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Na presente edição da Acta Portuguesa de Nutrição encontram-se 
publicados os resumos das comunicações e conferências apresentados 
no XV Congresso de Nutrição e Alimentação da Associação Portuguesa 
dos Nutricionistas. Este evento, uma referência no panorama nacional 
nesta área, contou com cerca de 60 palestrantes, 100 comunicações 
livres e 1500 congressistas.

Os resumos destas intervenções, que aqui se apresentam, refletem 
o dinamismo e a diversidade atuais das Ciências da Nutrição e o 
interesse que vai despertando na sociedade em que se inserem. 
Refletem igualmente a diversidade de formações de base de todos 
os intervenientes, revelando novamente o carácter muito eclético da 
área das Ciências da Nutrição.

Destacamos neste curto texto o papel dos órgãos de comunicação 
social na divulgação pública dos mais recentes avanços nesta área, tema 
aliás que foi objeto de uma interessantíssima e muito participada mesa 
neste Congresso. Como já foi amplamente comentado, a avalanche de 
novos dados que invade continuamente a literatura científica acaba por 
encontrar muitas vezes eco nos órgãos de comunicação generalistas, 
dada a grande notoriedade pública deste tema. E aqui o desafio é 
tremendo, uma vez que fica muitas vezes patente a dificuldade de 

transmitir de forma simples e inteligível um tipo de conhecimento 
científico que é quase sempre circunscrito a condições específicas 
e, por isso, difícil de generalizar. Esta generalização e a procura de 
respostas do tipo sim/não, ambição legítima do jornalista generalista, 
apresenta muitas dificuldades, exigindo deste uma cultura científica 
importante por forma a garantir a transmissão de uma informação 
correta e, ao mesmo tempo, útil para todos. Este é um desafio também 
para os profissionais e para os investigadores, exigindo-lhes não só uma 
atualização permanente de conhecimentos como uma capacidade de 
comunicação impecável. Só desta forma podemos garantir que o centro 
da informação de referência na área das Ciências da Nutrição não se 
desloque para locais de menor credibilidade científica, não raramente 
ao sabor de modas, convicções e até interesses comerciais que nada 
têm que ver com ciência.

Por fim, e tal como já fizemos anteriormente, convidamos toda a 
comunidade para o próximo Congresso de Nutrição e Alimentação, 
o XVI, que terá lugar em Lisboa em maio de 2017.

Nuno Borges
Diretor da Acta Portuguesa de Nutrição

E.EDITORIAL
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Portuguese population is ageing and little is known about the nutritional status of the elderly. Moreover, the 
scarce available data reveals that health professionals as well as caregivers may benefit from advanced knowledge on nutrition.
OBJECTIVES: Nutrition UP 65 aims (1) to improve knowledge regarding Portuguese older adults’ nutritional status (specifically 
on undernutrition, sarcopenia, frailty, obesity, hydration and vitamin D) and (2) to empower health professionals and caregivers 
when dealing with older adults’ nutritional status.
METHODOLOGY: A cluster sampling approach was used, representing Portuguese older adults’ population structure according to age, 
sex, education level and regional area (NUTS II). Socio-demographic, clinical and anthropometric data were collected. Hydration and 
vitamin D status was assessed. Health professionals and caregivers received educational sessions regarding nutrition in the elderly.
RESULTS: Data on 1500 older adults were gathered from December 2015 to June 2016. Results will be disseminated nationally 
and internationally.
CONCLUSIONS: Nutrition UP 65 project findings will provide an evidence-based solution for implementing nutritional guidelines to 
monitor the nutritional status of Portuguese elderly. Health professionals and caregivers will become more qualified to respond 
to nutrition-related health problems.

KEYWORDS
Nutritional knowledge, Nutritional status, Nutrition UP 65, Older adults

RESUMO
INTRODUÇÃO: A população portuguesa está a envelhecer e pouco se sabe sobre o estado nutricional dos idosos. Além disso, os 
escassos dados disponíveis revelam que os profissionais de saúde, bem como os cuidadores, poderão beneficiar de conhecimentos 
avançados sobre nutrição.
OBJETIVOS: Nutrition UP 65 tem como objetivos (1) melhorar o conhecimento sobre o estado nutricional dos idosos portugueses, 
especificamente sobre o estado de desnutrição, de sarcopenia, de fragilidade, de obesidade, de hidratação e de vitamina D, e (2) 
capacitar profissionais de saúde e cuidadores para lidarem com o estado nutricional das pessoas idosas.
METODOLOGIA: Foi utilizado um método de amostragem por clusters, representando a estrutura populacional dos idosos portugueses 
para a idade, o sexo, o nível de escolaridade e a área regional (NUTS II). Recolheram-se dados sociodemográficos, clínicos e 
antropométricos, sobre o estado de hidratação e de vitamina D. Os profissionais de saúde e cuidadores receberam sessões 
educativas sobre nutrição para pessoas idosas.
RESULTADOS: Recolheram-se dados sobre 1500 pessoas idosas, de dezembro de 2015 a junho de 2016. Os resultados serão 
divulgados a nível nacional e internacional.
CONCLUSÕES: Os dados do Projeto Nutrition UP 65 fornecerão evidência científica para a implementação de diretrizes nutricionais 
para monitorar o estado nutricional dos idosos portugueses. Os profissionais de saúde e cuidadores ficarão assim mais qualificados 
para responder a problemas de saúde relacionados com a nutrição.

