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Em mais uma edição da Acta Portuguesa de Nutrição, são dados à 
estampa diversos artigos originais que demonstram o interesse e a 
pujança da investigação científica nesta área do saber. De igual modo, 
maio é o mês tradicionalmente ligado ao Congresso de Nutrição e 
Alimentação, e que este ano, na sua XVI edição, tem como tema de 
fundo a sustentabilidade alimentar. Com a presença de dois artigos por 
extenso e de um resumo (vencedor do prémio de melhor comunicação 
livre no 2.º Congresso Nacional de Nutrição, de Moçambique) dedicados 
ao tema do desperdício alimentar, parece oportuno refletir sobre estas 
importantes questões.

Assim, nunca como hoje os problemas da sustentabilidade alimentar 
se colocaram nos mais diversos fóruns de debate. São questões que 
unem a ecologia, a economia e as ciências da nutrição, procurando-se 
congregar as diferentes visões e interesses dos vários interlocutores numa 
visão consensual, o que nem sempre tem sido fácil.

A contribuição que as ciências da nutrição têm dado para este debate é 
relevantíssima e desdobra-se em vários temas, como o do desperdício 
alimentar (bem espelhado nos já referidos artigos desta edição), mas 
também o da importância reconhecida do uso de produtos alimentares 
locais e com respeito pela respetiva sazonalidade, no contexto de um 

padrão alimentar saudável, mostrando assim, de forma clara, que 
mais sustentabilidade pode significar também mais saúde para as 
populações. A produção, transporte e comercialização dos alimentos 
são, no seu conjunto, o fator de maior impacto no ambiente do nosso 
planeta, pelo que as contribuições para a melhoria deste problema serão 
sempre do maior interesse.

Como já foi apontado, reconhece-se hoje que a aposta na produção 
local, o respeito pela sazonalidade dos produtos alimentares, a 
moderação no consumo de produtos de origem pecuária ou as 
medidas que conduzam à diminuição do desperdício de alimentos em 
qualquer dos pontos da cadeia alimentar, constituem ações que não só 
minimizarão os reconhecidos efeitos ambientais como contribuirão para 
uma dieta mais saudável para todos. E não podemos olvidar que de 
uma melhor oferta alimentar resultará indiscutivelmente melhor saúde, o 
que contribuirá para um outro tipo de sustentabilidade: a dos sistemas 
de saúde, cada vez mais sobrecarregados com os custos das doenças 
crónicas não transmissíveis e cuja fração atribuível à má alimentação 
é importantíssima.

Nuno Borges
Diretor da Acta Portuguesa de Nutrição
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RESUMO

A alimentação em pacientes internados é de difícil 
execução, pois indivíduos internados têm muitas vezes 
ingestão alimentar reduzida ou perda do apetite, o que 
gera desperdício de alimentos. Os serviços de alimentação 
hospitalares geram duas a três vezes mais desperdício 
de alimentos comparativamente a outros serviços de 
alimentação. O desperdício alimentar, no presente estudo, 
foi abordado na perspectiva de geração de restos e sobras 
alimentares. O estudo pretendeu avaliar o desperdício 
alimentar no Hospital Geral de Marrere em Nampula 
(Moçambique). Para aferir o desperdício alimentar 
gerado fez-se a avaliação do indicador resto-ingestão 
(IRI) e a quantificação das sobras. Considera-se que é 
aceitável uma taxa de até 20% de IRI. Trata-se de um 
estudo transversal, quantitativo e descritivo onde foram 
pesados os recipientes contendo alimentos distribuídos 
aos serviços de enfermaria, antes e após a distribuição 
e, os pratos dos pacientes, antes e após tomarem as 
refeições. Foram pesados 153 pratos correspondentes 
às refeições do pequeno-almoço e almoço e 33 baldes 
contendo as refeições oferecidas nas enfermarias do 
hospital. No total foram distribuídos para as enfermarias 
de Medicina I, II e Cirurgia cerca de 90,5 kg de alimentos 
entre a refeição do almoço (84,9%) e o pequeno-almoço 
(15,1%). Sob a forma de sobras contabilizaram-se 3 kg 
de alimentos, e de restos 30 kg. O desperdício da US 
durante o período de realização do estudo foi de 36,4%, 
cerca de 33 kg, o que poderia alimentar 10 pacientes ao 
pequeno-almoço e 74 ao almoço. A percentagem de IRI 
encontrado revela alto nível de desperdício alimentar no 
Hospital Geral de Marrere. 

PALAVRAS-CHAVE

Desperdício alimentar, Hospital, Moçambique, Restos, 
Sobras 

AVALIAÇÃO DO DESPERDÍCIO 
ALIMENTAR NO HOSPITAL GERAL 
DE MARRERE, AGOSTO (2016)

Comunicação Livre Vencedora do Congresso
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RESUMO
INTRODUÇÃO: O desperdício alimentar, entendido como os alimentos ainda próprios para consumo que são eliminados por ação 
ou omissão humana, tem-se revelado nos últimos anos um tema de interesse crescente. Em Portugal, cerca de 400.000 crianças 
do 1.º ciclo do ensino básico consomem o almoço escolar diariamente. A pertinência do estudo do desperdício alimentar neste 
contexto prende-se não só com os efeitos deste fenómeno a nível ambiental, social e económico, mas particularmente com as 
consequências nutricionais. 
OBJETIVOS: O presente trabalho visa avaliar a dimensão do desperdício alimentar em refeitórios escolares de Jardins de Infância e 
das Escolas Básicas do 1.º Ciclo do Município de Barcelos. 
METODOLOGIA: Esta investigação teve como alvo os estudantes de quatro escolas do Município de Barcelos, totalizando 293 alunos. 
Foi dividida em três fases, na primeira foi efetuada a quantificação do desperdício alimentar em contexto escolar, utilizando-se como 
procedimento a pesagem agregada seletiva. Na segunda etapa foi levada a cabo uma intervenção tendo em vista a sensibilização 
dos educadores, educandos e tarefeiras sobre o desperdício alimentar. Na terceira fase foi novamente efetuada a quantificação 
do desperdício alimentar, utilizando o mesmo procedimento da primeira fase. 
RESULTADOS: Verificou-se que da totalidade dos alimentos preparados nas escolas eram desperdiçados 11,5% antes da intervenção 
e 11,2% depois da intervenção. Nas instituições onde não houve sensibilização, a dimensão total de desperdício aumentou de 
18,1% para 21,4%, enquanto que nas escolas onde se realizou uma ação de sensibilização a quantidade de resíduos decresceu 
de 32,4% para 28,2%. Observou-se ainda que a possibilidade das crianças saírem da cantina antes de consumirem a totalidade 
da refeição, bem como a presença de um número diminuto de tarefeiras a acompanhar a refeição, são fatores associados de altos 
níveis de desperdício alimentar no almoço escolar. 
CONCLUSÕES: Neste estudo foi possível notar uma diminuição na quantidade de alimentos desperdiçados, o que parece indicar que 
a sensibilização sobre o desperdício alimentar poderá ser uma estratégia eficaz na redução do volume de desperdício nas escolas.

PALAVRAS-CHAVE
Crianças, Desperdício alimentar, Refeitório escolar, Sensibilização

ABSTRACT
INTRODUCTION: Food waste is the amount of food that remains proper for consumption but that is discarded by human action or 
omission. Due to the enormous amount of food wasted worldwide this is a subject of increasing interest in the last years. In Portugal 
about 400,000 children attend to the 1st grade of basic education and most of them have lunch at school daily. The relevance of 
evaluating food waste in this scenario includes its effects on the environment, society and economy but particularly focusing on its 
nutritional consequences on children’s daily intake. 
OBJECTIVES: This study aimed to assess the extent of food waste in the school lunch provided for nursery children and 1st grade 
students in the Municipality of Barcelos, in Portugal. 
METHODOLOGY: Four schools totaling 293 students were involved in this research. This study was divided into three phases, the first 
was developed to quantify the food waste in schools, using the selective aggregate weighing. In the second phase an intervention 
was carried out to raise awareness of educators, students and canteen staff about food waste. And, in the third phase, the food 
waste was again quantified using the same procedure used in the first phase. 
RESULTS: It was found that from the total amount of food produced in schools, 11,5% was wasted in the first stage and 11,2% in the 
second one. In schools without an intervention, the total amount of waste increased from 18,1% to 21,4%, while in schools where a 
sensitization action was taken, the amount of waste decreased from 32,4% to 28,2%. It was observed that the possibility of children 
leaving the canteen before consuming the whole meal as well as the presence of a small number of workers to accompany the meal 
are associated factors with high levels of food waste at school. 
CONCLUSIONS: In this study, the results show a decrease in the waste volume which may indicate that the awareness strategy about 
food waste may be used as potential strategy to reduce food waste in schools.  

KEYWORDS
Children, Food waste, School lunch, Awareness
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INTRODUÇÃO
O desperdício alimentar é designado como a quantidade de alimentos ainda 
próprios para consumo que é eliminada por ação ou omissão humana, 
correspondendo aos restos pós-consumo e às sobras limpas (1-4).
Do ponto de vista ambiental e social, o desperdício alimentar não 
contribui para um comportamento sustentável, pois uma proporção 
substancial de alimentos descartados poderiam ser usados para 
satisfazer as necessidades de pessoas carenciadas (3-5). Além 
disso, a decomposição de resíduos orgânicos conduz a efeitos 
ambientais adversos (3,5,6). Do ponto de vista económico, os custos 
do desperdício alimentar tendem a ser subvalorizados (3).
Enquanto na Europa e América do Norte, a Food and Agriculture 
Organization estima que se produzam, anualmente, entre 95 a 115 kg de 
resíduos per capita; na África Subsariana, no sul e sudeste asiático 
calcula-se que cerca de 6 a 11 kg de géneros alimentícios sejam 
desperdiçados por ano (3,7,8). Em Portugal, estudos indicam que o 
desperdício anual ronde 131 kg per capita (9). 
Esta problemática no meio escolar centra-se na quantidade de 
alimentos desperdiçados e numa consequente ingestão nutricional 
inadequada (5,10). A nível nacional, verificou-se que 18,4% a 21,6% 
da sopa e entre 27,5% a 32,0% do prato da refeição escolar são 
desperdiçados (11,12). Um estudo realizado recentemente na Região 
Norte de Portugal demonstrou que o desperdício do prato é superior 
a 34% e que o desperdício de sopa é superior a 19% (11). 
O desperdício alimentar em contexto escolar pode ser devido, por 
exemplo, à falta de acompanhamento dos alunos durante o almoço, 
por parte dos membros da escola, ao facto de não serem consideradas 
as preferências dos alunos na ementa escolar e à existência de alimentos 
de baixo valor nutricional em máquinas de venda automática, cafés e 
quiosques nas proximidades das escolas (13,14).
Em Portugal, cerca de 400000 crianças do 1.º ciclo do ensino básico 
consomem o almoço escolar diariamente (15). O almoço é confecionado e 
servido tendo em conta as necessidades energéticas dos estudantes, com 
o pressuposto de que todos os alimentos distribuídos sejam consumidos, 
no entanto, estas podem não ser cumpridas se quantidades substanciais 
de alimentos forem rejeitadas pelas crianças sistematicamente (9,16,17). 
A pertinência da avaliação do desperdício alimentar está intimamente 
relacionada com as consequências nutricionais a este inerentes. Esta 
problemática impulsiona a investigação em ambientes escolares, quanto à 
quantificação do desperdício, à determinação das causas e à elaboração 
de medidas concretas para a redução do desperdício alimentar. É 
neste contexto que este trabalho visa contribuir para a minimização do 
desperdício alimentar.

OBJETIVOS
• Avaliação da dimensão do desperdício alimentar nos refeitórios 
dos Jardins de Infância (JI) e Escolas Básicas do 1.º Ciclo (EB1) do 
Município de Barcelos; 
• Avaliação do impacto de estratégias de sensibilização sobre o 
desperdício alimentar;
• Verificar se existem diferenças quantitativas entre o desperdício 
alimentar de escolas com confeção local e de escolas com refeições 
transportadas.

METODOLOGIA
O estudo trata-se de um ensaio comunitário onde se pretendia comparar o 
impacto de estratégias de sensibilização sobre o desperdício alimentar, após 
a quantificação prévia deste evento em unidades escolares com serviço de 
refeições de diferentes características (próprio ou transportado) e dimensões 
(escolas com mais de 100 alunos e escolas com menos de 40 alunos). 
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A recolha de dados realizada em 2015, contemplava 4 escolas que 
englobam JI e EB1 com alunos dos 3 aos 10 anos de idade, os 
dados sociodemográficos não foram considerados nesta investigação. 
A amostra recolhida foi obtida por seleção não probabilística e de 
conveniência. 
A investigação foi dividida em três fases (Figura 1), sendo que na primeira 
etapa foi efetuada a quantificação do desperdício alimentar em contexto 
escolar. Na segunda etapa (duas semanas após a primeira avaliação) foi 
levada a cabo, em duas das quatro escolas, a ação de sensibilização 
sobre o desperdício alimentar, através: da distribuição de panfletos 
elaborados especificamente para educadores e educandos onde foram 
abordadas as consequências nutricionais do desperdício de alimentos 
e formas de o reduzir; da afixação de cartazes com mensagens 
relacionadas com a redução do desperdício de alimentos nas cantinas 
destas escolas, de modo a cativar a atenção dos alunos; e de uma 
sessão de advertência, elaborada pelo investigador principal e dirigida 
aos funcionários que acompanham a refeição, sobre conceitos básicos 
de alimentação e saúde, as quantidades de alimentos desperdiçados 
em Portugal, e a importância dos membros da escola na modificação de 
comportamentos face ao almoço escolar. Finalmente na terceira etapa 
(um mês após a primeira avaliação) foi efetuada nova quantificação do 
desperdício alimentar em contexto escolar.

Utilizou-se como procedimento de quantificação do desperdício a 
pesagem agregada seletiva, nas escolas de intervenção e de controlo. 
Este método consiste na pesagem da quantidade total de cada tipo de 
alimento, antes do empratamento e após a divisão dos restos presentes 
nos pratos em recipientes, de acordo com a tipologia de alimento (18-20). 
Deste modo, no início da refeição realizou-se a pesagem de todos os 
alimentos preparados nos seus recipientes antes de irem para a linha 
de distribuição. Previamente foram registados os pesos dos recipientes 
vazios. Posteriormente, os recipientes ao regressarem à cozinha eram 
pesados novamente para registar o peso das sobras limpas. Para 
obter o valor dos restos separaram-se os desperdícios dos pratos 
dos alunos em diferentes sacos (cujos pesos foram desprezados) para 
sopa, hortícolas, componente proteica, acompanhamento fornecedor 
de hidratos de carbono e sobremesa. 
As escolas de maiores dimensões (que fornecem cerca de 100 
refeições) confecionam o almoço escolar na cantina da própria escola, 
enquanto as escolas de menores dimensões (que fornecem cerca de 30 
refeições) recebem o almoço escolar preparado nas escolas de maiores 
dimensões. A ementa era igual em todas as escolas do Município e 
foram elaboradas segundo as diretrizes oficiais para o almoço escolar 
(21). Esta refeição inclui uma sopa de hortícolas, um prato com uma 
componente proteica (peixe ou carne), uma componente fornecedora 
de hidratos de carbono (arroz, massa ou batata), produtos hortícolas e 
fruta fresca como sobremesa. Assim, nas escolas de maiores dimensões 

Fases do estudo do desperdício alimentar em refeitórios escolares 
do Município de Barcelos

Figura 1

1ª Etapa – Pesagem do 
desperdício alimentar

ESCOLA 1
N 35

ESCOLA 2
N 103

ESCOLA 3
N 31

ESCOLA 4
N 124

Duas semanas depois  
- 2ª Etapa – Ação de 
sensibilização

SEM AÇÃO DE 
SENSIBILIZAÇÃO

COM AÇÃO DE 
SENSIBILIZAÇÃO

Duas semanas depois 
- 3ª Etapa – Pesagem do 
desperdício alimentar

ESCOLA 1
N 35

ESCOLA 2
N 103

ESCOLA 3
N 31

ESCOLA 4
N 124
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o prato consistiu em massa cozida com frango estufado acompanhado 
com alface e tomate, e nas escolas de menores dimensões a ementa foi 
arroz branco cozido com abrótea estufada, acompanhada com salada 
de alface e tomate.
Para realizar as medições foram selecionados dias em que a ementa 
consistia num prato não composto, isto é, os diferentes componentes 
do prato eram confecionados de forma dissociada e fornecidos 
separadamente. Nesta investigação não foi considerada a temperatura 
da refeição. Em cada cantina, os funcionários que confecionam o 
almoço escolar são os responsáveis pelo atendimento e distribuição 
de refeições, recolhendo os tabuleiros no final das mesmas. Durante 
a investigação, não existiu qualquer mudança nas práticas escolares 
relativas ao almoço escolar, nomeadamente na hora do almoço, 
ementas disponíveis e funcionários que acompanham a refeição (nas 
escolas menores 2 funcionários e nas escolas maiores 7 funcionários), 
a fim de evitar a interferência com o consumo de alimentos.
Para os dias de recolha de dados foi necessário o uso de bata, touca, 
luvas, sacos e balança digital (marca Baxtran – modelo BS15 com 
alcance de 15 quilogramas e precisão de 5 gramas).
A percentagem de desperdício alimentar foi contabilizada através das 
sobras e restos, de acordo com Buzby e Guthrie, utilizando a seguinte 
fórmula: Desperdício (%) = Peso dos restos e sobras x 100 / Peso da 
refeição produzida (15). A quantificação dos restos foi feita através do 
indicador de restos (IR), de acordo com Teixeira et al.: IR (%) = Peso dos 
restos x 100 / Peso da refeição produzida (22). Para quantificar as sobras 
foi calculada a sua percentagem conforme Augustini et al.: Sobras (%) 
= Peso das sobras x 100 / Peso da refeição produzida (15,22). 
Utilizou-se para a análise dos dados o programa Statistical Package 
for Social Sciences para o Windows versão 21. A análise descritiva 
envolveu o cálculo da média, desvio-padrão, máximo e mínimo (variáveis 
cardinais) e das frequências (variáveis nominais). Para comparar médias 
de duas amostras independentes utilizou-se o teste t-student ou o teste 
Mann-Whitney. O teste ANOVA foi utilizado para comparar médias de 
mais do que duas amostras independentes. O grau de associação 
entre variáveis foi calculado através do coeficiente de correlação de 
Spearman (ρ) e Pearson (r). A hipótese nula foi rejeitada quando o nível 
de significância crítico para a sua rejeição (p) foi inferior a 0,05.

RESULTADOS
Verificou-se que, no total de 270 refeições na primeira fase e 275 na 
segunda, desperdiçaram-se 63,5 kg, o que representa 22,7% do total 
de alimentos confecionados. Em média desperdiçaram-se 7,9 Kg por 
refeição, isto é, 161 g por criança. Ao analisar o desperdício alimentar 
verificou-se que, antes da estratégia de sensibilização, as quantidades 
de alimentos preparados era superior cerca de 0,28%, dos alimentos 
consumidos era 0,17% superior e de alimentos desperdiçados era 
0,11% superior (p=0,01).
Verificou-se que, nas instituições onde não houve sensibilização, a 
dimensão total de desperdício aumentou de 18,1% para 21,4%, enquanto 
que nas escolas onde se realizou uma ação de sensibilização a quantidade 
de resíduos decresceu de 32,4% para 28,2% (p=0,216) (Gráfico 1).
Quanto à composição do desperdício, o acompanhamento fornecedor 
de hidratos de carbono foi o mais desprezado (44,8%), seguido pela 
componente proteica (32,3%) e pelos produtos hortícolas 10,6% (p=0,336). 
No que respeita à componente proteica, verifica-se que o desperdício de 
pescado (64,1%) foi superior ao de carne (35,9%) e que quando se fornece 
pescado o desperdício total do prato é maior (p=0,037). 
Verificou-se que as sobras limpas representaram quantidades superiores 
às de restos no caso da sopa (89,6%), da componente proteica (73,5%) 
e do acompanhamento fornecedor de hidratos de carbono (78,9%). 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Após análise dos resultados, verificou-se que a quantidade de alimentos 
desperdiçados pelos alunos de quatro escolas do Município de Barcelos 
representa cerca de 25% do que é produzido.
No presente estudo foi possível constatar que se desperdiçou cerca 
de 0,2 Kg por refeição e por criança valores bastante superiores aos 
de Campos et al., que apresenta uma média per capita de 0,1 Kg. 
Se considerarmos que as quantidades de alimentos disponibilizadas 
estão adequadas a nível nutricional, torna-se evidente que as crianças 
ingerem quantidades de alimentos, e consequentemente de nutrientes, 
inferiores às recomendadas (22).
Na primeira fase do estudo observou-se um desperdício médio de 
11,5% e na segunda fase de 11,2%, o que denota que as ementas ou 
as capitações servidas são inadequadas (23).
Relativamente às sobras, segundo Muller são apenas aceitáveis 
valores inferiores a 3% (22). No presente estudo observaram-se 
valores de sobras de 28,7% na primeira fase e 27,5% na segunda. 
Estes números podem derivar do facto de se produzirem quantidades 
de alimentos superiores às necessárias. É possível notar que após a 
consciencialização, houve uma diminuição da quantidade confecionada, 

Peso (em percentagem) de sobras e restos das escolas com confeção 
local e das escolas com refeições transportadas

Tabela 1

SOBRAS (%) RESTOS (%) DESPERDÍCIO (%)

Escolas com refeições 
transportadas

1.ª Fase 21,5 3,8 25,3

2.ª Fase 21,4 3,7 25,1

Escolas com confeção 
local

1.ª Fase 17,6 7,6 25,2

2.ª Fase 17,5 7,0 24,5

Total 78,0 22,1 100,1

Apenas no caso dos hortícolas tal não se verificou, tendo sido os valores 
de restos (63,7%) superiores ao das sobras (36,3%).
O desperdício revelou-se mais elevado quando a refeição era transportada, 
e desagregando em sobras e restos é notório que, no caso de refeições 
transportadas, o valor de sobras foi sempre superior (p=0,01) (Tabela 1).
A quantidade consumida de sopa (p=0,029), do prato (p=0,029) 
e de sobremesa (p=0,029) é superior nas escolas com confeção 
local. E quanto maior o número de funcionários que acompanham 
a refeição, menor a quantidade desperdiçada de sopa (p=0,009), do 
prato (p=0,01) e de sobremesa (p=0,025). Verifica-se que o facto dos 
alunos não poderem sair da cantina sem terem finalizado a refeição, 
resulta também numa diminuição do desperdício (p=0,044). 

