOÇO
frango (coxa) ao molho
repolho refogado
arroz
feijão
pera

PEQUENO-ALMOÇO
leite com mamão
biscoito salgado

ALMOÇO
sopa de legumes
(carne,massinha, inhame, 
abóbora, repolho)

Ementas de maio a julho de 2013, servidas nas Escolas Municipais de Duque de Caxias - Rio de Janeiro

Tabela 2

SEMANAS DO MÊS
MAIO/ JUNHO/ JULHO

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Semana 1

PEQUENO-ALMOÇO
bebida láctea de morango
biscoito rosquinha de coco

ALMOÇO
ovos mexidos com espinafre
purê de inhame
arroz
feijão
maçã

PEQUENO-ALMOÇO
suco de uva
pão de milho com queijo

ALMOÇO
macarrão oriental (carne, 
ervilha, cenoura)
melancia

PEQUENO-ALMOÇO
vitamina de banana e maçã
biscoito doce com margarina

ALMOÇO
Frango com aipim
chuchu refogado
arroz
feijão
tangerina

PEQUENO-ALMOÇO
café com leite
pão doce

ALMOÇO
carne seca refogada
farofa de couve,
arroz com cenoura
feijão
doce de leite

PEQUENO-ALMOÇO
leite com flocos de milho e 
banana

ALMOÇO
iscas de fígado
purê de batata
arroz
feijão
maçã

Semana 2

PEQUENO-ALMOÇO
vitamina com banana, maçã 
e aveia

ALMOÇO
peixe cozido com coentro
chuchu refogado
arroz com cenoura
feijão
doce de leite

PEQUENO-ALMOÇO
leite com flocos de milho e 
banana

ALMOÇO
carne assada
batata doce cozida
arroz com brócolis
feijão
maçã

PEQUENO-ALMOÇO
café com leite
pão careca com geléia

ALMOÇO
Omelete de vagem
abóbora refogada
arroz
feijão
melancia

PEQUENO-ALMOÇO
bebida láctea de chocolate
pão de coco com requeijão 

ALMOÇO
salada de cenoura
carne assada 
macarronada
feijão
tangerina

PEQUENO-ALMOÇO
mingau de tapioca com coco

ALMOÇO
salada de alface e beterraba
isca de frango
aipim sauté
arroz
feijão
maçã

Semana 3

PEQUENO-ALMOÇO
bebida láctea de morango
biscoito rosquinha de coco

ALMOÇO
ovos mexidos com espinafre
purê de inhame
arroz
feijão
maçã

PEQUENO-ALMOÇO
suco de uva
pão de milho com queijo

ALMOÇO
macarrão oriental (carne, 
ervilha, cenoura)
melancia

PEQUENO-ALMOÇO
vitamina de banana e maçã
biscoito doce com margarina

ALMOÇO
Frango com aipim
chuchu refogado
arroz
feijão
tangerina

PEQUENO-ALMOÇO
café com leite
pão doce

ALMOÇO
carne seca refogada
farofa de couve,
arroz com cenoura
feijão
doce de leite

PEQUENO-ALMOÇO
flocos de milho com leite e 
banana

ALMOÇO
iscas de fígado
purê de batata
arroz
feijão
maçã

cont. >
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SEMANAS DO MÊS
MAIO/ JUNHO/ JULHO

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Semana 4

PEQUENO-ALMOÇO
vitamina com banana, maçã 
e aveia

ALMOÇO
peixe cozido com coentro
chuchu refogado
arroz com cenoura
feijão
doce de leite

PEQUENO-ALMOÇO
leite com flocos de milho e 
banana

ALMOÇO
carne assada
batata doce cozida
arroz com brócolis
feijão
maçã

PEQUENO-ALMOÇO
café com leite
pão careca com geléia

ALMOÇO
Omelete de vagem
abóbora refogada
arroz
feijão
melancia

PEQUENO-ALMOÇO
bebida láctea de chocolate
pão de coco com requeijão 

ALMOÇO
salada de cenoura
carne assada 
macarronada
feijão
tangerina

PEQUENO-ALMOÇO
mingau de tapioca com coco

ALMOÇO
salada de alface e beterraba
isca de frango
aipim sauté
arroz
feijão
maçã

Ementas de agosto a outubro de 2013, servidas nas Escolas Municipais de Duque de Caxias - Rio de Janeiro

Tabela 3

SEMANAS DO MÊS
AGOSTO/ SETEMBRO / OUTUBRO

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Semana 1

PEQUENO-ALMOÇO
vitamina
biscoito rosquinha

ALMOÇO
salada de beterraba
carne moída
arroz com brócolis
feijão
goiabada

PEQUENO-ALMOÇO
café com leite
pão de milho com queijo

ALMOÇO
salada de tomate, omelete
macarrão parafuso com 
ervilha
feijão
maçã

PEQUENO-ALMOÇO
café com leite,
pão de milho com queijo

ALMOÇO
salada de alface
iscas de fígado 
purê de batata 
arroz
feijão
tangerina

PEQUENO-ALMOÇO
achocolatado
pão de leite com geléia

ALMOÇO
carne assada 
purê de abóbora 
couve
arroz
feijão
banana

PEQUENO-ALMOÇO
leite com flocos de milho e 
banana

ALMOÇO
salada de couve-flor
frango ensopado 
polenta
arroz
feijão
goiaba

Semana 2

PEQUENO-ALMOÇO
mingau de milho 

ALMOÇO
salada de abobrinha
macarronada com ovos 
cozidos
arroz
feijão
doce de leite

PEQUENO-ALMOÇO
vitamina
biscoito de maisena

ALMOÇO
filé de frango 
purê de inhame
arroz
feijão
pera

PEQUENO-ALMOÇO
café com leite 
pão de coco com queijo

ALMOÇO
picadinho de carne
seleta de legumes
(vagem, chuchu,  cenoura)
arroz
feijão
banana

PEQUENO-ALMOÇO
achocolatado
pão de milho com geléia

ALMOÇO
frango com batata,
arroz com cenoura
feijão
maçã

PEQUENO-ALMOÇO
iogurte
biscoito salgado

ALMOÇO
sopa de legumes (carne, 
massinha, batata doce, 
repolho, cenoura, inhame, 
chuchu)
tangerina

Semana 3

PEQUENO-ALMOÇO
vitamina
biscoito rosquinha

ALMOÇO
salada de beterraba
carne moída
arroz com brócolis
feijão
goiabada

PEQUENO-ALMOÇO
café com leite
pão de milho com queijo

ALMOÇO
salada de tomate, omelete
macarrão parafuso com 
ervilha
feijão
maçã

PEQUENO-ALMOÇO
café com leite
pão de milho com queijo

ALMOÇO
salada de alface
iscas de fígado 
purê de batata arroz
feijão
tangerina

PEQUENO-ALMOÇO
achocolatado
pão de leite com geléia

ALMOÇO
carne assada 
purê de abóbora 
couve
arroz
feijão
banana

PEQUENO-ALMOÇO
leite com flocos de milho e 
banana

ALMOÇO
salada de couve-flor
frango ensopado polenta
arroz
feijão
goiaba

Semana 4

PEQUENO-ALMOÇO
mingau de milho 

ALMOÇO
salada de abobrinha
macarronada com ovos 
cozidos
arroz
feijão
doce de leite

PEQUENO-ALMOÇO
vitamina
 biscoito de maisena

ALMOÇO
filé de frango 
purê de inhame
arroz
feijão
pera

PEQUENO-ALMOÇO
café com leite pão de coco 
com queijo

ALMOÇO
picadinho de carne
seleta de legumes
(vagem, chuchu,  cenoura)
arroz
feijão
banana

PEQUENO-ALMOÇO
achocolatado
 pão de milho com geléia

ALMOÇO
frango com batata,
arroz com cenoura
feijão
maçã

PEQUENO-ALMOÇO
iogurte
biscoito salgado

ALMOÇO
sopa de legumes (carne, 
massinha, batata doce, 
repolho, cenoura, inhame, 
chuchu)
tangerina

Adequação das ementas trimestrais quanto às recomendações do Programa Nacional de Alimentação Escolar para os alimentos recomendados 

Tabela 4

ALIMENTOS RECOMENDADOS

TRIMESTRES
DAS 

EMENTAS

DIAS 
LETIVOS
MENSAIS

FRUTAS IN 
NATURA SALADAS VEGETAIS NÃO

AMILÁCEOS

CEREAIS, PÃES
MASSAS E 
VEGETAIS

AMILÁCEOS

ALIMENTOS
 INTEGRAIS CARNES E OVOS LEGUMINOSAS LEITE E 

DERIVADOS

n % n % n % n % n % n % n % n %

Fevereiro 
a Abril 20 18 90% 4 20% 16 80% 19 95% 0 0% 20 100% 19 95% 16 80%

Maio a
Junho 20 16 80% 4 20% 18 90% 20 100% 2 10% 20 100% 20 100% 20 100%

Agosto a
Outubro 20 18 90% 12 60% 12 60% 20 100% 0 0% 20 100% 18 90% 20 100%
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carnes e ovos 100%; leguminosas 95 e 100% e leite e derivados 80 e 
100% da recomendação. As preparações de saladas foram oferecidas 
nas ementas com uma frequência de apenas 20 a 60%, estando abaixo 
do que é indicado, e os produtos integrais, que foram pouco oferecidos 
nas ementas, quando o ideal é que sejam regularmente oferecidos, nas 
refeições escolares. 
Na Tabela 5 faz-se a descrição e apresenta-se a frequência de oferta dos 
alimentos controlados pelo PNAE, oferecidos aos alunos, nas ementas 
do ano letivo de 2013. Estes alimentos deverão ser fornecidos até o limite 
de 20% do total de refeições durante o ano letivo. As preparações com 
açúcar adicionado ou produtos com açúcar foram oferecidos entre 55 a 
60% nas ementas do pequeno-almoço, nomeadamente sob a forma de 

as frutas e hortícolas correspondem apenas a 2,8% das calorias totais 
ingeridas, cerca de um quarto das recomendações para o consumo 
desses dois grupos de alimentos, cujo mínimo deveria ser de 9% a 
12% do valor energético total de uma dieta de 2 000 kcal diárias ou, 
aproximadamente, 400 gramas diários (8). 
O consumo de frutas e/ou de hortícolas é considerado protetor contra as 
doenças cardiovasculares,  e outras doenças crônicas não transmissíveis 
(9). Os dados disponíveis são preocupantes, pois mostram que apenas 
25,2% das crianças brasileiras entre os dois e os cinco anos de idade 
e 38,3% das crianças entre os cinco e os dez anos consomem frutas e 
hortícolas na sua alimentação diária, enquanto que 26,6% das crianças 
nesta faixa etária declaram consumir rebuçados, biscoitos recheados e 

Adequação das ementas trimestrais quanto às recomendações do Programa Nacional de Alimentação Escolar para os alimentos controlados

Tabela 5

ALIMENTOS CONTROLADOS

TRIMESTRES
DAS 

EMENTAS

DIAS 
LETIVOS
MENSAIS

ALIMENTOS 
COM AÇÚCAR 

OU 
PRODUTOS 

COM 
AÇÚCAR

EMBUTIDOS 
OU 

PRODUTOS 
CÁRNEOS 

INDUSTRIALI-
ZADOS

ALIMENTOS 
INDUSTRIALI-

ZADOS 
SEMIPRONTOS 
OU PRONTOS

ENLATADOS E
CONSERVAS

ALIMENTOS 
CONCENTRA-

DOS,
EM PÓ  OU 

DESIDRATADOS

CEREAIS 
MATINAIS,
BOLOS E 

BISCOITOS

ALIMENTOS 
FLATULENTOS 
E DE DIFÍCIL 
DIGESTÃO

BEBIDAS COM 
BAIXO TEOR 

NUTRICIONAL

PREPARAÇÃO 
COM COR 
SIMILAR 

NA MESMA 
REFEIÇÃO

FRITURAS, 
CARNES

GORDUROSAS 
E MOLHOS

GORDUROSOS

n % n % n % n % n % n % n % n %

Fevereiro 
a Abril 20 11 55% 2 10% 12 60% 14 70% 8 40% 9 45% 20 100% 0 0% 3 15% 8 40%

Maio a
Junho 20 12 60% 2 10% 10 50% 16 80% 10 50% 8 40% 20 100% 0 0% 8 40% 6 30%

Agosto a
Outubro 20 12 50% 0 0 10 50% 12 50% 10 50% 8 40% 18 90% 0 0% 6 30% 0 0%

geleia, pão doce com creme, pão de coco e biscoito rosquinha de coco, 
e nas sobremesas do almoço: goiabada e doce de leite.
Os embutidos, produtos cárneos industrializados foram oferecidos em 
10% das refeições, sendo exemplos a carne seca, estando dentro do 
limite de 20% indicado para os alimentos controlados. 
Os alimentos industrializados semiprontos ou prontos foram fornecidos 
entre 50 e 60%, sendo exemplos as bebidas lácteas, vitaminas, mingaus e 
suco de uva ao pequeno-almoço; Os enlatados, nomeadamente o extrato 
de tomate e ervilha em lata, foram disponibilizados em 60 a 80% das 
ementas. Todos acima do limite máximo recomendado pelo programa (1).
Verificou-se que os cereais matinais bolos e biscoitos são oferecidos 
em 40 a 45% dos pequenos-almoços em substituição de alternativas 
mais equilibradas.
Os alimentos flatulentos e de difícil digestão como os feijões, alguns 
hortícolas (bertalha, brócolis, couve, talos, repolho), o ovo cozido 
e a melancia são disponibilizadas em 90 a 100% das ementas. 
Positivamente, as bebidas de baixo valor nutricional não estão presentes 
nas ementas das escolas. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A avaliação da oferta dos alimentos recomendados evidenciou que no 
grupo das frutas in natura, a utilização satisfez o total de 80 a 90%, embora 
em dois dias da ementa de fevereiro a abril houvesse repetição de banana 
ao pequeno-almoço e almoço. As saladas foram oferecidas abaixo da 
percentagem recomendada, entre 20 e 60%, embora as preparações 
com hortícolas tenham sido oferecidas regularmente, estando presentes 
nas ementas em mais de uma preparação na mesma refeição. Estes 
alimentos têm um efeito protetor contra as doenças crónicas não 
transmissíveis, como a obesidade, dislipidemia, diabetes, hipertensão e 
cancro, que tem sido associado ao seu alto teor em nutrientes, como as 
fibras, antioxidantes, vitaminas e minerais. Segundo dados da Pesquisa 
do Orçamento Familiar (5), correspondente aos anos de 2014/2015, 

outros doces, cinco a sete vezes por semana (9,10,11,12). No estudo 
de Leal et al. (2010) foi avaliado o consumo alimentar de 640 alunos 
do 5º ano do Ensino Básico e Ensino Médio, com idades entre 10 e 15 
anos. Recorrendo ao questionário às 24 horas anteriores foi demonstrado 
que os alimentos menos consumidos eram os que pertencem ao grupo 
dos hortícolas e frutas, evidenciando o risco potencial para carências 
nutricionais (13). 
A escola é um local onde as crianças passam a maior parte do seu dia e 
onde estabelecem relações de amizade e confiança, sendo reconhecida 
como o ambiente ideal para a divulgação de vários conhecimentos e 
promoção de comportamentos saudáveis. O horário das refeições 
também é um momento de aprendizagem, desse modo, a maior oferta 
de frutas e hortícolas, além de incentivar o consumo destes alimentos, 
pode reforçar a ideia entre os alunos, de que são alimentos saudáveis 
que devem fazer parte da alimentação diária (13, 14). 
Verifica-se que o grupo de cereais, pães, massas e hortícolas amiláceos, 
nem sempre foi oferecido ao pequeno-almoço, como indicado pelo PNAE 
(1). Por outro lado, observou-se a substituição dos pães, ao pequeno-
almoço, por cereais de pequeno-almoço e biscoitos doces ou salgados, 
caracterizados como alimentos controlados, por corresponderem a 
alimentos industrializados com maior teor de açúcar, sal e gordura trans 
(13,15). Kliemann et al.. 2015 identificaram, igualmente, no seu estudo 
uma elevada percentagem de alimentos industrializados cuja informação 
nutricional declarava não ter gordura trans, mas que a apresentava na 
lista de ingredientes, assim como os biscoitos presentes na ementa dos 
alunos. Este facto ocorreu, mesmo para produtos que seguem a porção 
recomendada pela legislação brasileira (13). 
A presença de mais de uma fonte de hidratos de carbono na mesma 
refeição (16) pode ser considerada uso excessivo (1). Foram evidenciadas 
refeições contendo arroz, batata e farinha de mandioca simultaneamente 
em dois dias na ementa de fevereiro a abril e, por várias vezes ementas 
com arroz com farinha de mandioca, ou inhame, ou aipim, ou batata 
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doce na mesma refeição. Em certos casos este aspeto contribui 
simultaneamente, para a monotonia de cor na ementa, com predomínio 
da cor branca, fator que torna a apresentação visual do prato menos 
atrativa ao utente, e pode interferir na aceitação, pois o primeiro contato 
da criança com o alimento é o visual e a monotonia de cores pode 
diminuir o interesse pelos alimentos (17, 18). Além disso, o excesso na 
oferta de alimentos fontes de hidratos de carbono nas refeições pode 
acarretar em doenças crônicas não transmissíveis (19). O fornecimento 
dos alimentos do grupo de carnes, pescado e ovos foi integralmente 
satisfeito, porém a oferta de carne seca poderia ser limitada na ementa 
escolar, por conter alto teor de sal e de gordura, embora faça parte dos 
hábitos alimentares do povo brasileiro (20, 21) e não tenha sido oferecida 
em excesso nas ementas. As leguminosas também foram oferecidas 
quase diariamente nas ementas, o que contribui para maior aporte de 
fibras, proteínas, vitaminas e minerais, como o ferro, importante nesta 
faixa etária, todavia (21), estão caracterizadas como alimentos flatulentos 
nas tabelas de alimentos controlados por conterem na sua composição, 
alguns oligossacarídeos, rafinose, estaquiose e verbascose (22). Este 
fornecimento apesar de estar muito acima do recomendado para os 
alimentos controlados justifica-se provavelmente por este grupo incluir o 
feijão, um dos alimentos base da alimentação no Brasil (22). 
Os valores das capitações da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 
indicam um menor consumo de feijão, saladas e hortícolas, em geral, 
por adolescentes quando comparados com os adultos e idosos, logo, 
a oferta diária na ementa escolar pode servir para incentivar o consumo 
deste alimento (1). O estudo de Levy- Costa et al. (2005), referência 
mais antiga do que a da POF do ano de 2009 já mostrava esse declínio 
no consumo do feijão por adolescentes com o aumento do orçamento 
familiar e o fenómeno da transição nutricional (23). 
A oferta dos alimentos do grupo dos laticínios também foi satisfatória, 
embora sejam utilizadas preparações ao pequeno-almoço com produtos 
desidratados concentrados, para preparação de bebidas lácteas ou 
de vitaminas com sabor de fruta e mingaus, que embora otimize o 
trabalho das merendeiras, não possuem o mesmo valor nutricional das 
preparações elaboradas com a fruta in natura ou a farinha, e por conterem 
maior teor de açúcar de adição, seriam contraindicados na prevenção da 
obesidade. Esses alimentos devem ser restritos nas ementas escolares 
de acordo com as orientações do PNAE. O consumo regular de bebidas 
com adição de açúcar relaciona-se com níveis mais elevados de excesso 
de peso e risco de obesidade (2, 24). 
A avaliação dos alimentos controlados nas ementas do ano de 2013, 
demonstrou que a oferta de preparações concentradas em açúcar 
ultrapassou 55 a 60% o máximo recomendado, considerando-se as 
orientações do PNAE. Esta prática é reconhecida por vários autores como 
fator risco para obesidade na infância e prejudicial na formação de bons 
hábitos para a vida adulta (2,16,17). Foram utilizados produtos enlatados, 
industrializados e em conservas com oferta entre 60 e 70% acima do 
limite máximo tolerado pelo Programa, com a utilização quase diária de 
extrato de tomate, e esporádica de ervilha em lata, como também do 
suco de uva, ao pequeno-almoço. Embora o uso desses enlatados e 
suco industrializado facilitem o trabalho das funcionárias do serviço de 
alimentação escolar, estes deveriam ser substituídos por alimentos in 
natura, contribuindo para a redução do teor de sódio na alimentação 
dos alunos (2).
O estudo de Boaventura et al. (2013) utilizou do método AQPC para 
avaliar as ementas das escolas municipais da Grande São Paulo, obtendo 
resultados semelhantes ao estudo aqui apresentado, quanto à oferta 
suficiente de hortícolas, frutas e laticínios, assim como a identificação 
de monotonia de cor em algumas das grandes refeições (25). Veiros 
e Martinelli (2012), que elaboraram a ferramenta AQPC, encontraram 

ementas escolares com grande oferta de alimentos dos grupos dos 
cereais, ricos em hidratos de carbono simples e amido, contraindicados 
por apresentarem alto índice glicémico e favorecerem o aumento de peso 
(4, 26, 27). Sugeriram a substituição destes, por alimentos integrais, que 
além de promoverem a maior variedade de cores na apresentação do 
prato, fornecem simultaneamente maior quantidade de micronutrientes 
(4, 26, 27). Menegazzo et al. (2011) ao utilizarem o método AQPC para 
avaliar cardápios de Centros de Educação Infantil na Grande Florianópolis, 
Santa Catarina, estado do Sul do Brasil, observaram não haver monotonia 
de cor nos cardápios das grandes refeições, mesmo com pouca oferta 
de frutas e hortícolas nas ementas (17). Portanto, o método AQPC facilita 
a avaliação da qualidade nutricional dos cardápios e de algumas das 
caracteristicas sensoriais, fatores  importantes para a aceitação das 
refeições, facilita ainda a identificação da necessidade de melhorias o 
que permite identificar as soluções a serem implementadas na revisão e 
adequação dos cardápios, de forma a assegurar as exigências nutricionais 
que garantem a manutenção da saúde dos alunos com a adequada oferta 
de nutrientes. (18, 28).