PALAVRAS-CHAVE
Conhecimento nutricional, Estado nutricional, Nutrition UP 65, Idosos
 

NUTRITION UP 65 – NUTRITIONAL
S TR ATEG I E S  FAC I N G  A N  O LD E R 
DEMOGRAPHY: FRAMEWORK AND 
METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS
NUTRITION UP 65 – ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS PARA 
UMA DEMOGRAFIA ENVELHECIDA: ENQUADRAMENTO E 
CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
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A.O.

INTRODUCTION
Recent estimates show that the number of people over 
60 is expected to double by 2050. In Portugal, data from 
the last national statistics showed Portuguese population 
aged 65 years and older represents circa 19% (1). Ageing 
of the world population is a dividend for all the investment 

that has been made in health (2). This successful trend 
is now a challenge and a reason for concern as major 
societal changes are required in order to reduce the burden 
associated with major diseases in adulthood (2).
Nutritional status has been identified as one of the most 
important modifiable factors determining health and 



 9

function in older people (3). Despite the alarming data released during 
the last decade on the negative influence of nutritional disorders in the 
health status of the older population, prevalence of undernutrition is still 
very high in Europe (4, 5). In Portugal, data from a systematic sample 
of patients admitted to six hospitals showed that undernutrition affects 
approximately one in three patients on admission. Undernutrition is a 
prognostic factor associated with higher morbidity, mortality and costs 
of care, and older age is an indubitable risk factor for undernutrition (6). 
Consequently, it is necessary to implement and standardize protocols 
for assessment and monitoring of older adults’ nutritional status in 
Portuguese primary health care institutions. 
To worsen this scenario, current trends indicate that the prevalence 
of obesity and two late life syndromes, sarcopenia and frailty, are also 
increasing in this age group, reaching unprecedented figures (7-9). 
Less evident nutrition status disorders are also of concern in this age 
group. Nutrition UP 65 looked into other priority areas, such as vitamin 
D deficiency and hydration.
Due to the physiology of aging and other individual factors, older adults 
produce less vitamin D in their skin than younger people, and they 
also spend less time in the sun; therefore they have an increased 
risk of vitamin D deficiency. Data from European populations report 
a prevalence of vitamin D deficiency up to 40% (10). In Portugal, 
studies on calcidiol serum levels of hospitalized patients also found 
high frequencies of vitamin D deficiency. Moreover, as age increases 
so does vitamin D deficiency (11). However, no population studies 
exist on the prevalence of these issues, particularly in the community 
or care institutions, so this study will give an innovative and important 
contribution to overcome this lack of data.
Dehydration is also a frequent condition among elderly people, leading 
to a number of medical conditions. Despite the lack of data on hydration 
status of older people in Portugal, the assessment of fluid intake in a 
representative sample of Portuguese adult population has shown a low 
intake of fluids by the older subjects, particularly elderly men that reported 
a fluid intake 51% lower than the recommended intake (12). In the rest 
of Europe data on elderly’s hydration status are also scarce. However, 
the difference between their fluid intake and current recommendations 
show this group is exposed to dehydration, especially the very old ones 
(13, 14) and those who are institutionalized (15).
The current socio-economic situation in countries experiencing 
an economic crisis such as Portugal, leads us to predict that the 
prevalence and consequences of the above mentioned nutritional 
disorders is increasing (16) and will increase in the forthcoming years. 
Moreover, the Portuguese seem to have low nutrition knowledge as well 
as inadequate food habits which is a challenge for the improvement 
of the nutritional status of the population (17). 
In Portugal, the first courses on Gerontology appeared just a little 
more than a decade ago so there are few highly specialized health 
professionals targeted at the elderly (18). Additionally, university 
students seem to be more interested in working with other age groups 
than with older adults (19). Another key point is that only one of the 
Portuguese medical schools has a compulsory module on nutrition 
(“Nutrition and metabolism”); the others have nutritional knowledge 
scattered among other disciplines or enable it as an optional discipline, 
from among many others. 
Maybe due to this fact, hospital records usually contain little information 
about the nutritional status of patients (20). So, the empowerment on 
nutrition of health professionals in representative areas of the whole 
country, including rural areas is a pressing need. Besides that, it is 
essential that older adults and their caregivers (formal or informal) 
are able to recognize early signs of malnutrition by themselves, as 

well as the utility of preventive and therapeutic approaches. The 
improvement of their nutritional status and their knowledge on healthy 
nutrition will help to prevent major nutritional problems and nutrition 
related disabilities.
This project expects to improve the aforementioned nutritional 
disorders through the enhancement of competencies and skills of 
health professionals and of caregivers on dealing with older adults’ 
nutrition status. This will result in a better nutritional health care in 
Portuguese health centres and hospitals, with expected health gains 
and lower costs results.

OBJECTIVES
Nutrition UP 65 is framed with the goal of reducing nutritional 
inequalities in the Portuguese older population. 
The project intends to improve the knowledge on Portuguese older 
adults’ nutritional status, specifically on undernutrition, sarcopenia, 
frailty, obesity, hydration and vitamin D status. Through outcomes of 
research data, multidisciplinary education programmes focused on 
nutrition, tailored to the Portuguese older adults will be developed. 
The second objective is focused on the empowerment of health 
professionals on dealing with older adults’ nutritional status. This 
project aims to achieve high quality multidisciplinary and continuous 
care of older adults and at the organizational level, a good performance 
of the public health system.