Peso total de desperdício nas escolas antes e após a sensibilização 
(p=0,216)

Gráfico 1
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o que pode ter influenciado a redução de sobras.
Segundo Teixeira et al., valores de IR superiores a 10% são considerados 
inaceitáveis (22). O valor de 5,11% obtido no presente estudo foi por isso 
considerado aceitável. A oferta de refeições que vão ao encontro das 
preferências dos alunos é importante para diminuir o montante de restos.
É evidente que a quantidade de desperdício alimentar do presente 
estudo deriva sobretudo da quantidade de sobras. As sobras 
apresentam uma relação com o número de refeições servidas e com a 
margem de segurança definida para que não faltem alimentos. Estes 
valores podem ser influenciados pela oscilação diária das refeições e 
pelas preferências alimentares.
Verifica-se que, nas escolas onde se realizou a sensibilização sobre o 
desperdício alimentar, diminuiu o volume de desperdício. De acordo com 
a investigação desenvolvida por Martins (2013), o acompanhamento dos 
alunos pelos professores durante o período de almoço, conduz a uma 
redução do desperdício, o que faz desta uma importante estratégia 
quando pretendemos reduzir o desperdício alimentar (23). Poderá assim 
ser importante capacitar os funcionários que acompanham a refeição 
para que se tornem determinantes na diminuição do desperdício total.
Quanto à distribuição do desperdício por componentes, verificou-se 
que os hortícolas foram o componente menos rejeitado, porém foram 
igualmente o menos produzido. Quanto à componente proteica, 
verificou-se que o pescado foi mais rejeitado, o que vai ao encontro a 
outros trabalhos realizados em Portugal que referem o pescado como 
um dos alimentos com menor aceitação por parte de crianças (22-24). 
Verificou-se que a possibilidade das crianças saírem da cantina antes de 
consumirem a totalidade da refeição bem como a presença de um número 
diminuto de tarefeiras a acompanhar a refeição são fatores associados 
de altos níveis de desperdício alimentar no almoço escolar.
O presente trabalho apresenta algumas limitações, nomeadamente, 
o facto da composição das refeições escolares nos outros países ser 
diferente, dificultando possíveis comparações com valores de referência. 
A avaliação do desperdício alimentar por componentes foi limitada, devido 
à falta de recursos humanos e de tempo para efetuar as pesagens no 
período da refeição.

CONCLUSÕES
A quantificação do desperdício alimentar permitiu-nos identificar 
elevados valores, especificamente de sobras limpas, o que significa 
que no planeamento das preparações está a ser considerada uma 
margem de erro demasiado ampla e que uma parcela dos alimentos 
confecionados não chegam a ser distribuídos aos alunos. Estas falhas 
verificam-se sobretudo em escolas cujas refeições são transportadas, 
pois para estas escolas são enviadas quantidades de alimentos 
superiores às necessárias. 
As autarquias e empresas de restauração coletiva deverão incentivar o 
acompanhamento por parte dos funcionários no almoço escolar, bem 
como, garantir a formação dos funcionários de forma a melhorar as 
características organoléticas dos alimentos servidos e a padronizar as 
quantidades de alimentos que devem ser preparados, sem prejuízo 
da aplicação dos princípios da culinária saudável.
Cabe aos nutricionistas encontrar formas inovadoras de reduzir o 
desperdício de alimentos, sem comprometer a satisfação dos alunos 
e a respetiva ingestão nutricional. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Abeliotis K, Lasaridi K, Chroni C. Attitudes and behaviour of Greek households 

regarding food waste prevention. Waste Management & Research. 2014; 32(3):237-240.

2. Priefer C, Jörissen J, Bräutigam KR. Opções tecnológicas para alimentar 10 mil 

milhões de pessoas - Opções para reduzir o desperdício de alimentos. Direção-Geral 

dos Serviços de Investigação Parlamentar Europeu. 2013.

3. Nahman A, de Lange W. Costs of food waste along the value chain: Evidence from 

South Africa. Waste Management. 2013; 33:2493-2500.

4. Schott ABS, Anderson T. Food waste minimization from a life cycle perspective. 

Journal of Environmental Management. 2015; 147:219-226.

5. Blondin SA, Djang HC, Metayer N, et al. ‘It’s just so much waste.’ A qualitative 

investigation of food waste in a universal free School Breakfast Program. Public Health 

Nutrition. 2014; 1-13.

6. Betz A, Buchli J, Gobel C, et al. Food waste in Swiss food service industry – 

Magnitude and potential for reduction. Waste Management. 2015; 35:218-226.

7. Brautigam KR, Jorissen J, Priefer C. The extent of food waste generation across EU-

27: Different calculation methods and the reliability of their results. Waste Management 

& Research. 2014; 32(8):683-694.

8. Halloran A, Clement J, Kornum N, et al. Addressing food waste reduction in Denmark. 

Food Policy. 2014; 49:294-301.

9. Baptista P, Campos I, Pires I, et al. Do Campo ao Garfo. Desperdício Alimentar em 

Portugal. Lisboa: CESTRAS. 2012.

10. Cohen JFW, Richardson S, Austin SB, et al. School Lunch Waste Among Middle 

School Students Nutrients Consumed and Costs. Am J Prev Med. 2013; 44(2):114-121.

11. Martins ML, Rodrigues S, Cunha ML, et al. Strategies to reduce plate waste in 

primary schools – experimental evaluation. Public Health Nutrition. 2015;1-9.

12. Lages S. Relação entre a aceitação das refeições escolares e a perceção dos pais 

sobre o comportamento alimentar dos filhos. Dissertação de candidatura ao grau de 

Mestre em Alimentação Coletiva na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação 

da Universidade do Porto. 2013.

13. Martins ML, Cunha LM, Rodrigues S, et al. Situational Determinants of Plate Waste 

at School Lunch in Public Primary Schools. World Academy of Science, Engineering 

and Technology. 2013; 79:1059.

14. Whitehair KJ, Shanklin CW, Brannon LA. Written Messages Improve Edible Food 

Waste Behaviors in a University Dining Facility. Journal of the academy of nutrition and 

dietetics. 2012; 113(1):63-69.

15. Bernstad A. Household food waste separation behavior and the importance of 

convenience. Waste Management. 2014; 34:1317-1323.

16. Byker CJ, Farris AR, Marcenelle M, et al. Food Waste in a School Nutrition Program 

After Implementation of New Lunch Program Guidelines. Journal of Nutrition Education 

and Behavior. 2014; 46(5):406-411.

17. Freedman MR, Bartoli C. Food Intake Patterns and Plate Waste Among Community 

Meal Center Guests Show Room for Improvement. Journal of Hunger & Environmental 

Nutrition. 2013; 8:506–515.

18. Ferreira JMM. Desperdício alimentar em duas escolas básicas do Município de 

Penafiel – estudo piloto. Trabalho de Investigação do 1.º Ciclo em Ciências da Nutrição 

da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. 2012.

19. Jacko CC, Dellava J, Ensle K, et al. Use of the plate-waste method to measure 

food intake in children. Journal of Extension. 2007; 45(6).

20. Williams P, Walton K. Plate waste in hospitals and strategies for change. e-SPEN, 

the European e-journal of clinical nutrition and metabolism. 2011; 6(6):e235-e241. 

Disponível em: URL: http://www.clinicalnutritionespen.com/.

21. Direção Geral de Educação. Orientações sobre ementas e refeitórios escolares – 

2013/2014. Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013.

22. Campos V, Viana I, Rocha A. Estudo do Desperdício Alimentar em Meio Escolar. 

Nutrição em Pauta. 2011; 109: 60-64.

23. Martins MJRL. Avaliação e controlo do desperdício alimentar no almoço escolar 

nas escolas básicas de ensino público do Município do porto – estratégias para 

redução do desperdício. Dissertação para obtenção de grau de Doutor em Ciências 

do Consumo Alimentar e Nutrição na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação 

da Universidade do Porto. 2013.

24. Figueira JS. Influência da satisfação com as refeições escolares no desperdício 

alimentar, em crianças do 4º ano de escolaridade. Trabalho de Investigação do 1.º 

Ciclo em Ciências da Nutrição da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação 

da Universidade do Porto. 2012.

AVALIAÇÃO E CONTROLO DO DESPERDÍCIO ALIMENTAR EM REFEITÓRIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BARCELOS
ACTA PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO 07 (2016) 06-09 | LICENÇA: cc-by-nc | http://dx.doi.org/10.21011/apn.2017.0802
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS NUTRICIONISTAS® | WWW.ACTAPORTUGUESADENUTRICAO.PT | ACTAPORTUGUESADENUTRICAO@APN.ORG.PT



 10 10

Goreti Botelho1*; Catarina Travassos21 Unidade de I&D 
CERNAS, Escola Superior 
Agrária de Coimbra, 
Instituto Politécnico de 
Coimbra, 
Bencanta,
3045-601 Coimbra, 
Portugal

2 Escola Superior Agrária 
de Coimbra, Instituto 
Politécnico de Coimbra, 
Bencanta, 
3045-601 Coimbra, 
Portugal

*Endereço para correspondência:

Goreti Botelho 
Departamento de Ciência e 
Tecnologia Alimentar, 
Escola Superior Agrária de 
Coimbra,
Bencanta, 
3045-601 Coimbra, Portugal
goreti@esac.pt

Histórico do artigo:

Recebido a 2 de agosto de 2016
Aceite a 24 de fevereiro de 2017

RESUMO
INTRODUÇÃO: O desperdício alimentar é uma realidade que precisa de ser melhor conhecida para se conseguir arranjar estratégias 
para a sua diminuição.
OBJETIVOS: O presente trabalho procurou quantificar e qualificar o desperdício alimentar do almoço de idosos que frequentam uma 
Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) do distrito de Aveiro, através da quantificação das sobras e restos desta refeição.
METODOLOGIA: A recolha de dados teve uma duração de 20 dias úteis e contemplou 26 idosos (84,0 ± 4,9 anos) e a refeição 
almoço. A sopa, o prato principal (carne ou peixe e o acompanhamento), a sobremesa e o pão foram pesados antes e depois da 
sua distribuição, para posterior cálculo dos índices de sobras e restos. 
RESULTADOS: No fim dos 20 dias, foram produzidos 605,2 kg de alimentos, dos quais, 80,6% foram efetivamente consumidos. 
Os restantes 19,4% constituíram desperdício. Observou-se um índice de restos médio de 3,7%, “ótimo/bom”, embora “regular” e 
“péssimo” para o acompanhamento e o pão, respetivamente. O índice de sobras médio foi de 16,3%, o que se considera “inaceitável”, 
segundo os valores da literatura consultada. Os custos com o desperdício não aproveitado ascenderam a 230,15 €, representando 
15,8% do custo das refeições. Ao fim de um ano o valor estimado pode chegar a 2991,95 €. 
CONCLUSÕES: O estudo de caso apresentado demonstrou a existência de um desperdício alimentar preocupante, indicando a 
necessidade de melhoria na gestão da quantidade de alimentos produzida, melhor adaptação das ementas aos utentes idosos e 
de implementação de medidas que visem a redução do desperdício alimentar e otimização dos custos.

PALAVRAS-CHAVE
Desperdício alimentar, Idoso, Restos, Sobras

ABSTRACT
INTRODUCTION: The food waste is a reality that needs to be better known in order to find strategies to contribute for its decrease.
OBJECTIVES: This study aimed to quantify and qualify the food waste at lunch time of elderly attending a Private Institution of Social 
Solidarity in the Aveiro district, through the quantification of leftovers and plate waste from this meal.
METHODOLOGY: Data collection comprised 20 working days and included 26 elderly (84.0 ± 4.9 years) and lunch meal. The soup, 
the main course (meat or fish and respective side dishes), dessert and bread were weighed before and after the distribution for 
subsequent calculation of leftovers and plate waste indices.
RESULTS: In total, 605.2 kg of food were produced, of which 80.6% was actually consumed. The remaining 19.4% constituted waste. 
Average index of plate waste was 3.7%, “excellent/good”, but it was “regular” and “bad” for side dishes and bread, respectively. The 
average index of leftovers was 16.3%, which is considered “unacceptable” according to the reference values present in literature. The costs 
of waste not used amounted to € 230.15 representing 15.8% of the meals cost. After a year, the estimated value could reach € 2,991.95.
CONCLUSIONS: The case study demonstrated the existence of a worrying food waste, indicating a need for improvement in the 
management of the quantity of food produced, better adaptation of menus to the elderly and implementation of measures aimed 
at reducing food waste and optimize costs.

KEYWORDS
Food waste, Elderly, Plate wastes, Leftovers
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ARTIGO ORIGINAL
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INTRODUÇÃO
Tem vindo a ser demonstrado na literatura que, ao longo do 
envelhecimento humano, há modificações ao nível do paladar, 
com particular incidência na perceção do gosto e do flavour. 
Num estudo comparativo entre idosos (79,0 ± 6 anos) 
e jovens (22,0 ± 2 anos), de forma a compreender-se a 

perceção da intensidade do sabor doce e agradabilidade da 
sacarose em alimentos consumidos ao pequeno-almoço, 
foi possível verificar que as concentrações de sacarose mais 
elevadas foram as preferidas pelos idosos (1).
Adicionalmente, um estudo realizado com um grupo 
de idosos residentes num lar (2) concluiu que os idosos 
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preferem pratos tradicionais, pratos da sua infância e pratos simples, 
cujos ingredientes facilmente se identifiquem. Além disso, preferem pratos 
com ingredientes de sabor distinto e apreciam os pratos pelos seguintes 
aspetos sensoriais, por ordem decrescente de preferência: sabor, cheiro, 
aspeto e textura.
As instituições que acolhem idosos têm como responsabilidade e dever 
fornecer uma alimentação completa, variada e equilibrada aos seus 
utentes. Devem para isso adaptar a alimentação ao estado nutricional dos 
utentes, ao seu comportamento alimentar e às suas condições sociais (3). 
Por conseguinte, as ementas oferecidas devem respeitar as preferências, 
os hábitos alimentares, bem como as limitações individuais dos utentes. 
Pode-se otimizar a aceitação das refeições, fornecendo pratos adaptados 
ao nível nutricional e que “produzam” pouco desperdício. As ementas 
devem ser elaboradas ainda tendo em conta também a quantidade 
per capita (quantidade individual de alimento por utente), de forma a 
garantir o equilíbrio das mesmas, o controlo de custos e a redução de 
desperdícios (4).
A existência de desperdício alimentar (sobras e restos) revela falhas ao 
nível da elaboração das ementas, capitação, seleção dos alimentos e sua 
preparação e até mesmo na escolha nutricional adequada à população 
alvo (5). 
No contexto do presente trabalho importa definir sobras e restos: i) sobras 
são os alimentos que, estando prontos e confecionados, não foram 
servidos (6). Avaliando as sobras, através da determinação do índice de 
sobras (IS) pode-se medir a eficiência do planeamento das refeições e 
determinar a capitação mais adequada aos utentes diminuindo assim o 
desperdício. O “IS” é a relação entre as sobras e a quantidade de alimentos 
produzidos. A análise do IS visa avaliar as quantidades desperdiçadas por 
motivos como: aceitação da ementa, capitação inadequada no momento 
da confeção dos alimentos, modo de apresentação dos alimentos 
preparados ou quantidade de alimentos produzida. Quanto maior o valor 
deste índice, maior a inadequação das atividades pré-fornecimento das 
refeições (7). Admite-se um índice de sobras até 3,0% (“ótimo”), sendo 
que, acima deste valor, o índice de sobras é “inaceitável” (8); ii) restos são 
os alimentos servidos que não foram consumidos, ou seja, o que regressa 
do prato do utente (9). Controlando os restos pode-se avaliar a adequação 
das ementas e das capitações, assim como a satisfação do utente em 
relação à refeição, quer a nível sensorial, quer a nível das dificuldades de 
deglutição. Para isso, determina-se o índice de restos (IR) que é a relação 
entre o resto devolvido no prato e a quantidade de alimento servida (10). 
Quanto mais baixo este índice melhor a aceitação da refeição. De acordo 
com alguns autores admite-se um IR até 15,0% (11).

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo determinar o desperdício 
alimentar de idosos, durante o almoço, identificando as suas possíveis 
causas e custos económicos de forma a contribuir para a otimização 
do serviço prestado por uma IPSS aos seus utentes.

METODOLOGIA
A população em estudo foi constituída pela totalidade dos utentes que 
almoçavam na instituição, 26 idosos com idade média de 84,0 ± 4,9 anos, 
sendo 69,2% do género feminino e 30,8% do género masculino. Todos 
os participantes voluntários assinaram uma declaração de consentimento 
informado após explicação dos objetivos e âmbito do estudo.
A determinação do desperdício alimentar foi realizada à hora do almoço, 
das 12h00 às 14h00, de segunda a sexta-feira, durante 20 dias, de 
forma a abranger o maior número possível de refeições distintas. 
Foram utilizadas folhas de registo, uma balança digital (Kern®), termos 
alimentares, cubas alimentares e taças plásticas. 

A refeição foi composta por sopa, prato principal (carne ou peixe e respetivo 
acompanhamento), sobremesa (fruta ou doce), pão e água mineral. A água 
consumida durante a refeição foi excluída deste estudo. Os pratos dos 
utentes foram pré-preparados de igual forma para todos os utentes.
As cubas e termos que continham a refeição foram pesados antes e 
depois de cada refeição ser servida de forma a determinar-se o peso dos 
alimentos produzidos e distribuídos. No final da refeição os restos dos 
pratos dos utentes eram separados em diferentes taças e agrupados 
conforme as cubas (por exemplo: uma cuba com couve e cenoura 
cozida correspondia a uma taça com restos de couve e cenoura cozida), 
determinando-se, assim, o peso dos alimentos consumidos, índice de 
restos e índice de sobras. Os restos não edíveis (ossos, espinhas, 
peles, cascas, caroços, etc…) foram subtraídos ao peso dos alimentos 
distribuídos.
Todas as fórmulas de cálculo utilizadas no âmbito deste estudo 
encontram-se devidamente explicitadas em Travassos (2016) (12), sendo 
que algumas das fórmulas de cálculo utilizadas para determinação do 
desperdício foram adaptadas de Henriques (2013) (13). Os resultados 
obtidos para as sobras e restos foram avaliados segundo os critérios de 
Vaz (2006) (8) e Castro (1998) (14) / Aragão (2005) (15), respetivamente.