Limitações do estudo
Considerou-se como limitação do estudo não terem sido encontrados, 
durante a revisão bibliográficas, trabalhos de avaliação qualitativa de 
cardápios escolares por um ano letivo inteiro, o que dificultou a relação 
durante a redação deste documento.

CONCLUSÕES
As ementas destinadas aos alunos de todas as escolas públicas 
municipais de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 2013 
apresentaram vários aspetos positivos ao seguir as indicações do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, com a oferta, em proporções 
recomendadas, da maioria dos grupos de alimentos sugeridos, contudo, 
alguns produtos contraindicados, foram oferecidos em excesso, e 
poderiam ser substituídos ou reduzidos, a fim de corroborar com as 
indicações do Programa e contribuir para a melhoria da qualidade das 
refeições fornecidas aos alunos matriculados nestas escolas.
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RESUMO
INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase de maturação, onde o adolescente procura o reconhecimento da sua identidade. As 
transformações corporais levam o adolescente a voltar-se para si próprio, procurando entender as diversas modificações, onde 
muitas vezes a preocupação com o peso e a imagem corporal é um problema importante. 
OBJETIVOS: Conhecer a preocupação dos adolescentes com o seu peso e a sua adesão a dietas. 
METODOLOGIA: Estudo descritivo de metodologia transversal. Estudou-se uma amostra composta por 600 adolescentes 
escolarizados nos estabelecimentos de ensino da cidade de Bragança, com idades compreendidas entre os 12-18 anos. Para a 
recolha de dados utilizou-se um questionário autoaplicável adaptado de Luciana Apetito et al (2010). 
RESULTADOS: Como principais resultados constatou-se que 61,2% dos rapazes e 83,6% das raparigas afirmaram preocuparem-se com 
o seu peso, verificando-se diferenças estatisticamente significativas entre os sexos. A saúde e a estética aliada à saúde constituíam 
o principal motivo da preocupação com o peso. Eram as raparigas quem mais assumiam realizar dietas restritivas (18,5%). Dos 
adolescentes que faziam dieta, 8,6% dos casos foi prescrita pelo médico, 22,2% foi prescrita pelo nutricionista, 4,9% dos casos foi 
aconselhada por um amigo, enquanto um familiar aconselhou a dieta a 19,8% dos adolescentes. Em 44,4% das situações de dieta, 
estas partiram dos próprios jovens e de revistas/internet.
CONCLUSÕES: Os resultados obtidos revelam que existem diferenças de género no que concerne às perceções corporais e que o 
recurso a dietas é feito maioritariamente com base em fontes pouco credíveis. Desta forma, deve fomentar-se nos adolescentes 
a apreensão de conhecimentos de âmbito nutricional que lhes permita não só uma escolha alimentar adequada, mas também 
a capacidade de questionarem de forma racional e inteligente as informações veiculadas pelas diversas fontes de informação 
existentes no dia a dia. 

PALAVRAS-CHAVE
Adolescentes, Dietas, Preocupação com o peso

ABSTRACT
INTRODUCTION: Adolescence is a maturation period, when the adolescent searches for the recognition of his identity. The body 
transformations make them turn to themselves, seeking to understand the changes, where frequently the worries about weight 
and body image are a serious problem. 
OBJECTIVES: To acknowledge the worries about weight and adolescents use of diets. 
METHODOLOGY: Descriptive study of transversal methodology. A sample composed by 600 educated students, with ages among 12 
to 18 years old, in educational establishments in Bragança city, was studied. For the data gathering, it was used a self-administered 
questionnaire adapted from Luciana Apetito et al (2010).
RESULTS: As a main result, it was determined that 61,2% from the boys and 83,6% from the girls stated that they worry about their 
weight, with statistically significant differences between genders. Health and appearance were the major concerns. Restrictive diets 
were more followed by girls (18,5%). Among the teenagers who diet, 8,6% of the cases were prescribed by doctors, 22,2% by a 
nutritionist, 4,6% was advised by a friend and 19,8% by a member of the family. In 44,4% of the cases, the adolescent started the 
diet by himself or following a magazine advice/internet. 
CONCLUSIONS: The results reveal gender differences regarding body perception and that the resort to diets is based on unreliable 
sources of information. This way, the apprehension of nutricional knowledge on adolescents must be promoted, allowing an adequate 
food choice and, also, the ability to question smartly daily information.

KEYWORDS
Adolescents, Diets, Worries about weight
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INTRODUÇÃO
A adolescência é um período repleto de antinomias, confuso, 
ambivalente, caracterizado por atritos com o meio familiar e social, 
onde imperam transformações fisiológicas, psicológicas, afetivas, 
intelectuais e sociais (1, 2). Este contexto de mudanças predispõe 
a que o adolescente se sinta inseguro consigo mesmo, inclusive 
com a sua aparência e uma preocupação com o seu peso, podendo 
esta inquietação estar relacionada com transtornos alimentares (3). 
A imagem que o adolescente tem de si mesmo, condicionada pela 
pressão social e cultural, influencia cada vez mais adolescentes, 
principalmente do sexo feminino (4). Os adolescentes têm bem 
patente o estigma cultural relativamente à elegância feminina e ao 
mesomorfismo masculino (5). 
Diversos autores referem que a maioria das adolescentes têm medo de 
engordar e, para tentarem melhorar a sua aparência adotam hábitos 
de fazer dietas, mesmo com um peso adequado (6, 7). Assim, numa 
sociedade atual onde se verifica uma divinização do corpo belo e 
musculado, comportamentos autoimpostos de condutas alimentares 
restritivas são comumente encontrados. A restrição alimentar é 
uma estratégia comportamental e cognitiva, que as pessoas usam 
frequentemente para controlar o peso corporal (8).
A adesão a dietas, muitas vezes auto impostas sem o acompanhamento 
de um profissional habilitado predispõe a uma panóplia de complicações 
orgânicas e comportamentais (9). No caso dos adolescentes o estado 
nutricional pode estar comprometido, pois, sendo a adolescência a 
última fase do período de crescimento e desenvolvimento no ciclo 
vital, uma alimentação nutricionalmente adequada é importante, com 
a presença de energia e nutrientes em quantidades adequadas (10). 
Nesta fase da vida, a taxa de crescimento é acelerada, pois cerca de 
50% do peso e 20-25% da estatura do indivíduo são adquiridos na 
adolescência (10, 11).
Assim, é fundamental assegurar um aporte de macro e micronutrientes 
ideal, de acordo com a idade biológica e a atividade física. Neste 
contexto, a educação alimentar assume um papel fundamental; educar 
em nutrição, é uma tarefa complexa, que pode ser pensada pelo 
paradigma da complexidade. A educação nutricional emerge de um 
processo educativo centrado no desenvolvimento de estratégias que 
permitam impulsionar a cultura e a valorização da alimentação (12). 
Deve despertar-se nos indivíduos, nomeadamente nos adolescentes, 
a capacidade de reflexão e de análise, criando-se com o alimento uma 
relação dialética de necessidade e hedonismo.
A escola é o espaço ideal para o desenvolvimento de conhecimentos, 
atitudes e espirito crítico, pois é neste ambiente que os adolescentes 
permanecem por um longo período de tempo. Este espaço, constitui 
um centro de ensino-aprendizagem, convivência e crescimento 
importante, e nele devem ser adquiridos valores vitais fundamentais 
a perpetuar ao longo da vida (13, 14). 

OBJETIVOS
O presente estudo teve como principais objetivos avaliar a preocupação 
dos adolescentes com o seu peso e a sua adesão a dietas restritivas.

METODOLOGIA
População e Amostra
A população em estudo era composta por 2346 adolescentes 
distribuídos pelos diferentes estabelecimentos de ensino da cidade 
de Bragança com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos. 
Para identificar o erro amostral deste estudo, recorreu-se à fórmula 
definida por Oliveira e Grácio (15). Com base num erro amostral 
inferior a 5% e um nível de confiança de 95%, estudou-se uma 

amostra composta por 600 indivíduos recolhida pelo processo de 
amostragem probabilística e estratificados em função do sexo e 
grupo etário.

Procedimentos
Foi realizado um estudo descritivo de metodologia transversal, 
tendo tido como fatores de inclusão: possuir idades compreendidas 
entre os 12 e os 18 anos e estar escolarizado entre os graus de 
ensino: 7.º ano até ao 12.º ano ou cursos equivalentes num dos 
estabelecimentos de ensino da cidade de Bragança.
Para a realização do estudo foi obtida a autorização das comissões 
de ética das escolas intervenientes. Foram respeitados os princípios 
éticos aceites pela comunidade de investigação e pela Declaração 
de Helsínquia, nomeadamente consentimento informado dos 
participantes / pais dos participantes quando menores de idade, 
confidencialidade e garantia dos direitos dos que participaram 
voluntariamente.
A recolha de dados foi feita a partir de um questionário adaptado de 
Luciana Apetito et al (16). Este questionário autoaplicável, permitiu 
identificar a preocupação com o peso, a adesão a dietas restritivas, 
motivos e fontes de prescrição da dieta (Quadro 1). A fim de verificar 
a sua efetividade e necessidade de adequações no seu conteúdo foi 
realizado um estudo piloto a 60 adolescentes da mesma faixa etária, 
correspondente a 10% da amostra. O preenchimento do questionário 
ocorreu em contexto de sala de aula. Todos os questionários foram 
identificados através de um número interno, sendo garantido o 
anonimato e confidencialidade dos dados. 
Para a análise estatística dos resultados obtidos foi utilizado o 
programa SPSS® versão 20.0 para o Windows da Microsoft®. A 
análise da inferência estatística teve como suporte o recurso a 
testes paramétricos e não paramétricos. De forma a inferir sobre 
as possíveis relações recorreu-se aos testes de independência do 
Qui-Quadrado, mais especificamente o teste de Pearson a um nível 
de significância de 5%.

RESULTADOS
Dos adolescentes que constituíam a amostra deste estudo, 44% 
eram do sexo masculino e 56% do sexo feminino, apresentando um 
valor médio para a idade de 15,54 anos (Tabela 1).

Preocupação com o peso 
61,2% dos rapazes e 83,6% das raparigas afirmaram preocuparem-se 
com o seu peso (Gráfico 1). Observou-se que a variável sexo não era 
estatisticamente independente das variáveis preocupação com o peso. 
Eram as jovens que mais preocupações tinham com o peso (p <0,0005).
A saúde constituía para os rapazes da faixa etária dos 15 aos 18 anos 
o principal motivo da preocupação com o peso (32,3%); as raparigas 
mais velhas apresentavam como principais motivos de preocupação 
com o peso a saúde e também a estética associada à saúde (Gráfico 2).

Adesão, motivo e fontes de prescrição de dietas seguidas
Observou-se que eram as raparigas quem mais assumiam realizar 
dietas restritivas (18,5%), nomeadamente as raparigas mais velhas 
(Gráfico 3).
Dos adolescentes que faziam dieta, 8,6% dos casos foi prescrita pelo 
médico, 22,2% foi prescrita pelo nutricionista, 4,9% dos casos foi 
aconselhada por um amigo, enquanto um familiar aconselhou a dieta 
a 19,8% dos adolescentes. Note-se, que em 44,4% das situações 
de dieta, estas partiram dos próprios adolescentes e de revistas/ 
Internet, daí a opção de resposta “outro” (Gráfico 4).
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Instrumento para identificação de prática de dietas por adolescentes (adaptado de Luciana Apetito et al, 2010)

Quadro  1

Questionário
Sexo                                                                                                 Idade

       Feminino          Masculino                                           

1- Preocupas-te com o teu peso atual?

       Sim          Não

2- Se sim, qual o motivo:

       Saúde        Estética        Estética associada à Saúde        Outra

3- Estás a fazer dieta para emagrecer?

       Sim          Não

Se fazes dieta para emagrecer responde à questão n.º 4.

4- Quem prescreveu/aconselhou a dieta?

       Nutricionista       Médico       Amigo       Familiar

       Outra ( revistas/Internet/eu próprio)

Caracterização da amostra

Tabela  1

SEXO
IDADE

TOTAL
12 – 14 anos 15 – 18 anos

Masculino 14% 30% 44%

Feminino 20,8% 35,2% 56%

Total 34,8% 65,2% 100%

Motivo da preocupação com o peso em função do sexo e da idade

Gráfico 2

Preocupação com o excesso de peso em função da idade e do sexo
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Discussão dos Resultados
A imagem corporal baseia-se numa conceção multidimensional, 
com génese na perceção que o indivíduo tem em relação ao seu 
físico, havendo uma certa tendência, por parte de adolescentes 
para desenvolverem sentimentos desajustados de inferioridade 
relativamente ao seu corpo (17). A constatação de que as raparigas 
adolescentes de Bragança, tinham em relação aos rapazes maior 
preocupação em relação ao peso, encontra-se de acordo com o que 
tem vindo a ser relatado noutros estudos (18), estimando-se que 25 a 
80% das adolescentes estão insatisfeitas com a sua imagem corporal 
e preocupadas com o peso.
Estudos realizados em diversos países (9,17,19) com adolescentes 
em diferentes etapas de desenvolvimento, indicam que grupos 
jovens, principalmente do sexo feminino, apresentam com frequência, 
insatisfação com a imagem corporal, temor à obesidade e tendência a 
utilizarem diferentes técnicas para controlo do peso, constituindo um 
grupo de maior risco para desenvolver distúrbios alimentares, como 
anorexia e bulimia nervosa. A preocupação com o peso é entendida 
como resultado da interiorização de padrões irreais de beleza, que 
muitas vezes predispõem as jovens à depressão e a doenças de 
comportamento alimentar. As pessoas que realizam dietas, comungam 
com aquelas que têm transtornos da conduta alimentar, a preocupação 
com a alimentação e a insatisfação com a imagem corporal, sendo 
considerado assim um grupo vulnerável para a instalação de doenças 
do foro alimentar (20).

M M M M
Estética Saúde Outra Estética e Saúde

F F F F

00,00%
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Das adolescentes envolvidas no estudo, 18,5% assumiam realizar 
dietas restritivas, desejando perder peso. Machado et al. (21),  num 
estudo realizado no Norte de Portugal, onde se inquiriram 486 jovens, 
verificaram  que o desejo de perder peso caracterizava 70% das 
participantes. Esta pressão cultural em direção ao ideal de corpo 
perfeito pode ocasionar atitudes alimentares anormais no adolescente 
(17). Não é somente a imagem física, mas toda a representação de 
si mesmo, que constitui na adolescência um tema fundamental, 
associando fortemente a imagem corporal e a identidade, onde se 
evidencia frequentemente uma baixa auto-estima, possivelmente 
proporcionada pela sua perceção em relação ao corpo (22). Esta ideia 
é corroborada por Queirós (23), o qual referencia que, segundo dados 
da Organização Mundial da Saúde, a proporção das adolescentes que 
fazem dieta ou que consideram a necessidade de a fazer, é superior 
à dos rapazes. Assim, 33 a 49% das adolescentes com 13-15 anos 
estavam preocupadas com o peso, enquanto uma percentagem 
mínima de rapazes referiu que fazia dieta ou se preocupava com o 
peso. Resultados semelhantes são relatados por Jones et al. (11) 
onde, num estudo realizado no Canadá com raparigas adolescentes, 
com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos, verificaram que 
23% faziam dietas para emagrecer.
Os adolescentes do nosso estudo revelaram que a preocupação 
com o peso é devida principalmente a razões de saúde, e também a 
estética associada à saúde. Os rapazes envolvidos no nosso estudo, 
apesar de revelarem menor preocupação com o peso, não são imunes 
às questões da imagem corporal. Uma das preocupações dos rapazes 
é ter um corpo musculoso, tentando muitas vezes aumentar a massa 
muscular (24). Esta visão da imagem corporal tem sido frequentemente 
associada à discrepância encontrada entre sexos. 
As raparigas têm uma relação de maior intimidade com o seu corpo, 

reconhecendo muitas vezes a sua sexualidade pelo corpo todo, e 
esta relação pode ser uma das explicações para o facto de uma maior 
valorização não só da saúde, mas também da estética corporal por 
parte das jovens (25). Vários estudos revelam também que a estética 
e a saúde, são os motivos que mais influenciavam na preocupação 
dos adolescentes em relação ao peso (26).
De salientar, que dos adolescentes escolarizados na cidade de 
Bragança, que mencionaram fazer dietas restritivas, uma percentagem 
deficitária é prescrita por parte de um profissional de saúde (em 8,6% 
dos casos esta foi prescrita pelo médico, em 22,2% foi prescrita 
pelo nutricionista). Em contrapartida, realça-se a percentagem de 
adolescentes em que a dieta é instituída pelo próprio adolescente 
ou através de revistas/internet (44%). Vivencia-se atualmente uma 
massificação dos meios de comunicação, onde muitos adolescentes 
procuram informações. A internet, um dos meios de comunicação mais 
utilizados pelos adolescentes, publicita inúmeras dietas “ milagrosas”, 
sem fiscalização do seu conteúdo, frequentemente com informações 
incorretas e desadequadas (27). O hábito de realizar dietas auto-
impostas e restritivas, sem o controlo de um profissional de saúde 
pode acarretar efeitos adversos na saúde do jovem, nomeadamente 
deficiências nutricionais com implicações negativas na saúde a curto 
e médio prazo. Assim, em caso de necessidade, a prescrição de 
uma dieta por profissionais habilitados deve constituir uma alavanca 
e um desafio para a definição de hábitos alimentares saudáveis (28).

CONCLUSÕES
Este estudo mostra que existem diferenças de género no que 
concerne às perceções corporais e que o recurso a dietas é feito 
maioritariamente com base em fontes pouco credíveis. Deve despertar-
-se nos adolescentes a capacidade de refletirem de forma autónoma, 
sobre as escolhas alimentares adequadas às suas necessidades, 
consciencializando-os sobre os riscos para a saúde, da adesão a dietas 
sem a vigilância de um profissional de saúde. Sugere-se a criação de 
cenários multidisciplinares e interativos de forma a promover o espirito 
crítico, desenvolvendo nos jovens a capacidade de questionarem de 
forma racional e inteligente as informações veiculadas (seja de âmbito 
alimentar ou outra), pelas diversas fontes de informação existentes 
na atualidade.
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RESUMO
INTRODUÇÃO: A Paralisa Cerebral é a causa mais comum de deficiência motora na infância. As alterações do movimento e postura a ela 
associadas conduzem frequentemente a dificuldades alimentares. A prevalência destas dificuldades parece relacionar-se com a gravidade 
da função motora e as suas consequências incluem refeições demoradas e stressantes, doenças respiratórias, desidratação e desnutrição.
OBJETIVOS: Avaliar a relação entre a função motora, as competências alimentares e o peso de crianças e adolescentes com Paralisia 
Cerebral.
METODOLOGIA: Avaliaram-se 73 crianças e adolescentes entre os 3 e os 18 anos. A função motora foi avaliada através do Gross Motor 
Function Classification System e as competências alimentares através do Eating and Drinking Classification System; os percentis de 
peso para a idade foram determinados através das curvas de crescimento específicas para esta população.
RESULTADOS: Em relação à função motora, o nível V do Gross Motor Function Classification System foi o mais encontrado (60,3%). 
Quanto às competências alimentares, o nível I do Eating and Drinking Classification System foi o mais representativo (46,6%) e a maior 
parte da amostra revelou ser totalmente dependente para realizar a alimentação. O risco de excesso de peso foi superior ao risco de 
baixo peso para a idade. Verificou-se que, quanto maior a gravidade motora e as dificuldades alimentares, menor o percentil de peso 
para a idade e que maiores dificuldades alimentares estão associadas ao risco de uma criança/adolescente apresentar baixo peso.
CONCLUSÕES: Confirmou-se a existência de uma relação entre a função motora e as competências alimentares das crianças e 
adolescentes (uma maior gravidade do comprometimento motor está associada a maiores dificuldades alimentares) e que, maiores 
dificuldades alimentares condicionam o seu peso.