METHODOLOGY
Two different target groups were constituted to achieve these two 
specific objectives.

1. Older adults’ nutritional status:
Using a cluster sampling approach, study sample is composed of 1 500 
older adults representing Portuguese older adults population structure 
according to age, sex, education level and country regional area (1).
The study protocol was approved by National Commission for Data 
Protection and by the Ethical Committee from the department of 
“Ciências Sociais e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto”. All the participants or their legal guardians provided a written 
informed consent.
Information was collected about cognitive status (21, 22), socio-
demographic data (age, sex, education, present or previous 
occupation, cohabitation), life styles (physical activity (23), tobacco and 
alcohol use); adhesion to the Mediterranean Diet (24); nutritional status: 
anthropometry (weight, height, waist circumference, mid acromial-
radial and calf circumferences, triceps skinfold); functional indicators 
(hand grip strength and gait speed); Mini-Nutritional Assessment - Short 
Form (25, 26); frailty (8); vitamin D status (serum 25(OH)D (calcidiol)); 
and hydration status (24 hour urine volume, osmolality and density).
Data was collected by previously trained nutritionists. A database was 
anonymously organized for analysis.

2. To develop food and nutrition educational programs:
At the level of primary health care, health units were identified 
according to regional areas and a randomly selected sample of 
nationwide hospitals and health units was targeted. Approximately ten 
percent of health units in each regional area were invited to participate 
in the study. All professionals from the randomly selected institutions 
(physicians, nurses, nutritionists and dieticians) in contact with older 
adults were identified and were invited to participate in this course, 
named “Estratégias alimentares e nutricionais para pessoas idosas 
em contexto clínico” [Food and nutritional strategies for older persons 
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health and nutritional status of the population. Nutrition UP 65 is 
based on an older adults sample widely distributed by the Portuguese 
regions, allowing an accurate “portrait” of the “ageing country”. It will 
describe older population nutritional status according to regional area 
providing a better understanding on nutritional risk contrasts. This 
baseline nutritional status description will support evidence-based 
public action considering regional discrepancies. It will be possible 
to define regional set priorities for nutritional intervention at the level 
of primary health care, hospitals and community. 

Donor entity and research team
Nutrition UP 65 is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway 
through the EEA Grants. These funders contribute to reduce social 
and economic disparities in Europe as well as strengthen bilateral 
relations with beneficiary countries. The EEA Grants are managed by 
“Administração Central do Sistema de Saúde” through the “Programa 
Iniciativas em Saúde Pública”.
Portugal and Norway have a high proportion of older adults in their 
population, but have distinct sociodemographic profiles, structures 
for social support and nutrition surveillance systems; the access to 
health care by the elderly population is also very different between 
both countries. Norway spends more on caring for its elderly, has 
more formal long term care workers and has more models of services 
available to supply to elderly needs than Portugal.
The Nutrition UP 65 Portuguese team benefits from the good practices 
examples of Norway regarding support and social structures to the 
elderly population, nutrition surveillance, and training experiences to 
health professionals and caregivers.
On the other hand, Nutrition UP 65 foresees the exchange of 
professional experience between Portugal and Norway. This is very 
relevant, since both countries face common public health problems 
regarding nutrition in the elderly, specifically in relation to the high 
prevalence of obesity, but also as to nutritional inadequacy, namely 
of vitamin D. 
Furthermore, the absence of population-based studies assessing 
the hydration status is common to the two countries. So, both 
nations can benefit from the experience of assessing dehydration 
using more than one parameter and instrument, as well as from the 
results obtained, in order to validate instruments easily applicable at 
the population level.

RESULTS
Results of the Nutrition UP 65 project are being communicated within 
FCNAUP and professional associations of health workers (physicians, 
nutritionists, dieticians, nurses, and pharmacists). They will also be 
disseminated in appropriate media in all the country. Since Nutrition 
UP 65 is in line with the current NHP, Directorate-General of Health 
will be contacted and provided with project reports. Based on the 
project findings, nutritional guidelines for monitoring the nutritional 
status of the senior population will be proposed.
Results concerning the training of health professionals, such 
as effectiveness and trainees’ satisfaction, are being disclosed 
individually to the health professional as well in the respective healthy 
units. According to the extent and significance of the obtained results, 
medical schools will be presented with proposals on the inclusion of 
nutrition education in their curricula.
The Nutrition UP 65 website (www.nutritionup65.up.pt) will be 
kept active and updated in order to promote initiatives, results 
and to attract new partnerships and investment policies. It will be 
continuously restructured with information on the topic, serving as a 
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in a clinical setting]. This educational section consists in two sessions 
of four hours each.
This course was developed by “Faculdade de Ciências da Nutrição 
e Alimentação da Universidade do Porto” (FCNAUP) Nutrition UP 
65 team and confers one credit unit (European Credit Transfer 
System). The program focuses on older adults’ nutritional screening 
and assessment, nutrition support implementation, managing and 
monitoring. This course is given by accredited lecturers in each 
region. A final test is given and all participants receive a diploma.
Older adults, caregivers (formal and informal) and catering delivers 
are also receiving basic training in healthy nutrition, meal planning and 
food preparation. This educational program is conducted through a 
voluntary network of senior undergraduate students and alumni from 
FCNAUP, which was created to have nationwide coverage.
The candidates to the network must submit an enrolment form 
with their personal data, motivation, previous training and preferred 
locations for the training sessions. The selected candidates are then 
thoroughly informed on the procedures and receive project showcase 
materials (a letter from the coordination and a project description 
leaflet), to present to the organizations. The participant organizations 
are chosen by the volunteers themselves, which is a way of assuring 
the nationwide coverage, as well as the impact on the community 
of this activity and to create and endure sustainable bonds between 
the volunteers and participants.
Upon the organization’s acceptance and scheduling of the sessions, 
the volunteers receive educational materials (leaflets, posters, 
presentations). Once the sessions are completed, the volunteers 
must provide a signed declaration from the organization, together 
with a report stating the actions and themes that where addressed 
and the number of participants from each target audience, as well as 
a brief evaluation of the sessions, on which they can state the main 
difficulties and suggest improvements for future activities. 