RESULTADOS
Produziram-se 605,2 kg de comida com 12 tipos de sopa, 20 tipos de 
prato principal, nove tipos de acompanhamento principais diferentes com 
algumas variações, 11 tipos diferentes de sobremesa e um tipo de pão.
Foram servidos 586 almoços aos utentes, totalizando 506,7 kg de 
comida distribuída. Dessa comida foram consumidos 488,1 kg (80,6%). 
Foram desperdiçados 98,5 kg de sobras (16,3%) e 18,6 kg de restos 
(3,1%). O índice das sobras total é de 16,3% e de restos 3,7% (Tabela 1).

a) Sopa
O total de sopa produzida foi de 186,5 kg. Foram distribuídos 175,5 kg 
de sopa, consumidos 172,8 kg, sobraram 11,0 kg e foram quantificados 
2,7 kg de restos. O IS foi de 5,9%, “inaceitável” segundo Vaz (2006) (8), 
e o de restos de 1,6%, “ótimo” segundo Castro (1998) (14) e Aragão 
(2005) (15) (Tabela 1).
Na maioria dos dias (13 dias) sobrou alguma sopa, com um IS 
“inaceitável”. As sopas de “feijão-frade”, “legumes” (em três dos sete 
dias em que foi servida), “ervilhas”, “espinafres” e “nabiças” tiveram um 
IS “ótimo” (8), (Tabela 2).
A sopa de “feijão-verde” é a que tem maior IR, sendo “regular” segundo 
Aragão (2005) (15), embora “bom” segundo Castro (1998) (14) (Tabela 3).

b) Prato principal
O peso total de alimentos confecionados para serviço em prato foi de 
163,5 kg. Distribuíram-se 130,8 kg dos quais 126,5 kg foram consumidos. 
Sobraram 32,7 kg e produziram-se 4,3 kg de restos. O IS foi de 20,0%, 
“inaceitável” segundo Vaz (2006) (8) e o de restos de 3,3%, “bom” segundo 
Aragão (2005) (15) e “ótimo” segundo Castro (1998) (14) (Tabela 1).
Quase todos os pratos (17 pratos, considerando uma repetição nos dias 
7 e 19) apresentaram um IS “inaceitável” de acordo com Vaz (2006) 
(8). Os pratos “vitela estufada com batata cozida”, “abrótea estufada” e 
“caldeirada de peixe” tiveram um IS “ótimo” (8) (Tabela 2).
Como se pode constatar na Tabela 3, o prato “bifinhos de porco com 
cogumelos” teve um IR “péssimo” segundo Aragão (2005) (15) e “regular” 
segundo Castro (1998) (14). Observa-se ainda que o prato “hambúrguer 
de peru grelhado” apresenta um IR “regular” segundo Aragão (2005) (15) 
embora “bom” segundo Castro (1998) (14). Destacam-se ainda os pratos 
“pescada cozida”, “caldeirada de peixe” e “coxa de frango grelhada” 
que tiveram o melhor IR (ótimo) (14,15).
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Pesos e índices para os vários alimentos servidos

Tabela 1

ALIMENTO TIPOS
PAP
(KG)

PAD
(KG)

PAC
(KG)

PS
(KG)

PRE
(KG)

IS
(%)

IR
(%)

IS
VAZ (8)

IR CASTRO
(1998)
(14)

IR ARAGÃO 
(2005)

(15)

Sopa 12 186,5 175,5 172,8 11,0 2,7 5,9 1,6 Inaceitável Ótimo Ótimo

Prato principal 20 163,5 130,8 126,5 32,7 4,3 20,0 3,3 Inaceitável Ótimo Bom
Acompanha-
mento 9 138,7 93,6 87,9 45,1 5,7 32,5 6,1 Inaceitável Bom Bom

Sobremesa 11 93,2 89,3 85,4 3,9 3,9 4,2 4,3 Inaceitável Ótimo Bom

Pão 1 23,3 17,5 15,5 5,8 2,0 24,9 11,5 Inaceitável Regular Péssimo

TOTAL n/a 605,2 506,7 488,1 98,5 18,6 16,3 3,7 Inaceitável Ótimo Bom

IR: Índice restos 
IS: Índice sobras
n/a: Não se aplica
PAC: Peso alimentos consumidos

PAD: Peso alimentos distribuídos
PAP: Peso alimentos produzidos
PRe: Peso restos edíveis
PS: Peso sobras

Índice de sobras (IS, avaliação segundo Vaz (2006) (8))

Tabela 2

ALIMENTO IS “ÓTIMO” IS “INACEITÁVEL”

Sopa

- Legumes (dias 3, 6, 11)
- Feijão-frade
- Ervilhas
- Espinafres
- Nabiças

- Legumes (dias 1, 12, 16, 17)
- Grão-de-bico
- Agrião (dias 5 e 14)
- Feijão com couve
- Creme de alface
- Sopa de feijão-verde
- Caldo verde (dias 15 e 20)
- Creme de cenoura

Prato principal

- Vitela estufada com batata cozida
- Abrótea estufada
- Caldeirada de peixe

- Hambúrguer de peru grelhado
- Bacalhau à Gomes Sá
- Febras grelhadas
- Arroz de lulas
- Lombo estufado com massa
- Pescada cozida (dias 7 e 19)
- Massa com carne estufada
- Peru assado no forno
- Empadão de peixe
- Lombo de porco com ananás
- Panados de porco
- Bacalhau à Lagareiro
- Bifinhos de porco com cogumelos
- Medalhões de peixe cozidos
- Coxa de frango grelhada
- Coelho estufado

Acompanhamento

- Alface (dias 1, 6, 10, 16 e 17)
- Tomate e cebola

- Arroz com ervilhas e cenoura
- Alface (dias 2, 5, 8, 11,12,13, 14, 18 e 20)
- Arroz de feijão
- Feijão-verde
- Tomate e pepino
- Batata cozida
- Tomate e cebola
- Massa
- Couve e cenoura cozida
- Arroz branco
- Espaguete
- Brócolos
- Couve-flor

Sobremesa

- Banana (dias 2, 8, 13 e 15)
- Maçã (dias 4 e 9)
- Pera (dia 7)
- Melão
- Pudim
- Ameixa (dias 14 e 16)
- Melancia
- Laranja (dia 19)

- Pera (dia 1)
- Tangerina (dias 3 e 6)
- Gelatina (dias 5 e 17)
- Arroz doce
- Laranja (dia 20)

Pão - Dia 10 Todos os dias exceto dia 10

c) Acompanhamento
O peso total de acompanhamentos preparados foi de 138,7 kg. 
Distribuíram-se 93,6 kg dos quais 87,9 kg foram consumidos. 
Desperdiçaram-se 45,1 kg de sobras e 5,7 kg de restos. O índice de 
sobras foi de 32,5 %, “inaceitável” segundo Vaz (2006) (8), e o índice 
de restos 6,1 %, “bom” segundo Castro (1998) (14) e Aragão (2005) 
(15) (Tabela 1).
Quase todos os acompanhamentos tiveram um índice de sobras 
“inaceitável”, apenas o acompanhamento “tomate e cebola” teve um IS 

“ótimo” segundo Vaz (2006) (8) (Tabela 2). O acompanhamento “alface” 
apresentou um índice de sobras “inaceitável” em 5 dias e, por outro 
lado, um índice de sobras “ótimo” noutros 9 dias (Tabela 2), revelando 
assim uma grande inconsistência na sua produção e/ou distribuição.
Na Tabela 3 podemos observar que os acompanhamentos “couve-
flor” e “brócolos” têm um valor de IR “péssimo” segundo Aragão 
(2005) (15) e “regular” e “péssimo”, respetivamente, segundo Castro 
(1998) (14).
A alface apresenta um IR que varia de “óptimo” a “péssimo” (14,15). 
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Índice de restos (IR, avaliação segundo Castro (1998) (14) e Aragão (2005) (15))

Tabela 3

IR SOPA PRATO PRINCIPAL ACOMPANHAMENTO SOBREMESA PÃO

“Ótimo” Castro 
(1998) (14)

- Legumes
- Grão-de-bico
- Agrião
- Feijão com couve
- Creme de alface
- Caldo verde
- Creme de cenoura
- Feijão-frade
- Ervilhas
- Espinafres
- Nabiças

- Bacalhau à Gomes Sá
- Febras grelhadas
- Arroz de lulas
- Lombo estufado com massa
- Pescada cozida
- Massa com carne estufada
- Peru assado no forno
- Empadão de peixe
- Panados de porco
- Medalhões de peixe cozidos
- Coxa de frango grelhada
- Coelho estufado
- Vitela estufada com batata cozida
- Abrótea estufada
- Caldeirada de peixe

- Arroz com ervilhas e 
cenoura (dia 1)
- Alface (dias 1, 5, 6 e 10)
- Arroz de feijão
- Feijão-verde
- Tomate e pepino
- Batata cozida (dias 16 e 19)
- Tomate e cebola
- Massa (dia 18)
- Couve e cenoura cozida
- Arroz branco (dia 20)

- Pera (dias 1 e 7)
- Banana (dias 2, 8 e 13)
- Tangerina (dias 3 e 6)
- Gelatina (dias 5 e 17)
- Arroz doce
- Melão
- Pudim
- Ameixa (dias 14 e 16)
- Laranja (dias 19 e 20)

Dias 3, 6 e 10

“Ótimo” Aragão 
(2005) (15)

- Legumes (dias 1, 3, 6, 11, 12 e 16)
- Grão-de-bico
- Agrião
- Feijão com couve
- Creme de alface
- Caldo verde
- Creme de cenoura
- Feijão-frade
- Ervilhas
- Espinafres
- Nabiças

- Bacalhau à Gomes de Sá
- Lombo estufado com massa
- Pescada cozida
- Massa com carne estufada
- Peru assado no forno
- Caldeirada de peixe
- Panados de porco
- Coxa de frango grelhada
- Pescada cozida com ovo
- Coelho estufado

- Alface (dias 1, 5 e 6)
- Batata cozida (dia 16)
- Tomate e cebola

- Tangerina (dia 3)
- Pera (dia 7)
- Arroz doce
- Melão
- Pudim
- Banana (dia 13)
- Ameixa (dia 16)
- Gelatina (dia 17)
- Laranja (dias 19 e 20)

“Bom” Castro 
(1998) (14)

 - Feijão-verde - Hambúrguer de peru grelhado
- Lombo de porco com ananás
- Bacalhau à Lagareiro

- Alface (dias 2, 12, 13, 14, 
17, 18 e 20)
- Espaguete (dias 3 e 12)
- Brócolos (dia 4)
- Arroz branco (dias 7, 11, 14)
- Arroz com ervilhas e 
cenoura (dia 17)

- Maçã (dia 4)
- Melancia

Dias 4, 7, 8, 9, 13 e 17

“Bom” Aragão 
2005) (15)

Legumes (dia 17) - Febras grelhadas
- Vitela estufada com batata cozida
- Arroz de lulas
- Empadão de peixe
- Abrótea estufada
- Lombo de porco com ananás
- Bacalhau à Lagareiro
- Medalhão de peixe cozido

- Arroz com ervilhas e 
cenoura (dia 1)
- Alface (dias 2, 10, 13, 
18 e 20)
- Espaguete (dia 3)
- Arroz de feijão
- Feijão-verde
- Tomate e pepino
- Batata cozida (dia 19)
- Tomate e cebola
- Massa (dia 18)
- Couve e cenoura cozida
- Arroz branco (dia 20)

- Pera (dia 1)
- Banana (dias 2 e 8)
- Maçã (dia 4)
- Gelatina (dia 5)
- Tangerina (dia 6)
- Ameixa (dia 14)
- Melancia

Dias 3, 4, 6 e 10

“Regular” Castro
(1998) (14)

- Bifinhos de porco com cogumelos - Couve-flor Dias 1, 2, 5, 11, 16, 
18 e 20

“Regular” Aragão
(2005) (15)

- Feijão-verde - Hambúrguer de peru grelhado - Brócolos (dia 4)
- Arroz branco (dia 7)
- Alface (dias 12, 14, 17)

Dias 7, 8, 9, 13 e 17

“Péssimo” Castro 
(1998) (14)

- Brócolos (dia 7)
- Alface (dias 8, 11 e 16)

- Maçã (dia 9)
- Banana (dia 15)

Dias 12, 14, 15 e 19

“Péssimo” Aragão 
(2005) (15)

- Bifinhos de porco com cogumelos - Couve-flor
- Brócolos (dia 7)
- Alface (dias 8, 11 e 16)

- Maçã (dia 9)
- Banana (dia 15)

Dias 1, 2, 5, 11, 12, 
14 - 16, 18 - 20

Os outros acompanhamentos tiveram IR “ótimo” e “bom” segundo 
Aragão (2005) (15) e Castro (1998) (14).

d) Sobremesa
O total de sobremesa adquirida ou produzida foi de 93,2 kg sendo que 
se distribuíram 89,3 kg. Consumiram-se 85,4 kg e sobraram 3,9 kg de 
sobremesa. Os restos totalizaram 3,9 kg. O índice de sobras foi de 
4,2 %, “inaceitável” segundo Vaz (2006) (8), e o de restos de 4,3 %, 
“ótimo” segundo Castro (1998) (14) e “bom” segundo Aragão (2005) 
(15) (Tabela 1).
A maioria das 13 sobremesas (8 sobremesas) teve um IS “ótimo” 
segundo Vaz (8). A “pera” (num dos dois dias em que foi servida), a 
“tangerina”, a “gelatina”, o “arroz doce” e a laranja (no segundo dia 
seguido em que foi servida) tiveram IS “inaceitável”, segundo Vaz 
(2006) (8) (Tabela 2).

Na Tabela 3 pode-se verificar que as sobremesas “maçã” (dia 9) 
e “banana” (dia 15) têm IR “péssimo” segundo Castro (1998) (14) 
e Aragão (2005) (15) e, segundo os mesmos autores, as outras 
sobremesas apresentam um IR “ótimo” a “bom”. 

e) Pão
O pão adquirido totalizou 23,3 kg. Distribuíram-se 17,5 kg dos quais 
15,5 kg foram consumidos, sobraram 5,8 kg e 2,0 kg constituíram 
restos. O IS foi de 24,9%, “inaceitável” segundo Vaz (2006) (8), e o 
IR foi de 11,5%, “regular” segundo Castro (1998) (14) e “péssimo” 
segundo Aragão (2005) (15) (Tabela 1). Registou-se apenas um dia 
em que o IS foi “ótimo” (8) conforme se pode verificar na Tabela 2. De 
acordo com a Tabela 3, o IR varia de “óptimo” a “péssimo” ao longo 
dos dias (14,15). 
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Avaliação geral
Nos 20 dias do estudo, acumularam-se restos que podiam servir para 
a produção de 10 refeições completas e sobras para 47. Das sobras 
conseguem-se aproveitar 369 porções de sopa, sobremesa e pão, mas 
642 porções de prato principal e acompanhamento são desperdiçados 
(Tabela 4).
Pode-se verificar ainda, na Tabela 4, que o custo total das refeições 
produzidas foi de 1486,11 €. O valor das refeições consumidas foi de 
1179,85 €. O custo total dos restos e sobras não aproveitadas totalizou 
230,15 €, o correspondente a 15,8% do custo das refeições, preparadas 
nas quatro semanas do estudo. Ao fim de um ano (52 semanas) este 
custo estimado eleva-se até 2991,95 €.

Número de pessoas que poderiam ser alimentadas com os alimentos correspondentes às quantidades de restos e sobras e os custos inerentes 
aos mesmos

Tabela 4

ALIMENTO UAREA UASAA UASANA CAPA (€) CACA (€) CDANA (€) CADANA (€)

Sopa 10 47 n/a 458,74 418,61 6,82 88,66

Prato principal 23 n/a 191 405,33 311,09 89,24 1160,12

Acompanhamento 31 n/a 451 330,51 207,10 119,18 1549,34

Sobremesa 33 84 n/a 229,27 205,49 10,04 130,52

Pão 81 238 n/a 62,26 37,56 4,87 63,61

Total 178 369 642 1486,11 1179,85 230,15 2991,95

CACA: Custo do alimento consumido acumulado
CaDAna: Custo anual com o desperdício alimentar não aproveitado (CDAna / 4 x 52)
CAPA: Custo do alimento produzido acumulado
CDAna: Custo do desperdício alimentar acumulado não aproveitado (Custo dos restos edíveis 
acumulados + Custo das sobras acumuladas não aproveitadas)

n/a: Não se aplica
UAReA: Utentes alimentados com os restos edíveis acumulados
UASAa: Utentes alimentados com as sobras acumuladas aproveitadas
UASAna: Utentes alimentados com as sobras acumuladas não aproveitadas

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O índice médio de sobras calculado no presente trabalho foi bastante 
elevado, sendo considerado “inaceitável” segundo Vaz (2006) (8).
Em relação às sobras, todos os constituintes da ementa possuem 
um IS médio “inaceitável”. Esta situação não é particularmente 
preocupante no caso da sopa, da sobremesa e do pão, porque estas 
sobras são totalmente aproveitadas pela Instituição, não constituindo, 
por isso, desperdício efetivo. Contudo, nos restantes alimentos, um IS 
“inaceitável” evidencia uma má eficiência do planeamento da refeição e 
uma possível capitação desajustada, porque em alguns dias há muitas 
sobras e noutros nenhuma.
Quanto à avaliação dos restos, o índice de restos médio é “ótimo/
bom” segundo Castro (1998) (14) e Aragão (2005) (15), evidenciando 
uma boa adequação da capitação servida e na aceitação do alimento 
servido. No entanto, constatou-se a existência de extremos. Assim, em 
pratos com alimentos duros (rijos), processados ou repetidos na mesma 
semana, obteve-se um IR “péssimo”. Os idosos participantes no estudo 
apresentavam muita dificuldade de mastigação, sendo que todos 
apresentam falta de dentes. Esta situação requer que a seleção do tipo 
de alimentos e da sua forma de confeção e apresentação seja criteriosa 
de forma a facilitar a mastigação e deglutição dos mesmos. Por exemplo, 
sugere-se que a carne pode ser apresentada picada, em empadão, assim 
como o peixe, desfiado e isento de espinhas. Os cuidados a ter na forma 
de apresentação dos alimentos têm sido discutidos e salientados em 
estudos realizados em ambiente hospitalar (16).
Também no caso particular do pão, o IR é “regular/péssimo” segundo 
Aragão (15) o que traduz uma inadequação na capitação servida e/ou 
não aceitação do alimento. Em sentido oposto e positivo, no caso dos 
pratos de carne estufada ou confecionada no forno e postas de peixe 
cozidas ou em caldeirada, obteve-se um IR “óptimo”. 
De uma forma global, os custos com o desperdício alimentar são 
muito elevados. O custo mais elevado provém das sobras, embora, 

O estudo realizado apresenta como limitação o facto de não ter sido possível 
avaliar-se todas as ementas disponibilizadas na instituição uma vez que 
estas não têm uma periodicidade (rotatividade) definida e variam ao longo 
do ano de uma forma irregular. Outra limitação a apontar refere-se ao 
intervalo, relativamente curto, da recolha de dados. Seria desejável que 
esse período fosse mais dilatado, no entanto, a escassez de pessoal 
de apoio ao serviço das refeições, constituiu um forte constrangimento. 

CONCLUSÕES
O estudo de caso realizado demonstrou que o desperdício alimentar 
por parte dos idosos utentes numa IPSS é uma realidade e que devem 
ser tomadas medidas para, de uma forma sistemática e a curto prazo, 
esse desperdício ser reduzido ao mínimo. 
O planeamento das ementas, centrado numa escolha assertiva de 
alimentos que vá de encontro aos gostos e capacidades de mastigação 
e deglutição individual de cada idoso, bem como a rotação adequada 
das mesmas, é fundamental na contribuição para a redução do 
desperdício alimentar e, consequentemente, na redução de custos 
das instituições. 
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comparando com outros estudos, verificamos que esta situação é 
comum. Carmo (2011) (7) obteve um índice de sobras de 19,4% numa 
unidade de alimentação e nutrição institucional na cidade de Campo 
Grande no Brasil e Henriques (2013) (13) obteve um índice de sobras de 
24,2% numa instituição de apoio à terceira idade do concelho de Leiria.
Os resultados do presente estudo reforçam a necessidade dos 
responsáveis da instituição implementarem medidas de monitorização 
dos níveis de desperdício ao longo do tempo, de avaliação das 
consequências dos mesmos e construção de um plano de ação que vise 
a diminuição global dos custos envolvidos. Diversos estudos sugerem 
que é desejável reduzir o desperdício de alimentos para otimizar a 
rentabilidade e a sustentabilidade das unidades de alimentação (17,18). 
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RESUMO
INTRODUÇÃO: O Serviço Nacional de Saúde é a estrutura do Estado português que assegura à população a prestação dos cuidados 
de saúde. Integradas nas Redes Nacionais de Cuidados de Saúde Primários e Cuidados de Saúde Hospitalares, as unidades que 
formam o Serviço Nacional de Saúde revelam-se locais privilegiados para a incorporação da prática profissional do nutricionista, pelo 
facto de a sua atuação se focar na promoção de saúde, na prevenção e no tratamento da doença, contribuindo para a reversão do 
cenário epidemiológico centrado na intensificação das doenças crónicas não transmissíveis e para o cumprimento das metas em 
saúde estabelecidas a nível nacional e internacional.
OBJETIVOS: Determinar o número de nutricionistas a exercer no Serviço Nacional de Saúde nos Cuidados de Saúde Primários e nos 
Cuidados de Saúde Hospitalares. Calcular o número de utentes e de camas atribuído a cada nutricionista integrado nas unidades que 
compõem, respetivamente, as Redes Nacionais de Cuidados de Saúde Primários e Cuidados de Saúde Hospitalares.
METODOLOGIA: Neste estudo descritivo obteve-se, por correio eletrónico e telefone, informação sobre o número de profissionais a 
exercer como “Dietista”, “Dietista estagiário”, “Nutricionista” e “Nutricionista estagiário”, de acordo com o Registo Nacional da Ordem 
dos Nutricionistas, nas instituições constituintes do Serviço Nacional de Saúde, Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira 
e Serviço Regional de Saúde do Governo dos Açores. No final, a adequação dos rácios obtidos foi analisada com base em critérios 
emitidos pela Ordem dos Nutricionistas.
RESULTADOS: Verificou-se um total de 416 nutricionistas a exercer no Serviço Nacional de Saúde, dos quais 123 profissionais pertenciam 
aos Cuidados de Saúde Primários e 293 aos Cuidados de Saúde Hospitalares. Nos Cuidados de Saúde Primários identificou-se um 
rácio de 86.006 utentes por nutricionista e nos Cuidados de Saúde Hospitalares o rácio estimado foi de 97 camas por nutricionista.
CONCLUSÕES: O número total de nutricionistas a exercer no Serviço Nacional de Saúde revelou-se manifestamente aquém do que se 
considera adequado, devendo-se reforçar a incorporação de nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde.