PALAVRAS-CHAVE
Competências alimentares, Função motora, Paralisia cerebral, Peso

ABSTRACT
INTRODUCTION: Cerebral Palsy is the most common cause of motor disability in childhood. The associated changes of movement and 
posture often lead to feeding difficulties. The prevalence of these difficulties appears to be related to the severity of motor function and 
its consequences include long and stressful meals, respiratory diseases, dehydration and malnutrition.
OBJECTIVES: To evaluate the relationship between motor function, feeding competencies and the weight of children and adolescents 
with Cerebral Palsy.
METHODOLOGY: This study evaluated 73 children and adolescents between 3 and 18 years of age. Motor function was assessed 
using the Gross Motor Function Classification System and feeding competencies using the Eating and Drinking Classification System; 
percentiles of weight for age were determined through the specific growth charts for this population.
RESULTS: In terms of motor function, the level V of Gross Motor Function Classification System was the most common (60,3%). With 
regard to feeding competencies, level I of Eating and Drinking Classification System were the most representative (46,6%) and most 
children and adolescents were totally dependent to perform their feeding. The risk of being overweight was higher than the risk of low 
weight for age. It was found that, the greater the severity of motor function and feeding difficulties, the lower will be the percentil of 
weight-for-age. It was also found that major feeding difficulties are associated with the risk of a child or adolescent be underweight.
CONCLUSIONS: It was confirmed that there is a relationship between motor function and feeding competencies of children and adolescents 
(greater severity of motor impairment is associated with higher feeding difficulties) and that major feeding difficulties determine their weight.

KEYWORDS
Feeding competencies, Motor function, Cerebral palsy, Weight 

RELAÇÃO ENTRE FUNÇÃO 
MOTORA, COMPETÊNCIAS ALIMENTARES 
E PESO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
COM PARALISIA CEREBRAL
RELATIONSHIP BETWEEN MOTOR FUNCTION, FEEDING 
COMPETENCIES AND WEIGHT OF CHILDREN AND 
ADOLESCENTS WITH CEREBRAL PALSY
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ARTIGO ORIGINAL
A.O.

INTRODUÇÃO
A Paralisa Cerebral (PC) é definida como um grupo de alte-
rações permanentes, mas não inalteráveis, do desenvolvi-
mento do movimento e da postura que causam limitações 

na atividade e que são atribuídas a lesões que ocorreram no 
cérebro imaturo e em desenvolvimento (1). É a causa mais 
comum de deficiência motora em crianças, afetando cerca de 
2 nados vivos por cada 1.000, em países desenvolvidos (2). 
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As dificuldades de alimentação afetam cerca de 30-40% das crianças 
com algum tipo de comprometimento neurológico (3), sendo muito 
comuns na população com PC (4), como resultado dos danos ocorridos 
no Sistema Nervoso Central (5). A prevalência destas dificuldades parece 
estar positivamente associada com o grau de comprometimento da 
função motora (6, 7). 
Comer e beber de forma segura (sem risco de asfixia e aspiração de 
alimentos sólidos/líquidos) e eficiente (no mesmo período de tempo que 
os seus pares, sem esforço e sem que ocorra perda de alimentos/bebidas 
a partir da boca) pressupõe competências alimentares que envolvem 
uma série de movimentos musculares coordenados. Estes movimentos 
podem encontrar-se seriamente comprometidos em indivíduos com PC 
podendo interferir no normal processo de alimentação (8).
As consequências das dificuldades alimentares incluem refeições 
demoradas e stressantes, quer para a pessoa com PC quer para o 
seu cuidador, doenças respiratórias, causadas por alimentos e bebidas 
aspirados para os pulmões, desidratação e desnutrição, comprometendo 
o crescimento e saúde (5, 9). As dificuldades alimentares podem ainda 
ter um impacto psicossocial significativo, afetando a participação social 
e a qualidade de vida destas pessoas (5).

OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho de investigação foi avaliar a relação entre 
a função motora, as competências alimentares e o peso de crianças e 
adolescentes com PC.

AMOSTRA E METODOLOGIA
Neste estudo descritivo utilizou-se uma amostra de conveniência de 
utentes do Centro de Reabilitação da Associação do Porto de Paralisia 
Cerebral (CRAPPC).
Foram avaliadas 73 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com 
idades compreendidas entre os 3 e os 18 anos e com diagnóstico 
clínico de PC.
Para avaliar a função motora foi utilizado o Gross Motor Function 
Classification System (GMFCS), que permite classificar a função motora 
dos indivíduos com PC, desde o nível I – Anda sem limitações – até 
ao nível V – Transportado numa cadeira de rodas manual e totalmente 
dependente (10).
Para avaliar as competências alimentares foi utilizado o Eating and 
Drinking Classification System (EDACS) (8, 11), que permite descrever 
as competências de um indivíduo para comer e beber, em cinco níveis 
distintos, desde o nível I – Come e bebe em segurança e de forma 
eficiente – até ao nível V - Incapaz de comer ou beber em segurança. 
O nível de EDACS é complementado com uma indicação do nível de 
dependência do indivíduo para realizar a alimentação. 
O peso foi determinado com recurso a uma cadeira balança digital 
SECA® modelo 944, com precisão de 100 g. Os indivíduos com 
capacidade de equilíbrio foram pesados diretamente na cadeira 
balança enquanto que os que não apresentavam esta capacidade 
foram pesados ao colo do cuidador/ acompanhante, subtraindo-se 
posteriormente o peso deste (12).
Para determinar os per centis de peso para a idade (P/I) utilizaram-se as 
curvas de crescimento específicas para a população com PC (13, 14). 
Neste trabalho foram definidos os seguintes pontos de corte: percentil 
<25 – risco de baixo peso para a idade; percentil 25-75 – peso normal 
para a idade; percentil 75-95 – risco de excesso de peso para a idade 
e percentil> 95 – excesso de peso para a idade.
O tratamento estatístico foi efetuado com recurso ao programa IBM® 

SPSS® versão 22.0 para Windows®. Foi testada a normalidade das 
variáveis cardinais através do teste de Kolmogorov-Smirnov, tendo-se 
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Caracterização da amostra segundo o sexo, grau de GMFCS, nível 
de EDACS e nível de dependência para realizar a alimentação

Tabela 1

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA (N=73)
MEDIANA DE IDADES = 8 ANOS

Sexo
Feminino (♀): 54,8% (n=40)
Masculino (♂): 45,2% (n=33)

Grau do GMFCS
(na amostra total e por sexo)

Grau I: 12,3% (n=9)
♀: 8,2% (n=6)
♂: 4,1% (n=3)

Grau II: 17,8% (n=13)
♀: 5,5% (n=4)
♂: 12,3% (n=9)

Grau III: 2,7% (n=2)
♀: 0% (n=0)
♂: 2,7% (n=2)

Grau IV: 6,8% (n=5)
♀: 4,1% (n=3)
♂: 2,7% (n=2)

Grau V: 60,3% (n=44)
♀: 37,0% (n=27)
♂: 23,3% (n=17)

Nível de EDACS
(na amostra total e por sexo)

Nível I: 46,6% (n=34)
♀: 24,7% (n=18)
♂: 21,9% (n=16)

Nível II: 6,8% (n=5)
♀: 1,4% (n=1)
♂: 5,5% (n=4)

Nível III: 27,4 (n=20)
♀: 19,2% (n=14)
♂: 8,2% (n=6)

Nível IV: 5,5% (n=4)
♀: 0% (n=0)
♂: 5,5% (n=4)

Nível V: 13,7% (n=10)
♀: 9,6% (n=7)
♂: 4,1% (n=3)

Nível de dependência para 
realizar a alimentação
(na amostra total e por sexo)

Independente: 34,2% (n=25)
♀: 15,1% (n=11)
♂: 19,2% (n=14)

Requer assistência: 8,2% (n=6)
♀: 4,1% (n=3)
♂: 4,1% (n=3)

Totalmente dependente: 57,5% (n=42)
♀: 35,6% (n=26)
♂: 21,9% (n=16)

verificado que estas seguiam uma distribuição não normal. A estatística 
descritiva consistiu no cálculo de frequências e medianas. O teste de 
Mann-Whitney foi utilizado para comparar as frequências obtidas para 
os diferentes níveis das variáveis GMFCS e EDACS entre as crianças do 
sexo feminino e masculino. Para avaliar a correlação entre as variáveis 
foi usado o coeficiente de correlação de Spearman. Foram utilizados 
modelos de regressão logística bivariados e multivariados para verificar 
de que forma as escalas relativas à função motora (GMFCS) e às 
competências alimentares (EDACS) se encontram associadas ao risco 
de baixo peso para a idade e ao risco de excesso de peso/excesso de 
peso para a idade. Para esta análise, as variáveis referentes às escalas 
GMFCS e EDACS foram analisadas como variáveis contínuas. Foram 
consideradas diferenças estatisticamente significativas quando o valor 
de significância (p) foi menor que 0,05.

RESULTADOS
A caracterização da amostra encontra-se representada na Tabela 1.

GMFCS: Gross Motor Function Classification System
EDACS: Eating and Drinking Classification System
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Em relação às competências alimentares, o nível I do EDACS, onde 
se consideram os indivíduos que comem e bebem em segurança e de 
forma eficiente, agrupou 46,6% do total da amostra, no entanto, mais 
de metade das crianças e adolescentes revelaram ser totalmente 
dependentes na realização da sua alimentação. Estes resultados 
sugerem que, o facto de um indivíduo ser capaz de comer e beber 
em segurança e de forma eficiente não significa que seja capaz 
de assegurar, per se, a sua alimentação, estando muitas vezes 
dependentes de terceiros para que tal seja possível.
Mais de metade das crianças/adolescentes apresentaram dificuldades 
alimentares. Em muitos casos, para as minimizar, é necessário 
recorrer a determinadas estratégias como, por exemplo, a alteração 
da consistência dos alimentos sólidos e líquidos (15, 16), o correto 
posicionamento dos indivíduos no momento das refeições (17-19) 
e, em casos mais graves, em que a alimentação per os é incapaz 
de satisfazer as necessidades nutricionais do indivíduo ou constitui 
um perigo para a sua saúde, à colocação de uma sonda (5, 16).
Foi encontrada uma associação moderada entre o grau do GMFCS 
e o nível de EDACS, levando-nos a inferir que uma maior gravidade 
motora se relaciona com maiores dificuldades alimentares. Estes 
resultados são consensuais com a literatura (7, 11, 20), no entanto, é 
importante ter em consideração que dificuldades alimentares podem 
existir mesmo entre os indivíduos classificados nos níveis menos 
graves de comprometimento da função motora (7). 
Este estudo demonstrou a existência de uma correlação positiva 
entre o nível de EDACS e o nível de dependência para realizar a 
alimentação, ou seja, quanto maiores as dificuldades alimentares 
apresentadas por um indivíduo, mais dependente de terceiros ele 
estará para se alimentar.
No que diz respeito aos percentis de P/I, a maior parte da população 
estudada (50,7%) foi classificada como tendo peso normal para 
a idade. Apesar de na PC o baixo peso ser dos problemas mais 
citados na literatura (16, 21-23), neste trabalho, a existência de risco 
de excesso de peso/excesso de peso foi maior do que a existência 
de risco de baixo peso para a idade. Isto pode ser explicado pelo 
aumento da prevalência de excesso de peso em indivíduos com PC 
(24) e pelo maior encaminhamento dos mesmos para a consulta de 
nutrição no CRAPPC. Foi possível constatar que o baixo peso poderá 
já não ser o principal problema nutricional em crianças e adolescentes 
com PC, obrigando à reflexão acerca desta nova realidade e ao 
desenvolvimento de mais estudos nesta área.
Verificou-se que quanto maior a gravidade da função motora, as 
dificuldades alimentares e o nível de dependência para realizar a 
alimentação, menor o percentil de P/I. Foi notório que maiores 
dificuldades alimentares aumentam o risco de uma criança/
adolescente apresentar baixo peso e diminuem o risco de estes 
apresentarem excesso de peso para a idade. 
Este estudo tem algumas limitações, nomeadamente, o reduzido 
tamanho amostral e a inexistência de pontos de corte e respetivas 
classificações para todos os percentis de P/I das curvas de 
crescimento específicas para a PC. Como estas curvas definem 
o percentil 20 de P/I como o percentil abaixo do qual as crianças 
ou adolescentes apresentam um risco acrescido de morbilidade 
e mortalidade (13), na prática clínica considera-se que, abaixo do 
percentil 25 de P/I, uma criança/adolescente com PC apresenta 
risco aumentado de ter baixo peso. Do mesmo modo, na prática 
clínica considera-se o percentil 75 de P/I como o percentil a partir 
do qual uma criança/ adolescente apresenta risco aumentado de 
ter excesso de peso para a idade. Considera-se necessário que 
se definam classificações para estes pontos de corte já que, na 

No que diz respeito à função motora, não se verificaram diferenças 
estatisticamente significativas entre sexos (p = 0,281).
Relativamente às competências alimentares, também não se 
observaram diferenças estatisticamente significativas entre sexos 
(p = 0,598).
No que diz respeito ao nível de dependência para realizar a 
alimentação, não foram encontradas diferenças com significado 
estatístico entre sexos (p = 0,151). 
Relativamente aos percentis de P/I, 50,7% (n = 37) dos indivíduos 
foram classificados como tendo peso normal para a idade, 17,8% (n 
= 13) com risco de baixo peso para a idade, 27,4% (n = 20) com risco 
de excesso de peso para a idade e 4,1% (n = 3) como tendo excesso 
de peso para a idade.
Verificaram-se correlações positivas entre o nível do GMFCS e o nível 
de EDACS (ρ = 0,702; p < 0,001) e entre o nível de EDACS e o grau 
de dependência para realizar a alimentação (ρ = 0,708; p < 0,001).
Em relação ao GMFCS, ao nível de EDACS e ao grau de dependência 
foram encontradas correlações negativas entre cada um destes e os 
percentis de P/I (ρ = -0,256, p = 0,029; ρ = -0,495, p < 0,001; e ρ = 
-0,290, p = 0,013 respetivamente).
Não se encontrou associação entre o nível de GMFCS e o risco de 
baixo peso ou o risco de excesso de peso/excesso de peso para a 
idade. Pelo contrário, no que diz respeito à relação entre o EDACS 
e o risco de baixo peso ou o risco de excesso de peso/excesso de 
peso para a idade, verificou-se que, à medida que as dificuldades 
alimentares aumentam, aumenta o risco para uma criança/adolescente 
apresentar risco de baixo peso para a idade e diminui o risco destes 
apresentarem risco de excesso de peso ou excesso de peso para a 
idade (Tabelas 2 e 3).

Estimativas de risco para o risco baixo peso e para o risco de excesso 
de peso/excesso de peso para a idade (regressão logística bivariada)

Tabela 2

RISCO DE BAIXO PESO 
PARA A IDADE  (OR E IC95%)

RISCO DE EXCESSO DE 
PESO/ EXCESSO DE PESO 

PARA A IDADE  (OR E IC95%)

GMFCS 1,875 (0,980-3,589) 0,806 (0,591-1,099)

EDACS 2,783 (1,611-4,809)* 0,506 (0,316-0,808)*

* p < 0,05 
OR: Odds Ratio
IC: Intervalo de Confiança
GMFCS: Gross Motor Function Classification System
EDACS: Eating and Drinking Classification System

Estimativas de risco para o risco baixo peso e para o risco de excesso 
de peso/excesso de peso para a idade (regressão logística multivariada)

Tabela 3

RISCO DE BAIXO PESO 
PARA A IDADE  (OR E IC95%)

RISCO DE EXCESSO DE 
PESO/ EXCESSO DE PESO 

PARA A IDADE  (OR E IC95%)

GMFCS 0,793 (0,347-1,812) 1,204 (0,803-1,805)

EDACS 3,149 (1,524-6,508)* 0,432 (0,238-0,784)*

* p < 0,05 
OR: Odds Ratio
IC: Intervalo de Confiança
GMFCS: Gross Motor Function Classification System
EDACS: Eating and Drinking Classification System

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Este trabalho avaliou a função motora, as competências alimentares e 
o peso de 73 crianças e adolescentes com diagnóstico clínico de PC.
No que diz respeito à função motora, a maioria das crianças e 
adolescentes (60,3%) foi classificada no grau V do GMFCS, que 
inclui os indivíduos que apresentam um quadro motor mais grave.
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população com PC, o peso é, muitas vezes, o único parâmetro 
antropométrico possível de determinar.
A utilização das curvas de crescimento específicas para a PC constitui 
um ponto forte do estudo. As curvas habitualmente usadas na prática 
clínica são as dos CDC (29) e da OMS (30). No entanto, nenhuma 
delas parece avaliar corretamente o desenvolvimento de pessoas 
com PC (31), já que não têm em consideração o comprometimento 
motor existente e o diferente padrão de crescimento destas crianças 
e adolescentes, em relação à população pediátrica geral (22, 32, 33). 

CONCLUSÕES
Através deste trabalho foi possível confirmar que uma maior gravidade 
da função motora está associada a maiores dificuldades alimentares. 
Tornou-se claro que a existência de dificuldades alimentares nesta 
população é bastante frequente e que estas condicionam o seu 
peso e, provavelmente, o seu estado nutricional e de saúde, sendo 
necessário monitorizar desde cedo a existência destas mesmas 
dificuldades, transversalmente a todos os níveis do GMFCS, mas 
em particular em indivíduos com maior comprometimento motor.
Considera-se essencial e urgente capacitar os cuidadores e 
profissionais que lidam diariamente com indivíduos com PC para 
que sejam capazes de responder às suas necessidades e limitações 
no que concerne à alimentação.
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RESUMO
INTRODUÇÃO: A utilização de medidas económicas como políticas públicas de promoção de comportamentos alimentares saudáveis 
tem sido considerada por vários países para diminuir as doenças crónicas não transmissíveis. 
OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão sobre o impacto da utilização de medidas económicas para a promoção 
da alimentação saudável, como a taxação e a subsidiação de alimentos, em países Europeus.
METODOLOGIA: Foi efetuada uma recolha e análise das medidas descritas em artigos científicos, documentos governamentais e 
regulamentos disponíveis nos países da europa. De seguida, foi realizada uma análise do impacto destas medidas no consumo e 
na saúde baseada na evidência disponível.
RESULTADOS: Os países Europeus com utilização de taxação de alimentos para promoção da alimentação saudável são a Bélgica, 
a Dinamarca, a Finlândia, a França, a Hungria, a Irlanda e o Reino Unido, e com utilização de subsidiação de alimentos é o Reino 
Unido. Os alimentos comumente taxados são os refrigerantes, seguidos de outras bebidas com açúcar ou edulcorantes e no 
caso dos nutrientes são o açúcar e a gordura. A existência de estudos de eficácia destas medidas é escassa. A grande maioria 
dos estudos são modelos de previsão do impacto da adoção destas medidas no consumo e na saúde, apenas a Dinamarca, a 
Finlândia, a França, a Hungria e a Irlanda apresentam estudos observacionais, sendo que a taxação de produtos alimentares parece 
ter impacto ao nível da redução do seu consumo.
CONCLUSÕES: A informação analisada sugere que a utilização de medidas económicas tem potencial para modificar o consumo 
alimentar da população, no entanto, existem poucas evidências acerca do seu impacto a médio e longo prazo na saúde e na 
prevalência de doenças crónicas não transmissíveis. A adoção destas medidas pelos Governos deve fazer parte de uma política 
alimentar concertada e considerar uma série de fatores discutidos ao longo do artigo.