Contribution of the project to reduce economic, social and 
geographic disparities
One of the strategic arms of Portuguese National Health Program 
(NHP) is the equity of access to health care, being mentioned that 
health inequalities affect the most vulnerable groups, in particular the 
older adults. It is well known that frail elders living in the community 
or institutionalized are at increased risk of nutritional disorders. Their 
nutritional disorders often go unrecognised and adversely affect their 
clinical outcomes. Nutrition UP 65 data will give clues for design and 
implementation of effective preventive public health strategies with 
expected health gains for this population group.
The representativeness of this older adults’ Portuguese sample 
according to age, sex, education level and country regional area (1), 
can be regarded as a strength. Additionally, all health professionals 
of the randomly selected institutions were invited to join the training 
program. According to the current NHP, the most aged areas (rural 
and south) have worse access to health specialty services, and 
probably this population has more health needs, including nutritionally 
related ones. In addition, the NHP mentions that investing in primary 
health care and community services for older adults reduces hospital 
admissions and costs, improving quality of life and disability-free life 
expectancy.
Results from two Portuguese Census (2001 and 2011) showed that 
our country emphasized the pattern of migration from the interior to 
the coastline and the population has been concentrating in major 
metropolitan areas of Lisbon and Porto (1, 27). This probably had 
impact on the access to the health care and consequently on the 
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support to the project stakeholders, namely health care institutions, 
health professionals, other caregivers or even the elderly themselves. 
Information will be organized into levels, according to audiences, in 
order to facilitate their access. Since a large part of the population 
may not be familiar with new technologies and may not have internet 
access, we have created a telephone line for giving support to all the 
interested in this project.
The present project will enable the creation of a network of health 
professionals in geriatrics. They can communicate through the 
website, exchanging experiences between themselves and with the 
research team.
The project will draw attention to awareness and knowledge of health 
professionals regarding nutritional problems, improving the general 
health care at regional, continental and insular national areas.

CONCLUSIONS
The international evidences together with the absence of data in 
Portugal reinforce the relevance of Nutrition UP 65 objectives. Their 
answers are of utmost importance for planning and implementing 
primary preventive strategies, as they have already been shown to 
be economically effective and to increase the awareness of health 
professionals to these issues.
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RESUMO
INTRODUÇÃO: A população idosa é particularmente suscetível a alterações do estado nutricional, nomeadamente ao desenvolvimento 
de desnutrição e de sarcopenia, que estão associadas a piores níveis de saúde. Por a maioria das pessoas idosas poder desenvolver 
estas condições em ambiente comunitário, o conhecimento da dimensão deste problema reveste-se da maior importância.
OBJETIVOS: Conhecer a frequência da desnutrição e a coexistência desta com a sarcopenia e com a obesidade sarcopénica numa 
população de idosos que vive na comunidade.
METODOLOGIA: Foi efetuado um estudo de desenho transversal em pessoas idosas que frequentavam os centros de dia e de convívio de 
Paços de Ferreira. Avaliou-se o estado nutricional através do Mini Nutritional Assessment e da antropometria (peso, estatura, perímetros 
do braço e geminal e prega cutânea tricipital). A capacidade funcional foi quantificada pela avaliação da força de preensão da mão e da 
velocidade da marcha. A sarcopenia foi identificada de acordo com os critérios do Consenso Europeu para a Definição e Diagnóstico 
de Sarcopenia. Quando os participantes apresentaram simultaneamente obesidade (avaliada pelo Índice de Massa Corporal), foram 
classificados como tendo obesidade sarcopénica. A associação entre as variáveis estudadas e sarcopenia, obesidade sarcopénica 
e a desnutrição foi quantificada através do cálculo do odds ratio e intervalos de confiança a 95%. Recorreu-se à regressão logística 
para a análise da associação entre desnutrição e sarcopenia, ajustada para o sexo e idade.
RESULTADOS: Foram avaliados 337 idosos, dos quais 2,1% estavam desnutridos e 31,8% em risco de desnutrição, 51,7% apresentava 
obesidade e 15,1% sarcopenia. No grupo de sarcopénicos, 3,9% estavam desnutridos e 41,2% encontravam-se em risco de desnutrição. 
Das pessoas idosas identificadas com obesidade sarcopénica, 37,5% estavam simultaneamente em risco de desnutrição. Após ajuste 
para o sexo e para a idade, a presença de sarcopenia estava associada com o aumento da probabilidade de desnutrição.  
CONCLUSÕES: O risco de desnutrição, a sarcopenia e a obesidade foram condições muito prevalentes e que coexistem numa proporção 
significativa de idosos. No grupo com obesidade sarcopénica, 37,5% estava simultaneamente em risco de desnutrição. 