PALAVRAS-CHAVE
Cuidados de Saúde Hospitalares, Cuidados de Saúde Primários, Doenças Crónicas Não Transmissíveis, Nutricionista, Serviço Nacional 
de Saúde

ABSTRACT
INTRODUCTION: The National Health Service is the state structure in Portugal that ensures to the population the provision of health 
care. Integrated into the Primary Health Care Network and into Hospital Health Care Network, the units that make up the National 
Health Service prove to be privileged places for the incorporation of professional nutritionist practice, due to the fact that their work 
focuses on the health promotion, prevention and treatment, contributing to the reversal of the epidemiological scenario focused on 
the intensification of chronic noncommunicable diseases and to meet the health goals established at national and international level.
OBJECTIVES: Determine the number of nutritionists practicing in the Primary Health Care and in Hospital Health Care of National Health 
Service. Calculate the number of users and beds assigned to each nutritionist integrated on the units that comprise, respectively, 
Primary Health Care Network and Hospital Health Care Network.
METHODOLOGY: In this descriptive study, was obtained, by e-mail and phone, information about the number of professionals that 
practiced as “dietitian”, “trainee dietitian”, “nutritionist” and “trainee nutritionist”, according to the National Registry of the Portuguese 
Council of Nutritionists, in the constituent institutions of the National Health Service, the Health Service of the Autonomous Region 
of Madeira and the Regional Health Service of the Government of Azores. In the end, the adequacy of the ratios obtained was 
analyzed based on criteria transmitted by the Portuguese Council of Nutritionists.
RESULTS: There were a total of 416 nutritionists working in the National Health Service, of which 123 professionals belonged to Primary 
Health Care and 293 to Hospital Health Care. In the Primary Health Care was identified a ratio of 86.006 users per nutritionist and 
in the Hospital Health Care the estimated ratio was of 97 beds per nutritionist.
CONCLUSIONS: The total number of nutritionists practicing in the National Health Service was clearly below what is considered 
appropriate, so the incorporation of nutritionists in the National Health Service should be strengthened.

KEYWORDS
Hospital Health Care, Primary Health Care, Noncommunicable Diseases, Nutritionist, National Health Service
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INTRODUÇÃO
A Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde 
como “o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 
somente a ausência de doença ou enfermidade”, apontando-a como 
direito fundamental do ser humano (1).
A intensificação das doenças crónicas não transmissíveis (DCNT) 
tem-se revelado o maior desafio de saúde pública, ameaçando o 
desenvolvimento económico e social da comunidade (2, 3). Das seis 
regiões pertencentes à OMS, a região europeia é a mais afetada pelas 
DCNT, destacando-se as doenças cardiovasculares, o cancro e a 
diabetes (4). Mundialmente, as DCNT revelam-se a principal causa de 
incapacitação e morte, tendo sido responsáveis por 63% das mortes 
ocorridas em 2008 e por 68% em 2012 (3, 5).
A nível internacional, são várias as publicações que repetidamente frisam 
a relevância de combater o duplo encargo da malnutrição, espelhada 
tanto nos défices, como nos excessos nutricionais. Recentemente, a 
OMS lançou o “Global Nutrition Report 2016”, documento que visa a 
extinção de todas as formas de malnutrição até 2030, divulgando as 
orientações e ferramentas necessárias para alcançar tal objetivo (6).
Em Portugal, os hábitos alimentares inadequados e as atitudes sedentárias 
foram dos fatores de risco que mais contribuíram para o total de anos 
de vida saudável perdidos pela população durante o ano de 2014 (7, 8). 
A reação provocada por estes comportamentos encontra-se refletida 
nas desmesuradas prevalências de DCNT. Dados recentes evidenciam 
que o excesso de peso e a obesidade afeta 52,8% da população 
adulta portuguesa, a diabetes mellitus tipo 2 manifesta-se em 13,1% da 
população portuguesa entre os 20 e os 79 anos e a hipertensão arterial 
atinge 42,2% da população adulta portuguesa (7, 9, 10).
Neste sentido, o nutricionista surge na sociedade com um potencial 
papel determinante no combate deste panorama epidemiológico, 
uma vez que a sua prática profissional prevê a integração, aplicação e 
desenvolvimento dos “princípios das áreas base da biologia, química, 
fisiologia, das ciências sociais e comportamentais e aqueles provenientes 
das ciências da nutrição, alimentação, gestão e comunicação, para 
atingir e manter ao melhor nível o estado de saúde dos indivíduos, 
através de uma prática profissional cientificamente sustentada, à luz dos 
conhecimentos atuais, em constante aperfeiçoamento” (11). 
O Serviço Nacional de Saúde (SNS), criado em 1979, é a estrutura 
do Estado português que integra “todos os serviços e entidades 
públicas prestadoras de cuidados de saúde, designadamente os 
agrupamentos de centros de saúde, os estabelecimentos hospitalares, 
independentemente da sua designação, e as unidades locais de saúde” 
(12). Desta forma, se assegura a integral prestação dos cuidados de 
saúde a todos os cidadãos, independentemente da sua situação 
económica, social ou geográfica (13, 14).
Os cuidados de saúde primários (CSP), destacados pela Declaração de 
Alma-Ata (1978) e pelo “Relatório Mundial de Saúde 2008: Cuidados 
de Saúde Primários Agora Mais do que Nunca”, revelam um formato 
de intervenção essencial para a adequada prestação dos cuidados de 
saúde à população, considerando as necessidades expressas (15, 16) . 
Atualmente em Portugal, os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) 
representam o organismo cuja missão consiste no aprovisionamento de 
CSP à população. Neste local, o nutricionista executa a sua atividade 
profissional ao nível das Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados 
(URAP) (17). A incorporação deste profissional de saúde no domínio dos 
CSP revela-se determinante para a melhoria da saúde da população, 
pelo facto de, neste espaço, os cuidados serem prestados indo ao 
encontro das necessidades inerentes da população (18, 19).
A centralização do sistema de saúde ocidental nos cuidados de 
saúde hospitalares (CSH) tem-se revelado insatisfatória no combate 

ao cenário epidemiológico atual (20). Ao nível do SNS, estes cuidados 
são disponibilizados por uma rede que abrange centros hospitalares, 
hospitais públicos, hospitais em parceria público-privada e unidades 
locais de saúde (ULS) (12). Em ambiente hospitalar, o nutricionista tem 
a potencialidade de se enquadrar em diversas áreas, sendo responsável 
pela avaliação e prescrição nutricional tanto no internamento, como no 
ambulatório, bem como pela gestão da alimentação hospitalar (21).
Reconhecendo o comprovado contributo da nutrição para a obtenção 
de melhorias em saúde, revela-se fundamental investir neste setor 
tendo por base um eixo estratégico robusto que garanta a eficácia 
das suas intervenções. A escassez de estudos que comprovem o 
défice nutricionistas dificulta o delineamento de um plano que reverta 
o cenário epidemiológico nacional e internacional. Neste contexto, surge 
o presente estudo.

OBJETIVOS
Este estudo teve como objetivo determinar o número de nutricionistas 
a desempenhar a sua atividade profissional no SNS, tanto ao nível da 
Rede Nacional de Cuidados de Saúde Primários (RNCSP), como da 
Rede Nacional de Cuidados de Saúde Hospitalar (RNCSH). Pretendeu 
também apurar o número de utentes e de camas atribuído a cada 
nutricionista enquadrado em unidades prestadoras de CSP e de CSH, 
respetivamente.

METODOLOGIA
Realizado entre março e julho de 2016, este estudo descritivo apresentou 
como população-alvo as unidades pertencentes às redes prestadoras 
de cuidados de saúde primários e hospitalares do SNS, do Serviço 
de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) e do Serviço 
Regional de Saúde (SRS) do Governo dos Açores (GA). A determinação 
das instituições resultou da consulta às páginas de Internet das cinco 
Administrações Regionais de Saúde (ARS) e aos documentos legislativos 
da Madeira e dos Açores que estabelecem as unidades constituintes dos 
serviços de saúde das regiões (22, 23).
A solicitação de informação centrou-se no número total de nutricionistas 
e dietistas a exercer no local, bem como no respetivo nome e número 
de cédula. O interesse em ambas as tipologias profissionais prendeu-se 
ao facto de o processo de convergência das profissões ser facultativo 
para aqueles que à data de entrada em vigor da Lei n.º 126/2015 se 
encontrassem inscritos na Ordem dos Nutricionistas (ON) como “dietistas” 
ou “dietistas estagiários” (24). Com base nesta mesma lei, verificou-se 
ainda, no “Registo Nacional” do site da ON, a legalidade da prática 
profissional de cada um dos indivíduos indicados pelas entidades, sendo 
que a identificação de indivíduos não inscritos nesta associação pública 
profissional levou a que fossem excluídos do estudo e remetidos para o 
Departamento Jurídico da ON para que desencadeasse o competente 
processo de averiguação de exercício ilegal.
A disseminação dos comunicados ocorreu por correio eletrónico, 
maioritariamente, e por telefone. Na Tabela 1 encontram-se reunidas 
as entidades contactadas e a respetiva taxa de resposta.
Relativamente ao número de utentes nos CSP e de camas nos CSH 
em Portugal Continental foram utilizados dados provenientes da 
Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e da Direção-Geral 
da Saúde (DGS), respetivamente (25, 26), e nas regiões autónomas 
estas mesmas informações foram adquiridas com base em dados 
emitidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) (27, 28). O rácio 
adequado de utentes por nutricionista e de camas por nutricionista 
utilizado baseou-se na “Proposta de Contributos para a sustentabilidade 
do Serviço Nacional de Saúde”, elaborada pela ON (29).
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RESULTADOS
Em Portugal, foi identificado pelo presente estudo, a exercer no SNS, 
um total de 416 nutricionistas, dos quais 123 afetos aos CSP (cada 
responsável por 86.006 utentes) e 293 associados aos CSH (cada 
responsável por 97 camas). Os resultados obtidos encontram-se 
detalhados por Administração Regional de Saúde (ARS), I.P. e Região 
Autónoma nas Tabelas 2 e 3 (CSP e CSH, respetivamente).
No que respeita a RNCSP, aferiu-se que 15 dos 55 ACES de Portugal 
Continental não integram nenhum nutricionista a exercer funções, 
pertencendo três à ARS Norte e 12 à ARS Lisboa e Vale do Tejo. Para 
além disso, uma das Unidades de Saúde da Ilha (USI) dos Açores 
também não incorpora nenhum nutricionista. Quanto às unidades 

formadoras da RNCSH, verifica-se que a presença do nutricionista é 
mais coerente, uma vez que, dos dados obtidos, apenas um instituto 
de oftalmologia e um centro de oncologia carecem completamente do 
auxílio deste profissional de saúde.
Este estudo recolheu ainda informação relativa aos rácios recomendados 
para o adequado exercício da profissão, tendo-se estimado o número 
de nutricionistas que seria necessário incorporar por ARS, I.P. e 
Região Autónoma. Consequentemente estabeleceu-se uma taxa de 
cumprimento que espelha a adequação do total de nutricionistas a 
exercer na realidade. Estes resultados encontram-se descriminados 
nas Tabelas 4 e 5 (CSP e CSH, respetivamente).
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Entidades contactadas para obtenção dos resultados

Tabela 1

PORTUGAL CONTINENTAL

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS CUIDADOS DE SAÚDE HOSPITALARES
5 ARS

(100% TR)
8 ULS

(100% TR)
22 CH

(100% TR)
21 Hospitais

(95% TR)
8 ULS

(100% TR)
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS CUIDADOS DE SAÚDE HOSPITALARES
Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira

(100% TR)
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS CUIDADOS DE SAÚDE HOSPITALARES
Direção Regional da Saúde do Governo dos Açores

(100%TR)

ARS: Administração Regional de Saúde
CH: Centro Hospitalar

TR: Taxa de Resposta
ULS: Unidade Local de Saúde

Número de Nutricionistas nos CSP e rácio de utentes por Nutricionista

Tabela 2

N.º ACES N.º NUTRICIONISTAS N.º UTENTES UTENTES/NUTRICIONISTA

ARS Norte, I.P. 24 48 3 709 971 77 291

ARS Centro, I.P. 9 18 1 774 608 98 589

ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 15 7 3 625 339 517 905

ARS Alentejo, I.P. 4 12 502 685 41 890

ARS Algarve, I.P. 3 6 451 573 75 262

Portugal Continental 55 91 10 064 176 110 595

Região Autónoma da Madeira 1 14 267 785** 19 127***

Região Autónoma dos Açores 9* 18 246 772** 13 709***

TOTAL 65 123 10 578 733 86 006

*USI: Unidades de Saúde da Ilha
** N.º de habitantes
*** Habitantes/Nutricionista

ACeS: Agrupamentos de Centros de Saúde
ARS: Administração Regional de Saúde
CSP: Cuidados de Saúde Primários

Número de Nutricionistas nos CSH e rácio de camas por Nutricionista

Tabela 3

N.º HOSPITAIS N.º NUTRICIONISTAS N.º CAMAS CAMAS/NUTRICIONISTA

ARS Norte, I.P. 33 99 8 960 90

ARS Centro, I.P. 24 44 6 302 143

ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 31 100 9 454 94

ARS Alentejo, I.P. 6 10 1 215 121

ARS Algarve, I.P. 4 16 1 100 68

Portugal Continental 98 269 27 031 100

Região Autónoma da Madeira 3 12 858 71

Região Autónoma dos Açores 4 12 710 59

TOTAL 105 293 28 599 97

ARS: Administração Regional de Saúde
CSH: Cuidados de Saúde Hospitalares
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Número de Nutricionistas nos CSP em 2016 e recomendado

Tabela 4

N.º NUTRICIONISTAS
(2016)

Nº. RECOMENDADO 
DE NUTRICIONISTAS*

%TC
(2016)

ARS Norte, I.P. 48 186 26%

ARS Centro, I.P. 18 89 20%

ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 7 182 4%

ARS Alentejo, I.P. 12 26 46%

ARS Algarve, I.P. 6 23 26%

Portugal Continental 91 506 18%

Região Autónoma da Madeira 14 14 100%

Região Autónoma dos Açores 18 13 138%

TOTAL 123 533 23%

* Considerando o rácio recomendado pela “Proposta de contributos para a 
sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde” (29)
% TC: Taxa de Cumprimento

ARS: Administração Regional de Saúde
CSP: Cuidados de Saúde Primários
SI: Sem Informação

Número de Nutricionistas nos CSH em 2016 e recomendado

Tabela 5

N.º NUTRICIONISTAS
(2016)

Nº. RECOMENDADO 
DE NUTRICIONISTAS*

%TC
(2016)

ARS Norte, I.P. 99 120 83%

ARS Centro, I.P. 44 85 52%

ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 100 127 79%

ARS Alentejo, I.P. 10 17 59%

ARS Algarve, I.P. 16 15 107%

Portugal Continental 269 364 74%

Região Autónoma da Madeira 12 12 100%

Região Autónoma dos Açores 12 10 120%

TOTAL 293 386 76%

* Considerando o rácio de 75 camas/nutricionista recomendado pela “Proposta de 
contributos para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde” (29)
ARS: Administração Regional de Saúde

CSH: Cuidados de Saúde Hospitalares
TC: Taxa de Cumprimento

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Contemplando o SNS como garantia da integral prestação de cuidados 
de saúde, em todas as suas valências, à totalidade da população (14) 
e considerando o contexto epidemiológico corrente, naturalmente se 
depreende a conveniência da inclusão do nutricionista nesta estrutura. 
Os prognósticos emitidos pela OMS preveem que as DCNT serão 
responsáveis por 52 milhões de mortes até 2030, perfazendo a quase 
totalidade dos estimados 56 milhões de mortes ocorridas em 2012 
(5). A assumida importância do papel da nutrição e da alimentação na 
prevenção e no tratamento clínico das DCNT evidencia o contributo 
decisivo dos nutricionistas na reversão deste cenário. Neste sentido, 
o estudo realizado centrou-se no diagnóstico da situação profissional 
nos CSP e nos CSH do SNS.
Os resultados obtidos permitiram determinar um total de 416 
nutricionistas a atuar no SNS, o qual se reparte em 123 nutricionistas 
nos CSP e 293 nos CSH. Analisando especificamente esta situação, 
estimou-se que, em média, no que respeita a sua inclusão na RNCSP, 
cada um destes profissionais tem como responsabilidade dar resposta 
às necessidades impostas por 86006 utentes, valor claramente superior 
ao de 20.000 utentes/nutricionista estabelecido como desejável pela 
“Proposta de contributos para a sustentabilidade do Serviço Nacional 
de Saúde” elaborada pela ON. De acordo com este documento, 
seriam necessários 533 nutricionistas a exercer nos CSP, de forma 
a dar resposta aos 10.578.733 utentes abrangidos. Relativamente à 
RNCSH, identificaram-se 293 nutricionistas incorporados nas equipas 
profissionais das suas unidades, o que fixa uma relação de 97 camas 
por profissional. Confrontando este valor com o padrão estipulado de 
50 a 75 camas por nutricionista comprova-se que, tal como nos CSP, 

também neste âmbito o número de nutricionistas se revela insuficiente, 
sendo que, para cumprir com o mínimo preconizado como satisfatório, 
seriam necessários 386 nutricionistas no plano hospitalar. Ponderando 
todos estes fatores, os resultados adquiridos sugerem a necessidade 
de integrar no terreno um total de 919 nutricionistas para colmatar 
a lacuna existente nos recursos humanos. Consequentemente, este 
reparo contribui para o cumprimento das metas traçadas pelo “Plano 
Nacional de Saúde - Revisão e Extensão a 2020” e pela OMS no 
documento “Health 2020: A European Policy Framework Supporting 
Action across government and society for health and well-being” (30).
A prática profissional do nutricionista no plano dos CSP revela-se 
benéfica para o sistema de saúde pelo facto de a sua atuação se 
demonstrar mais rentável quando aplicada em contexto de prevenção 
(31). Contudo, como referido anteriormente, a integração deste 
profissional ao nível da rede prestadora de CSP em Portugal revela-se 
insuficiente, cumprindo com apenas 23% do sugerido nas propostas 
emitidas pela ON.
Em 2010, o Ministério da Saúde lança um documento oficial onde 
estabelece como objetivo a inclusão de, pelo menos, um nutricionista 
por ACES até 2016 (19). A informação disponibilizada pelas entidades 
contactadas no presente estudo permitiu deduzir que o objetivo definido 
pelo documento não foi atingido, uma vez que foram identificados 15 
ACES sem nutricionista. O objetivo deve, por isso, ser reformulado, de 
modo a viabilizar o alcance das metas estipuladas.
No ano seguinte foi publicado um estudo sobre a distribuição geográfica 
dos nutricionistas nos CSP em Portugal Continental, observando-se 
uma modesta progressão do número de profissionais integrados 
neste serviço, com base num acréscimo de quatro nutricionistas entre 
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2010 e 2016. Apesar deste ligeiro desenvolvimento, a concentração 
destes técnicos superiores de saúde na região norte do país e a sua 
redutora presença na ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. permanece (32). 
Esta heterogeneidade na distribuição geográfica decorre de variados 
fatores, supondo-se que um se deva ao facto de a primeira licenciatura 
em Ciências da Nutrição ter surgido no norte do país (33). Importa ainda 
referir que o facto do número de utentes variar entre regiões pressupõe, 
desde logo, uma distribuição irregular dos profissionais.
De uma perspetiva geral, verifica-se que as regiões autónomas cumprem 
os requisitos mínimos considerados pela ON. Nestas regiões o rácio 
estimado teve em consideração o número de habitantes por nutricionista, 
em vez do número de utentes, não tendo esta decisão prejudicado 
as conclusões, já que o número de nutricionistas corresponde às 
necessidades mínimas da população, cumprindo também com as 
recomendações ao assumir o número de utentes. De notar, contudo, 
que as condicionantes de acessibilidade geográfica destas regiões 
portuguesas exigirão que a presença de nutricionista ocorra de forma 
adaptável a essas mesmas condições, de forma a permitir a necessária 
proximidade deste profissional com toda a população, pelo que deverá 
ser considerado com cautela o rácio encontrado nestas regiões.
Direcionados para a vertente curativa e de reabilitação, os CSH prestam 
um serviço fundamental para a melhoria e manutenção da saúde pública 
(20). Neste contexto, o nutricionista adquire inúmeras responsabilidades, 
podendo influenciar fortemente a redução dos encargos económicos 
em saúde (34, 35).
Considerando as orientações lançadas pela ON (29), os CSH evidenciam 
uma taxa de cumprimento de 76%, com a ARS Centro, I.P. a apresentar 
apenas 52% dos nutricionistas que seria desejável. A integração do 
nutricionista nos CSH das regiões autónomas mantém um cenário, 
relativamente, benéfico para o desempenho de uma prática profissional 
satisfatória.
A organização dos serviços de alimentação e nutrição nos hospitais 
portugueses foi avaliada por estudos publicados em 1992, 1997, 
2007 e 2013, proporcionando uma breve análise evolutiva da profissão 
incorporada neste setor da saúde (36-39). Apesar do distanciamento 
entre os objetivos estabelecidos nestas dissertações e os planeados 
neste estudo e apesar de antecederem o processo de convergência da 
profissão, os estudos anteriores possibilitam confrontar a informação 
atualmente obtida com os resultados previamente observados. Ao 
longo dos anos assistiu-se a um progresso positivo do enquadramento 
destes profissionais nos hospitais portugueses. Em 2013, os dados 
obtidos registaram um total de 283 profissionais, verificando-se que, 
por comparação com os 293 contabilizados neste estudo, ocorreu um 
ligeiro aumento. Contudo, deve-se ter em consideração que os estudos 
foram realizados em diferentes condições, uma vez que a constituição 
da rede hospitalar sofreu alterações e o presente trabalho debruçou-se 
sobre o setor público (taxa de resposta de 95%), enquanto em 2013 
investigaram-se os setores público e privado (taxa de resposta de 66%). 
Embora a cobertura deste estudo se aproxime dos 100%, o que permite 
uma visão mais abrangente e realista da situação estudada, a nível 
metodológico apresenta características que poderão ser melhoradas 
num futuro estudo. Em primeiro lugar salientar que uma pequena parte 
da informação foi obtida via telefónica, o que impossibilitou o registo 
comprovativo destes mesmos dados. Para além disso, em certas 
situações não foi possível adquirir informação relativa ao nome do 
profissional e ao seu local específico de trabalho.
A escassez de estudos efetuados nesta matéria, a nível nacional e 
internacional, dificultou a realização de uma análise comparativa da 
situação profissional. Considerando as recomendações brasileiras de 
um nutricionista para 10.000 habitantes, deduz-se que a situação se 