PALAVRAS-CHAVE
Europa, Obesidade, Política alimentar, Subsidiação, Taxação

ABSTRACT
INTRODUCTION: The use of economic measures to promote healthy eating behavior has been considered by several countries to 
reduce non-communicable diseases (NCDs).
OBJECTIVES: Our study aims to conduct a review of the impact of economic measures, such as tax and subsidies on food, to 
promote healthy eating in European countries.
METHODOLOGY: The collection and analysis of the policies described in scientific articles, government documents and regulations 
available in the countries of Europe was performed. Next, an analysis of the impact of these measures on consumption and health 
based on available evidence was conducted.
RESULTS: The European countries with the use of taxation on food for healthy eating promotion are Belgium, Denmark, Finland, 
France, Hungary, Ireland and the United Kingdom, and with the use of subsidies is the UK. The commonly taxed products are soft 
drinks and other beverages with added sugar or sweeteners and in the case of nutrients are sugar and fat. Efficacy studies of these 
measures are scarce. The vast majority of studies is provisional models of the adoption of these measures on consumption and 
health; only Denmark, Finland, France, Hungary and Ireland have observational studies, and they show that taxation of products 
could reduces the consumption.
CONCLUSIONS: The analysis performed suggests that economic measures to promote healthy eating when used as part of a 
concerted food policy can contribute to improving food habits. This study suggests that the use of economic measures has the 
potential to change population food consumption; however, there is little evidence about the impact in the medium and long-term 
health and in the prevalence of NCDs. The adoption of these measures by the governments should be part of a concerted food 
policy and consider a number of factors discussed in the article.
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INTRODUÇÃO
No último século, tem-se verificado uma melhoria geral da saúde 
da população europeia, nomeadamente com o grande aumento da 
esperança média de vida, a diminuição da mortalidade infantil, bem 
como a erradicação de muitas doenças infeciosas. No entanto, a 
industrialização e prosperidade foi acompanhada pelo aumento da 
incidência de várias doenças crónicas não transmissíveis (DCNT), 
como as doenças do aparelho circulatório, cancro, diabetes e 
doenças respiratórias crónicas (1). As DCNT são responsáveis por 
cerca de 80% da mortalidade na Europa, sendo as doenças do 
aparelho circulatório a maior causa de morte prematura, seguidas 
pelo cancro (2). Para além do impacto na morbilidade e mortalidade 
prematura, as DCNT representam um pesado fardo nas economias 
nacionais, aumentando os custos dos serviços de saúde, perda 
de produtividade e aumento das desigualdades na saúde (3-5). 
Os estilos de vida são um fator determinante na mudança do 
padrão de saúde e doença, sendo a obesidade e a alimentação 
inadequada, excessivamente energética, rica em açúcar, sódio e 
gordura saturada, contribuidores importantes para o aumento das 
DCNT (1, 6).
Reconhecida a necessidade de atuar sobre os desafios colocados 
pelo cenário atual de doença, os países membros da União Europeia 
comprometeram-se a atuar através de políticas alimentares para 
a prevenção da obesidade e das DCNT associadas à alimentação 
(7). Com a adoção do Plano de Ação da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para 2015-2020 (8), tornou-se claro o compromisso 
de desenvolver ambientes alimentares mais saudáveis através de 
uma ação concertada que permitisse tornar mais acessíveis os 
alimentos mais saudáveis. A utilização de medidas económicas, 
como a taxação e subsidiação de alimentos, foi considerada como 
uma ferramenta possível de promoção da alimentação saudável de 
forma a guiar a escolha do consumidor (8). Recentemente, a OMS 
como forma de auxílio aos países membros da região europeia 
emitiu um relatório que esclarece a evidência disponível sobre a 
utilização deste tipo de medidas (9), apresentando-se como um 
breve sumário da evidência e descrevendo quatro casos de estudo 
(Dinamarca, Finlândia, França e Hungria).
O preço dos alimentos é um dos fatores com mais influência na 
escolha alimentar (10), sendo que pode influenciar a escolha do 
tipo, a qualidade e a quantidade do alimento adquirido. O impacto 
da taxação ou subsidiação nos alimentos deve ser analisado do 
ponto de vista económico, tendo em consideração os ganhos em 
saúde, a poupança nos custos do serviço de saúde e a redução 
das desigualdades sociais (11-13). A taxação pode ser definida 
como imposição de aumento do preço de um produto de forma 
a reduzir a sua procura, e a subsidiação como uma imposição de 
redução do preço de um produto no ponto de compra que deverá 
provocar aumento da procura (9).
Do ponto de vista teórico, num modelo simplista de procura-
-oferta, a aplicação de uma taxa irá resultar num aumento do 
preço o que poderá estar associado a uma redução da venda do 
produto. O raciocínio na taxação de produtos, como o tabaco e o 
álcool, pressupõe que o seu consumo esteja associado a custos 
económicos e sociais que nem o consumidor nem o produtor irão 
cobrir (14). Assim, as medidas económicas poderão permitir a 
diminuição da tendência da procura por produtos associados a 
um impacto negativo na saúde, devido à sua elevada densidade 
energética, elevado teor de sal, açúcar e gordura saturada e 
estimular a procura por produtos alimentares que melhoram a 
qualidade da alimentação, com elevada densidade nutricional, fibra 

e gordura predominantemente insaturada (15, 16).
O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão sobre a utilização 
de medidas económicas para a promoção da alimentação saudável, 
como a taxação e a subsidiação a alimentos, e a avaliação do seu 
impacto nos países Europeus.

METODOLOGIA
Foi efetuada uma recolha e análise das medidas descritas em 
artigos científicos, documentos e websites governamentais, 
relatórios técnicos e regulamentos publicados em inglês. A recolha 
de documentos foi limitada aos 53 países da região europeia da 
OMS (17).
A pesquisa foi efetuada nas bases de dados eletrónicas PubMed 
e Scopus, bem como em sites governamentais e de organizações 
nacionais e internacionais através dos motores de busca Google 
e Google Scholar, até maio de 2016. Também foram identificados 
artigos constantes na bibliografia dos estudos incluídos para análise.
Numa primeira fase foram efetuadas pesquisas nas bases 
de dados com os termos: “tax”, “taxation”, “price”, “prices”, 
“subsidy”, “subsidies”, “soda”, “sugar sweetened beverages”, “soft 
drinks”, “beverage”, “beverages”, “fast food”, “snacks”, “fruits”, e 
“vegetables”, combinados com o nome do país a pesquisar em 
inglês ou a palavra “europe”.
Tendo como foco de investigação os países europeus foi ainda 
realizada uma sistematização de estudos disponíveis sobre o 
impacto destas medidas no consumo e na saúde. Para a avaliação 
do impacto das medidas económicas foram ainda utilizados os 
seguintes termos de pesquisa: “obesity”, “body mass index”, “price 
elasticity” e “food consumption”, neste sentido foram incluídos 
estudos de revisão, estudos observacionais e estudos prospetivos.
A avaliação inicial dos artigos para serem incluidos baseou-se 
na leitura dos resumos. De seguida os artigos identificados com 
potencial de responderem aos objetivos foram revistos, e uma 
amostra total de 39 artigos foram considerados para constituição 
do Corpus Documental deste trabalho.

RESULTADOS
Na Tabela 1 é possível verificar que os países que apresentam 
medidas económicas na promoção da alimentação saudável são: 
a Bélgica (18), a Dinamarca (19), a Finlândia (20), a França (21), a 
Hungria (22), a Irlanda (23) e o Reino Unido (24, 25).
Destes países, a Dinamarca e a Irlanda atualmente não têm estas 
medidas económicas em vigor, tendo abolido a sua utilização. 
No Reino Unido, prevê-se no Orçamento de Estado de 2016 a 
introdução de uma taxa sobre refrigerantes em 2017.
Os alimentos que são mais vezes foco de taxação são os refrigerantes, 
seguidos de outras bebidas com açúcar ou edulcorantes, no caso 
da taxação de nutrientes o principal alvo é o açúcar. O Reino 
Unido apresenta um programa de subsidiação de leite, iogurte 
natural, hortícolas e fruta para os grupos socioeconómicos mais 
desfavorecidos através da utilização de vales.
A Tabela 2 indica o sumário dos estudos de avaliação do impacto 
e eficácia da utilização das medidas económicas de taxação e 
subsidiação na promoção da alimentação saudável. A grande 
maioria dos estudos são modelos de previsão do impacto da adoção 
destas medidas no consumo e na saúde, apenas a Dinamarca, a 
Finlândia, a França, a Hungria e a Irlanda apresentam estudos 
observacionais. Verifica-se que a aplicação de uma taxa sobre os 
produtos diminuí o seu consumo, assim como a remoção da taxa 
implica o aumento do consumo.
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Medidas económicas para a promoção da alimentação saudável adotadas pelos países europeus

Tabela 1

TAXAÇÃO

PAÍS ANO ALIMENTO TAXADO MOTIVO

Bélgica (18) 2015 Refrigerantes, bebidas não-alcoólicas e água com adição de 
açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizantes.

Taxa aplicada como parte de um "imposto de saúde" geral (lei 
criada para reforçar a criação de emprego e o poder de compra).

Dinamarca (19) 2011-2013 Produtos com mais do que 2,3% de gordura saturada (carne, 
laticinios, óleos e gorduras).

Taxa aplicada para reduzir a prevalência de uma ampla gama de 
doenças e melhorar a esperança de vida.

Finlândia (20) 2011
Doces (incluindo confeitaria e chocolates), gelados e refrigerantes. 
Exclui certos produtos como bolachas, produtos de panificação, 
pudins, geleias, mousses e açúcar granulado.

Durante a maior parte do séc. XX a Finlândia utilizou impostos 
especiais de consumo sobre as bebidas não-alcoólicas e 
produtos de confeitaria. O imposto sobre o consumo de doces 
foi removido em 2000, mas re-introduzido em 2011. Pretendem 
remover a taxa sobre os doces e gelados em 2017.

França (21) 2012
Bebidas com adição de açúcar e adoçantes artificiais, incluindo 
refrigerantes, bebidas de frutas, águas aromatizadas e bebidas 
"light".

As motivações da aplicação do imposto são a saúde pública e 
colheita de receita. O imposto aplicado é anualmente ajustado à 
inflação verificada.

Hungria (22) 2011

Alimentos com teor elevado de açúcar, gordura ou sal, bebidas 
com adição de açúcar e cafeína. Inclui alimentos pronto-consumo, 
refrigerantes, bebidas energéticas e alimentos açucarados 
embalados (confeitaria).

Taxa aplicada como parte de um "imposto de saúde pública" 
geral. O imposto é aplicado a taxas variáveis conforme a categoria 
de produtos.

Irlanda (23) 1916-1992 Refrigerantes e bebidas embaladas (exceto leite, sopas e sumos 
de fruta e hortícolas).

Este imposto especial foi inicialmente aplicado para fazer face às 
despesas com a Guerra dos Bôeres. Verificou-se uma redução da 
taxa entre 1990 e 1992. A taxa foi eliminada devido a pressões 
da União Europeia e porque a receita do imposto diminuiu 
significativamente.

Reino Unido (24) 2017 Refrigerantes

O orçamento de Estado prevê a introdução do imposto a partir de 
Setembro de 2017 para auxiliar o combate à obesidade infantil. 
A receita será revertida para apoiar as escolas na introdução de 
programas de educação alimentar e atividades desportivas.

SUBSIDIAÇÃO

PAÍS ANO ALIMENTO SUBSIDIADO TIPO DE IMPOSTO E MOTIVO

Reino Unido (25) 2006 Leite, iogurte natural, hortícolas e fruta frescos e congelados.

O programa Healthy Start proporciona às mulheres grávidas 
e / ou famílias com crianças menores de quatro anos de idade 
vales semanais para gastar nos alimentos selecionados. Os 
participantes ou sua família devem estar a receber apoio ao 
rendimento ou subsídio de desemprego ou outras ajudas sociais. 
As mulheres grávidas com idade inferior a 18 anos também estão 
abrangidas neste programa.

Impacto das medidas económicas de promoção da alimentação saudável nos países europeus

Tabela 2

TAXAÇÃO

PAÍS TIPO DE ESTUDO PRODUTO IMPACTO

Dinamarca

Observacional Óleos, manteiga, margarina

A procura por manteiga, margarina e óleos de cozinha diminuiu  5-8% e aumentou 
3-6% para os óleos menos taxados. Aumentou o espaço no mercado para os óleos 
de marca branca menos taxados. Existe alguma evidência que tenha ocorrido um 
aumento de 34% da procura deste tipo de gorduras pouco antes da aplicação da 
taxa e uma diminuição de 5% após a aplicação da taxa (47).

Observacional Gordura saturada

Aumento de 13 a 16% nos produtos com maior teor de gordura. A introdução da 
taxa teve um impacto de diminuição de 4-6% do consumo de gordura saturada 
proveniente de carne picada e produtos à base de natas. Ocorreu uma substituição 
dos produtos de natas para versões mais magras (48).

Observacional Gordura saturada
Análise efetuada entre janeiro 2008 até 2012. A introdução do imposto provocou uma 
redução de 10-15% do consumo de gorduras através da redução do consumo de 
manteiga, margarina e óleos (36).

Modelo de Previsão Gordura saturada
A taxa aplicada causou uma diminuição de 4% no consumo deste nutriente e 
aumento no consumo de hortícolas, fruta, fibra e sal. Foi estimada uma diminuição 
de 123 mortes por ano (49).

Modelo de Previsão Gordura saturada
Com a aplicação da taxa estima-se uma diminuição de 0,9% das vendas de 
produtos com esse tipo de gordura e um impacto diminúto no risco de doença 
isquémica da população (50).

Modelo de Previsão Gordura saturada Uma taxa de 14 DKK sobre a gordura saturada espera-se que tenha um impacto de 
redução de 7,4% no consumo (51).

Modelo de Previsão
i) Gordura
ii) Gordura saturada
iii) Açúcar

i) Uma taxa de 8 DKK/kg de gordura espera-se que reduza o consumo de leite 
(-1,6%), manteiga (-12,6%), queijo (-7%) e carne (-5,4%), reduzindo 6,1% consumo 
de gordura e 7,2% de gordura saturada e aumento de 2,3% do consumo de fibra; ii) 
uma taxa de 14 DKK/kg de gordura saturada espera-se que reduza o consumo de 
leite (-1,9%), manteiga (-14,5%), queijo (-7,7%) e carne (-3,6%), reduzindo 5,9% o 
consumo de gordura e 7,4% de gordura saturada e aumento de 2,4% do consumo 
de fibra; iii) uma taxa de 5,6 DKK/ kg de açúcar espera-se que reduza 15,8% o 
consumo de açúcar (28).
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TAXAÇÃO

PAÍS TIPO DE ESTUDO PRODUTO IMPACTO

Finlândia

Observacional Refrigerantes O aumento de preço dos refrigerantes levou a uma redução na procura de 0,7% em 
2011, 3,1% em 2012 e 0,9% em 2013 (29).

Observacional Doces e gelados

Os preços aumentaram mais do que o que pode ser atribuido à aplicação da taxa. A 
procura por doces diminuiu 2,6% em 2011, 1,4% em 2012 e 0,1% em 2013. A procura 
por gelados diminuiu 1,6% em 2011, 0,9% em 2012 e aumentou 1,4% em 2013. 
Aumentou a procura por produtos não taxados como: sobremesas congeladas, barras 
de cereais, sobremesas láctea e iogurtes em cerca 2-10%. Verificou-se um aumento 
da ingestão energética (devido aumento ingestão de fibra) e de sal (29).

Modelo de Previsão Açúcar

Prevê-se um impacto considerável sobre a incidência de excesso de peso e 
obesidade, bem como uma redução de 13% na incidência de diabetes tipo 2 e uma 
redução na incidência de doença coronária com a utilização de um imposto 1 eur por 
cada kg de açúcar aplicado a todos os alimentos (43).

França

Observacional Refrigerante Cola A procura diminuiu 3,3% em 2012 e 3,4% em 2013 (29).

Modelo de Previsão Açucar e gordura

Um aumento de 10% no preço dos produtos com açúcar e gordura diminuiria a 
compra total energética familiar em 0,79% para famílias de maior estrato socio 
economico enquanto diminuiria 1,20% para as famílias de moderado estrato socio 
económico. Este imposto conduz a uma redução moderada no peso médio da 
população a curto prazo, embora esse efeito seja maior a longo prazo (52).

Modelo de Previsão Gordura A aplicação da taxa sobre a gordura tem um impacto maior na população com excesso de 
peso em comparação com medidas como a rotulagem obrigatória do teor de gordura (53).

Hungria

Observacional Refrigerante Cola A procura diminuiu 2,7% em 2011, em 7,5% em 2012 e em 6% em 2013.  Existe 
alguma evidência da substituição para produtos de marca branca (29).

Observacional Confeitaria e Doces
Não se verificaram mudanças na procura por produtos de confeitaria; a procura por 
chocolates aumentou após a taxação, mas a um ritmo mais lento do que no período 
pré-taxação estudado (29).

Observacional Snacks salgados A procura diminuiu 7,6% em 2011, 6,2% em 2012 e 0,6% em 2013. Aumento da 
participação no mercado das marcas brancas nos períodos pré e pós-taxação (29).

Irlanda 
Observacional Refrigerantes Com a diminuição e remoção da taxa aplicada, verificou-se um aumento do 

consumo em 6,8% (23).

Modelo de Previsão Refrigerantes A aplicação de uma taxa de 10% sobre os refrigerantes resultaria numa redução da ingestão 
energética em 2,1 kcal/pessoa/dia, reduzindo 1,3% a obesidade na população adulta (54).

Noruega Modelo de Previsão Refrigerantes
Duplicação do imposto de produção e do imposto de valor acrescentado sobre os 
refrigerantes, teve um impacto de diminuição de 44% o consumo destes produtos perante 
os maiores consumidores e uma diminuição de 17% perante os menores consumidores (35).

Reino Unido

Modelo de Previsão i) Gordura saturada 
ii) Alimentos não saudáveis

Um imposto de 17,5% sobre i) a gordura saturada causaria um pequeno aumento na 
ingestão de sal, como resultado de elasticidade do produto cruzada e pode resultar em 
mais mortes do que as que evitaria. Iria também aumentar a despesa semanal alimentar das 
famílias em cerca de 3,2% e causar uma diminuição no consumo de frutas e hortícolas de 
cerca de 2-4%; ii) diminuição em 1,2% da mortalidade por doenças cardiovasculares (55).

Modelo de Previsão Gordura saturada

Um imposto sobre a gordura saturada de 17,5% aplicado a várias fontes alimetares 
como leite, queijo, manteiga, biscoitos, bolachas, pastelaria e gelados, resultaria 
numa redução de 1,8-2,6% da doença isquémica coronária, equivalente a uma 
redução de 1800-2500 mortes por ano (56).

Modelo de Previsão
i) Leite gordo, manteiga, queijo, 
bolachas, bolos e doces
ii) Alimentos pouco saudáveis 

i) A taxação das principais fontes de gordura saturada na dieta (leite gordo, manteiga, 
queijo, bolachas, bolos e doces) é improvável que reduza a mortalidade por doenças 
cardiovasculares (DCV) ou cancro; ii) a taxação de alimentos “menos saudáveis” 
(iogurte, queijo, bacon e presunto, manteiga e margarina, açúcar e conservantes, 
processados de batata, doces / bolos / biscoitos e cereais de pequeno-almoço) 
poderia aumentar as mortes por DCV e cancro em 35-1300 por ano (57).

SUBSIDIAÇÃO

PAÍS TIPO DE ESTUDO PRODUTO IMPACTO

Dinamarca

Modelo de Previsão Fibra e fruta Estima-se que subsidiar produtos com fibra seja mais rentável do que subsidiar fruta (51).

Modelo de Previsão i) Fruta, hortícolas e batatas
ii) Fibra

i) Estima-se que reduzir o IVA para metade (25% para 12,5%) irá aumentar 7,8% o 
consumo destes produtos e diminuir 0,7% o consumo de gordura e aumentar 4,1% 
o consumo de fibra; ii) estima-se que aplicar um subsídio de 76,4 DKK/kg de fibra 
irá aumentar o consumo destes produtos em 5,6% e de pão em 8,6%, reduzindo o 
consumo de gordura em 0,5% e aumento do consumo de fibra em 6,7% (28).

Finlândia Modelo de Previsão Fruta fresca, hortícolas e peixe Estima-se um pequeno efeito positivo na saúde, com redução da incidência e 
mortalidade por doenças cardiovasculares (43).

Suécia Modelo de Previsão Pão integral e cereais de 
pequeno-almoço integrais

A implementação de um subsídio de 50% do preço para aumentar em 38% o consumo 
de fibra é acompanhado por aumentos não desejados em gordura, sal e açúcar (58).

TAXAÇÃO E SUBSIDIAÇÃO

PAÍS TIPO DE ESTUDO PRODUTO IMPACTO

Dinamarca

Modelo de Previsão Taxação de gordura saturada e 
açucar e subsidiação de fibra

Diminuição do consumo de açúcar em 16% , da gordura saturada em  8% e 
aumento do consumo de fibra em 15%. Os consumidores mais jovens e de menor 
estrato socio-economico são mais responsivos às medidas (30).

Modelo de Previsão

i) Taxação de gordura saturada e 
açúcar e subsídio das fibras
ii) Taxação de gordura e açúcar 
e redução para metade do IVA 
sobre fruta e hortícolas

i) Estima-se que este modelo irá aumentar o consumo de pão (7,0%) e batata, fruta 
e hortícolas (5,5%), aumentando o consumo de fibra (6,1%), e reduzir o consumo 
de açúcar (6,5%), gordura (2,5%) e gordura saturada (3,6%); ii) estima-se que este 
modelo irá aumentar o consumo de pão (1,7%) e batata, fruta e hortícolas (7,6%), 
aumentando o consumo de fibra (4,3%), e reduzir o consumo de açúcar (3,1%), 
gordura (2,3%) e gordura saturada (2,9%) (28).