PALAVRAS-CHAVE
Desnutrição, Idosos, Obesidade sarcopénica, Risco de desnutrição, Sarcopenia

ABSTRACT
INTRODUCTION: Older adults are particularly susceptible to changes in nutritional status, including the development of undernutrition 
and sarcopenia, which are associated with worse health status. Because elders can develop these conditions in a community 
environment, knowledge of the extent of this problem is of the utmost importance.
OBJECTIVES: To know the frequency of undernutrition and to quantify the coexistence with sarcopenia and sarcopenic obesity in 
community dwelling older adults.
METHODOLOGY: A cross sectional study was performed in older adults attending day centers. Nutritional status was evaluated through 
the Mini Nutritional Assessment and anthropometry (weight, height, arm and germinal girts and triceps skinfold). Functional capacity 
was quantified by assessment of hand grip strength and gait speed. The sarcopenia was identified according to the criteria of the 
European Consensus of Definition and Diagnosis of Sarcopenia. When participants simultaneously presented obesity (identified by 
BMI), they were classified as presenting sarcopenic obesity.
The association between the studied variables and sarcopenia, sarcopenic obesity and undernutrition was quantified by calculating 
the odds ratios and 95% confidence intervals. Logistic regression models were conducted to analyze the association between 
undernutrition and sarcopenia, adjusted for sex and age.
RESULTS: Three hundred and thirty seven older adults were evaluated, from which 2.1% were undernourished, 31.8% were at risk of 
undernutrition, 51.7% were obese and 15.1% had sarcopenia. From the sarcopenic group, 3.9% were undernourished and 41.2% 
were at risk of undernutrition. Of the older people identified with sarcopenic obesity, 37.5% were at risk of undernutrition. The 
presence of sarcopenia, after adjusting for gender and age, was shown to be associated with increased likelihood of undernutrition.
CONCLUSIONS: Undernutrition risk, sarcopenia and obesity were highly prevalent conditions, which coexist in a significant proportion 
of older adults. From those with sarcopenic obesity 37.5% were simultaneously at risk of undernutrition. 

KEYWORDS
Undernutrition, Elderly, Sarcopenic obesity, Undernutrition risk, Sarcopenia
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INTRODUÇÃO
A sarcopenia é uma síndrome caracterizada pela progressiva e 
generalizada perda de massa e de força muscular esquelética com risco de 
incapacidade física e consequente aumento do risco de quedas, fraturas 
e morte (1). Embora esteja associada ao processo de envelhecimento, 
a sarcopenia é uma causa importante de perda da independência e da 
diminuição da qualidade de vida em pessoas idosas (2). O aparecimento 
de doenças agudas ou crónicas pode acelerar a perda de massa muscular, 
existindo forte evidência de que as consequências da sarcopenia e da 
obesidade se intensificam mutuamente (2). 
Contudo, a obesidade sarcopénica é uma condição de difícil diagnóstico, 
a menos que exista perda de força muscular evidente. A combinação 
de obesidade com a atrofia e a redução da força muscular pode estar 
associada a riscos de saúde acrescidos como a diminuição da capacidade 
funcional, o aumento do risco de incapacidade, o aumento da frequência 
de doenças crónicas, o aumento do risco de fragilidade, de quedas e 
perda de independência e o aumento da mortalidade (3, 4). Stephen WC 
et al (5) identificou, no seu estudo com idosos, um risco cardiovascular 
23% superior no grupo com obesidade sarcopénica em relação aos 
grupos que apresentavam apenas obesidade ou sarcopenia. Acresce o 
facto de estas condições serem potencialmente evitáveis e reversíveis. 
Num estudo realizado em ambiente hospitalar (6) foi possível identificar 
15,1% de pacientes simultaneamente desnutridos e sarcopénicos, mas 
também que a sarcopenia existia em indivíduos que não se encontram 
desnutridos. Tendo em conta que tanto a desnutrição como a sarcopenia 
estão associadas a piores prognósticos e evolução clínica e também ao 
aumento do tempo de hospitalização, estes dados reforçam a importância 
da avaliação da sarcopenia, como procedimento de rotina, em conjunto 
com a avaliação da presença da desnutrição em ambiente hospitalar. Pelo 
facto de a maioria das pessoas idosas poder desenvolver estas condições 
em ambiente não hospitalar, a sua identificação precoce reveste-se da 
maior importância. De acordo com o nosso conhecimento, a dimensão 
deste problema não foi estudada entre nós, pelo que o aumento do seu 
conhecimento se reveste da maior importância. 

OBJETIVOS
O presente estudo teve como objetivos conhecer a frequência da 
desnutrição e também a coexistência da desnutrição com a sarcopenia 
e com a obesidade sarcopénica numa população de pessoas idosas que 
frequentam centros de dia e de convívio. 