encontra aquém do preconizado. Em Espanha, os rácios propostos 
são de um nutricionista para 50.000 utentes nos CSP e de um 
nutricionista para 100 camas nos CSH (32, 40). Com base nesta 
informação, as conclusões para os CSP permanecem, enquanto nos 
CSH a situação aparenta estar mais próxima do ideal. Importa referir 
que o confronto da situação com outros países inclui imprecisões, 
dado o sistema saúde de cada país apresentar características 
específicas, acrescentando-se o facto de as propostas se basearem 
em estudos ao próprio perfil epidemiológico.
O consensual reconhecimento da importância da nutrição e alimentação 
no aumento de anos de vida saudável da população, espelhado na 
melhoria da qualidade de vida, e na redução da sobrecarga financeira 
do sistema de saúde aponta para um urgente estabelecimento de eixos 
estratégicos que revertam o défice de nutricionistas a exercer no SNS.

CONCLUSÕES
Em Portugal, o número de nutricionistas afetos ao SNS encontra-se 
manifestamente aquém do preconizado como adequado, tendo-se 
registado um total de 416 nutricionistas a desempenhar a sua prática 
profissional, quando seriam necessários, pelo menos, 919 profissionais 
para fazer cumprir com as necessidades impostas pela população 
portuguesa. Este défice revela-se mais acentuado nos CSP, onde 
o rácio estimado de utentes por nutricionista foi de 86.006, quando 
o adequado seria de 20.000, ou seja, esta valência de prestação 
de cuidados de saúde contemplou somente 23% do número de 
nutricionistas propostos pela ON. Nos CSH a escassez de profissionais 
não é tão proeminente, contudo são atribuídas 97 camas a cada 
nutricionista, em vez das 75 camas que se consideram adequadas, 
atingindo-se uma taxa de cumprimento de 76%. Assim, é importante 
investir neste setor de forma a reverter o constatado desfasamento 
existente entre os recursos necessários e os recursos disponíveis 
na prestação de cuidados de saúde em Portugal, conduzindo à 
diminuição e otimização dos encargos económicos e à aquisição de 
melhorias nos indicadores de saúde, o que permitirá alcançar as metas 
em saúde estabelecidas a nível nacional e internacional.
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RESUMO
Nas últimas décadas tem-se assistido ao aumento da prevalência da obesidade, representando esta doença um dos desafios 
mais graves de saúde pública a nível mundial. Paralelamente, verifica-se que as inovações tecnológicas não param de emergir e, 
se por um lado esta evolução tecnológica diminuiu a atividade física e aumentou o sedentarismo, por outro podem ser aliadas na 
promoção de comportamentos mais saudáveis. As aplicações mobile, principalmente as de saúde e fitness, estão cada vez mais 
presentes no quotidiano das pessoas, e podem, por isso, revelar-se num meio privilegiado para as apoiar na adoção de estilos 
de vida mais saudáveis.
Assim, a presente investigação teve como principal objetivo rever e sumarizar os conteúdos das aplicações mobile da área da saúde 
e fitness mais populares e comparar as gratuitas com as pagas para a obtenção de contributos para a construção de um protótipo 
de app credível nesta mesma área. Utilizou-se uma metodologia do tipo quantitativa. Dada a variabilidade de apps e funcionalidades 
encontradas, não foi possível determinar um padrão que pudesse facilitar a escolha das melhores apps. Verificou-se que as apps 
gratuitas têm um maior número de funcionalidades do que as apps pagas, pelo que o preço não pode ser fator de decisão de escolha. 

PALAVRAS-CHAVE
Aplicações mobile, Fitness, Nutrição, Obesidade, Saúde 

ABSTRACT
In recent decades the prevalence of obesity has increased, and this disease represents one of the most serious public health 
challenges worldwide. At the same time, it appears that technological innovations are constantly emerging and on the one hand 
this technological evolution has decreased physical activity and increased sedentary lifestyles, on the other hand can be an ally in 
promoting healthier behaviors. The mobile applications, especially those related to health and fitness, are increasingly present in the 
daily lives of people, and may therefore prove to be a privileged way for supporting them to adopt healthier lifestyles.
Thus, the aim of this research was to review and summarize the contents of most popular mobile applications in the health and fitness 
field with a higher average rating and compare paid and free apps to obtain insights to build a credible app prototype in this same 
area. We used a quantitative methodology. Given the variability of apps and functionalities found it was not possible to determine 
a pattern that could facilitate the choice of the best apps. It was found that free apps have a greater number of functions than the 
paid apps, so that the price cannot be a factor of choice.

KEYWORDS
Mobile Applications, Fitness, Nutrition, Obesity, Health

UMA AVALIAÇÃO DAS APLICAÇÕES MOBILE 
CLASSIFICADAS EM SAÚDE E FITNESS 
AN EVALUATION OF MOBILE APPLICATIONS CLASSIFIED IN 
HEALTH AND FITNESS
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INTRODUÇÃO
O Programa Nacional de Combate à Obesidade, 
desenvolvido pela Direção-Geral da Saúde (DGS), 
indica que a prevalência da obesidade, a nível mundial, 
é tão elevada que a World Health Organization  (WHO) 
considerou esta doença como a epidemia do século 
XXI e, se não forem tomadas medidas drásticas, mais 
de metade da população mundial será obesa dentro de 
20 anos (1). Segundo os últimos dados da WHO, em 
Portugal as estimativas de excesso de peso e obesidade, 
comparáveis entre países no ano de 2008, mostram que 
59,1% da população adulta (com mais de 20 anos) estava 

acima do peso desejável e 24% eram já obesos (2).
Caracterizada pelo excesso de gordura corporal acumulada, 
a obesidade é considerada uma doença crónica não 
transmissível, com grande prevalência nos países 
desenvolvidos, atingindo homens e mulheres de todas as 
idades, sendo as crianças um dos grupos de maior risco. Na 
maioria dos casos, a mesma é provocada pelo sedentarismo 
e pela alimentação desequilibrada. 
Vive-se na era da tecnologia e, se por um lado a evolução 
tecnológica aumentou o sedentarismo e a diminuição da 
atividade física, por outro pode ser uma aliada na promoção de 
comportamentos mais saudáveis. Com efeito, as aplicações 
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informáticas podem fazer a diferença na vida das pessoas já que servem, 
muitas vezes, como agregadores de uma série de conteúdos e serviços 
que os indivíduos podem utilizar a qualquer hora e em qualquer lugar 
(3). Assim, crê-se que também a promoção de comportamentos mais 
saudáveis pode ser feita por esta via. 
Segundo os dados da Nielsen de 2014, os adultos norte-americanos 
que utilizam sistemas Android ou iPhone, despendem mensalmente 
65% mais tempo utilizando apps do que o fizeram há dois anos (4). 
Os consumidores norte-americanos fazem com que as apps de saúde 
sejam parte da sua rotina diária, acedendo cerca de 16 vezes por mês e 
despendendo, em média, mais do que uma hora com elas (5). A juntar 
a estes dados, em 2011 a categoria de conteúdos que mais cresceu foi 
a referente às informações de saúde e em 2012 mais de metade dos 
utilizadores de smartphones recolheu informações de saúde por telemóvel 
(6). Também um estudo recente do Pew Research Center’s Internet & 
American Life Project apontou que 31% dos donos de telemóveis utilizam-
-no para aceder a informações de saúde e que 19% dos proprietários de 
smartphones instalaram uma app para gerir a sua saúde (7).
As apps de saúde são definidas como “qualquer ferramenta eletrónica, 
tecnologia ou aplicativo desenvolvido para interagir diretamente com os 
consumidores, com ou sem a presença de um profissional de saúde, 
e que fornece ou utiliza informações individualizadas/pessoais para 
ajudar um paciente a gerir melhor a sua saúde” (8).
Existem efeitos positivos pelo uso deste tipo de tecnologias para 
prevenção e tratamento do excesso de peso e da obesidade, 
principalmente as intervenções que utilizem estratégias como o 
estabelecimento de metas e a automonitorização. Além disso, as 
intervenções que utilizam mensagens de texto pelos telemóveis já 
mostraram a sua eficácia na perda de peso a curto prazo, tendo 
tido melhores resultados que as intervenções que utilizam materiais 
impressos (9). Acresce que as apps são uma oportunidade para prestar 
melhores serviços, nomeadamente na educação do paciente, na 
autogestão da doença e na monitorização à distância dos pacientes 
(10). Esta última característica leva a que muitos profissionais de saúde 
possam querer aconselhar a utilização de algumas aplicações (11).
Para que se logre aproveitar o que de positivo possa trazer a 
utilização das apps na área da saúde e fitness é necessário o 
correto desenvolvimento das aplicações mobile para que as suas 
potencialidades surtam um efeito concreto na vida dos utilizadores.

OBJETIVOS
Rever e sumarizar os conteúdos das aplicações mobile da área 
da saúde e fitness mais populares e com uma classificação média 
mais alta, bem como comparar, em termos de funcionalidades, as 
aplicações pagas com as gratuitas, com o intuito de obter contributos 
para a construção de um protótipo de app nesta mesma área que 
seja credível e uma mais-valia para os utilizadores para a adoção e/
ou manutenção de estilos de vida saudáveis.

METODOLOGIA
Seguindo as orientações da literatura da especialidade utilizou-se uma 
metodologia do tipo quantitativa (12-15). Os dados foram recolhidos a 31 
de julho de 2015 através de uma grelha de análise construída para o efeito. 
Esta grelha (ver Tabela 1), foi composta por 37 pontos, 32 dos quais com 
resposta dicotómica do tipo sim/não, codificada com “0” para “não” ou 
“ausente” e “1” para “sim” ou “presente”, estando dividida em 7 partes:
1. Informações Genéricas - neste campo foram recolhidas 
informações como o nome da app, o nome do programador, o 
preço, a popularidade e a classificação média. Segundo Direito e 
seus colaboradores (2014) e Breton, Fuemmeler e Abroms (2011), 

estes dois últimos parâmetros são importantes para a seleção das 
apps a serem analisadas (13,14).
2. Credibilidade - foram utilizadas duas questões subjetivas, tendo 
as mesmas sido analisadas por um nutricionista (15). Para avaliar 
estes pontos, após download das apps, o profissional introduziu uma 
altura (1,72 m) e um peso (60 kg) fictícios e definiu como objetivo a 
perda de 10 kg. Estes valores traduzem-se por um Índice de Massa 
Corporal (IMC) inferior a 18 kg/m2, que representa baixo peso. Foram 
consideradas credíveis as apps que emitiram um alerta para os perigos 
de tal objetivo ou que não permitiram o estabelecimento de um objetivo 
ponderal que levasse a um IMC inferior a 18 kg/m2.
3. Alimentação Saudável – selecionaram-se sete práticas relativas 
à alimentação, das 13 baseadas em evidências empíricas comuns a 
diferentes agências governamentais, nomeadamente o Centers for 
Disease Control and Prevention, o National Institutes of Health, a Food 
and Drug Administration e o United States Department of Agriculture 
(14). Acrescentou-se ainda um ponto sobre a disponibilização de 
receitas saudáveis (15).
4. Medidas Antropométricas - foram selecionadas três questões 
relacionadas com o peso e com o IMC (14). 
5. Exercício Físico – foram selecionadas cinco questões sobre 
exercício físico (14,15).
6. Comportamento – dado que as intervenções que contemplam 
técnicas de mudança de comportamento têm sido associadas a uma 
maior eficácia (13) e existem, pelo menos, cinco técnicas eficazes 
em intervenções relativas à atividade física e à alimentação saudável, 
como a automonitorização, a formação de intenção, o estabelecimento 
de objetivos específicos, a revisão das metas comportamentais e o 
feedback sobre o desempenho (19), acrescentaram-se esses pontos 
à tabela de análise. Acrescentou-se ainda uma questão relativa ao 
suporte/interação com treinadores ou técnicos de saúde, no sentido 
de se obter o encorajamento para a continuação do programa (14, 15).
7. Características de Construção - para a elaboração deste ponto 
teve-se em consideração o artigo Designing health literate mobile apps 
do Institute of Medicine (6). Relativamente ao procedimento para a recolha 
de dados, uma vez que o sistema Android continua a ser o sistema 
operativo para smartphones dominante em todo o mundo (16), optou-
-se por realizar o download através deste sistema, utilizando para tal o 
Google Play (12-15). Todas as aplicações mobile foram instaladas num 
smartphone Sony Xperia M2 D2303 com a versão de Android 4.4.4..
Usou-se a expressão “dieta” quer para o filtro “gratuitas” como para 
o “pagas” (13). 
Utilizaram-se dois parâmetros para avaliar e selecionar cada aplicação: 
a popularidade e a classificação média (12, 13, 17, 18, 20).
Assim, das aplicações que foram devolvidas para cada um dos filtros, 
selecionaram-se as apps apenas catalogadas em “Saúde e fitness” 
que tivessem uma abordagem aos comportamentos alimentares e/ou 
às medidas antropométricas. Para esta primeira seleção, analisou-se a 
descrição de cada app disponibilizada no site do Google Play (12, 15). 
Escolheram-se as apps com mais downloads efetuados e com uma 
classificação igual ou superior a 4 (escala 0 a 5 estrelas). Ordenaram-se 
de forma decrescente de downloads, tanto as apps gratuitas como as 
pagas, e contabilizou-se o número de apps que preenchiam os critérios 
de inclusão até perfazer 10 aplicações em cada filtro (pagas e gratuitas). 
Foram excluídas as aplicações elaboradas noutras línguas que não 
o português ou inglês, as que fossem exclusivamente direcionadas 
para o exercício físico, as que se centravam em “dietas da moda”, 
as que consistiam em dietas relacionadas com condições especiais 
de saúde, as listagens de restaurantes e as simples calculadoras do 
Índice de Massa Corporal (IMC).
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Análise comparativa das apps de Saúde e Fitness

Tabela 1

QUESTÕES PAGAS GRATUITAS ALGUNS ESTUDOS

Classificação média (número médio de estrelas de 1 a 5 atribuídas à app) 4,4 4,3

Preço 2,02 -

CREDIBILIDADE

Esta app é credível? 20% 30%

Como um profissional de saúde, recomendaria esta app para uso pessoal ou de outra pessoa? 10% 10%

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Apresenta funcionalidades relacionadas com a alimentação saudável? 100% 100% -

Disponibiliza dicas para o consumo diário de uma determinada porção de fruta e legumes? 20% 20% 12% (14)

Incentiva a ingestão de água em vez de refrigerantes e a respetiva quantidade diária recomendável? 50% 50% 7% (14)

Possui um contador diário de calorias (diário alimentar)? 80% 80% 43% (14)
Permite visualizar o balanço entre as calorias consumidas vs. as calorias despendidas e o seu impacto no 
peso (perda, ganho ou manutenção)? 40% 70% 34% (14)

Fornece descrições ou ilustrações do tamanho das porções ideais de consumo? 10% 30% 25% (14)

Ensina a ler a rotulagem dos produtos alimentares? 0% 0% 22% (14)

Tem um planeador de refeições? 10% 10% 9% (14)

Disponibiliza diferentes receitas? 20% 10%

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Apresenta funcionalidades relacionadas com as medidas antropométricas (peso, altura, etc.)? 100% 100% -

Permite o tracking do peso? 100% 90% 34% (14)

Tem uma calculadora para o Índice de Massa Corporal (IMC) e respetiva interpretação? 30% 30% 36% (14)

Incentiva apenas à perda de peso de 0,5 kg a 1 kg por semana2? 20% 30% 6% (14)

EXERCÍCIO FÍSICO

Apresenta funcionalidades relacionadas com o exercício físico? 50% 70% -

Disponibiliza dicas, informações e programas de exercício físico diário? 10% 10% 21% (14)
Alerta para a localização de ginásios e locais que permitem a realização de exercício (por exemplo 
parques) através de GPS? 0% 0%

Divulga eventos de desporto como corridas e maratonas? 0% 0%
Permite a medição e registo diário do exercício efetuado (calorias gastas, distância percorrida, 
intensidade…) 50% 70% 27% (14)

COMPORTAMENTO

Apresenta funcionalidades relacionadas com o comportamento? 20% 30% -
Incentiva a formação de intenção? (Encoraja a pessoa a decidir agir ou a definir uma meta geral, por 
exemplo, de forma a fazer uma resolução comportamental tal como "Na próxima semana irei fazer mais 
exercício”?)

10% 20%

Estimula a definição de objetivos específicos? (Envolve um planeamento detalhado do que a pessoa vai 
fazer, incluindo uma definição da frequência, intensidade ou duração do comportamento e especificando 
pelo menos um contexto, isto é, onde, quando, como ou com quem?)