Modelo de Previsão

Reduzir para metade o imposto 
sobre fruta e hortícolas e 
aumentar o imposto sobre 
gordura e gordura saturada

Estima-se que este modelo iria resultar numa redução moderada na prevalência da 
doença isquémica, enfarte, e cancro coloretal, do pulmão e da mama (0,4-2,4% de 
diminuição) (59).
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DISCUSSÃO
Na última década os Governos dos países da região europeia têm 
apresentado uma maior sensibilidade para a utilização de medidas 
económicas de promoção da alimentação saudável, de forma a 
complementar outras medidas tradicionalmente usadas como 
campanhas de educação alimentar, restrição do marketing de 
produtos dirigidos a crianças, rotulagem dos alimentos ou promoção 
de alimentação saudável em escolas ou locais de trabalho (26, 27). 
Esta predisposição parece estar relacionada com a forma como a 
responsabilidade nas sociedades contemporâneas tem evoluído, 
nomeadamente ao nível da decisão política (26), e onde a aplicação 
de taxas sobre alimentos menos saudáveis incorpora a ideia de 
que o indivíduo é responsável pelo seu bem-estar e estilo de vida, 
não devendo sobrecarregar com os seus atos aqueles que não 
têm o mesmo comportamento e que terão de contribuir com os 
seus impostos para a sustentabilidade dos serviços de saúde. Esta 
ideia também contempla o facto de que os indivíduos muitas vezes 
tomam decisões de consumo de alimentos sem total consciência da 
relação entre o consumo e as consequências na saúde desse ato, 
este é um aspeto particularmente importante no caso das crianças 
e adolescentes (13).
No nosso estudo, a utilização da taxação de alimentos é mais 
prevalente do que a utilização de subsídios. Verificou-se também que 
a taxação é aplicada de diferentes formas, quer através da taxação de 
nutrientes quer de alimentos, esta decisão política tem impacto ao nível 
da implementação, administração e eficácia da medida. A utilização 
da taxação sobre nutrientes implica uma maior carga administrativa, 
no entanto, parece ter maior eficácia do que a taxação de alimentos 
(28). Por outro lado, a tributação de produtos específicos é mais fácil 
de implementar mas pode implicar efeitos laterais de substituição 
do consumo não previstos (29, 30). A resposta dos consumidores 
a uma alteração de preço de um alimento através da alteração do 
consumo para outros alimentos, denominada de substituição (por 
exemplo com a taxação de gelados o consumidor poderá aumentar a 
compra de sobremesas congeladas), ou quando afeta o consumo de 
outro alimento, denominada de “elasticidade cruzada” (por exemplo 
com a taxação de leite o consumo de chocolate em pó poderá 
diminuir), poderá anular o possível efeito benéfico da medida. Efeito 
observado na Finlândia com o aumento do consumo de produtos não 
taxados como sobremesas congeladas e barras de cereais, tendo-
se observado um aumento da ingestão energética e sal, apesar da 
diminuição do consumo dos produtos taxados (doces, gelados e 
refrigerantes) (29).
Os alimentos com maior elasticidade da procura, isto é, a alteração 

do consumo verificada em consequência da alteração do preço, 
são os refrigerantes, os sumos, a carne, as refeições fora de casa e 
a fruta, e os menos elásticos são os ovos (31). Assim, do ponto de 
vista da saúde pública os produtos com maior elasticidade poderão 
ser mais propensos a este tipo de medida, sendo esperada uma maior 
mudança da procura pelo consumidor com o aumento ou diminuição 
do preço. Alguns autores defendem que para este tipo de medidas ter 
potencial para influenciar efetivamente o consumo alimentar e a saúde 
da população a taxa ou o subsídio aplicado devem representar uma 
proporção significativa do preço do alimento, cerca de 20% (16, 32-34).
Em termos de sensibilidade à taxação, as faixas etárias mais jovens 
parecem ser mais sensíveis à taxação de gordura saturada enquanto 
o grupo de meia idade e as classes socioeconómicas mais baixas 
são mais sensíveis à taxação de açúcar (30). Em relação à taxação de 
refrigerantes, o aumento da taxação destes produtos tem um impacto 
mais acentuado nos maiores consumidores destes produtos, em 
comparação com os consumidores moderados (35).
A motivação da aplicação da taxa parece ser importante para a opinião 
pública. Neste trabalho verificamos que a aplicação da taxa nem 
sempre teve como intenção primordial a melhoria da saúde pública, 
como é o caso da Bélgica e Hungria (18, 22), onde as receitas não 
são diretamente aplicadas para subsidiar alimentos mais saudáveis 
ou para financiar campanhas ou programas de educação alimentar.
A Dinamarca foi o primeiro país do mundo a aplicar uma taxa sobre 
os produtos com elevado teor em gordura saturada, contudo, apesar 
de existirem indícios de que a sua aplicação teve impacto na redução 
do consumo de produtos com elevado teor de gordura saturada (36) 
a medida foi retirada no ano seguinte devido a falta de apoio político 
e dos investigadores de saúde pública, mesmo antes de ter sido 
avaliada a sua eficácia. Esta falta de apoio à continuação da medida 
deveu-se principalmente ao loby da indústria alimentar e agricultura 
que influenciaram a opinião dos políticos (37) mas também ao facto 
de ter aumentado a percepção pública de que a taxa foi introduzida 
para gerar receitas fiscais usadas para outros fins que não a promoção 
da saúde pública (38).
Neste estudo apenas no Reino Unido se verificou a utilização de 
subsidiação a alimentos a promover, no entanto, na Finlândia 
atualmente existe pressão para diminuir ou até remover a imposto 
aplicado sobre a fruta e os hortícolas em relação aos restantes 
alimentos (26). A utilização de subsídios para promover o consumo de 
alimentos parece aumentar significativamente a compra e o consumo 
dos alimentos a promover (39).
O apoio da opinião pública acerca da aplicação de taxas em alimentos 
e bebidas em nome da redução da obesidade parece ter vindo a 

TAXAÇÃO E SUBSIDIAÇÃO

PAÍS TIPO DE ESTUDO PRODUTO IMPACTO

Finlândia Modelo de Previsão
Taxação de produtos com 
açúcar e subsidiação de fruta, 
hortícolas e peixe

Estima-se uma diminuição do Indice de Massa Corporal da população e uma 
redução de 9,7% da incidência de diabetes tipo 2 (43).

Reino Unido

Modelo de Previsão
Taxação de alimentos não 
saudáveis e subsidiação de 
fruta e hortícolas

Com a aplicação de uma taxa de 17,5% sobre estes alimentos e com a atribuição 
de 17,5% de subsidiação a frutas e hortícolas, prevê-se a diminuição de 2900 
mortes por doenças cardiovasculares e cancro por ano. Com a aplicação de uma 
taxa de 17,5% sobre estes alimentos e com a atribuição de toda a receita para 
subsidiação a frutas e hortícolas, prevê-se a diminuição de 6400 mortes por doenças 
cardiovasculares e cancro por ano (57).

Modelo de Previsão Taxação de gordura saturada e 
subsidiação de fruta e hortícolas

Estima-se que com este modelo os níveis de ingestão de fruta e hortíicolas da 
população fiquem de acordo com as recomendações “5 ao dia”, no entanto, a 
ingestão de gordura ainda permanece acima do recomendado. Não existe um 
impacto considerável no risco de doença relacionada com a alimentação (60).

Suécia Modelo de Previsão

Taxação de produtos 
pronto-consumo e padaria e 
subsidiação de produtos com 
cereais integrais

Estima-se que um subsídio de 50% sobre estes produtos será necessário para 
aumentar o consumo de fibra para o valor recomendado, para isso, poderão reverter 
as receitas de uma taxa de 114% nos produtos de pronto-consumo e  padaria (58).
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aumentar, sendo maior quando o enquadramento da medida é 
realizado na promoção da saúde e as receitas vinculadas a programas 
de prevenção da obesidade (13, 40). No entanto, a falta de apoio da 
opinião pública poderá condicionar a opinião política e o sucesso da 
utilização destas medidas, como no caso da Dinamarca (38), bem 
como a sustentabilidade das medidas face a oposição forte por parte 
da indústria alimentar. Assim, existe a necessidade de se efetuarem 
estudos nacionais de perceção do consumidor face a este tipo de 
medidas de modificação da disponibilidade alimentar de forma a 
reforçar a sua adoção.
Existem poucos estudos sobre a avaliação da eficácia deste tipo 
de medidas na promoção da alimentação saudável, a maioria dos 
estudos criam uma série de cenários onde, com dados de consumo 
e de incidência de doenças ou mortalidade, formulam previsões de 
impacto da medida no consumo ou nos indicadores de saúde. No 
entanto, estes modelos partem de pressupostos dos quais não existe 
total certeza como o grau de influência da alteração do preço no 
comportamento de compra do produto pelo consumidor (elasticidade), 
os preços dos produtos no mercado, a dificuldade de estimar os 
efeitos da “elasticidade cruzada” e a substituição dos produtos (27) 
e quais os impactos indiretos na produção, fabrico e retalho destes 
produtos (41).
Mais investigação é necessária para estabelecer o efeito da aplicação 
de taxas sobre os alimentos no comportamento alimentar e na saúde 
a médio-longo prazo. No ano de 2011, tanto a Dinamarca, como a 
Finlândia e a Hungria introduziram taxas sobre produtos, seguidos pela 
França em 2012 (19-22). Alguns destes países apresentam dados que 
suportam a evidência que o aumento do preço dos produtos resultou 
numa diminuição do seu consumo, no entanto, estudos de impacto 
em indicadores de saúde são escassos (apenas na Dinamarca e no 
Reino Unido). 
Torna-se importante que o desenho deste tipo de medidas defina 
bem o objetivo da introdução da taxa ou subsídio em alimentos e 
que estipule indicadores para avaliação da sua eficácia a médio-longo 
prazo de forma a tornar esta opção realmente consciente por parte 
dos Governos (27). 
Uma objeção comum à utilização deste tipo de medidas na promoção 
da alimentação saudável é a sua natureza regressiva. Como os grupos 
de baixo rendimento gastam uma parcela maior do rendimento 
disponível em alimentos, uma medida fiscal, como um imposto sobre 
alimentos, tem um impacto regressivo na medida em que os que têm 
menor rendimento serão os que terão uma maior participação do 
rendimento no pagamento da taxa (11, 42). No entanto, alguns estudos 
mostram que a taxação de alimentos como o açúcar pode ter efeito de 
diminuição das desigualdades na saúde (43) e que o efeito regressivo 
da taxa aplicada pode ser amenizado com a utilização das receitas 
para subsidiação de alimentos saudáveis como fruta e hortícolas nos 
grupos populacionais de baixo rendimento (31, 44) e com o aumento 
da literacia alimentar através de programas de educação alimentar (45).
Como principal limitação do estudo, destacamos a inclusão de 
documentos apenas escritos em inglês, o que pode tornar susceptível 
a não inclusão no estudo de países com este tipo de medidas 
implementadas mas que não apareceram na nossa pesquisa, como 
por exemplo a Letónia, que tem implementada uma taxa sobre os 
refrigerantes (46), no entanto, não foi incluída nos resultados devido 
a não aparecer na pesquisa.

CONCLUSÕES
As ferramentas económicas de promoção da alimentação saudável 
poderão não ser suficientes para obter um impacto no consumo e na 

saúde, no entanto, utilizadas como parte de uma política alimentar 
concertada poderão contribuir para melhorar a alimentação de alguns 
segmentos da população. A sua adoção por parte dos Governos deve 
considerar uma série de fatores como a substituição, “elasticidade 
cruzada”, aceitabilidade pela população e natureza regressiva destas 
medidas. Este estudo sugere que a utilização de medidas económicas 
tem potencial para modificar a alimentação da população ao nível do 
consumo alimentar, no entanto, existem poucas evidências acerca do 
impacto a médio e longo prazo na saúde e na prevalência de DCNT. 
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RESUMO
As flores comestíveis têm sido usadas na culinária de diversos países, tendo hoje em dia, o seu uso despertado a atenção com 
o intuito de melhorar a aparência, sabor e valor estético de pratos, aspetos que o consumidor aprecia e valoriza. No entanto, os 
consumidores também exigem alimentos com propriedades benéficas para a saúde, procurando produtos com qualidade nutricional 
interessante. Nesse sentido, o presente documento pretende abordar a composição nutricional de algumas flores comestíveis, 
incluindo os macro e os micronutrientes, bem como alguns compostos bioativos que demonstram o valor e potencial das flores 
comestíveis. 

PALAVRAS-CHAVE
Composição nutricional, Compostos bioativos, Flores comestíveis, Macronutrientes, Micronutrientes

ABSTRACT
Edible flowers have been used in the gastronomy of several countries. Nowadays, they are attracting increasing attention worldwide 
in order to improve the appearance, taste and aesthetic value of dishes, aspects that the consumer appreciates and valorizes. 
However, consumers also demand foods with beneficial properties for their health, looking for products with interesting nutritional 
characteristics. In this sense, this document revises the nutritional composition of some edible flowers, including macro- and 
micronutrients, as well as bioactive compounds, in order to show their value and potential.

KEYWORDS
Nutritional composition, Bioactive compounds, Edible flowers, Macronutrients, Micronutrients
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INTRODUÇÃO
As flores comestíveis são usadas na alimentação desde 
a antiguidade (1). O seu consumo tem aumentado em 
países menos tradicionais nesta prática, como Portugal, 
impulsionado pelo crescimento e desenvolvimento do 
mercado gastronómico e pelos chefs de cozinha, que 
começam a usar flores comestíveis nos seus pratos, 
pela sua beleza e sabor. Na verdade algumas flores 
são consumidas com regularidade, mas sem que o 
consumidor tenha noção disso, como é o caso da couve-
flor (Brassica oleracea var. botrytis), dos brócolos (Brassica 
oleracea var. italica) e da alcachofra (Cynara cardunculus). 

Flores comestíveis: aspetos gerais 
Nas flores comestíveis mais conhecidas inclui-se a 
capuchinha (Tropaeolum majus), amor-perfeito (Viola x 
wittrockiana), borragem (Borago officinalis), rosas (Rosa 
spp.) e centáurea (Centaurea cyanus). Contudo, o número 
de espécies de flores que se conhece ser adequado para 
consumo humano e que se podem encontrar em pontos 

de venda especializados é atualmente bastante alargado 
(Tabela 1). 
Antes de ingerir qualquer espécie de flor é importante ter 
alguns cuidados. Uma correta identificação da planta é 
crucial, pois algumas flores são tóxicas (2). Além disso, 
outro ponto a considerar é que nem todas as partes 
das flores comestíveis podem ser ingeridas. De facto, as 
pétalas são as partes mais usualmente consumidas. Pelo 
contrário, os caules, sépalas, pistilos e estames são, em 
geral, removidos. Além disso, a base branca existente em 
algumas pétalas deve ser eliminada, devido ao seu sabor 
amargo (2). Em relação ao pólen, este pode prejudicar o 
sabor da flor e causar alergias em alguns consumidores (1).
Outro fator muito importante a ter em conta é o modo 
de produção das flores, devendo estas ser produzidas de 
acordo com o modo de produção biológico, uma vez que 
a maioria das flores comestíveis são consumidas em fresco 
sem terem sido sujeitas a qualquer tratamento (2). De acordo 
com o Regulamento (CE) No 834/2007 (3), o modo de 
produção biológico deve seguir restritas limitações no uso 
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de pesticidas, fertilizantes sintéticos, antibióticos, aditivos alimentares 
e auxiliares tecnológicos, bem como, proibição absoluta do uso de 
organismos geneticamente modificados e rotação de culturas. Nesse 
sentido, o cultivo de flores comestíveis de acordo com os princípios da 
agricultura biológica deve ser isento de poluentes ambientais, produtos 
muitas vezes associados a intoxicações alimentares que induzem danos 
na saúde humana, pelo consumo de produtos contaminados com agro-
tóxicos ou resultado dos seus resíduos (4). Assim, a aquisição de flores 
para consumo só deve ser feita em estabelecimentos próprios, não 
podendo ser feita em floristas ou afins (2), onde as flores vendidas, 
normalmente para fins ornamentais, são produzidas e conservadas 
com recurso a produtos químicos desadequados à alimentação. Para 
além disso, as flores para consumo humano devem sempre seguir as 
regras de higiene e segurança alimentar ao longo da sua produção, 
armazenamento, distribuição e venda. Até ao momento, os incidentes 
reportados de flores comestíveis no Sistema de Alerta Rápido para 
os Géneros Alimentícios e Alimentos para Animais (RASFF) têm sido 
casos de contaminação química, resultado da presença de produtos 
químicos não autorizados, tais como dimetoato (insecticida) e sulfito, 
bem como de microrganismos patogénicos como a Salmonela spp (5). 
Além disso, a Polónia reportou um caso de contaminação de flores de 
Hibiscus por excrementos de roedores, insectos e bolores, resultado 
de más práticas de higiene (5).

Na cozinha
As flores comestíveis são usadas na culinária com diversos fins.  Ao incluí-
las na finalização de saladas, sopas, entradas, sobremesas e bebidas, vão 
dar cor, fragrância, sabor e aumentar o volume ao prato. Cada espécie de 
flor é mais adequada para determinados pratos e/ou bebidas, de acordo 
com as suas características, nomeadamente de aroma e sabor (Tabela 1). 
As flores comestíveis podem ter um sabor picante, herbáceo, enquanto 
outras conferem um sabor floral e perfumado. Dada a perecibilidade e 
fragilidade das mesmas, a sua conservação em fresco requer cuidados 
especiais e distribuidores regulares. Assim, é usual também encontrar 
flores desidratadas e cristalizadas (com ovo e açúcar). As utilizações mais 

frequentes incluem a decoração de saladas e sobremesas, aromatização 
de vinagres e azeites, para chás ou refrescos ou em cubos de gelo para 
dar um toque especial a bebidas frescas.
Para além disso, e de acordo com a espécie, pode usar-se a flor inteira ou 
apenas as pétalas. De um modo geral, as flores inteiras são mais utilizadas 
como enfeite e/ou guarnição de vários pratos, chás e na preparação de 
compotas e geleias. Já as pétalas são mais usadas para decorar saladas, 
frutas, gelados e bebidas.

Composição nutricional 
A composição nutricional das flores comestíveis não é muito diferente 
das outras plantas, como por exemplo, as folhas (6). Do ponto de vista 
nutricional, a flor pode ser dividida em três componentes principais: o 
pólen, o néctar, e as pétalas e outras partes. Embora a quantidade de 
pólen seja muito pequena, este é uma fonte muito rica de proteínas, 
hidratos de carbono, lípidos, carotenóides e flavonóides (1). Contudo, 
pode provocar alergia a alguns consumidores. O néctar é líquido, contém 
uma mistura equilibrada de açúcares (frutose, glucose e sacarose), 
aminoácidos livres (principalmente prolina), proteínas, lípidos, sais minerais, 
ácidos orgânicos, compostos fenólicos, alcalóides e terpenóides (1). As 
pétalas e outras partes da flor podem também ser uma importante fonte 
dos compostos anteriormente mencionados, bem como de vitaminas, 
minerais e compostos antioxidantes. Contudo, mesmo sendo algumas 
flores comestíveis uma boa fonte de elementos benéficos à saúde, deve-
se ter em conta que a quantidade a consumir é geralmente pequena, 
podendo não satisfazer as doses diárias recomendadas. 