METODOLOGIA
Realizou-se um estudo de desenho transversal nos 12 centros de dia 
e de convívio do concelho de Paços de Ferreira. Definiram-se como 
critérios de inclusão a idade igual ou superior a 65 anos e a obtenção 
do consentimento informado assinado. Não participaram no estudo os 
idosos que estavam ausentes nos dias em que as avaliações foram 
efetuadas, não tendo existido recusas. A amostra é constituída por 337 
idosos que correspondiam a 79,7% do total de inscritos nos centros de 
dia e de convívio do concelho de Paços de Ferreira.
Para a avaliação antropométrica fez-se a medição do peso (P), da 
estatura (E), dos perímetros do braço (PB) e geminal e da prega cutânea 
tricipital (PCT), tendo sido adotados procedimentos padronizados (7). Nas 
situações em que não foi possível fazer as medições, foram utilizadas 
fórmulas para estimativa do peso (8) e da estatura (9).
O cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), através da fórmula: IMC 
= P(Kg)/E2(m), permitiu a classificação em: magreza grau I (IMC≥17,00 
e ≤18,49), normal (IMC≥18,50 e ≤24,99), pré-obesidade (IMC≥25,00 
e ≤29,99), obesidade grau I (IMC≥30,00 e ≤34,99), obesidade grau II 
(IMC≥35,00 e ≤39,99) e obesidade grau III (IMC≥40,00) (10). O cálculo 

da circunferência muscular do braço (CMB) através da fórmula CMB = 
PB – (π x PCT) serviu para estimar a massa magra corporal, tendo sido 
classificada de acordo com os percentis sugeridos no NHANES III, em 
que se são considerados desnutridos os que se encontram no percentil 
≤10 (11,12). Para avaliar a presença de desnutrição, recorreu-se à versão 
completa do Mini Nutritional Assessment (MNA) (13).
A força de preensão da mão (FPM) foi avaliada pelo dinamómetro Jamar 
(14) e recorreram-se a dados de referência para a sua classificação 
(15), tendo sido considerado boa força muscular quando o valor se 
situasse acima do percentil cinco para a idade e sexo. 
A velocidade da marcha foi avaliada com um cronómetro, segundo a 
recomendação do painel de especialistas do International Academy on 
Nutrition and Aging Task Force (IANA) que preconiza um percurso de 
4 metros com o ponto de corte de 0,8 m/s a um ritmo normal, dando 
indicação do risco de efeitos adversos. Os indivíduos que demoraram 
até 5 segundos, inclusive, para percorrer os 4 metros, foram 
classificados como boa performance física (PF); os que demoraram 
mais do que 5 segundos foram classificados como baixa PF (16).
Identificou-se a presença de sarcopenia segundo o Consenso Europeu 
para a Definição e Diagnóstico de Sarcopenia de 2010 (1), em que 
a existência de dois critérios: baixa massa muscular + baixa força 
muscular ou baixa PF, permitem identificar esta condição. Quando 
apresentaram simultaneamente obesidade, considerando o critério 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) do IMC≥30 Kg/m2, foram 
classificados com obesidade sarcopénica. 
A recolha dos dados foi efetuada sempre pela mesma investigadora. 
O protocolo obteve parecer favorável da Comissão de Ética da 
Universidade do Porto (05/CEUP/2013).
Fez-se a análise das frequências e usou-se a prova de Kolmogorov 
Smirnov para determinar a normalidade da distribuição. A prova 
do Qui-Quadrado de Mantel Haesnzel foi utilizada para identificar 
associações entre as variáveis e o coeficiente de Spearman para 
avaliar a correlação entre as variáveis com distribuição não normal. A 
associação entre o sexo, idade, IMC, FPM, PF, sarcopenia, obesidade 
sarcopénica e a desnutrição foi quantificada através do cálculo do 
odds ratio e intervalos de confiança a 95%. Recorreu-se à regressão 
logística para a análise da associação entre desnutrição e sarcopenia, 
ajustada para o sexo e idade. Os valores de p<0,05 foram considerados 
com significado estatístico. Analisaram-se os dados recorrendo ao 
programa SPSS, versão 20 da IBM Corporation.
 
RESULTADOS
A presente amostra é constituída maioritariamente por mulheres 
(78,3%), sendo as idades predominantes as compreendidas entre os 
70-84 anos (Tabela 1). Após a aplicação do MNA, verificou-se que 7 
(2,1%) estavam desnutridos e 107 (31,8%) se encontravam em risco 
de desnutrição. A categorização do IMC permitiu identificar obesidade 
em 51,7% dos participantes. Apresentaram baixa FPM, 5,7% das 
mulheres e 8,2% dos homens. Do total de participantes com baixa 
FPM, estavam desnutridos ou em risco de desnutrição 66,6% das 
mulheres e 83,3% dos homens. Encontrou-se uma elevada proporção 
de pessoas idosas com baixa PF (84,6%). Todos os desnutridos e 
97,2% dos que estavam em risco de desnutrição apresentaram baixa 
PF, embora se tenham verificado resultados similares em 78% dos que 
se encontravam com estado nutricional normal.
Na Tabela 2 é possível observar que nesta amostra, 15,1% das pessoas 
idosas apresentaram sarcopenia e que 28,6% dos desnutridos e 19,6% 
dos que estavam em risco de desnutrição apresentaram sarcopenia, 
tendo 28 (12,6%) indivíduos com estado nutricional normal pelo MNA 
também sido classificados como sarcopénicos. 
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Do total dos sarcopénicos apenas 3,9% foram classificados pelo 
MNA como desnutridos e 41,2% em risco de desnutrição. Nenhum 
desnutrido e apenas 2,8% dos que estavam em risco de desnutrição 
apresentava obesidade sarcopénica. Do total dos classificados com 
obesidade sarcopénica, 37,5% estavam em risco de desnutrição, 
tendo sido os restantes idosos classificados com estado nutricional 
normal pelo MNA (Tabela 2).
A análise univariável (Tabela 3) permitiu observar que o sexo e a 
presença de obesidade sarcopénica não têm associação com a 

desnutrição avaliada pelo MNA. A capacidade funcional avaliada 
através da FPM também não estava associada com a existência de 
desnutrição e o risco de desnutrição. Com recurso à regressão logística 
(Tabela 4), foi possível observar que à medida que a idade aumenta, 
a probabilidade de desnutrição também aumenta, mesmo quando 
ajustada para o sexo e para a presença de sarcopenia. A presença de 
sarcopenia, após ajuste para o sexo e para a idade, também estava 
associada com o aumento da probabilidade de desnutrição. 
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Caracterização da amostra e classificação do estado nutricional pelo MNA