0% 10%

Permite a revisão das metas comportamentais? (Revê ou reconsidera as metas ou intenções 
anteriormente definidas?) 10% 10%

Permite o self-monitoring dos comportamentos? (A pessoa é convidada a manter um registo de 
comportamentos específicos, por exemplo, num diário?) 10% 10%

Disponibiliza feedback da performance? (Fornece dados sobre o comportamento registado ou avalia o 
desempenho em relação a um padrão definido ou desempenho dos outros?) 0% 0%

Possibilita o suporte/interação com treinadores ou técnicos de saúde, no sentido de se obter o 
encorajamento? 0% 0% 3% (14)

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO

Utiliza linguagem simples? 100% 100% -

Disponibiliza o conteúdo de forma clara? 70% 100% -

Está integrada com outras apps (email, calendários, mapas, etc.) (exceto social apps)? 50% 80% 3% (14)

Está integrada com alguma social app (Twitter, Facebook, Pinterest…)? 40% 70% 3% (14)

Permite a integração com os wereables devices? 0% 30% -

Tem ferramentas e recursos printer-friendly? 10% 10%

Incorpora características áudio e vídeo? 0% 20%

Permite elaborar e receber mensagens de texto? 0% 10%

Tem alertas (reminders) para os horários de refeições, exercício físico, etc.? 50% 90% 10% (16)

RESULTADOS 
Foram levadas a cabo estatísticas descritivas, com o cálculo das 
frequências e percentagens de cada funcionalidade incluída nas 20 apps.
Cumprindo os critérios de seleção para download, das 250 apps 
gratuitas devolvidas, conseguiram incluir-se três aplicações com 
um número de downloads entre os 10.000.000 e os 50.000.000 (o 

intervalo máximo encontrado nesta categoria) (Contador de calorias, 
Contador de calorias FatSecret e Noom Coach: perda de peso), duas 
com downloads entre os 5.000.000 e os 10.000.000 (Meu orientador 
de Dieta e Fitbit) e cinco com downloads entre os 1.000.000 e os 
5.000.000 (Lose weight without dieting, TecnoNutri, Dieta e Saúde, 
Lifesum e Diet Point: Weight Loss).
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Voltando a cumprir os critérios de seleção para download, no que se 
refere às 250 apps pagas devolvidas, conseguiu incluir-se apenas uma 
aplicação com um número de downloads entre os 100.000 e os 500.000 
(o intervalo máximo encontrado nesta categoria) (Meu orientador de 
Dieta), uma outra com um número de downloads entre os 50.000 e 
os 100.000 (Dieta watchers diário), três entre os 10.000 e os 50.000 
downloads (Ultimate Food Value Diary, Nutritionist-Dieting made easy 
e Diet Assistant Pro-Weight Loss), quatro entre os 1.000 e os 5.000 
(Eat Fit - Diet and Health, Ponto por Ponto – Dieta, Daily Meals Pro e 
Slim Plan) e uma com downloads entre os 500 e os 1.000 (Nutrieduc). 
Relativamente às médias das classificações de satisfação, ambas 
estão muito próximas, sendo de 4,3 estrelas para as gratuitas e 4,4 
para as pagas (ver Tabela 1). 
No que concerne às funcionalidades, verificou-se que as apps gratuitas 
apresentaram mais funcionalidades, com 140 respostas positivas 
(“sim”) versus 109 respostas positivas nas apps pagas. Contudo, 
apenas 25% de todas as apps foram consideradas credíveis e só 
10% seriam recomendadas por um profissional de saúde.
Todas as apps analisadas (n=20) apresentavam funções relacionadas 
com a alimentação saudável e com as medidas antropométricas. 60% 
das apps (n=12) apresentavam funcionalidades de exercício físico, 
sendo o valor superior nas apps gratuitas (7 apps vs. 5 apps). Apenas 
25% das apps (n=5) possuíam funcionalidades de comportamento, 
também neste caso um valor ligeiramente superior nas apps gratuitas 
(3 apps vs. 2 apps) (ver Tabela 1).
Na amostra analisada, nenhuma das aplicações mobile avaliadas 
apresentou todas as práticas baseadas em evidências empíricas 
comuns às recomendadas por diferentes agências governamentais 
(ver Tabela 1). 
Relativamente ao suporte social (incluindo quadros de mensagens, 
chat rooms, possibilidade de enviar um email a um profissional de 
saúde ou entrar numa rede social como, por exemplo, o Twitter), 
verificou-se que 80% das apps pagas e todas as apps gratuitas 
permitem pelo menos uma interação social (ver Tabela 1). 
No que concerne questões sobre o exercício físico, verificou-se que 
apenas 50% das apps pagas têm pelo menos um ponto sobre este 
tema, um valor inferior ao das gratuitas (70%). Nenhuma das apps, 
pagas ou gratuitas, tem alertas para a localização de ginásios e locais 
que permitam a realização de exercício físico (por exemplo, parques) 
através de GPS, nem divulga eventos de desporto, como corridas e 
maratonas  (ver Tabela 1).
Neste estudo, a maioria das apps analisadas não incluía funcionalidades 
relativas ao comportamento. Verificou-se que só 20% das apps pagas 
e 30% das apps gratuitas possuíam pelo menos uma funcionalidade 
dedicada a esta temática. Relativamente à disponibilização de feedback 
sobre o desempenho comportamental do utilizador nenhuma app tinha 
esta possibilidade. Acresce a esta situação que nenhuma das apps 
analisadas apresentava a hipótese de interagir com um profissional 
de saúde (ver Tabela 1).
Em relação às características de construção, todas as aplicações 
avaliadas utilizavam uma linguagem simples.
Quando comparadas, uma maior percentagem de apps gratuitas 
apresenta mais funcionalidades do que as pagas, nomeadamente 
em relação à integração com os wereables devices (30% e 0%, 
respetivamente), à incorporação de áudio e vídeo (20% vs. 0%) 
e possibilidade de emissão ou receção de mensagens de texto 
(10% vs. 0%). 
Verificou-se ainda que 90% das apps gratuitas e 50% das apps pagas 
apresentava alertas para os horários de refeições, exercício físico, ou 
outros (ver Tabela 1). 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Pela análise dos dados encontrados comparativamente aos 
resultados de Breton, Fuemmeler e Abroms (2011) verificou-se que 
existe claramente uma melhoria das funcionalidades disponibilizadas 
por ambos os tipos de aplicações mobile (pagas e gratuitas) (14). 
Excetuam-se algumas funcionalidades em que houve uma descida, 
nomeadamente as relacionadas com: a leitura dos rótulos alimentares, 
sendo que no presente estudo nenhuma das apps tinha essa função 
disponível; a disponibilização de uma calculadora para o IMC e 
respetiva interpretação; a sugestão de dicas, informações e programas 
de exercício físico diário; e a apresentação do tamanho das porções 
ideais de consumo, apenas no caso das apps pagas. Este panorama 
pode, por um lado, revelar que existem aplicações específicas para 
cada uma destas funcionalidades, mas por outro, pode representar 
uma lacuna nestas apps que pretendem surtir um efeito positivo na 
mudança nos estilos de vida dos utilizadores. Serão necessários mais 
estudos para se confirmar tal pressuposto.
Apesar de estar comprovado que as intervenções que contemplam 
técnicas de mudança de comportamentos são mais eficazes (13), 
menos de metade de ambos os tipos de app não apresentava as 
mesmas. Além disso, ficou claro que também não são desenvolvidas 
tendo em conta todas as práticas baseadas em evidências empíricas 
comuns às recomendadas por diferentes agências governamentais 
(14) o que, acrescido ao facto de também menos de metade das 
mesmas não ser considerada credível, pode denotar que existe uma 
lacuna na construção deste tipo de apps que se pretende útil para 
os utilizadores.
Direito e colaboradores (2014), bem como Breton, Fuemmeler e 
Abroms (2011), destacaram que as intervenções baseadas em 
mensagens de texto para modificar comportamentos prejudiciais à 
saúde são comprovadamente eficazes, pelo que as aplicações mobile 
que pretendam promover a mudança de comportamentos deverão ter 
esta característica disponível (13, 14). Contudo, no presente estudo 
verificou-se praticamente a inexistência dessa funcionalidade, mas a 
maioria destas aplicações disponibilizava alertas para os horários de 
refeições, exercício físico, ou outros. Este facto pode, na verdade, 
contribuir de igual forma para a modificação de comportamentos, mas 
não existem ainda estudos que o comprovem. Em relação ao suporte 
social, verificou-se que ao longo dos anos tem havido uma melhoria 
clara da disponibilização dessa funcionalidade. Em 2011, no estudo 
de Breton, Fuemmeler e Abroms, apenas 3% disponibilizava essa 
funcionalidade (14), já em 2013, no estudo de Pagoto e colaboradores, 
esta percentagem aumentou, sendo que 27% das apps pagas e 60% 
das gratuitas incluíam redes sociais (15). Na presente investigação, 
80% das apps pagas e 100% das apps gratuitas permitem uma 
interação social, facto que reforça a evolução constante e rápida 
que existe nesta área das novas tecnologias, mais precisamente nas 
aplicações mobile, ao mesmo tempo que deixa transparecer que neste 
campo as apps gratuitas acabam por se destacar positivamente face 
às pagas.
West e colaboradores (2012) encontraram nos seus estudos que 
as apps quanto mais caras fossem mais eram percecionadas como 
credíveis e recomendáveis pelos profissionais de saúde (15). Desta 
forma, sugerem que quanto mais funcionalidades tenha a app, mais 
cara deve ser. Contudo, na presente investigação, verificou-se que 
as apps gratuitas apresentavam mais funcionalidades, o que, apesar 
de ir contra os resultados obtidos pelos autores anteriormente 
referidos, pode não representar a totalidade das apps, já que a 
amostra selecionada é reduzida. No entanto, se tivermos em conta o 
estudo de Pagoto e colaboradores (2013), em relação às estratégias 
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motivacionais, verifica-se que as aplicações pagas, face às gratuitas, 
não incluíam uma percentagem maior dessas estratégias, facto 
que vem também sugerir, contrariamente ao proposto por West e 
colaboradores (2012), que o preço pode não refletir a qualidade dos 
conteúdos e sofisticação da tecnologia (15, 16). Também o presente 
estudo ajuda a corroborar o proposto por Pagoto e colaboradores 
(2013), já que as apps gratuitas apresentaram mais funcionalidades 
relativas ao comportamento (16).

CONCLUSÕES
O crescente número e diversidade de aplicações mobile disponíveis nas 
lojas online, torna difícil a sua avaliação e, portanto, a sua escolha, quer 
pelo consumidor, quer pelos profissionais de saúde que pretendam 
recomendá-las, já que ambos acabam por não ter capacidade para 
analisá-las individualmente e previamente. 
Acresce que a variedade de apps encontradas e a variabilidade de 
funcionalidades disponibilizada não permite estabelecer um padrão 
dentro das apps de Saúde e Fitness o que agrava a decisão de escolha, 
sendo, no entanto, possível obter contributos sobre as ferramentas 
a disponibilizar. 
Apesar de existirem estudos que comprovem a alteração de 
comportamentos através de algumas estratégias mobile, é necessário 
que mais apps disponham dessas mesmas ferramentas.
Poder-se-ia conjeturar que o preço seria um fator de garantia para a 
disponibilização de mais funcionalidades e uma maior qualidade dos 
conteúdos, contudo, tal também não foi possível concluir, não sendo, 
por isso, um fator decisor de escolha. 
Tendo em conta estes factos, como sugestão futura propõe-se que 
sejam criadas guidelines de saúde para influenciar os programadores 
de aplicações mobile a desenvolverem apps que possam ser uma 
mais-valia na vida dos utilizadores proporcionando um potencial 
para a mudança de comportamentos. A criação de uma entidade 
certificadora poderá também fazer a diferença na distinção de apps 
que sejam credíveis, facilitando o processo de decisão dos utilizadores 
ou prescritores. 
Até lá, a colaboração direta entre os profissionais de saúde e os 
programadores deverá ser tida em conta na elaboração de novas 
aplicações mobile na categoria de Saúde e Fitness com o objetivo de 
se ter uma app com as funcionalidades relevantes para a alteração 
de comportamentos.
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ABSTRACT
INTRODUCTION: The Tamil population is one of the largest migrant groups living in Switzerland and presents a high prevalence of 
gestational diabetes. The changes in dietary patterns due to migration are often underestimated in dietetics counseling. The project 
NutriGeD from Bern University of Applied Sciences aimed at developing the first official tool, the “Migmapp©”, in Switzerland to help 
healthcare professionals counsel in the most efficient manner their gestational diabetes patients of Tamil origin. 
OBJECTIVES: The aim of the present study was to assess the perceptions regarding the clarity and usefulness of the MigMapp©’s 
tools among Tamil migrant women living in Switzerland. 
METHODOLOGY: A SurveyMonkey-based questionnaire was developed in German and translated into Tamil. Hardcopies of the 
survey were distributed to 100 Tamil women living in Switzerland. The completed surveys were manually collected and inserted into 
SurveyMonkey by NutriGeD team members and analyzed using SPSS and Excel. 
RESULTS: 76% of the 25 participants had been living in Switzerland for more than 5 years, and 32% had already been diagnosed with 
gestational diabetes. The majority of respondents (83%, n=20) considered the Migmapp© to be complete in terms of providing the 
necessary information on the topic of dietetics and exercise tips for gestational diabetes. Both tools rated as the most understandable 
included a series of depicted visuals with respectively descriptive or instructional text. Helpfulness of using visuals was also shown 
by the high rating of the diabetic-friendly recipes, each including a photographed standard portion of the menu. 
CONCLUSIONS: Overall, the Migmapp© was well accepted among the Tamil women participating in this evaluation survey and 
considered to be a good provider of lifestyle tips in case of gestational diabetes. The Migmapp© will be further tested for its efficacy 
and if proven successful, the developed materials will be made available, and developed for other migrant groups.

KEYWORDS
Dietetics counseling, Gestational diabetes, Migration, Tamil, Tool

RESUMO
INTRODUÇÃO: A população Tâmil representa um dos maiores grupos migrantes residentes na Suíça, apresentando alta prevalência 
de diabetes gestacional. As mudanças do padrão alimentar, que ocorrem devido à migração, são muitas vezes subestimadas nas 
consultas de nutrição. O projeto NutriGeD, da Universidade de Ciências Aplicadas de Bern, na Suíça, teve como objetivo desenvolver a 
primeira ferramenta elaborada na Suíça que tenha em atenção as mudanças de padrão alimentar desta população, o “Migmapp©”, no 
sentido de fornecer aos profissionais de saúde uma forma eficiente de lidar com doentes tâmiles que apresentem diabetes gestacional. 
OBJETIVOS: O presente estudo teve como objetivo avaliar as perceções relativamente à clareza e utilidade das ferramentas do Migmapp© 
entre mulheres migrantes Tâmil residentes na Suíça. 
METODOLOGIA: Desenvolvimento de um questionário em alemão, baseado no SurveyMonkey, e posteriormente traduzido para Tâmil. 
Foram distribuídas cópias impressas do questionário a 100 mulheres tâmiles residentes na Suíça. Os questionários completados 
foram manualmente recolhidos e inseridos no SurveyMonkey por membros da equipa NutriGeD, e analisados com SPSS e Excel. 
RESULTADOS: 76% dos participantes vivem na Suíça há mais de 5 anos e 32% tinham sido já diagnosticados com diabetes gestacional. 
A maioria das respondentes (83%, n=20) consideraram o Migmapp© completo, em termos de fornecimento de informação necessária no 
que diz respeito a dicas para controlar a diabetes gestacional, tanto nutricionais como de exercício físico. As ferramentas classificadas 
como as mais compreensíveis incluíam uma série de imagens descritivas, com o respetivo texto descritivo ou instrutivo. O poder de 
ajuda de imagens foi também demonstrado pela elevada classificação das dietas orientadas para pessoas diabéticas, uma vez que 
cada uma incluía uma fotografia de uma porção referência do menu. 
CONCLUSÕES: Em geral, o Migmapp© foi bem aceite entre as mulheres tâmiles que participaram na sua avaliação através deste 
questionário, tendo sido considerado um bom fornecedor de informações sobre o estilo de vida a adotar em caso de diabetes 
gestacional. O Migmapp© será também testado no que diz respeito à eficácia e, sendo bem-sucedido, os materiais serão também 
disponibilizados e desenvolvidos para outros grupos migrantes.

PALAVRAS-CHAVE
Consultas de nutrição, Diabetes gestacional, Migração, Tâmil, Ferramenta
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INTRODUÇÃO
By the end of 2014, the foreign resident population in Switzerland was 
about two million people and Sri Lanka was among the main countries 
applying for asylum (1), which is not surprising considering that the 
Sri Lankan diaspora represents one of the largest migrant groups in 
Switzerland (2). Since 1980, the Tamil population has been migrating 
from Tamil Nadu as well as Eastern Sri Lanka (2). Today, approximately 
50.000 Tamils live in Switzerland (3) and one of the main reasons why 
this group started migrating to Switzerland in such large numbers more 
than 20 years ago was to flee the civil war in Sri Lanka (2). Forecasts 
predict that Tamil migrants will continue to find refuge in Switzerland 
in the next years (2). It is therefore important to gain knowledge about 
this population living in Switzerland, and ensure to provide a culturally 
competent healthcare service. 
Studies have shown that migration can have a significant influence 
on health outcomes and that barriers such as insufficient language 
knowledge can significantly affect the communication between 
patient and healthcare professional, therefore impairing healthcare 
of migrants (4). In addition, knowledge of significant health issues 
which Tamil migrants encounter helped narrow down the project. 
Data indicate that the Tamil population in Switzerland presents a high 
prevalence of gestational diabetes and type 2 diabetes, most likely 
due to a combination of genetics and a new lifestyle (2). Data indicate 
that approximately 18% of this at-risk population is diagnosed with 
gestational diabetes (5) while the general prevalence worldwide is 
between 5 and 10% (6). 
To date, there is no official available tool that considers the eating 
and physical activity habits of the migrant Tamil population living in 
Switzerland. This gap may jeopardize a successful communication 
with migrant patients, ultimately decreasing the quality of the provided 
healthcare and limiting the adequacy of therapy. In order to close this 
gap and enhance the cooperation between healthcare professionals 
and patients within the scope of consultations, the NutriGeD team 
(Nutritional Gestational Diabetes)  developed a series of material as part 
of a folder called “Migmapp©”, including tools to ease the consultation 
process, increase transcultural competence, sensitize nutritionists, 
dietitians, diabetes consultants as well as other employees in the 
healthcare system to the special needs of migrant populations, in this 
case, the Tamil. 
The NutriGeD project was led by Bern University of Applied Sciences 
in Switzerland and carried out together with different partners and 
stakeholders from education and clinical fields, as well as the Swiss 
Diabetes Organization and the Tamil Association of Northwestern 
Switzerland. It included collaboration of nutrition scientists, dietitians, 
nurses and midwives. 
The development of the Migmapp© prototype was achieved by the 
end of November 2015. Topics covered in the MigMapp© included the 
pathophysiology of gestational diabetes, transcultural competence, 
specifically in regards to the Tamil population, Sri Lanka’s 
socio-political aspects, eating and physical activity habits and 
preferences (both traditional and new) of the Tamil population, as 
well as a set of bilingual info materials (German and Tamil) to be 
used in consultations and which covered diet and exercise topics 
specifically in the case of a gestational diabetes. The Migmapp© 
comprises a handbook and a stand-up display. The handbook is 
directed to healthcare professionals in order to foster their transcultural 
competence specifically in regards to the Tamil population, while 
offering a quick overview of gestational diabetes and standard 
dietetics management procedures. The stand-up display consists 
of seven tools, developed in German and Tamil, including:

Tool 1: “What does gestational diabetes mean?” - Description of 
the disease including risk factors, development of hyperglycemia, 
consequences for mother and child and management/ treatment options;
Tool 2: “Tamil version of the food pyramid for pregnant women with 
gestational diabetes”: Combination of the Tamil food pyramid, received 
from the Tamil Association of Northwestern Switzerland, with the Swiss 
Society of Nutrition SGE’s nutritional recommendations for pregnant 
women;
Tool 3: “Healthy eating plate using Tamil food”: Creation of a healthy 
eating plate based on the nutritional recommendations of the Swiss 
Society of Nutrition SGE and traditional Tamil food; 
Tool 4: “Eating healthy with gestational diabetes: dietitian approved 
recipes”: Traditional recipes combining Tamil foods while considering 
the dietary intake requirements in case of gestational diabetes; 
Tool 5: “Which vegetables grow in Switzerland?”: Collection of common 
vegetables available in Switzerland followed by a short explanation on 
how to prepare them. This tool was created based on results from a 
previous focus group within the NutriGeD study, where Tamil participants 
mentioned that they did not always know about vegetables found in 
Swiss supermarkets nor how to prepare them;
Tool 6:  “I decide actively!” - Photographs of a volunteer Tamil student 
from Bern University of Applied Sciences showing a series of pictures 
with activities of everyday life that are health promoting or not, e.g. take 
the stairs instead of using the elevator;
Tool 7: “How much sugar is in my food?” - A chart displaying popular food 
items, such as chocolate, fruit yoghurt and fruits, and the equivalent of 
sugar amount represented by sugar cubes, as well as a picture explaining 
where to read the sugar content when looking at a product’s label. 
Both handbook and stand-up display were developed considering user-
friendly formats. They were both meant to provide essential information 
in a quick, intuitive and easy-to-read manner. 
The chapters’ contents in the handbook were established by the 
NutriGeD research team, and their pertinence was confirmed by 
surveyed healthcare professionals from the fields of medicine, nursing, 
dietetics and diabetes counseling who dealt with the presented topics 
in their daily practice. 
The handbook first focuses on gestational diabetes and merges on 
topics covering transcultural competence in general, and transcultural 
competence when counseling Tamil migrants in particular. This way, 
healthcare professionals are provided with a clear overview of the 
condition they have to deal with as well as how they can optimally use 
transcultural competence in order to achieve an optimal counseling. 
The handbook’s A5 format and relative compact size is meant to 
encourage its easy usage on a daily basis in practice, in other words 
“on the go”, as little time is left for reading time-consuming literature. 
The seven tools included in the stand-up display folder aimed at easing 
the communication between the healthcare professional and the Tamil 
patient. Specifically, easy to understand illustrations about the notion of 
gestational diabetes and patients’ tips to prevent it or handle it on a daily 
basis were provided, in their own language, but also in the healthcare 
professional’s language, in this case in German, so both could look at 
the illustrations and fully understand the messages included on each 
page.  For the stand-up display again, the number of tools was limited to 
essential information covering gestational diabetes, how it develops and 
what are the consequences, as well as healthy eating and exercise tips, 
focused on typical Tamil food products while including Swiss products 
that the patients may want to consider to incorporate in their diet. The 
stand-up display ends with a series of diabetic friendly menus, which the 
Tamil women can try at home, including their ingredients and cooking 
instructions. 
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OBJECTIVES
The aim of the present study was to assess the perceptions regarding 
the clarity and usefulness of the MigMapp©’s tools  among Tamil 
migrant women living in Switzerland, to provide a culturally competent 
healthcare service. 