Água e Macronutrientes 
A água é o principal constituinte das flores comestíveis, variando entre 
70 a 95% (7) (Tabela 2). Os valores mais baixos foram reportados para 
rosa (Rosa micrantha) (72%), Madhuca indica (74%) e alcachofra (Cynara 
scolymus) (79%) (8, 9, 10) e os mais altos para couve (Brassica oleracea) 
e abóbora (Curcubita pepo) (93%) (10). Os diferentes componentes da 
flor também podem apresentar teores de humidade distintos. De acordo 
com Serrano-Díaz et al. (11), as flores de açafrão (Crocus sativus), 
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Características de algumas flores comestíveis (2, 46)

Tabela 1

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM PARTES COMESTÍVEIS SABOR USO NA CULINÁRIA

Allium schoenoprasum Cebolinha Todas as partes da planta Suavemente a cebola
Saladas, legumes cozidos, queijo, 
pratos de ovos, batatas, ou creme 
de queijo

Antirrhinum majus Boca-de leão Flores Ligeiramente amargo Decorar pratos

Begonia x tuberosa Begónia 
Pétalas (consumidas com 
moderação devido à presença 
de ácido oxálico)

Sabor meio cítrico, azedo e 
crocante Saladas e para enfeitar

Calendula officinalis Calêndula ou margarida Pétalas Ligeiramente amargo
Saladas, sopas, manteiga, arroz, 
ensopados, aves de capoeira, 
ou chá

Centaurea cyanus Centáurea Pétalas Ligeiramente doce picante, 
semelhante ao cravo-da-Índia 

Enfeite, chá, as pétalas são usadas 
como corante alimentar natural

Chrysanthemum spp. Crisântemos Pétalas (remover a base da flor) Ligeiramente a muito amargo Chá

Cucurbita pepo Abóbora Flores Ligeiramente doce, “néctar”
Enfeitar sopas, pratos e dar cor 
a saladas. Também consumidas 
recheadas

Dianthus caryophyllus Cravo da Índia Pétalas (remover a parte branca) Sabor picante floral Decorar ou adicionar a bolos, 
colorir sopas e saladas

Fuchsia x hybrida Fuchsia  Pétalas Sabor suave Enfeitar saladas, frutas e geleias 
 Impatiens walleriana Beijo-turco  Flores Sabor suave Saladas e bebidas

Rosa spp. Rosas Pétalas (retirar a parte branca 
e amarga) Doce e aromático Saladas e geleias 

Tagetes erecta/ Tagetes patula Malmequeres Flores e folhas (prejudicial 
em grandes quantidades) Sabor cítrico Saladas, pratos de marisco ou 

sobremesas quentes

Tropaeolum majus Capuchinha Flores inteiras e folhas Apimentado, picante, (pode 
ser um substituto da mostarda) Saladas, vinagre e enfeite

Viola × wittrockiana Amores-perfeitos Toda a flor Sabor perfumado, doce Saladas, chá e enfeite
Yucca filifera Yucca Só as pétalas são comestiveis Crocante e sabor suave Saladas e enfeite
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apresentam um teor de humidade de 86%. No entanto, dentro dos 
seus constituintes, as pétalas apresentam maior valor de humidade 
(90%), seguidas dos estigmas (80%) e estames (76%). 
Inevitavelmente, o elevado teor em humidade origina valores reduzidos 
de todos os macronutrientes, principalmente de proteína e lípidos, 
variando o conteúdo de hidratos de carbono e fibra dietética de 
acordo com o tipo de flor (12). Encontram-se descritos valores de 
18 a 20 kcal/100 g para a couve (Brassica oleracea), até 30 kcal/100 
g para capuchinha (Tropaeolum majus), cravo-de-defunto (Tagetes 
erecta) e jambu (Spilanthes oleracea), 36 kcal/100 g para calêndula ou 
margarida (Calendula officinalis), 47 kcal/100 g para amor-perfeito (Viola 
× wittrockiana), 58 kcal/100 g para cebolinha (Allium schoenoprasum) 
e 69 kcal/100 g para cardo (Cynara cardunculus) (8, 10, 12, 13). Ao 
comparar estes dados com os valores energéticos de algumas frutas e 
produtos hortícolas, descritos na Tabela da Composição de Alimentos 
Portuguesa (14), como por exemplo a maçã com casca (64 kcal/100 g), 
morango (34 kcal/100 g), alface crua (15 kcal/100 g) e couve roxa crua 
(30 kcal/100 g), verificou-se que as flores comestíveis apresentam 
um baixo valor calórico, sendo adequadas em dietas para perda ou 
manutenção de peso (7).
Relativamente aos hidratos de carbono, estes são referidos como 
o macronutriente mais abundante nas flores comestíveis, sendo 
classificados como de fácil digestão (açúcares simples) e hidratos de 
carbono não digeríveis, estes últimos representados principalmente pela 
fibra dietética (12). Globalmente os valores globais variam de acordo 
com a espécie e na gama dos 50-90% em peso seco, nomeadamente: 
rosa (Rosa micrantha) (90%), Madhuca indica (86%), cravo-de-defunto 
(Tagetes erecta) (85%), jambu (Spilanthes oleracea) (74%), capuchinha 
(Tropaeolum majus) (67%), calêndula ou margarida (Calendula 
officinalis) (62%), cardo (Cynara scolymus) (61%) e cebolinha (Allium 
schoenoprasum) (50%) (7, 9, 10, 12, 13). Contudo, foram descritos 
teores inferiores por Vieira (10), entre 10 e 44% para brócolos (Brassica 
oleracea var. italica) e couve-flor (Brassica oleracea var. botrytis), 
respetivamente. Dentro do grupo dos hidratos de carbono, incluem-se os 
açúcares redutores e a fibra dietética. Até ao momento, poucos estudos 
determinaram os açúcares redutores em flores comestíveis, destacando-
se a rosa (Rosa micrantha) e cebolinha (Allium schoenoprasum) com 9,6 
e 10,6%, respetivamente (8, 13). Entre os açúcares redutores, Serrano-
Díaz et al. (11) reportaram que a glicose e a frutose foram os açúcares 
maioritários em alcachofra (Crocus sativus). Em relação à fibra dietética, 
os maiores valores foram reportados para jambu (Spilanthes oleracea) 
e cravo-de-defunto (Tagetes erecta) (55%) e capuchinha (Tropaeolum 
majus) (42%) (12). No entanto, a maioria dos estudos efetuados por 
outros autores reporta valores menores, nomeadamente: 8 a 18% para 
yucca (Yucca filifera) e Erythrina caribaea, respetivamente (15); 6% para 
cebolinha (Allium schoenoprasum) (13) e entre 13 e 30% para calêndula 
ou margarida (Calendula officinalis) e capuchinha (Tropaeolum majus), 
respetivamente (10). Na fibra dietética inclui-se a fibra solúvel e insolúvel 
que, de acordo com a flor em estudo, podem apresentar valores e 
proporções variáveis. Nas flores de alcacrofra (Crocus sativus), por 
exemplo, a percentagem de fibra solúvel é maior do que de fibra insolúvel 
(8,5 versus 5,9% de peso seco) (11). Apesar das flores avaliadas não 
poderem ser consideradas uma fonte de fibras, a ingestão destas pode 
auxiliar a atingir os níveis diários recomendados (27 a 40 g de fibras por 
dia para adultos saudáveis, segundo a Organização Mundial da Saúde 
(16)) e dessa forma trazer benefícios à saúde da população.
Os teores de proteína nas flores comestíveis são usualmente referidos 
em peso seco, apesar de poder não ser esta a forma de consumo mais 
comum das flores, com valores não superiores a 30% de peso seco. 
Neste panorama, e em termos gerais, alguns dos maiores valores de 

proteína foram determinados em flores de Erythrina caribaea (27,4%), 
Erythrina americana (26,2%), yucca (Yucca filifera) (25,9%) e Euphorbia 
radians (25,1%) (15). Apesar de ser reportado um elevado teor proteico 
na matéria seca de brócolos (Brassica oleracea var. italica), de 52,3%, 
o seu elevadíssimo teor em humidade (93%) reflete igualmente um teor 
proteico baixo na flor fresca (4%) (10), equivalente aos valores reportados 
para begónia (Begonia boliviensis) (2,0%), rosa (Rosa odorata) (2,6%) 
e brincos de princesa (Fuchsia×hybrida) (2,9%) em matéria fresca (6). 
Estes valores são baixos quando comparados com 100 g de lentilhas 
secas cozidas (9.1% por parte comestível) e feijão branco cozido (6.6 
% por parte comestível) (14). 
Os lípidos são o macronutriente menos abundante, sendo mencionados 
valores por peso seco para algumas flores comestíveis inferiores a 
3,5%, como por exemplo cebolinha (Allium schoenoprasum) (3,4%), 
capuchinha (Tropaeolum majus) (3,1%), agave (Agave salmiana) (2,8%), 
jambu (Spilanthes oleracea) (2,2%) e cravo-de-defunto (Tagetes erecta) 
(1,9%) (8, 11, 13, 15). São descritos valores ligeiramente superiores 
para Madhuca indica (6,1%) (9), abóbora (Cucurbita pepo) (5,0%) e 
Euphorbia radians (4,9%) (15).

Micronutrientes
Os micronutrientes, apesar de existirem em menores quantidades do 
que os macronutrientes e não fornecerem energia ao organismo, são 
essenciais para o seu bom funcionamento. De entre os micronutrientes 
refiram-se os minerais e as vitaminas, estando cada um deles 
associados a diferentes funções no nosso organismo (6).
Tendo em conta os diferentes estudos efetuados em flores comestíveis, 
os minerais maioritários são, de um modo geral, o potássio, fósforo, 
cálcio e magnésio. No entanto, a quantidade e abundância relativa 
de cada um dos minerais depende da flor comestível em estudo. 
No que se refere ao potássio, na maioria das situações os valores 
reportados variaram entre 184 e 396 mg/100 g de matéria fresca 
para begónia (Begonia boliviensis) e cravo-de-defunto (Tagetes patula), 
respetivamente (6). Além disso, nas flores comestíveis já estudadas, o 
potássio apresenta-se sempre em maior proporção do que o sódio, 
situação benéfica para a saúde, por diminuir o risco de doenças 
cardiovasculares (17). Já no que se refere ao fósforo, foi observada 
uma maior variação, com valores entre 0,9 a 53,4 mg/100 g de matéria 
fresca para a capuchinha (Tropaeolum majus) e centáurea (Centaurea 
cyanus), respetivamente (6, 10). Contudo, alguns destes valores 
devem ser analisados com algum cuidado porque para a mesma flor 
observaram-se valores de ordem de grandeza totalmente distinta em 
diferentes publicações, tal como o referido para amor-perfeito (Viola 
× wittrockiana) de 1,0 (10) e 28,9 mg/100 g (6) de matéria fresca. 
Os valores de cálcio e magnésio são bastante díspares entre flores, 
variando os valores de cálcio entre 1,2 e 48,6 mg/100 g de peso fresco 
para couve-flor (Brassica oleracea var. botrytis) e amor-perfeito (Viola 
× wittrockiana), respetivamente (6,10), e de magnésio entre 10,5 e 
20,5 mg/100 g de matéria fresca para couve-flor (Brassica oleracea 
var. botrytis) e cravo-de-defunto (Tagetes patula), respetivamente (6). 
Outros minerais foram também reportados, nomeadamente, ferro, 
cobre, manganês, molibdénio, enxofre, estrôncio e zinco (6). Mesmo 
em menor quantidade, alguns deles exercem importantes funções 
metabólicas (6).   
Em relação às vitaminas presentes nas flores comestíveis, até ao 
momento foram ainda feitos poucos estudos. Contudo, as flores de 
cebolinha (Allium schoenoprasum),capuchinha (Tropaeolum majus), 
rosa (Rose spp.), cravo-de-defunto (Tagetes erecta) e beldroega 
comum (Portulaca oleracea) são referidas como sendo ricas em 
vitamina C, enquanto as flores de dente de leão (Taraxacum officinale) 
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são ricas em vitamina A (7). O teor de vitamina C foi avaliado em 6 
flores comestíveis (cardo (Cynara cardunculus), amor-perfeito (Viola 
× wittrockiana), brócolos (Brassica oleracea var. italica), calêndula ou 
margarida (Calendula officinalis), capuchinha (Tropaeolum majus) e 
couve-flor (Brassica oleracea var. botrytis)), sendo que a capuchinha 
(Tropaeolum majus) foi avaliada em 3 diferentes cores (amarelo, laranja 
e vermelho) (10). As concentrações mais elevadas foram detetadas 
para amor-perfeito (Viola × wittrockiana) (256 mg/100 g de amostra 
fresca), seguido pela capuchinha (Tropaeolum majus) vermelha 
(129 mg/100 g de amostra fresca). Também as flores de cebolinha 
(Allium schoenoprasum) apresentam um teor elevado de vitamina C 
(108 mg/100 g peso fresco) (13), equivalente ou até superior à maior 
parte dos frutos a que se associa elevado teor em vitamina C, como 
os citrinos (por exemplo: limão (55 mg/100 g); laranja (57 mg/100 g) 
e tangerina (32 mg/100 g)) (14). Já as flores de calêndula (Calendula 
officinalis) e capuchinha (Tropaeolum majus) amarelo apresentam teores 
reduzidos (0,35 e 3,58 mg/100 g de amostra fresca, respetivamente). 
Globalmente, o amor-perfeito (Viola × wittrockiana), capuchinha 
(Tropaeolum majus) vermelha, cardo (Cynara cardunculus), couve-flor 
e brócolos (Brassica oleracea var. botrytis e italica), e cebolinha (Allium 
schoenoprasum) podem ser considerados alimentos ricos em vitamina 
C, tendo por base a Ingestão Diária Recomendada para um adulto 
de 75 mg/dia (FAO/OMS) (16). Dessa forma, pode-se constatar que a 
ingestão de 30 g de amor-perfeito, 60 g de capuchinha (Tropaeolum 
majus) vermelha, 69 g de cebolinha (Allium schoenoprasum), 150 g de 
cardo (Cynara cardunculus), 230 g de couve-flor ou 245 g de brócolos 
poderiam suprir estas necessidades diárias em adultos saudáveis. 
As flores de Madhuca indica, usadas em diferentes partes da Índia para 
fazer produtos fermentados e xarope de açúcar ou serem consumidas em 
pequenas quantidades cruas, cozinhadas e secas, apresentam igualmente 
tiamina (B1) (0,028 mg/100 g), riboflavina (B2) (0,87 mg/100 g) e niacina (B3) 
(4,8 mg/100 g) (9), valores superiores aos apresentados por frutos comuns, 
como maçã (0,02 (B1); 0,03 (B2); 0,1 (B3) mg/100 g), banana (0,06 (B1); 
0,07 (B2); 0,7 (B3) mg/100 g), manga (0,04 (B1); 0,05 (B2); 0,5 (B3) mg/100 
g) e uva (0,02 (B1); 0,02 (B2); 0,3 (B3) mg/100 g) (14). 

Compostos bioativos
Os compostos bioativos nas flores, como noutros vegetais, são 
metabolitos secundários da planta, e incluem, por exemplo, carotenóides 
e compostos fenólicos (dentro destes encontram-se os flavonóides e 
as antocianinas), os quais estão associados a benefícios para a saúde 
humana (18). Esses compostos têm sido a base de muitos estudos em 
flores comestíveis (19-22), verificando-se que os seus teores variam 
entre espécies e de acordo com outros fatores, incluindo o período de 
floração, solo e clima (23).
Os valores reportados para compostos fenólicos totais em flores 
comestíveis são muito variáveis, sendo mais elevados para pluméria 
(Plumeria obtusa), cássia amarela (Cassia siamea) e cravo-de-defunto 
(Tagetes erecta), com 89×102, 37×102 e 26×102 mg de equivalentes 
de ácido gálico (GAE)/100 g de peso seco, respetivamente (24,12), 
ou bem mais baixos para capuchinha (Tropaeolum majus) amarela e 
brócolos (Brassica oleracea var. italica), entre 1,35 e 3,87 mg GAE/100 
g, respetivamente (10). 
Os flavonóides mais comuns nas flores comestíveis são a quercetina, 
kaempferol, miricetina, rutina, apigenina, luteolina, catequina e 
epicatequina (6, 12, 25-30). Quanto aos teores totais de flavonóides 
reportados por alguns autores, observa-se uma grande variação de 
valores entre espécies, como por exemplo, Vieira (9) que determinou 
valores entre 0,43 e 1310 mg em equivalentes de quercetina (QE)/100 g 
peso seco para cardo (Cynara cardunculus) e capuchinha (Tropaeolum 

majus) amarela, respetivamente. 
As antocianinas são os principais compostos responsáveis pela 
ampla gama de cores nas flores, que vão do vermelho-alaranjado ao 
vermelho brilhante, roxo e azul (31). As antocianinas mais relatadas 
em flores são a cianidina, delfinidina e pelargonidina glicosiladas (32-
36). Os valores de antocianinas totais encontrados em algumas flores 
comestíveis variam entre 1,9 mg/100 g para capuchinha (Tropaeolum 
majus) laranja; 3,12 mg/100 g para capuchinha (Tropaeolum majus) 
vermelha, até 940 mg/100 g para amor-perfeitos (Viola × wittrockiana) 
(10), denotando-se novamente uma grande variação entre espécies.  
Assim, as flores comestíveis apresentam na sua composição compostos 
importantes para uma dieta saudável.

Riscos toxicológicos  
Até à atualidade, poucos estudos foram feitos em relação à toxicologia 
de flores comestíveis. Contudo, alguns trabalhos de citotoxicidade 
em extractos de Hibiscus (Hibiscus rosa-sinensis) (37), cravo-de-
defunto (Tagetes erecta) (38), dente de leão (Taraxacum officinale) (39) 
e crisântemos (Chrysanthemum morifolium) (40), têm demonstrado que 
as flores comestíveis não têm efeitos tóxicos quando consumidas em 
quantidades moderadas. Recentemente, Lu et al. (41) realizou uma 
revisão sobre este tema.
Alguns estudos referem a presença de compostos que podem ter 
efeitos tóxicos na saúde humana, como por exemplo alcalóides (42). 
Em algumas flores comestíveis já foram identificados e quantificados 
alguns destes compostos, tais como em sófora (Sophora viciifolia) 
- sofocarpina e matrina, sem referência a quantidade (43); Erythrina 
americana e Erythrina caribaea - eritroidina, com gama de valores de 
0,16-0,37 g/kg de amostra (15), borragem (Borago officinalis) - tesinina 
(44); calêndula ou margarida (Calendula officinalis) (16,14 mg/100 g, não 
sendo referido o composto) (45). Na maioria dos casos, as quantidades 
de alcalóides presentes nas flores comestíveis são reduzidas para 
poderem ter efeito nocivo na saúde humana. No entanto, no caso das 
espécies de Erythrina, a eritroidina detetada em maior concentração, 
pode ser eliminada ou diminuída por cozimento das flores em água 
(15). Contudo, é importante consumir em quantidades moderadas para 
não por em risco a saúde do consumidor.

ANÁLISE CRÍTICA E CONCLUSÕES 
Quando se fala em flores comestíveis é necessário ter vários cuidados. 
Uma correta identificação das plantas é essencial, dada a toxicidade 
de algumas flores, bem como das partes comestíveis, sendo também 
importante saber o seu modo de produção, o qual deve ser biológico. 
Sob o ponto de vista nutricional, as flores comestíveis são uma boa 
fonte de vitaminas, minerais e compostos bioativos, com baixo valor 
energético. As flores comestíveis podem ser um ótimo meio de tornar 
os pratos mais apelativos, pela sua cor, sabor e aspeto visual. Nesse 
sentido, a opção de incluir flores comestíveis no nosso prato, além 
do aspeto decorativo, irá contribuir para uma alimentação saudável, 
resultado da presença de compostos com propriedades benéficas 
para a saúde.
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RESUMO
Durante o envelhecimento, o cérebro sofre modificações, entre as quais a morte neuronal, que se reflete numa redução da função 
cognitiva e pode progredir para o aparecimento de doenças neurodegenerativas, que têm por base o stress oxidativo, isto é, um 
desequilíbrio entre a produção e a eliminação de espécies reativas de oxigénio, responsáveis por danos graves e irreversíveis nos 
constituintes celulares. Uma vez que a idade e a genética são fatores que não podem ser controlados, torna-se importante moldar 
os que serão modificáveis, como a alimentação. Os frutos gordos são alimentos com compostos potencialmente neuroprotetores, 
entre os quais os ácidos gordos polinsaturados, selénio, vitamina E e compostos fenólicos. Estudos efetuados em humanos 
demonstraram uma melhoria da função cognitiva após o seu consumo, e, em alguns deles, a manutenção da mesma após follow-up, 
evidenciando a importância de uma prevenção iniciada precocemente. Apesar de ainda não se conhecer o seu exato modo de 
atuação, sabe-se que os compostos neuroprotetores desempenham importantes funções a nível cerebral e que são capazes de 
contrariar o stress oxidativo. Contudo, independentemente do mecanismo através do qual possam melhorar a função cognitiva, a 
composição nutricional pode variar muito entre os diferentes frutos gordos, pelo que, a estes alimentos, não pode ser dado todo o 
mérito dos resultados observados. Torna-se, assim, necessário considerar as interações sinérgicas entre os próprios compostos 
dos frutos gordos e os dos restantes alimentos que constituem o padrão alimentar.  

PALAVRAS-CHAVE
Cognição, Doenças neurodegenerativas, Frutos gordos, Neurodegenerescência, Stress oxidativo

ABSTRACT
During the aging process, several modifications occur in the human brain. Neuronal death is one of these changes, which may lead 
to a decline of cognitive function and could progress into neurodegenerative diseases. They appear as a consequence of oxidative 
stress, which is an imbalance between the production and the elimination of reactive oxygen species that are responsible for severe 
and irreversible damage in cellular components. Since age and genetics are factors that cannot be controlled, it is important to 
shape the modifiable ones, for instance, nutrition. Nuts contain potentially neuroprotective compounds, including polyunsaturated 
fatty acids, selenium, vitamin E and phenolic compounds. Human studies have shown that there is an improvement in cognitive 
function after nuts consumption, but some of these studies have also pointed out that there is no decline of cognitive function after 
follow-up, which demonstrates the importance of early prevention. Although their exact mode of action is not yet determined, it is 
known that these neuroprotective compounds play important roles in brain function and can counteract oxidative stress. However, 
regardless of the mechanism from which nuts can improve cognitive function, their nutrient composition may vary considerably. In 
fact, it becomes necessary to consider the synergic interactions between these neuroprotective compounds and those from the 
whole dietary pattern. 
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INTRODUÇÃO
A cognição define-se como um grupo de processos 
mentais que inclui a atenção, produção e compreensão da 
linguagem, aprendizagem, memória, raciocínio, resolução 
de problemas e tomada de decisão (1-3). Durante o 
envelhecimento, o cérebro sofre modificações a nível 
morfológico e funcional (4-6), das quais fazem parte a morte 
neuronal (7). Este fenómeno reflete-se na redução da função 

cognitiva (5, 7), a qual está associada ao envelhecimento (4, 
7-9) e pode progredir para o aparecimento de uma doença 
neurodegenerativa (DND) (7, 9).
Estima-se que, no ano de 2050, 30% da população 
mundial terá mais de 65 anos de idade (9). A prevalência 
de DND aumenta com a idade (10), o que, com o crescente 
envelhecimento da população (9, 10) e contínuo aumento 
da esperança de vida (8), terá, mais tarde, um elevado 
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impacto na sociedade, em particular no sistema de cuidados de saúde 
(8-10). Como tal, torna-se necessária a adoção de medidas para 
prevenir (9) ou adiar (10) o declínio cognitivo. 
A idade e a genética são fatores que não podem ser controlados (4, 10), 
pelo que, para um indivíduo geneticamente predisposto, será importante 
identificar fatores de risco modificáveis (10). Um deles é a alimentação (9-
11), e as mudanças a este nível têm as vantagens de serem económicas, 
fáceis de implementar, socialmente aceites e, geralmente, seguras e 
desprovidas de efeitos adversos (11). 
Os frutos gordos (FG), grupo que contempla alimentos como as 
amêndoas, cajus, avelãs, pistácios e nozes, entre outros (1, 2, 12), 
contêm uma miríade de constituintes promotores da saúde (13) e 
compostos potencialmente neuroprotetores (2, 3, 6, 9, 10, 14). Deste 
grupo de compostos, estão incluídos os ácidos gordos polinsaturados, 
o selénio, a vitamina E e os compostos fenólicos, que serão abordados 
no presente artigo, bem como o triptofano, vitaminas do complexo B, 
minerais como o cálcio, fósforo e potássio, o zinco, a melatonina, entre 
outros (2, 3, 6, 9, 14).
Os lípidos representam o macronutriente em maior quantidade nos 
FG, sendo esta fração caracterizada por um elevado teor de ácidos 
gordos (AG) insaturados, predominantemente monoinsaturados. No 
que respeita aos AG polinsaturados (AGPI), que existem em níveis 
apreciáveis nos pinhões (15) e nas nozes (9, 15, 16) (34 g (15) e 47 g 
(15, 17), respetivamente, por cada 100 g de alimento), destes fazem 
parte os ácidos linoleico (AL) (9, 15, 18) e alfa-linolénico (AAL), essencial 
à função cerebral (2, 3, 19) e precursor dos ácidos eicosapentaenóico 
(EPA) e docosahexaenóico (DHA) (3, 14, 15, 18, 20), AG n-3 de cadeia 
longa (11). Contêm também diversos micronutrientes essenciais, entre 
os quais se destacam o selénio (Se) (2, 12, 16) e a vitamina E (2), e, ainda, 
diversos compostos fenólicos (2, 3, 12, 16, 21), cujo perfil e conteúdo 
variam de fruto para fruto, dependendo de vários factores (16, 21, 22). 