Tabela 1

DESNUTRIDO n (%) RISCO DE
 DESNUTRIÇÃO n (%)

ESTADO NUTRICIONAL 
NORMAL  n (%)

TOTAL 
n (%) p

N total 7 (2,1) 107 (31,8) 223 (66,2) 337

Sexo

Feminino 6 (85,7) 83 (77,6) 175 (78,5) 264 (78,3) 0,876

Masculino 1 (14,3) 24 (22,4) 48 (21,5) 73 (21,7)

Idade (anos)

65-69 1 (14,3) 12 (11,2) 44 (19,7) 57 (16,9) 0,001

70-79 3 (42,9) 39 (36,4) 115 (51,6) 157 (46,6)

80-84 2 (28,6) 28 (26,2) 43 (19,3) 73 (21,7)

≥85 1 (14,3) 28 (26,2) 21 (9,4) 50 (14,8)

Centro 

Dia 6 (85,7) 52 (48,6) 81 (36,3) 139 (41,2) 0,006

Convívio 1 (14,3) 55 (51,4) 142 (63,7) 198 (58,8)

IMC (Kg/m2)

17,0-18,49 0 (0,0) 1 (0,9) 0 (0,0) 1 (0,3) 0,004

18,5-24,99 4 (57,1) 21 (19,6) 18 (8,1) 43 (12,8)

25,0-29,99 3 (42,9) 35 (32,7) 81 (36,3) 119 (35,3)

30,0-34,99 0 (0,0) 29 (27,1) 74 (33,2) 103 (30,6)

35,0-39,99 0 (0,0) 17 (15,9) 42 (18,8) 59 (17,5)

≥40,0 0 (0,0) 4 (3,7) 8 (3,6) 12 (3,6)

CMB a

≤P10 3 (42,9) 24 (22,4) 39 (17,5) 66 (19,6) 0,396

>P10 <P85 4 (57,1) 72 (67,3) 158 (70,9) 234 (69,4)

≥P85 0 (0,0) 11 (10,3) 26 (11,7) 37 (11,0)

FPM b

≤P5 2 (28,6) 13 (12,1) 6 (2,7) 21 (6,2) <0,001

>P5 5 (71,4) 94 (87,9) 217 (97,3) 316 (93,8)

Performance Física 

Baixa 7 (100,0) 104 (97,2) 174 (78,0) 285 (84,6) <0,001

Boa 0 (0,0) 3 (2,8) 49 (22,0) 52 (15,4)

CMB: Circunferência Muscular do Braço           
FPM: Força de Pressão da Mão                         
IMC: Índice de Massa Corporal
MNA: Mini Nutritional Assessment
a ≤P10-baixa; >P10 e <P85-normal; ≥P85- excessiva  |  b ≤P5 –baixa; >P5 –normal
Os valores percentuais poderão não totalizar os 100% devido aos arredondamentos

Sarcopenia, obesidade sarcopénica e classificação do estado nutricional pelo MNA

Tabela 2

DESNUTRIDO n (%) RISCO DE
 DESNUTRIÇÃO n (%)

ESTADO NUTRICIONAL 
NORMAL  n (%)

TOTAL 
n (%) p

7 (2,1) 107 (31,8) 223 (66,2) 337

Sarcopenia

Ausência 5 (71,4) 86 (80,4) 195 (87,4) 286 (84,9) 0,148

Presença 2 (28,6) 21 (19,6) 28 (12,6) 51 (15,1)

Obesidade Sarcopénica

Ausência 7 (100) 104 (97,2) 218 (97,8) 329 (97,6) 0,873

Presença 0 (0,0) 3 (2,8) 5 (2,2) 8 (2,4)

MNA: Mini Nutritional Assessment
Os valores percentuais poderão não totalizar os 100% devido aos arredondamentos
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A avaliação do estado nutricional pelo MNA permitiu identificar 2,1% dos 
idosos como desnutridos e 31,8% em risco de desnutrição. A frequência 
de desnutrição de 2,1% foi semelhante à descrita nos lares e nos centros 
de dia de Torre de Moncorvo, de 2,2%. Já a de risco de desnutrição 
(31,8%) foi superior aos 8,4% previamente relatados (17).
Uma elevada proporção de pessoas idosas apresentava sarcopenia 
(15,1%). Sabe se que a prevalência desta condição depende da definição 
utilizada, podendo variar de 5 a 13% entre os 60 e os 70 anos e de 
11 até 50% nos idosos com mais de 80 anos (1). Já Patel et al (18), 