METHODOLOGY
The questionnaire was developed online specifically for this study 
using SurveyMonkey Inc. (2016), Palo Alto, California, USA (www.
surveymonkey.com). Once developed in German, questions 
were translated in Tamil by the Tamil Association of Northwestern 
Switzerland, who also functioned as an intermediary to manually 
distribute the printed version of the questionnaires to Tamil women, 
during a major event  where were present about 100 women in the 
Temple. The NutriGeD team agreed on the recruitment of the potential 
participants and distribution of the questionnaires during that day. 
Therefore, subsequently to the Temple’s event, additional willing 
participants were recruited during visit hours in the Association and 
additional questionnaires were handed out there as well. The survey 
was distributed to female participants only, from mid-November 2015 
to mid-January 2016. The questionnaire was first developed online in 
German by the NutriGeD team, then translated in Tamil by the Tamil 
Association of Northwestern Switzerland and 100 copies were sent to 
this Association in print format so participants would not have to have 
access to internet to fill it out. It was kept as short as possible and 
closed questions were favored over open ones, in order to facilitate 
selection of responses. Besides, as the questionnaire was distributed in 
its Tamil version, the translation of responses to open questions in Tamil 
would have been a time-consuming and difficult process. It therefore 
included 22 questions, of which 20 were closed and two open. It 
comprised sociodemographic information (8 questions), familiarity and 
experience with gestational diabetes (2 questions), and 12 questions 
pertaining to personal opinion on the understandability and helpfulness 
of the seven tools contained in the stand-up display and possible 
issues not covered by them using the 5-point Likert scale (1-Not at 
all, 2- Barely, 3- Moderately, 4- Very much, 5- Extremely). Participation 
was voluntary and anonymous. Consent was considered given if the 
respondent completed and returned the questionnaire.
The answered questionnaires were analyzed using SurveyMonkey 
(2016) and IBM® SPSS® Statistics 23.0 (2015) as well as Microsoft 
Office Excel (2010).

RESULTS
Socio-demographic information
In total 100 questionnaires were distributed to the Tamil Association 
of Northwest Switzerland. Of the returned 28 questionnaires, 25 
were analyzed, as two questionnaires were returned blank and one 
was partially completed (response rate 25%). Of the 25 participating 
women, 13 were older than 35 years of age and 10 were aged 
between 20 and 34 years. 95% of the respondents were originally 
from Sri Lanka and only one person came from India. 23 respondents 
were married, while one was single and another one divorced. The 
majority of the women (80%) indicated to be working whereas three 
were unemployed, one was retired and one was a homemaker. More 
than half of the respondents (60%) did not have Swiss nationality yet 
while the majority had been living in Switzerland for more than 5 years 
(Table 1). A high percentage of the respondents (76%) considered their 
German language skills to be “good” to “very good” while only 20% 
indicated to have basic language knowledge (Table 1). 

Characteristics of respondents 

Table 1

AGE (YEARS) n %

18-20 2 8

20-34 10 40

35 or more 13 52

TOTAL 25 100

CIVIL STATUS n %

Married 23 92

Single 1 4

Divorced 1 4

Widowed 0 0

TOTAL 25 100

COUNTRY OF ORIGIN n %

Sri Lanka 19 95

India 1 5

TOTAL 20 100

SWISS NATIONALITY n %

Yes 8 40

No 12 60

TOTAL 20 100

YEARS IN SWITZERLAND n %

Less than 1 year 1 4

1 to 5 years 5 20

More than 5 years 19 76

More than10 years 0 0

TOTAL 25 100

GERMAN LANGUAGE (SKILLS/KNOWLEDGE) n %

Basic 5 20

Good 9 36

Very good 10 40

Proficiency 0 0

Native/ bilingual 1 4

TOTAL 25 100

EMPLOYMENT STATUS n %

Working 20 80

Unemployed 3 12

Retired 1 4

Homemaker 1 4

TOTAL 25 100

Familiarity and experience with gestational diabetes
32% of the respondents had been diagnosed with gestational diabetes 
at least once and 24% knew other Tamil women who had been 
diagnosed with this condition. As far as preferred type of communication 
means when it comes to receiving health information and tips, direct 
communication through healthcare providers was the most selected 
option with 78% of respondents, while 61% and 57% favored internet 
and brochures, respectively. In this context, smartphone applications 
only interested 17% of respondents (Data not shown). 

Opinion on the understandability and helpfulness of the tools
In regards to the evaluation of the Migmapp©, each tool was rated based on 
the following four questions: “How easy is it to understand this tool?”, “How 
helpful are the images in this tool in order to understand the information?”, 
“How useful is this tool for implementing changes in everyday life in order 
to control gestational diabetes?” and “How much does this tool remedy to 
your information needs concerning this topic?” Answer options consisted 
of a 5-point Likert scale (“1- Not at all, 2- Barely, 3- Moderately, 4- Very 
much, 5- Extremely”). For each tool, a weighted average was calculated per 
evaluation question and ratings of the seven tools were compared (Figure 1). 
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The two most understandable tools appeared to be tool 1 (“What 
does gestational diabetes mean?”) (weighted average 3.68) and tool 
5 (“Which vegetable grow in Switzerland?”) (weighted average 3.64), 
and the least understandable were tool 2 (“Tamil version of the food 
pyramid for pregnant women with gestational diabetes”) (weighted 
average 3.36) and tool 7 (“How much sugar is in my food?”) (weighted 
average 3.32) (Figure 1). 
In terms of helpfulness of the images, tool 1 and tool 4 (“Eating healthy 
with gestational diabetes: Dietitian approved recipes”) convinced most 
of the participants (with both weighted averages of 3.8) (Figures 1). 
As far as usefulness to implement changes in everyday life in order to 
control gestational diabetes, again, both tools 1 and 4 were rated the 
highest (weighted averages of 3.8, and 3.68, respectively) (Figure 1). 
Interestingly, the lowest rated tool in terms of usefulness was tool 5, 
with a weighted average of 3.28, despite it being rated as one of the 
most understandable of the seven tools. 
All tools were highly rated in terms of their instruction potential, tools 4 
and 5 being the highest rated (both with a weighted average of 3.76) 
(Figure 1). Most respondents (70%, n=23) rated tool 7 “How much 
sugar is in my food” as the generally most helpful tool, followed by 
tool 3 (“Healthy eating plate using Tamil food”) with 65%, and tools 2 
(“Tamil version of the food pyramid for pregnant women with gestational 
diabetes”) and 4 (“Eating healthy with gestational diabetes: Dietitian 
approved recipes”) with both 57%. The tool voted as the generally least 
helpful was tool 6 “I decide actively”, with only 17% (Figure 2). Finally, 
the majority of respondents (83%, n=20) considered the Migmapp© 
to be complete in terms of providing the necessary information on the 
topic of dietetics and exercise tips for gestational diabetes. 

DISCUSSION
Sensitization of healthcare professionals to transcultural competence 
can improve communication with migrant patients, therefore optimizing 
healthcare and therapy outcomes. From the obtained results, it is clear 
that the developed counseling tool “Migmapp©” was well accepted 
among the Tamil women participating in this evaluation survey and 
considered to be a good provider of eating and exercise tips in case 
of gestational diabetes. Both tools rated as the most understandable 
included a series of depicted visuals with respectively descriptive or 
instructional text (“What does gestational diabetes mean?”, “Which 
vegetable grow in Switzerland?”). 
Helpfulness of using visuals was also shown by the high rating of the 
diabetic-friendly recipes, each including a photographed standard 
portion of the menu, cooked on a workshop by voluntary Tamil women 
from the Tamil Association of Northwestern Switzerland and members of 
the NutriGeD team. The usefulness of the tools for implementing changes 
in everyday life in order to control gestational diabetes correlated with 
the high rating of tools with visuals and corresponding text. However, 
the tool introducing to typical vegetables found in Switzerland and 
preparation tips, once suggested in a focus group with Tamil women 
in the scope of NutriGeD, was an exception, as it was the least well-
rated in terms of usefulness for implementation in daily life, despite it 
being rated as one of the most understandable tool. To our surprise, 
this tool, together with the recipes, was rated as remedying the most 
to the participants’ information needs when it comes to eating healthy 
with gestational diabetes. Possible barriers to using this tool need to be 
further investigated, and may involve costs and access to the products.  
The results hint at a clear necessity to further promote the use of the food 
pyramid and as well as reading food labels in this case specifically for 
sugar content, as both food pyramid and sugar content in foods tools 

Appreciation of each tool (weighted average) regarding the four questions (on a 5-point Likert scale (“1- Not at all, 2- Barely, 3- Moderately, 4- Very 
much, 5- Extremely”): 1 (understandability): “How easy is it to understand this tool?”, 2 (helpfulness of images): “How helpful are the images in this 
tool in order to understand the information?”, 3 (usefulness): “How useful is this tool for implementing changes in everyday life in order to control 
gestational diabetes?”, 4 (instruction potential): “How much does this tool remedy to your information needs concerning this topic?”

Figure 1
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were the least well-understood. They figured yet among the four tools 
rated as most helpful, next to the healthy eating plate and the recipes. 
Efforts should be made to increase understanding of healthy eating 
guidelines and applying concepts to personal eating and exercising 
routine, while providing a cultural competent message. 
In terms of communication means, the majority of respondents favored 
having direct contact with a healthcare professional, highlighting the 
importance of ensuring optimal communication during the counseling 
hour. Finally, the tool “I decide actively”, which was developed to engage 
women to be physically active throughout the day, was considered 
the least helpful and needs to be optimized. The pictures on that tool 
included visual tips such as “take the stairs not the elevator”. 
A potential limitation for this tool is the lack of corresponding text 
describing the pictures. Other study limitations include a limited sample 
size and a rather low response rate (25%), both of which are critical to 
the robustness of results, and a restricted amount of questions per tool. 
A larger-scale survey among a representative sample of the Tamil women 
population in Switzerland, or focus groups with Tamil migrant women 
including an in-depth analysis of each tool should provide further detailed 
appreciation of their views concerning the Migmapp©. A questionnaire 
format was preferred over a focus group to increase chances of higher 
participation rates. In addition, it was translated in Tamil, so language 
would not be a barrier to participate in the study and therefore more 
women would be willing to fill out the questionnaire.
One additional limitation of the study is that the experience with 
pregnancy among participants was not considered. The tools were 
indeed specifically designed for Tamil migrants with gestational diabetes, 
yet it was difficult to recruit corresponding participants and therefore the 
participants’ criteria were extended to Tamil migrant women in general. 
It would have been interesting to compare the responses from a woman 
who was pregnant at the time of the study with one who never had 
children or that had been pregnant in the past, as this could probably 
influence the evaluation, appreciation as well as interest for the tools. 
Further work should specifically analyze the perspective of the pregnant 
women regarding the Migmapp©. 

CONCLUSIONS
The Migmapp© was well accepted among the Tamil women participating 
in this evaluation survey and considered to be a good provider of 
lifestyle tips in case of gestational diabetes. The Migmapp© offers a 
novel approach for an optimized transcultural dietetics counseling and 
might be part of a promising strategy to be used in clinical practice. 
The Migmapp© is scheduled to be tested by healthcare professionals 
to assess its efficacy and if proven successful, the developed materials 
will be made available for clinical visits, in hospital or private practice 
and further folders will be developed for other migrant groups following 
a similar approach. 
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RESUMO
INTRODUÇÃO: A prevalência de obesidade em adultos e em crianças tem vindo a aumentar, apresentando a idade pré-escolar especial 
relevância na adoção de hábitos alimentares.
OBJETIVOS: Avaliar o valor energético das refeições realizadas no jardim de infância e relacioná-las com o sexo e o meio de residência 
da criança.  
METODOLOGIA: Recolha de dados antropométricos e avaliação da ingestão dietética das crianças através de um questionário e 
pesagem dos alimentos consumidos no jardim de infância. 
RESULTADOS: Das 153 crianças avaliadas, verificou-se uma prevalência de excesso de peso/obesidade e obesidade de 5,9% e de 6,5% 
respetivamente, apresentando os rapazes e as crianças do meio rural valores mais elevados, bem como uma maior percentagem do 
valor energético ingerido nas refeições realizadas nos jardins de infância. Em 83% das crianças verificou-se um consumo energético 
superior às necessidades energéticas. 
CONCLUSÕES: Neste estudo verificámos um consumo energético superior face às necessidades nas refeições realizadas no jardim 
de infância e no total das refeições realizadas ao longo do dia. Verificámos ainda a existência de diferenças na seleção de alimentos 
entre os sexos e meio de residência nas refeições intercalares.

PALAVRAS-CHAVE
Alimentação, Ingestão energética, Necessidade energética, Pré-escolar 

ABSTRACT
INTRODUCTION: The prevalence of obesity in adults and children has been increasing, the pre-school age has special relevance in 
the adoption of eating habits.
OBJECTIVES: Evaluate the energetic value of meals eaten in the kindergarten and relate them to nutritional status, gender and 
residence of the child.
METHODOLOGY: Anthropometric data collection and assessment of dietary intake of children through a questionnaire and weighing 
the food consumed in the kindergarten.
RESULTS: Of the 153 children studied, there was a prevalence of overweight/obesity and obesity of 5.9% and 6.5% respectively, 
showing boys and children from rural areas higher values as well as a higher percentage of ingested energy in meals eaten in the 
kindergarten. In 83% of children there was a higher energy consumption for energy needs.
CONCLUSION: In this study we found a higher energy consumption to the needs in the meals eaten in the kindergarten for children 
and a total of meals eaten throughout the day. We also verified the existence of differences in food selection by gender and residence 
of the child in the small meals.

KEYWORDS
Food, Energy intake, Energy demand, Pre-school
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ARTIGO ORIGINAL
A.O.

INTRODUÇÃO
Devido à situação profissional dos pais, verifica-se um 
aumento do número de crianças a frequentar o ensino 
pré-escolar (1) sendo os jardins de infância (JI) o local 
onde a criança passa grande parte do seu dia, ingerindo 
aí parte significativa das suas refeições (2) sendo, por isso, 
locais de excelência para a promoção de comportamentos 
que conduzam a uma alimentação mais saudável (3). O 
meio onde o JI se encontra apresenta também ele um 

papel importante nos hábitos alimentares das crianças 
(4). Atualmente, a obesidade surge como uma doença 
crescente em todo o Mundo, assemelhando-se a uma 
epidemia com uma prevalência crescente (5), adquirindo 
o excesso de peso e a obesidade infantil um estatuto de 
problema de saúde pública (6). Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) em 2013, mais de 42 milhões de 
crianças com menos de 5 anos tinham já excesso de peso 
(5), previsões para 2020 apontam que este valor atinja os 
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59,4 milhões (7). A infância surge como um período chave para a sua 
prevenção (8) sendo o conhecimento dos comportamentos alimentares 
da criança um aspeto fulcral na prevenção e tratamento da obesidade (9). 

OBJETIVOS 
Tendo os JI a capacidade de lançar os fundamentos para a adoção 
de uma alimentação mais saudável, este trabalho teve como objetivo 
avaliar a composição e os valores energéticos das refeições realizadas 
no JI, relacionando-as com o sexo e o meio de residência da criança.   

Material e Métodos
Caracterização da Amostra 
A recolha dos dados foi realizada entre 20 de outubro de 2014 e 26 
de fevereiro de 2015 em 7 dos 17 JI públicos do concelho da Guarda, 
com uma população de 186 crianças entre os 3 e os 6 anos de idade. 
Consistindo a amostra final por 153 crianças, após a autorização dos 
encarregados de educação e devolução dos questionários corretamente 
preenchidos. Os JI envolvidos no estudo representaram uma amostra de 
conveniência, sendo classificados de acordo com o meio de residência 
urbano (MU) e rural (MR) (10). 

Análise estatística
O tratamento estatístico foi efetuado no programa SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) versão 22.0 para Windows. Tendo sido 
realizada a estatística descritiva das diferentes variáveis em estudo 
(frequência, mediana (mínimo; máximo), média±desvio-padrão) e 
estatística inferencial. Para a normalidade das variáveis utilizou-se o 
Teste de Kolmogorov-Smirnov ou em alternativa o Teste de Shapiro-Wilk. 
Utilizaram-se os Testes t-student e ANOVA para quando se verificava 
a condição de normalidade das amostras ou em alternativa os Testes 
de Mann-Whitney e Kruskal Wallis.

METODOLOGIA
Foi entregue aos encarregados de educação um questionário para 
preenchimento do registo alimentar de 3 dias das refeições realizadas 
em casa, contendo imagens de diferentes alimentos com diferentes 
quantidades, possibilitando deste modo uma quantificação. Quando 
a criança ingerisse algum alimento que não se encontrasse nas 
imagens, foi solicitado aos pais a sua pesagem. Relativamente ao total 
de refeições realizadas no JI foram quantificadas durante um período 
de 5 dias. Esta análise centrou-se em duas dimensões, por um lado, 
foram quantificadas as refeições por si e, por outro lado, analisou-se a 
totalidade das refeições, de cada criança, realizadas no JI. Os valores 
energéticos de cada refeição realizada no JI foram obtidos através de 
pesagem dos alimentos ingeridos pelas crianças tal como dos seus 

desperdícios. O JI era responsável pelo fornecimento do almoço, sendo 
que todas as crianças que participaram neste estudo almoçaram no 
JI. A quantificação do almoço foi obtida através da pesagem de um 
prato de referência. Caso a criança não ingerisse a totalidade do prato, 
o desperdício era contabilizado após a refeição, não influenciado deste 
modo a ingestão das crianças nesta refeição. As refeições intercalares 
(RI) eram da responsabilidade dos pais, com a exceção do leite escolar, 
dado a cada criança na refeição do meio da manhã. Os alimentos 
consumidos nas RI foram divididos em diferentes grupos como consta 
na Tabela 1, tendo sido criado posteriormente o grupo dos alimentos 
do tipo farináceo, constituído pelos grupos alimentares correspondentes 
ao pão, bolos, bolachas e cereais, todos os alimentos ingeridos no JI 
foram pesados e os valores nutricionais obtidos através da Tabela de 
Composição de Alimentos (11) ou através da informação contida nos 
rótulos.
Os dados antropométricos foram recolhidos segundo as técnicas padrão 
(12-15), o peso medido numa balança da marca SECA (modelo 804) 
com aproximação às décimas de Kg, a estatura medida em centímetros 
(cm) com um estadiómetro portátil TANITA e os perímetros da cintura 
e do braço medidos em cm com uma fita da marca SECA (modelo 
203), sendo posteriormente classificados em percentis e z-scores (12, 
16). O Índice de Massa Corporal (IMC) de cada criança foi calculado 
mediante a fórmula de Quetelet (peso a dividir pela estatura ao quadrado) 
(17). Após o cálculo valores de IMC, as crianças foram classificadas 
de acordo com o seu estado nutricional (EN) segundo os critérios da 
OMS (16, 17). O metabolismo basal foi calculado através da fórmula 
de Harris-Benedict multiplicando posteriormente pelo fator de atividade 
de cada criança (18).