Neurodegenerescência
O stress oxidativo como um elemento-chave na patogénese
A apoptose e a excitotoxicidade são as duas principais causas de morte 
neuronal. Em ambos os processos, estão envolvidas espécies reativas 
de oxigénio (ERO) (7). Estas são produzidas, no decorrer do metabolismo 
normal, pela mitocôndria, como um subproduto da fosforilação oxidativa 
(5, 7, 23-26), e desempenham funções fisiológicas importantes (4, 23, 
25, 26), funcionando como mediadores essenciais na ativação de fatores 
de transcrição, expressão de genes (23, 25), crescimento celular (4, 23, 
25) e apoptose (23, 25). 
No entanto, devido à sua elevada reatividade, uma produção excessiva 
de ERO e sua consequente acumulação, a ponto de se atingirem níveis 
superiores aos necessários para a célula, pode afetar a estrutura e 
integridade funcional celulares (4, 9, 23, 25, 27). As células são capazes 
de neutralizar o excesso de ERO, através de sistemas de defesa 
antioxidante (5, 7, 25-29), moléculas que atrasam ou inibem a oxidação 
de um substrato através de diversos mecanismos (23). Todavia, quando 
a produção de ERO excede a capacidade antioxidante das células, 
atinge-se um estado denominado de stress oxidativo (SO) (4, 5, 7, 25, 
27, 28, 30). Como tal, considera-se que o SO e danos associados 
desempenham um papel central no declínio cognitivo (7-9, 18, 23) e 
na patogénese de diversas DND (4, 11, 23-25, 27-31).
O cérebro é, de facto, particularmente vulnerável ao SO (5, 7, 8, 23, 
25, 29-31), por conter grandes quantidades de AGPI, suscetíveis à 
peroxidação lipídica (5, 8, 23, 25, 29-31) levada a cabo pelas ERO, por 
ser passível de acumular metais de transição, que, por sua vez, podem 
catalisar a formação de ERO, e por possuir, comparativamente a outros 
órgãos (23, 25), concentrações relativamente baixas de antioxidantes 

(5, 8, 23, 25, 29), quer enzimáticos (5, 23, 25), quer não enzimáticos, de 
que são exemplos a melatonina, cujos níveis diminuem marcadamente 
com a idade (23), e também a vitamina E (23, 25).

O papel da disfunção mitocondrial 
Julga-se que a mitocôndria desempenha uma função crucial na 
neurodegenerescência (5, 7), não só por ser o principal produtor 
intracelular de ERO (5, 7, 23-25, 29), mas também por ser um alvo do 
ataque destas espécies (5, 7, 23). Estas levam a danos progressivos 
no DNA mitocondrial (5, 7, 23), que são agravados devido à falta de 
mecanismos de reparação adequados (23), resultando em graves 
defeitos na função deste organelo (7, 23, 24). 
O SO resultante torna-se, então, responsável pela apoptose e 
excitotoxicidade, causas centrais de morte neuronal (7). Pode ativar 
uma via metabólica mitocondrial que culmina na apoptose (7, 25, 30) e 
danificar a enzima sintetase da glutamina, responsável pela conversão 
de glutamato, principal neurotransmissor excitatório, em glutamina, cuja 
atividade requer ATP (7). Sem esta enzima e sem energia disponível, 
a concentração extracelular de glutamato torna-se elevada, levando a 
uma ativação excessiva dos seus recetores, a ponto de causarem danos 
excitotóxicos (7, 25, 26) nos neurónios do córtex ou do hipocampo (7), 
áreas do cérebro envolvidas na função cognitiva (9). 

Relação com o consumo de frutos gordos
A relação entre o consumo de FG e a melhoria da função cognitiva foi 
demonstrada por alguns estudos em ratos (2, 6, 14). Em humanos, dois 
estudos de coorte prospetivos demonstraram resultados consistentes: um 
elevado consumo de FG associa-se a uma melhor função cognitiva, no 
início do estudo, e a um não declínio da mesma, após seguimento. Ambos 
os estudos sugerem que os compostos neuroprotetores dos FG diminuem 
os declínios cognitivos que acompanham o envelhecimento (10, 19). 
Um estudo randomizado (32), efetuado em adultos de ambos os 
sexos com alto risco de doença cardiovascular, sugeriu que uma 
dieta mediterrânica suplementada com 30 g de FG por dia estava 
associada a uma melhor cognição global. Num trabalho que seguiu 
a mesma metodologia (33), observou-se um aumento dos níveis do 
fator neurotrófico derivado do cérebro, cujas baixas concentrações 
têm sido associadas a DND, enquanto concentrações mais altas 
estão relacionadas com a prevenção da perda de memória e disfunção 
cognitiva (2, 33). No entanto, através de um desenho crossover (3), não 
foi demonstrada melhoria na cognição em estudantes universitários 
saudáveis, após o consumo de 60 g de nozes por dia, durante 8 
semanas, o que poderá ser explicado pelo facto de se tratar de uma 
população já com elevadas habilidades cognitivas (3). 
Contudo, apesar de em nenhum dos trabalhos se ter estudado qual o 
composto dos FG responsável por estes efeitos, todos parecem apoiar 
a hipótese de que a sinergia e interação de todos os nutrientes e outros 
compostos bioativos dos FG podem ter um efeito benéfico no cérebro 
e na cognição (2, 14, 33).

Compostos dos frutos gordos com impacto na função cerebral
Ácidos gordos polinsaturados
Depois do tecido adiposo, o cérebro é a estrutura que contém a 
maior quantidade de gordura (20). Os fosfolípidos das membranas 
das células cerebrais são compostos pelos derivados de AL e AAL 
(4, 34, 35), que, não sendo sintetizados pelo organismo, provêm da 
alimentação (3, 4, 35). Estes AGPI participam na geração de segundos 
mensageiros e moléculas de sinalização, na modulação da atividade 
de neurotransmissores (18) e na manutenção da estrutura (18, 35) e 
fluidez das membranas (9, 35, 36), de tal modo que a sua carência 
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induz alterações no funcionamento das mesmas, aumentando a 
sua suscetibilidade à agressão e, consequentemente, acelerando o 
envelhecimento cerebral (20, 35). 
Em termos de função cognitiva, é dada uma maior importância aos 
n-3, que, para além de exercerem atividade anti-inflamatória (3, 18, 
34) e de reduzirem a produção de ERO (18), tendo, portanto, um efeito 
contra o SO (14, 20, 34, 35), são capazes de promover a neurogénese, 
fortalecer a plasticidade sináptica, isto é, a remodelação e o reforço 
das ligações entre neurónios, e prevenir alterações nesta, tal como 
sugerem diversos estudos em animais (34). 
O DHA, em especial, é fundamental a uma função neurológica normal (20, 
34), tanto que vários estudos epidemiológicos associam a redução dos 
seus níveis plasmáticos ao declínio cognitivo em adultos saudáveis (35, 
36). De facto, foram identificados níveis reduzidos de DHA no hipocampo 
em cérebros de ratos envelhecidos (9, 34, 35) e em doentes de Alzheimer 
(34). A suplementação com DHA previne a redução, associada à idade, 
dos seus níveis cerebrais (34, 36), para além de melhorar o fluxo sanguíneo 
cerebral, a aprendizagem e memória em animais envelhecidos (36). Um 
estudo laboratorial realizado em 2013 (18) mostrou a habilidade do DHA 
em proteger células do hipocampo de ratos contra a morte celular e a 
desregulação da homeostase do cálcio – fenómeno causado pelo SO e que 
resulta em danos celulares irreversíveis, incluindo morte celular –, induzidos 
por dois stressores diferentes, após pré-tratamento com concentrações 
variadas de extrato de nozes, consideradas as melhores fontes vegetais 
de AAL (15, 18), ou de AGPI. 

Selénio
No sistema nervoso central (SNC), o papel do Se, para além do de 
influenciar o metabolismo de neurotransmissores, como sugerido 
por estudos in vitro (31), está relacionado com a sua capacidade 
antioxidante (8, 31, 37). Embora não seja um antioxidante por si só (27), 
é um constituinte das selenoproteínas, que protegem as células contra 
danos oxidativos (8, 31, 37, 38). A biossíntese destas selenoproteínas 
depende, portanto, da disponibilidade de Se (31, 37), pelo que a 
deficiência neste oligoelemento prejudica as defesas antioxidantes 
(39), havendo aumento do SO e, consequentemente, morte neuronal 
(8). Como tal, um consumo adequado de Se pode ser particularmente 
importante na manutenção da função cerebral (8, 31). 
Nos estudos em humanos realizados com a castanha-do-brasil, 
a melhor fonte alimentar de Se (8, 31, 37), observou-se que o seu 
consumo é eficaz no aumento dos níveis de Se no plasma (8, 31, 37) e 
eritrócitos (8, 31), e que o Se destas castanhas está mais biodisponível 
para a atividade funcional das selenoproteínas do que o Se proveniente 
de suplementos (37). 
No que diz respeito à cognição, um estudo longitudinal (8) sugere que 
os níveis de Se tendem a decrescer à medida que a função cognitiva 
também decresce, uma vez que se observaram menores níveis de Se 
em doentes de Alzheimer, ou seja, com uma função cognitiva mais 
comprometida, níveis intermédios em indivíduos com défice cognitivo 
ligeiro, e, por fim, níveis mais elevados em idosos saudáveis. Neste 
estudo, os autores concluíram que a deficiência de Se pode contribuir 
para o declínio cognitivo (8). Os mesmos autores realizaram, mais 
tarde, um outro estudo, em adultos com défice cognitivo ligeiro, e 
demonstraram que o consumo diário de uma castanha do-brasil 
durante seis meses, para além de aumentar os níveis de Se, contribuiu 
para melhorar claramente algumas funções cognitivas (31).

Vitamina E e compostos fenólicos
A vitamina E é considerada essencial à função neurológica (29). No 
SNC, está diretamente envolvida na proteção das membranas neuronais 

contra os danos oxidativos (29, 38), ao eliminar (23, 27, 28, 30, 38) ou 
neutralizar (4, 23, 27, 29, 30, 38) as ERO, contribuindo, assim, para 
a manutenção da integridade e estabilidade das estruturas celulares 
do cérebro (38). Existe forte evidência de que a vitamina E reduz as 
alterações associadas à degeneração celular. Isto leva a crer que a 
sua ingestão ótima pode ajudar a retardar as alterações funcionais, 
associadas à idade e ao declínio cognitivo, que ocorrem no SNC (28). 
Estudos em animais e em humanos foram realizados neste âmbito, 
de forma a comprovar tal hipótese. Todavia, apresentaram resultados 
contraditórios (28-30).
No que diz respeito aos compostos fenólicos, estes são considerados 
antioxidantes (22, 27) em virtude das suas propriedades como dadores 
de hidrogénio (16, 27), o que contribui para a formação de um radical 
estável e não tóxico (16). Podem, também, desempenhar atividade 
antioxidante através de outros mecanismos (16). De acordo com a 
evidência disponível, os FG são considerados a melhor fonte alimentar de 
compostos fenólicos totais, superando os existentes nos hortofrutícolas 
(16), e estes são biodisponíveis em humanos (21, 22).
In vitro, extratos de FG aumentaram a resistência das LDL à oxidação, 
inibiram a peroxidação lipídica e protegeram o DNA contra lesões 
oxidativas (22). Em estudos com humanos, demonstrou-se que o 
consumo de FG, particularmente de nozes ou de amêndoas, reduziu a 
peroxidação lipídica e aumentou a capacidade antioxidante do plasma 
(21, 22, 27, 40, 41), associado ao aumento dos níveis de antioxidantes 
enzimáticos (21, 22), de vitamina E (21, 22, 40) e de catequinas (40). 
Em alguns estudos verificou-se, também, efeito redutor do SO, após o 
consumo de cajus e de amendoins (41). Outros estudos mostraram uma 
redução dos danos oxidativos em proteínas e DNA após o consumo de 
amêndoas (21, 22). Todos estes resultados evidenciam uma possível 
ação antioxidante devido a componentes destes alimentos, podendo 
haver, desta forma, redução do SO e, consequentemente, da incidência 
de doenças relacionadas (21, 22, 27), como as DND.

ANÁLISE CRÍTICA E CONCLUSÕES
A cognição pode ser encarada como algo um tanto ou quanto 
subjetivo, e desconhece-se de que modo é que esta possa ter sido 
melhorada após o consumo de FG. É certo que estes alimentos contêm 
compostos com importantes funções a nível cerebral e em termos de 
proteção celular, sendo capazes de contrariar o SO que se acredita 
estar na base da patogénese das DND. Todavia, evidências crescentes 
sugerem que uma vasodilatação comprometida, e, portanto, um 
perfil de risco cardiovascular, pode contribuir para uma performance 
cognitiva debilitada (1, 2, 10, 32), devido a uma pobre perfusão 
cerebral. Tem sido, por isso, colocada a hipótese de que, melhorando 
a regulação do fluxo sanguíneo no cérebro, a performance cognitiva 
será igualmente melhorada (1). Independentemente do mecanismo, os 
FG, para além dos efeitos a nível cerebral, demonstrados em estudos 
laboratoriais, têm, também, um efeito benéfico num grande número de 
fatores de risco cardiovascular, o que os torna num alimento com um 
duplo benefício em termos de melhoria da função cognitiva.
Não existem, no entanto, alimentos perfeitos, a que lhes possa ser dado 
todo o mérito dos resultados demonstrados por estudos. A composição 
nutricional pode variar muito entre os diferentes FG, sendo, por isso, 
improvável que haja um ou poucos constituintes que contribuam para 
os benefícios que lhes são atribuídos (22). Devem ser consideradas 
as potenciais interações entre todos os nutrientes e compostos, quer 
dos próprios FG, quer dos outros alimentos que constituem o padrão 
alimentar. Os estudos que avaliaram o efeito de um único nutriente, 
como a vitamina E, podem ter apresentado diferentes resultados por 
este mesmo motivo e/ou por terem sido realizados em populações cuja 
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degenerescência cerebral já se encontrava num estado avançado, o 
que leva a crer que uma rede de diferentes compostos neuroprotetores 
e uma prevenção a nível primário podem ser necessárias para uma 
adequada proteção cerebral.
Apesar dos resultados positivos serem particularmente evidentes em 
indivíduos de meia-idade e em populações idosas, seria igualmente 
interessante verificar se a intervenção nutricional em idades mais 
jovens contribuiria para a prevenção do declínio cognitivo mais tarde 
na vida, ou seja, se teria efeitos a longo prazo, assim como se os 
fatores de risco modificáveis, como a alimentação, seriam capazes 
de contrariar (ou de, pelo menos, “silenciar”) os fatores genéticos que 
possam contribuir para o aparecimento de uma DND. 
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RESUMO
A obesidade é um problema de saúde pública que cresce ano após ano e, consequentemente aumenta o número de cirurgias 
bariátricas. Dentro das várias técnicas, o bypass gástrico em Y de Roux é das mais comuns em todo o mundo. Para além de 
promover a perda de peso a longo prazo e a resolução de comorbilidades como a Diabetes Mellitus tipo II, Hipertensão e Apneia 
do Sono, tem como implicações os défices nutricionais.
A relação entre a obesidade e os baixos níveis de vitamina D (25(OH)D) tem sido observada porém, a sua causalidade ainda não 
está bem definida. A literatura mostra achados contraditórios no que diz respeito à definição dos pontos de corte dos níveis de 
deficiência de 25(OH)D e na dose de suplementação antes e após o bypass gástrico.
A absorção da vitamina D em situações fisiológicas normais está bem definida, já o mesmo não se aplica após o bypass gástrico, 
em que o impacto da cirurgia nos níveis séricos de 25(OH)D ainda não está bem elucidado. 
Dado que a vitamina D tem mostrado um papel importante não só na função óssea mas também na função imunitária e celular, serão 
necessários mais estudos controlados e randomizados de maneira a serem criadas recomendações para prevenir e tratar a deficiência 
de vitamina D em indivíduos obesos, antes e após o bypass gástrico, através da exposição solar segura, alimentação e suplementação.

PALAVRAS-CHAVE
Bypass gástrico, Deficiência de vitamina D, Exposição solar, Obesidade, Suplementação de vitamina D

ABSTRACT
Obesity is a public health problem that increases year after year with the consequent growth in the number of bariatric surgeries. 
Among the various techniques, Roux-en-Y gastric bypass is the most common worldwide. In addition to promoting long-term weight 
loss and resolution of comorbidities such as type II Diabetes Mellitus, Hypertension and Sleep Apnea, it can lead to implications 
such as nutritional deficits.
The relationship between obesity and low levels of vitamin D (25(OH)D) has been observed but its causality is not well defined. The 
literature shows contradictory findings with regard to the definition of the deficiency’s level of 25(OH)D and about the optimal dose 
of supplementation before and after a gastric bypass.
Absorption of vitamin D in normal physiological situations is well defined, the same doesn’t apply after a gastric bypass, in which 
the impact of surgery in serum 25(OH)D is not yet well defined.
Since vitamin D has shown an important role, not only in bone function but also in immune and cell function, additional research is 
needed with more randomized controlled trials to develop evidence-based guidelines to prevent and treat vitamin D deficiency in 
obese subjects, before and after a gastric bypass, through safe sun exposure, diet and supplementation.

KEYWORDS
Gastric bypass, Vitamin D deficiency, Sun exposure, Obesity, Vitamin D supplementation
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INTRODUÇÃO
A obesidade é atualmente a grande epidemia do século 
que tem vindo a crescer de forma exacerbada ao longo 
dos últimos anos. Em Portugal, os dados mais recentes 
sobre a prevalência da obesidade em adultos portugueses 
sugerem que esta atinge 1 milhão de adultos e que 3,5 
milhões são pré-obesos (1). 
Quando se trata da obesidade mórbida que é definida quando 
o Índice de Massa Corporal (2,3) (IMC) é ≥ 40 kg/m2, as 

abordagens focadas na alteração do estilo de vida e na 
terapêutica nutricional e farmacológica normalmente não 
induzem sucesso no tratamento a longo prazo. Assim, o 
número de cirurgias bariátricas (CB) tem aumentado ao 
longo do tempo, não só pelo facto de incitar perda efetiva 
de peso, mas também pelas vantagens na qualidade de 
vida e na resolução das comorbilidades como a Diabetes 
Mellitus tipo II (DM2), apneia do sono, hipertensão, asma, 
osteoatrite e refluxo gastroesofágico (4). 
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O bypass gástrico (BG) é um procedimento que consiste na redução 
do volume gástrico e dos processos de absorção e até hoje é, 
considerado o método padrão no tratamento cirúrgico da obesidade, 
sendo também um dos mais comuns em todo o Mundo (4). Uma das 
alterações que se verifica com frequência após esta cirurgia prende-se 
nos níveis séricos de vitamina D. Os obesos têm um alto risco de 
carência desta vitamina devido à baixa exposição solar, sedentarismo, 
utilização excessiva de vestuário e uma ingestão pobre dos alimentos 
com maior teor de vitamina D para além das grandes quantidades que 
é sequestrada pelo tecido adiposo (5, 6). Assim, os baixos níveis de 
vitamina D estão presentes antes da cirurgia com tendência a haver 
um agravamento após o procedimento cirúrgico (7).  
Por conseguinte, o objetivo deste trabalho é fazer uma revisão das 
implicações nos níveis séricos da vitamina D em indivíduos submetidos 
ao BG em Y de Roux e das recomendações de suplementação, com 
base nos conhecimentos atuais.

Conceitos básicos da vitamina D
A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel que se encontra sob duas 
formas: a vitamina D2 (ergocalciferol) e a vitamina D3 (colecalciferol).
A D2 encontra-se nas plantas e é produto da irradiação do ergosterol 
pela radiação ultravioleta B (UVB) e é habitualmente consumida sob 
a forma de suplementos ou alimentos fortificados. A D3 é sintetizada 
durante a exposição da 7-dehidrocolesterol na epiderme, que absorve 
a radiação UVB e é convertida em pré vitamina D3 que pela sua vez é 
isomerizada em D3. A sua síntese pelo sol é grandemente influenciada 
pela estação do ano, altura do dia, latitude, poluição do ar, pigmentação 
da pele, utilização do protetor solar e pelo envelhecimento (8). Apesar 
da exposição solar ser a principal fonte (9), pode ser consumida 
através da alimentação nomeadamente, os peixes gordos, alimentos 
fortificados ou sob a forma de suplementos.
A vitamina D ingerida é incorporada em quilomicra, que são absorvidos 
através do sistema linfático, passando depois para a circulação venosa 
(10). Tanto a D2 como a D3, são biologicamente inativas, e por esta 
razão têm de ser transformadas na sua forma ativa, através de reações 
de hidroxilação (10,11). Assim, no fígado ocorre a 1.ª hidroxilação, 
pela ação da 25-hidroxílase, formando-se a 25-hidroxivitamina D 
(25(OH)D ou calcidiol) o maior metabolito circulante da vitamina D 
(12). Seguidamente, a 25(OH)D tem que sofrer uma 2.ª hidroxilação 
por ação da 1-α-hidroxílase, presente, principalmente, no rim, para 
se formar a 1,25-dihidroxivitamina D (1,25(OH)2D ou calcitriol). Apesar 
da sua síntese ocorrer essencialmente no rim, vários tecidos e células 
têm atividade desta enzima, o que poderá explicar a relação entre a 
vitamina D e os benefícios na saúde (13). 

Exposição solar
A radiação solar UV é a principal fonte de vitamina D, contribuindo 
com 90% da produção, na maioria dos indivíduos (9). Apenas uma 
parte do espectro da UV-B (λ 280-315 nm) contribui para a formação 
de pré vitamina D3 na pele humana enquanto que para o eritema 
há um grande contributo da UV-A (λ 315-400 nm) (14). Para tal, a 
compreensão do Índice de UV (UVI) representa uma forma simples 
para mostrar a intensidade da radiação UV do sol. O UVI classifica-se 
em baixo (1-2), moderado (3-5), alto (6-7), muito alto (8-10) e extremo 
(≥11). Quando o UVI é superior a 3, é necessário proteção do sol, 
porque a radiação é forte o suficiente para danificar a pele (15). Por 
sua vez, com um UVI entre 1 e 3, é impossível atingir um valor de 
vitamina D adequado (16-18). 
A vitamina D ao ser sintetizada pelo organismo pela ação da radiação 
solar, e circular no sangue na sua forma ativa, faz com que seja 

considerada uma pró-hormona. A radiação UV atravessa a epiderme 
e a derme, o 7-dehidrocolesterol absorve os fotões e fotoisomeriza a 
pré-vitamina D3 que, posteriormente, sofre uma isomerização térmica 
a vitamina D3, o colecalciferol (19). Uma vez formado, este liga-se à 
DBP (Vitamin D Binding Protein) que permite a translocação para o 
sangue e transporta até os órgãos alvo (20).
A vitamina D é biologicamente inativa, até ser metabolizada à forma 
hormonal ativa por uma dupla hidroxilação enzimática. O 1.º passo 
de ativação ocorre no fígado e é mediado por 1 das 4 enzimas 
mitocondriais e microssomias com atividade 25-hidroxílase, resultando 
a formação de 25(OH)D. A CYPR1 é a enzima com maior afinidade 
para o substrato e metaboliza as vitaminas D2 e D3 (21). 
Ainda que o rim seja o local de eleição de produção de calcitriol em 
circulação, o gene da CYP27B1 expressa-se em muitas células não 
renais, como as da pele, pâncreas, mama, próstata, placenta, osso, 
músculo, cólon, macrófagos e monócitos (22).
A prevalência da deficiência de vitamina D aumenta nos locais de alta 
latitude devido à maior filtração atmosférica da radiação UV-B, que 
não é suficiente para a produção cutânea de vitamina D nos períodos 
entre novembro e fevereiro numa latitude de 40º N e outubro a abril 
numa latitude 50º N (13).

Carência de vitamina D: Definição
Parece consensual de que a 25(OH)D é o marcador mais apropriado 
do estado nutricional da vitamina D (23, 24). Uma atualização recente 
do Instituto de Medicina (IOM) (25) concluiu que os níveis séricos 
de 25(OH)D ≥ 20 ng/mL (50 nmol/L) é suficiente para cobrir as 
necessidades de 97,5% da população e a deficiência ocorre quando 
os níveis séricos de 25(OH)D são inferiores a 12 ng/mL (30 nmol/L). 
Em contraste, a US Endocrine Society, manteve as prévias definições 
de deficiência quando os níveis séricos de 25(OH)D são inferiores a 
20 ng/mL (50 nmol/L); insuficiência quando 25(OH) está entre 21 e 
29 ng/mL (51-74 nmol/L) e suficiência quando 25(OH)D é ≥30 ng/
mL (75 nmol/L) (26).

Vitamina D antes do bypass gástrico
Tem sido constatado que a vitamina D está em défice nos obesos 
(27-29). A obesidade pode promover défice de vitamina D através de 
vários mecanismos, sendo os mais plausíveis, o aumento do sequestro 
da vitamina D pelo tecido adiposo bem como a limitada exposição 
solar devido ao sedentarismo (30-32). De facto, análises bioquímicas 
de Blum et al. (33), num estudo transversal, confirmaram que o tecido 
adiposo é um depósito de armazenamento de vitamina D, em que se 
encontraram correlações fortes entre os níveis de 25(OH)D e o tecido 
adiposo subcutâneo. Pensa-se que o excesso de gordura corporal 
retém os metabolitos da vitamina D e que a D3 produzida através da 
pele ou obtida pela dieta, é parcialmente sequestrada pela gordura 
corporal antes de ser transportada para o fígado para sofrer a 1.ª 
hidroxilação (31). De facto, a presença da enzima 1-α-hidroxílase nos 
adipócitos dos obesos explicaria a maior utilização local de 25(OH)D.
Segundo Wamberg et al. (12) é possível que os obesos degradem 
mais vitamina D no seu tecido adiposo, por ação da enzima CYP24A1 
relativamente aos normoponderais. Neste estudo transversal, 
os resultados mostraram que no tecido adiposo subcutâneo, as 
mulheres obesas tiveram uma menor expressão de uma das enzimas 
responsáveis pela hidroxilação da vitamina D, a CYP2J2, bem 
como uma tendência para haver uma diminuição da expressão da 
1-α-hidroxílase. De acordo com os autores, há um comprometimento 
quer da 25-hidroxílase quer da 1-α-hidroxílase, no tecido adiposo 
subcutâneo, em indivíduos obesos. Com base nestes resultados, 
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conclui-se que o tecido adiposo não só armazena a vitamina D 
como também altera dinamicamente a sua capacidade de ativação, 
apoiando a hipótese de haver um aumento do catabolismo da vitamina 
D, na obesidade.
Os resultados do défice de vitamina D na literatura são heterogéneos, 
dependendo da definição da deficiência de vitamina D (< 20 ng/mL 
= 50 nmol/L ou < 30ng/mL = 75 nmol/L), conforme o tipo de ensaio 
usado (34), diferença demográfica, as características da amostra 
(idade, sexo, IMC, etnia), entre outros fatores. Contudo, muitos autores 
encontram défice de vitamina D nos obesos entre 41 a 97% (35). 
Neste estudo 80% dos pacientes tinham défice de vitamina D (< 20 
ng/mL) antes do BG. Do mesmo modo, o estudo longitudinal de Lin 
et al. (36) reportou que 50% da amostra tinha níveis de 25(OH)D < 50 
nmol/L  antes do BG e 76% com níveis de insuficiência de vitamina D 
definida quando 25(OH)D < 75 nmol/L.  
Adicionalmente, Beckman et al. (37) verificaram na sua coorte que 
antes da cirurgia a média dos níveis de 25(OH)D era inferior a 20 
ng/mL. O facto de haver um défice antes da cirurgia não é assim 
tão surpreendente uma vez que no estudo de Goldner et al. (20) 
encontrou-se uma grande prevalência de baixos níveis séricos de 
25(OH)D na avaliação pré-cirúrgica em mulheres obesas comparadas 
com os controlos não obesos (61% vs. 12%). 
Portanto, como abundantemente exposto na literatura, é claro que 
os obesos que são candidatos ao BG têm frequentemente défice ou 
insuficiência de vitamina D.

Vitamina D após o bypass gástrico
Na literatura, existem estudos que reportam uma prevalência do défice 
de vitamina D após o BG na ordem dos 50% a 80% (38, 39). 
Beckman et al. (37) estudaram uma coorte de 20 mulheres um ano 
após o BG e encontraram níveis 25(OH)D < 30 ng/mL (75 nmol/L). 
As mulheres nesse estudo foram avisadas que tinham que consumir 
entre 400-800 UI (10-20 μg) de D3 por dia. Por outro lado, Ybarra et al. 
(40), num estudo transversal, não reportaram mudanças significativas 
nos níveis de vitamina D nos 36 meses após o BG, comparativamente 
aos indivíduos com obesidade que não foram submetidos à cirurgia 
(controlos). Estes indivíduos não tomaram suplementos de vitamina 
D e os níveis séricos de 25(OH)D antes do BG não foram reportados. 
Também o estudo prospetivo observacional de Pramyothin et al. (41) 
não notou um aumento significativo dos níveis séricos de 25(OH)D durante 
o período de estudo, com uma grande prevalência de insuficiência de 
vitamina D antes e após o BG, apesar da ingestão ter sido acima das 
2500 UI por dia. Estes resultados vão ao encontro dos resultados do 
estudo observacional de Lin et al. (36) que também avaliou obesos 
mórbidos submetidos a BG e que mostrou uma alta prevalência quer 
antes quer após do BG, de insuficiência de vitamina D. Os autores 
também observaram um aumento significativo nos níveis séricos de 
25(OH)D desde o momento pré-cirúrgico até o 1.º mês após o BG (de 
22.0 ± 8,8 ng/mL para 26.3 ± 10,5 ng/mL), seguido por um contínuo 
decréscimo nos níveis séricos de 25(OH)D, sendo que em alguns casos 
para um nível inferior do que antes da cirurgia, nos 24 meses após o BG. 
Estes dois estudos sugerem que a vitamina D armazenada no tecido 
adiposo não é adequada para manter os níveis de 25(OH)D após o BG, 
quando se verifica uma diminuição da massa gorda.

Recomendações de suplementação
As atuais recomendações da US Endocrine Society referem para 
os indivíduos com obesidade e com síndromes de má absorção a 
ingestão de pelo menos 6000 a 10000 UI (150-250 μg) por dia de D2 
ou de D3 para tratar a deficiência e para a manutenção dos níveis de 

25(OH)D acima de 30 ng/mL (75nmol/L) (25, 26, 42). Adicionalmente, 
recomendam uma manutenção de 3000 a 6000 UI (75-150 μg) por 
dia quando se atingir os níveis de suficiência (25, 26, 42). 
As guidelines da American Association of Clinical Endocrinologists 
(AACE), The Obesity Society (TOS) e da American Society for Metabolic 
& Bariatric Surgery (ASMBS) recomendam uma suplementação no 
pós-operatório de pelo menos 3000 UI (75μg) de D2 ou D3 por dia, 
com o aumento da dose até que se atinjam níveis superiores a 30 ng/
mL (75nmol/L) (43). Nos casos de má absorção severa, recomendam 
doses de D2 ou D3 tão altas como 50000 UI (1250μg) consumidas 
1 a 3 vezes por semana e os casos mais severos podem exigir a 
administração oral simultânea de 1,25(OH)2D.

ANÁLISE CRÍTICA
 A obesidade é um problema de saúde pública que está a aumentar 
a uma velocidade alarmante. Dado que as abordagens tradicionais 
que englobam a mudança dos hábitos alimentares e estilos de vida, 
juntamente com a terapêutica farmacológica não produzem efeitos 
consideráveis na redução do peso corporal e na resolução das 
comorbilidades associadas à obesidade, a CB tem mostrado ser uma 
possível solução deste problema. O BG é um dos procedimentos de 
CB mais comuns em todo o mundo, que acarreta vantagens a nível da 
redução do peso corporal e melhoria das comorbilidades porém, não 
é de menosprezar os défices nutricionais inerentes, nomeadamente 
no que concerne à vitamina D.
Os níveis adequados de 25(OH)D podem trazer efeitos positivos, uma 
vez que vários tecidos ao longo do corpo expressam o recetor de 
vitamina D, podendo afetar vários sistemas. 
No caso concreto de Portugal, a carência de vitamina D é também 
uma realidade, uma vez que grande parte do território português 
está a uma latitude acima 40º N e que o UVI no período de inverno 
dificilmente é superior a 3, a suplementação torna-se imperativa no 
período de inverno. 
É imperativo a explanação de várias questões: Não se sabe se a 
melhoria do estado da 25(OH)D antes do BG trará algum efeito no 
pós-cirúrgico, dada a falta de ensaios controlados randomizados 
que estudem o efeito da melhoria dos níveis de 25(OH)D antes da 
cirurgia e o seu impacto nos resultados clínicos no pós operatório; É 
desconhecida a dose ótima para repor os níveis de vitamina D após 
o BG, sendo necessários mais estudos que avaliem a absorção e 
as doses de maneira a estabelecer-se recomendações específicas; 
Nestes casos, se justificaria utilizar outras formas de administração 
para além da via oral?

CONCLUSÕES 
Como cada vez mais aumenta a população de obesos e a procura do 
tratamento cirúrgico da obesidade, é crucial que estas questões sejam 
esclarecidas não só para definir as estratégias ótimas de tratamento mas 
também para perceber como a normalização dos níveis de 25(OH)D 
podem ser benéficos para a saúde humana.
No desenho de futuros estudos seria importante considerar fatores 
como a exposição solar à radiação UVB, a ingestão alimentar de 
vitamina D, tipo de suplementação usada (D2 ou D3), que se baseiem 
na randomização e que utilizem um método de referência para avaliar 
os níveis de 25(OH)D. 
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de número árabe entre parêntesis. A discussão deve ainda incluir as principais limitações e 
vantagens do estudo e as suas implicações.
9.º Conclusões 
De uma forma breve e elucidativa devem ser apresentadas as principais conclusões do estudo. 
Devem evitar-se afirmações e conclusões não baseadas nos resultados obtidos.
10.º Agradecimentos 
A redação de agradecimentos é facultativa. 
Se houver situações de conflito de interesses devem ser referenciados nesta secção.
11.º Referências Bibliográficas 
Devem ser numeradas por ordem de citação ou seja à ordem de entrada no texto, colocando-se 
o número árabe entre parêntesis curvos.
A indicação das referências bibliográficas no final do artigo deve ser apresentada segundo o 
estilo Vancouver.
Devem citar-se apenas artigos publicados (incluindo os aceites para publicação “in press”) e 
deve evitar-se a citação de resumos ou comunicações pessoais.
Devem rever-se cuidadosamente as referências antes de enviar o manuscrito.

12.º Figuras, gráficos, tabelas e respetivas legendas
Ao longo do artigo a referência a figuras, gráficos e tabelas deve estar bem percetível, devendo 
ser colocada em número árabe entre parêntesis. 
Estas representações devem ser colocadas no final do documento, a seguir às referências 
bibliográficas do artigo, em páginas separadas, e a ordem pela qual deverão ser inseridos terá 
que ser a mesma pela qual são referenciados ao longo do artigo. 
As legendas deverão aparecer por cima das figuras, gráficos ou tabelas, referenciando-se com 
numeração árabe (ex.: Figura 1). Devem ser o mais explícitos possível, de forma a permitir uma 
fácil interpretação do que estiver representado. No rodapé da representação deve ser colocada 
a chave para cada símbolo ou sigla usados na mesma. 
O tipo de letra a usar nestas representações e legendas deverá ser Arial, de tamanho não 
inferior a 8. 

2. ARTIGOS DE REVISÃO 
O número de páginas do artigo (incluindo o texto, referências bibliográficas e as figuras, gráficos 
e tabelas e excluindo a página de título) não deve ultrapassar as 12 páginas e deve ser escrito 
em letra Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens normais e com indicação de 
número de linha na margem lateral.
Caso o artigo seja uma revisão sistemática deve seguir as normas enunciadas anteriormente 
para os artigos originais. Caso tenha um carácter não sistemático deve ser estruturado de 
acordo com a seguinte ordem:
1.º Título; 2.º Resumo; 3.º Palavras-Chave; 4.º Texto principal; 5.º Análise crítica; 6.º Conclusões; 
7.º Agradecimentos (facultativo); 8.º Referências Bibliográficas; 9.º Figuras, gráficos, tabelas e 
respetivas legendas. 
Os pontos comuns com as orientações referidas anteriormente para os artigos originais 
deverão seguir as mesmas indicações.

4.º Texto principal
Deverá preferencialmente incluir subtítulos para melhor perceção dos vários aspetos do tema 
abordado.
5.º Análise crítica
Deverá incluir a visão crítica do(s) autor(es) sobre os vários aspetos abordados.

3. CASOS CLÍNICOS
O número de páginas do artigo (incluindo o texto, referências bibliográficas e as figuras, gráficos 
e tabelas e excluindo a página de título) não deve ultrapassar as 8 páginas e deve ser escrito 
em letra Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens normais e com indicação de 
número de linha na margem lateral.
Considera-se um caso clínico um artigo que descreva de forma pormenorizada e fundamentada 
um caso cuja publicação se justifique tendo em conta a sua complexidade, diagnóstico, 
raridade, evolução ou tipo de tratamento diferenciado.  
Estes artigos devem ser estruturados pela seguinte ordem: 
1.º Título; 2.º Resumo; 3.º Palavras-Chave; 4.º Introdução; 5.º Descrição do Caso Clínico; 
6.º Análise crítica; 7.º Conclusões; 8.º Agradecimentos (facultativo); 9.º Referências Bibliográficas; 
10.º Figuras, gráficos, tabelas e respetivas legendas. 
Os pontos comuns com as orientações referidas anteriormente para os artigos originais 
deverão seguir as mesmas indicações.

5.º Descrição do Caso Clínico; 
Deve ser explícita e explicativa de todos os aspetos que caracterizem o caso clínico, baseado 
em casos reais, mas sem referência direta ao indivíduo apresentado. Apenas deverão ser indi-
cados dados meramente exemplificativos ou vagos (ex.: indivíduo A). 

4. ARTIGOS DE CARÁCTER PROFISSIONAL
O número de páginas do artigo (incluindo o texto, referências bibliográficas e as figuras, gráficos 
e tabelas e excluindo a página de título) não deve ultrapassar as 8 páginas e deve ser escrito 
em letra Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens normais e com indicação de 
número de linha na margem lateral.
Nesta categoria inserem-se os artigos que visem uma abordagem ou opinião sobre um deter-
minado tema, técnica, metodologia ou atividade realizada no âmbito da prática profissional do 
Nutricionista.
Estes artigos devem ser estruturados pela seguinte ordem: 
1.º Título; 2.º Resumo; 3.º Palavras-Chave; 4.º Texto principal; 5.º Análise crítica; 6.º Conclusões; 
7.º Agradecimentos (facultativo); 8.º Referências Bibliográficas; 9.º Figuras, gráficos, tabelas e 
respetivas legendas. 
As orientações destes pontos foram referidas anteriormente nos pontos 1 e 2.

TRATAMENTO EDITORIAL
Aquando da receção todos os artigos serão numerados, sendo o dito número comunicado aos 
autores e passando o mesmo a identificar o artigo na comunicação entre os autores e a revista.
Os textos, devidamente anonimizados, serão então apreciados pelo Conselho Editorial e pelo 
Conselho Científico da revista, bem como por dois elementos de um grupo de Revisores indi-
gitados pelos ditos Conselhos. 
Na sequência da citada arbitragem, os textos poderão ser aceites sem alterações, rejeitados 
ou aceites mediante correções, propostas aos autores. Neste último caso, é feito o envio 
das alterações propostas aos autores para que as efetuem dentro de um prazo estipulado. A 
rejeição de um artigo será baseada em dois pareceres negativos emitidos por dois revisores 
independentes. Caso surja um parecer negativo e um parecer positivo, a decisão da sua 
publicação ou a rejeição do artigo será assumida pelo Editor da revista. Uma vez aceite o artigo 
para publicação, a revisão das provas da revista deverá ser feita num máximo de três dias úteis, 
onde apenas é possível fazer correções de erros ortográficos.
No texto do artigo constarão as indicações relativas à data de submissão e à data de aprovação 
para publicação do artigo. 
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