RESULTADOS
Caracterização da amostra
A amostra final apresentou idades entre os 3 e os 6 anos com uma 
mediana de 4,4 anos (mínimo 3,0; máximo 6,7). No que diz respeito 
à divisão por sexo 46,7% eram raparigas e 53,6% eram rapazes, 
relativamente ao meio 77% das crianças pertenciam ao MU e 23% 
ao MR. 
Não se registaram casos de desnutrição. A avaliação do EN da amostra 
revelou que 5,9% das crianças tinham excesso de peso e destas 
6,5% eram obesas, apresentando os rapazes valores superiores na 
classificação do EN, quando comparados com os valores obtidos nas 
raparigas (7,3% vs. 4,2% e 7,3% vs. 5,6% respetivamente), tal como as 
crianças do MU em relação às do MR (8,5% vs. 4,0% e 4,6% vs. 2,0% 
respetivamente). Apesar da existência de diferenças entre os sexos e 
os meios, estas não apresentaram significado estatístico (p=0,385 e 
p=0,343, respetivamente). 
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Composição dos grupos de alimentos

Tabela 1

GRUPOS DE ALIMENTOS ALIMENTOS PERTENCENTES

Pão Pão branco, pão de mistura, pão de forma, pão-de-leite

Cremes de barrar Manteiga, margarina, chocolate de barrar

Produtos cárneos Fiambre, presunto, paio, chouriço

Doces Compotas, marmelada, mel

Bolos Bolos com creme, bolos sem creme

Bolachas Bolacha maria, bolacha de água e sal, bolacha de manteiga, bolacha de chocolate, bolacha com creme

Lácteos Leite simples, leite achocolatado, queijo, iogurtes, queijinhos frescos aromatizados

Cereais Cereais de chocolate, cereais de mel, cereais de milho

Sumos Ice-tea, sumos de frutas à base de concentrado

Produtos de fruta Bebidas de fruta em estado líquido 

Fruta Fruta ao natural
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Quanto à relação entre a classificação do EN e o valor energético diário 
consumido pelas crianças, não se verificou uma relação de associação 
entre as variáveis (p = 0,219). Tal como também não se verificou uma 
relação entre a classificação do EN e a percentagem do valor energético 
consumido pelas crianças face às suas necessidades (p = 0,554). Quando 
analisado o valor energético ingerido pelas crianças, apenas nas refeições 
realizadas no JI, 83% das crianças excediam as suas necessidades 
energéticas, obtendo os rapazes valores energéticos superiores aos 
verificados nas raparigas (834,7±191,3 kcal vs. 790,7±203,1 kcal; 
p=0,035). Na refeição do meio da manhã, verificou-se uma mediana 
do aporte energético de 11,2% (4; 31,1) do valor energético total, e na 
refeição do meio da tarde, o valor energético foi de 25,5±7,1% da ingestão 
energética total, excedendo em 10,5% o valor tido como referência (20). 
Apresentando os rapazes uma maior percentagem de valor energético 
ingerido face às suas necessidades (Tabela 2). Na refeição do almoço, 
constatou-se uma situação oposta, uma vez que 82,3% das crianças 
não atingiram o valor recomendado (19,20), obtendo as raparigas valores 
mais baixos (-8,9±2,4%; p < 0,001). Na análise do consumo dos grupos 
de alimentos pelas crianças nas RI realizadas no JI, verificou-se uma 
elevada percentagem de consumo de lácteos (98%) e bolachas (83%) 
(Gráfico 1). Relacionando o consumo dos grupos de alimentos nas RI com 
o sexo, apenas no consumo de pão e nos alimentos do tipo farináceo, 
se verificou a existência de diferenças, registando os rapazes valores 
de consumo médios superiores destes grupos de alimentos (Tabela 3). 
Quanto ao consumo de alimentos nas RI mas diferenciando o meio de 
residência, verificou-se uma diferença estatisticamente significativa nos 
valores de consumo de bolachas, produtos lácteos, sumos e alimentos do 
tipo farináceo apresentando o MR um consumo superior destes grupos 
de alimentos (Tabela 4). 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Verificaram-se nesta amostra valores de excesso de peso/obesidade 
e de obesidade inferiores aos registados noutros estudos em Portugal 

com faixas etárias semelhantes (21, 22). Esta diferença pode ser 
explicada quer pela variedade regional existente em Portugal ao nível 
da escolha dos alimentos, quer pela adoção de diferentes métodos 
utilizados para a classificação do EN (16,23,24).
A Direção-Geral da Saúde refere que o valor energético ingerido pelas 
crianças no total das refeições realizadas no JI deveria corresponder a 
55% das suas necessidades (20). No entanto, verificámos que os rapazes 
ingeriam 66,8% das suas necessidades, enquanto as raparigas ingeriram 
um valor inferior (52%). Esta diferença no consumo energético entre sexos 
vai ao encontro com resultados registados em literatura (25). No entanto, 
o valor que encontramos nas raparigas contraria os encontrados por 
Gubbels et al (25), uma vez que no nosso estudo se verificou um défice 
de 3% face ao recomendado (20), enquanto que, no estudo de Gubbels 
et al (25) quase metade das crianças apresentava consumos superiores 
às recomendações. Podendo esta diferença dever-se ao deficiente 
aporte verificado na refeição do almoço pelas crianças face às respetivas 
necessidades energéticas. Défice esse, que poderia ser minimizado pelo 
facto de nas RI as crianças apresentarem um aporte superior face às 
suas necessidades. No entanto, no caso das raparigas o aporte nestas 
refeições, apesar de ultrapassar as recomendações, não conseguiu cobrir 
o défice registado na refeição do almoço. Embora a relação entre os 
lanches realizados pelas crianças e o risco de excesso de peso ainda não 
se encontrar totalmente esclarecida (26), o tipo de alimentos consumidos 
nestas refeições, apresenta um contributo importante para o aporte 
energético e em caso excessivo, para o aparecimento de um excesso 
ponderal (27). As refeições intermédias devem, por isso, ser alvo de uma 
planificação cuidada, permitindo a maximização de um aporte energético 
e nutricional adequado às necessidades das crianças, atuando como 
complemento das refeições principais (28). Na análise da composição 
das RI, verificámos que 98% das crianças ingeriam algum tipo de produto 
lácteo, sendo o leite escolar ingerido por cerca de 93%. De destacar que 
o consumo de fruta natural foi superior ao de produtos de fruta (40,5% 
vs. 19,6%), e apesar dos resultados serem semelhantes aos de Herrick 

Percentagem do valor energético ingerido pelas crianças nas refeições 
intercalares

Tabela 2

% DO VE* INGERIDO FACE ÀS NE** 
DO MEIO DA MANHÃ

% DO VE* INGERIDO FACE ÀS NE** 
DO MEIO DA TARDE

MÉDIA±DP p MÉDIA±DP p

Raparigas 6,1±4,6
0,005

6,4±5,2
<0,001

Rapazes 8,3±5,2 14±6,6

*VE: Valor Energético
**NE: Necessidades Energéticas
DP: Desvio-padrão

Diferenças do consumo de alimentos por sexo nas refeições intercalares 

Tabela 3

PÃO ALIMENTOS DO TIPO FARINÁCEO

N.º* DE VEZES p N.º* DE VEZES p

Raparigas 3,2
0,009

5,7
0,022

Rapazes 3,9 6,8

*N.º de vezes: Número de vezes que o alimento foi consumido

Diferenças do consumo de alimentos nas refeições intercalares por meio de residência

Tabela 4

BOLACHAS PRODUTOS LÁCTEOS SUMOS ALIMENTOS DO TIPO FARINÁCEO

N.º* DE VEZES p N.º* DE VEZES p N.º* DE VEZES p N.º* DE VEZES p

Meio urbano 2,4
<0,001

6,2
0,02

1,7
0,001

6
0,002

Meio rural 4,3 7,7 2,7 7,7

*N.º de vezes: Número de vezes que o alimento foi consumido

Consumo dos diferentes alimentos pelas crianças nas refeições 
intercalares

Gráfico 1
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et al, o consumo de fruta foi inferior ao registado no mesmo estudo (29). 
Relativamente aos hábitos alimentares das crianças nas RI, verificámos 
uma diferença nos consumos de alguns tipos de alimentos de acordo 
com o meio de residência, apresentando o MR valores superiores. 
Se nos centrarmos no consumo de pão e no consumo de alimentos do 
tipo farináceo por parte das crianças nas RI, constatámos a existência 
de um maior consumo de ambos pelos rapazes. O que poderá explicar 
o maior valor energético ingerido por estes. Considerando o meio de 
residência, foi no MR onde se verificou um maior consumo de alimentos 
do tipo farináceo nas RI. Devido à sua situação profissional, os pais 
dispõem de menos tempo para o planeamento e confeção de refeições 
mais saudáveis para os seus filhos (30), podendo este facto explicar 
a elevada percentagem de consumo de bolos e bolachas; 66,7% das 
crianças ingeriram pelo menos uma vez bolos e 83% bolachas, pois 
como estes alimentos se encontram embalados diminuem o tempo de 
planeamento e de preparação das RI, mas a publicidade poderá também 
influenciar os hábitos alimentares das crianças (31).
Através deste estudo, obtiveram-se dados relativos a um maior e melhor 
conhecimento das diferenças dos hábitos alimentares das crianças do 
concelho da Guarda dependendo do meio onde estão inseridas, podendo 
estes dados serem interessantes para o desenvolvimento de projetos 
nesta população. Contudo, um aspeto limitativo que se teve em conta 
neste estudo, foi o método utilizado para a recolha dos hábitos alimentares 
das crianças. Uma vez que, a recolha dos hábitos alimentares foi realizada 
através do preenchimento de registos pelos pais, podendo ter originado 
uma sub-quantificação e distorção dos reais hábitos alimentares das 
crianças em casa, no entanto, esta situação poderia ocorrer também 
com outros tipos de avaliação da ingestão alimentar. 

CONCLUSÕES
Sabendo que os hábitos alimentares adquiridos durante a infância 
se irão manter durante a vida adulta, as escolhas alimentares das 
crianças nesta idade adquirem uma grande importância. Nesta amostra 
verificou-se uma ingestão energética total superior às necessidades e 
recomendações, tanto no total do dia como nas refeições realizadas 
no JI. Apesar de o valor energético da refeição do almoço ser inferior 
às necessidades das crianças para essa refeição, não consegue 
compensar o excesso energético das RI provenientes de casa. Apesar 
deste excesso energético ingerido pelas crianças, a prevalência de 
excesso de peso e de obesidade foi inferior à registada na literatura. 
Verificámos ainda que as raparigas apresentam um consumo de pão e 
de alimentos do tipo farináceo menor do que os rapazes. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Briley M, McAllaster M. Nutrition and the child-care setting. J Am Diet Assoc. 

2011;111(9):1298–300. 

2. Lloyd-Williams F, Bristow K, Capewell S, Mwatsama M. Young children’s food 

in Liverpool day-care settings: a qualitative study of pre-school nutrition policy and 

practice. Public Health Nutr. 2011;14(10):1858–66. 

3. Ward S, Bélanger M, Donovan D, Horsman A, Carrier N. Correlates, determinants, and 

effectiveness of childcare educators’ practices and behaviours on preschoolers’ physical 

activity and eating behaviours: a systematic review protocol. Syst Rev. 2015;4(1):1–6.

4. Frampton AM, Sisson SB, Horm D, Campbell JE, Lora K, Ladner JL. What’s for 

Lunch? An Analysis of Lunch Menus in 83 Urban and Rural Oklahoma Child-Care Centers 

Providing All-Day Care to Preschool Children. J Acad Nutr Diet. 2013;114(9):1367–74. 

5. World Health Organization. Global Status Report On Noncommunicable Diseases. 

Geneva: World Health Organization. 2014. 

6. Bingham DD, Varela-Silva MI, Ferrão MM, Augusta G, Mourão MI, Nogueira H, et al. 

Socio-demographic and behavioral risk factors associated with the high prevalence of 

overweight and obesity in portuguese children. Am J Hum Biol. 2013;25(6):733-42. 

7. De Onis M, Blössner M, Borghi E. Global prevalence and trends of overweight and 

obesity among preschool children. Am J Clin Nutr. 2010;92(5):1257–64. 

8. Dawson-McClure S, Brotman LM, Theise R, Palamar JJ, Kamboukos D, Barajas 

RG, et al. Early childhood obesity prevention in low-income, urban communities. J 

Prev Interv Community. 2014;42(2):152–66. 

9. French SA, Epstein LH, Jeffery RW, Blundell JE, Wardle J. Eating behavior dimensions. 

Associations with energy intake and body weight . A review. Appetite. 2012;59(2):541–9.

10. Instituto Nacional de Estatistica. Divisão administrativa. Consultado 

em 10 de Dezembro de 2014; Disponível em: https://www.ine.pt/xportal/

xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cont_inst&INST=6251013.

11. Martins I, Tabela da Composição de Alimentos. Lisboa:Centro de Segrança 

Alimentar e Nutrição Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge; 2006.  

12. Nagy P, Kovacs E, Moreno LA, Veidebaum T, Tornaritis M, Kourides Y, et al. 

Percentile reference values for anthropometric body composition indices in European 

children from the IDEFICS study. Int J Obes. 2014;38:S15–25.

13. Gibson R, ed. Principles of Nutrition Assessment. 2 ed. New-York: Oxford University 

Press, 2005:353-372. 

14. Lee R ND. Introduction to nutritional assessment. In: Lee R ND, ed. Nutritional 

Assessment. 3th ed. New-York: McGraw-Hill Science/Engineering, 2006:1-9.

15. De Onis M, Onyango AW, Van den Broeck J, Chumlea WC, Martorell R. 

Measurement and standardization protocols for anthropometry used in the construction 

of a new international growth reference. Food Nutr Bull. 2004;25 Suppl 1:S27-36. 

16. World Health Organization. The WHO Child Growth Standards. Consultado em 25 

de Agosto de 2014;  Disponível em: http://www.who.int/childgrowth/en/.

17. Fryar CD, Gu Q, Ogden CL. Anthropometric reference data for children and adults: 

United States, 2007–2010. National Center for Health Statistics. Vital Health Stat 11. 

2012;(252):1-48. 

18. Harris J, Benedict G. A biometric study of basal metabolism in man. Washington, 

DC, USA: Carnegie Institution of Washington; 1919.

19. World Health Organization. Nutrition Landscape Information System (NLiS). 

2010;38. 

20. Nunes E, Breda J. Manual para uma alimentação saudável em jardins de 

infância. 2001. Consultado em 19 de Novembro de 2014; Disponível em: http://

www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/saude+escolar/

educacaoparaasaude.htm.

21. Gomes S, Espanca R, Gato A, Miranda C. Obesidade em idade pré-escolar: Cedo 

demais para pesar demais! Acta Med Port. 2010;23(3):371–8.

22. Aparício G, Cunha M, Duarte J, Pereira A, Bonito J, Albuquerque C. Nutritional 

status in preschool children: Current trends of mother’s body perception and concerns. 

Aten Primaria. 2013;45 Suppl 2:194–200.

23. Kuczmarski RJ, Ogden CL, Grummer-Strawn LM, et al. CDC growth charts: United 

States. Adv Data 2000;(314):1-27.

24. Cole T, Bellizzi M, Flegal K, Dietz W. Establishing a standard definition for child 

overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000;320:1240-3.

25. Gubbels JS, Raaijmakers LGM, Gerards SMPL, Kremers SPJ. Dietary intake by 

dutch 1- to 3-year-old children at childcare and at home. Nutrients. 2014;6(1):304–18.

26. Shroff MR, Perng W, Baylin A, Mora-Plazas M, Marin C, Villamor E. Adherence to a 

snacking dietary pattern and soda intake are related to the development of adiposity: a 

prospective study in school-age children. Public Health Nutr. 2013;17(18):1–7.

27. Piernas C, Popkin BM. Trends in Snacking Among U.S. Children. Health Aff 

(Millwood). 2010;29(3):398-404.

28. Jennings A, Mcevoy S, Corish C. Nutritional practices in full-day-care pre-schools. 

J Hum Nutr Diet. 2011;24(3):245–59.

29. Herrick KA, Rossen LM, Nielsen SJ, Branum AM, Ogden CL. Fruit Consumption 

by Youth in the United States. Pediatrics. 2015;136(4):664-71.

30. Gupta N, Shah P, Nayyar S, Misra A. Childhood Obesity and the Metabolic 

Syndrome in Developing Countries. Indian J Pediatr. 2013; 80:1–10.

31. Gidding SS, Dennison BA, Birch LL, Daniels SR, Gillman MW, Lichtenstein AH, et 

al. Dietary recommendations for children and adolescents: a guide for practitioners. 

Pediatrics. 2006;117(2):544–59.



5 .
A J U D E  A 

PROMOVER A
A L I M E N T A Ç Ã O 

SAUDÁVEL . 

E N V O LVA - S E

1. C O M P R E  A 
PRODUTORES 

L O C A I S , 

SEMPRE QUE 
P O S S Í V E L

2. P R E F I R A 
A L I M E N T O S 
F R E S C O S , 

L O C A I S 
E DA

É P O C A

4. 

R E P E N S E , 
R E D U Z A , 
R E U T I L I Z E 
E  REC ICLE

3. TENHA UMA
ALIMENTAÇÃO 

M E D I -
T E R R Â -
N I C A

WWW.APN.ORG.PT
GERAL@APN.ORG.PT

5R E C O M E N D A Ç Õ E S 

D A  A S S O C I A Ç Ã O 
P O R T U G U E S A  D O S 
NUTRICIONISTAS PARA 

UMA ALIMENTAÇÃO 
M A I S  S A U D Á V E L 
E  S U S T E N T Á V E L



Pao Vita D-Anuncio APN.indd   1 21/01/16   16:42:32





Art_LtPstgm-2Pcks_Exp_210x295.pdf   1   31/10/16   11:38



 42 42

NORMAS
D E  P U B L I C A Ç Ã O

ACTA PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO 08 (2017) 42 | LICENÇA: cc-by-nc
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS NUTRICIONISTAS® | WWW.ACTAPORTUGUESADENUTRICAO.PT | ACTAPORTUGUESADENUTRICAO@APN.ORG.PT

A Acta Portuguesa de Nutrição é uma revista de índole científica e profissional, propriedade da 
Associação Portuguesa dos Nutricionistas (APN), que tem o propósito de divulgar trabalhos de 
investigação ou de revisão na área das Ciências da Nutrição para além de artigos de carácter 
profissional, relacionados com a prática profissional do Nutricionista. Esta Revista dá continui-
dade ao trabalho iniciado pela Revista Nutrícias, lançada em 2001 pela APN.
Tem periodicidade trimestral, com uma edição em papel (abril-junho) e as restantes em formato 
exclusivamente digital e disponibilizadas no website da revista. É distribuída gratuitamente junto 
dos associados da APN, instituições da área da saúde e nutrição e empresas agroalimentares.
São aceites para publicação os artigos que respeitem os seguintes critérios:
- Apresentação de um estudo científico atual e original ou uma revisão bibliográfica de um tema 
ligado à alimentação e nutrição; apresentação de um caso clínico; ou um artigo de carácter 
profissional com a descrição e discussão de assuntos relevantes para a atividade profissional 
do Nutricionista.
- Artigos escritos em Português (com o Acordo Ortográfico de 1990) ou Inglês.
Os artigos devem ser submetidos para publicação diretamente no site:
www.actaportuguesadenutricao.pt.

REDAÇÃO DO ARTIGO
Serão seguidas diferentes normas de publicação de acordo com o tipo de artigo:
1. Artigos originais
2. Artigos de revisão 
3. Casos clínicos
4. Artigos de carácter profissional

1. ARTIGOS ORIGINAIS
O número de páginas do artigo (incluindo o texto, referências bibliográficas e as figuras, grá-
ficos e tabelas) não deve ultrapassar as 10 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. 
O artigo de investigação original deve apresentar-se estruturado pela seguinte ordem: 
1.º Título; 2.º Resumo; 3.º Palavras-Chave; 4.º Introdução; 5.º Objetivo(s); 6.º Metodologia; 
7.º Resultados; 8.º Discussão dos resultados; 9.º Conclusões; 10.º Agradecimentos (facultativo); 
11.º Referências Bibliográficas; 12.º Figuras, gráficos, tabelas e respetivas legendas. 

1.º Título
O título do artigo deve ser o mais sucinto e explícito possível, não ultrapassando as 15 palavras. 
Não deve incluir abreviaturas. Deve ser apresentado em Português e em Inglês.
2.º Resumo
O resumo poderá ter até 300 palavras, devendo ser estruturado em Introdução, Objetivos, 
Métodos, Resultados e Conclusões. Deve ser apresentado em Português e em Inglês.
3.º Palavras-Chave 
Indicar uma lista por ordem alfabética com um máximo de seis palavras-chave do artigo. Deve 
ser apresentada em Português e em Inglês.
4.º Introdução 
A introdução deve incluir de forma clara os conhecimentos anteriores sobre o tópico a abordar 
e a fundamentação do estudo.
As abreviaturas devem ser indicadas entre parêntesis no texto pela primeira vez em que foram 
utilizadas.
As unidades de medida devem estar de acordo com as normas internacionais. 
As referências bibliográficas devem ser colocadas ao longo do texto em numeração árabe, 
entre parêntesis curvos. 
5.º Objetivo(s) 
Devem ser claros e sucintos, devendo ser respondidos no restante texto. 
6.º Metodologia 
Deve ser explícita e explicativa de todas as técnicas, práticas e métodos utilizados, devendo 
fazer-se igualmente referência aos materiais, pessoas ou animais utilizados e qual a referência 
temporal em que se realizou o estudo/pesquisa e a análise estatística nos casos em que se 
aplique. Os métodos utilizados devem ser acompanhados das referências bibliográficas cor-
respondentes.
Quando se reportarem investigações com humanos, é necessário indicar o uso do Consen-
timento Informado e a aprovação do projeto de investigação por uma Comissão de Ética. Os 
autores também devem indicar que os procedimentos experimentais estiveram de acordo com 
a Declaração de Helsínquia.No reporte de experiências com animais, é necessário indicar os 
cuidados utilizados para o tratamento dos mesmos.
7.º Resultados 
Os resultados devem ser apresentados de forma clara e didática para uma fácil perceção. Deve 
fazer-se referência às figuras, gráficos e tabelas, indicando o respetivo nome e número árabe e 
entre parêntesis. Ex.: (Figura 1). Não deverá ser excedido um limite de 6 representações no total 
de figuras, gráficos e tabelas. 
8.º Discussão dos resultados 
Pretende-se apresentar uma discussão dos resultados obtidos, comparando-os com 
estudos anteriores e respetivas referências bibliográficas, indicadas ao longo do texto através 
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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