num estudo na comunidade em 2013, reportaram uma prevalência de 
sarcopenia inferior, de 4,6% nos homens e de 7,9% nas mulheres. No 
estudo de Masanes F et al (19) realizado numa comunidade Espanhola, 
foi possível observar que a sarcopenia era mais prevalente nas mulheres 
(33%) do que nos homens (10%), o mesmo se verificando em outros 
estudos como o de Tichet J et al (20) realizado em utentes de centros de 
saúde em França, que mostrou uma prevalência de sarcopenia de 12,5% 
nos homens e de 23,6% nas mulheres. Os resultados encontrados no 
presente estudo foram inversos a estes, pois o sexo masculino apresentou 
uma frequência desta condição superior ao sexo feminino (38,4% dos 
homens versus 8,7% das mulheres). A inconsistência destes achados 
está provavelmente relacionada com a heterogeneidade dos métodos de 
avaliação da composição corporal, os critérios de diagnóstico utilizados, 
o desenho dos estudos e as características das amostras avaliadas.
Apesar de não haver um consenso na definição de obesidade sarcopénica, 
tem sido sugerido que está presente em menos de 10% da população 
idosa (21), o que está de acordo com os dados do presente trabalho, 
que mostrou uma frequência de 2,4%.
A coexistência da sarcopenia e da desnutrição foi avaliada em ambiente 
hospitalar no estudo de Sousa AS et al (6) onde se encontrou uma 
frequência de 15,1% de indivíduos entre os 18 e os 90 anos com a 
coexistência destas condições. No estudo prospetivo de Saka B et al 
(22), em lares, a prevalência encontrada foi de 39,3% e as 2 condições 
em conjunto mostraram estar associadas ao aumento da mortalidade a 
12 meses. Na presente amostra, foi possível verificar que mais de metade 
do total de idosos com sarcopenia tinha ausência de desnutrição, sendo 
apenas classificados como desnutridos 3,9% e em risco de desnutrição 
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Associação entre sexo, idade, IMC, FPM, PF, sarcopenia, obesidade sarcopénica e risco de desnutrição pelo MNA

Tabela 3

DESNUTRIDO OU 
EM RISCO n (%)

ESTADO NUTRICIONAL 
NORMAL  n (%) p ODDS RATIO

 (IC A 95%)

Sexo

Feminino 89 (78,1) 175 (78,5) 0,518 1 (referência)

Masculino 25 (21,9) 48 (21,5) 1,02 (0,59-1,77)

Idade (anos)

65-69 13 (11,4) 44 (19,7) <0,001 1 (referência)

70-79 42 (36,8) 115 (51,6) 1,24 (0,61-2,52)

80-84 30 (26,3) 43 (19,3) 2,36 (1,09-5,12)

≥85 29 (25,4) 21 (9,4) 4,67 (2,03-10,78)

IMC (Kg/m2) 

Normal* 26 (22,8) 18 (8,1) 0,001 1 (referência)

Pré-obesidade** 38 (33,3) 81 (36,3) 0,33 (0,16-0,66)

Obesidade*** 50 (43,9) 124 (55,6) 0,28 (0,14-0,55)

FPM

≤P5 15 (13,2) 6 (2,7) <0,001 1 (referência)

>P5 99 (86,8) 217 (97,3) 1,02 (0,59-1,77)

Performance Física

Baixa 111 (97,4) 174 (78,0) <0,001 1 (referência)

Boa 3 (2,6) 49 (22,0) 0,09 (0,03-0,32)

Sarcopenia

Ausência 91 (79,8) 195 (87,4) 0,048 1 (referência)

Presença 23 (20,2) 28 (12,6) 1,76 (0,96-3,22)

Obesidade Sarcopénica

Ausência 111 (97,4) 218 (97,8) 0,545 1 (referência)

Presença 3 (2,6) 5 (2,2) 1,18 (0,28-5,02)

FPM: Força de Pressão da Mão
IC: Intervalo de Confiança
IMC: Índice de Massa Corporal
MNA: Mini Nutritional Assessment
PF: Performance Física
* IMC≤24,99); ** IMC≥25 e ≤29,99); *** IMC≥30  

Associação entre o sexo, idade, sarcopenia e o risco de desnutrição 
(análise multivariada)

Tabela 4

ODDS RATIO (IC 95%) p

Sexo

Feminino 1 (referência)

Masculino 0,89 (0,48-1,63) 0,695

Idade (anos)

65-69 1 (referência)

70-79 1,23 (0,60-2,53) 0,566

80-84 2,48 (1,13-5,42) 0,023

≥85  4,69 (2,02-10,87) <0,001

Sarcopenia

Ausência 1 (referência)

Presença 1,97 (1,00-3,87) 0,049

IC: Intervalo de Confiança
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41,2% dos sarcopénicos. Apesar da diferença nos grupos etários e do 
local de estudo, também os resultados de Sousa et al (6) mostram que 
cerca de 40% do total de indivíduos com sarcopenia foram classificados 
com estado nutricional normal pelo MNA, o que demonstra a importância 
de serem avaliadas ambas as condições, quer se encontrem ou não  
hospitalizados.
Podem ser descritos alguns aspetos positivos e algumas limitações 
deste estudo. Como aspeto positivo, pode-se considerar a presumível 
representatividade da amostra pois foram avaliados 80% de todos os 
idosos que frequentavam os centros de dia e de convívio do concelho 
de Paços de Ferreira. Embora se trate de uma proporção elevada de 
participação, não dispomos de dados que nos permitam comparar 
as características dos participantes com as dos não participantes 
e, de assim, quantificar a eventualidade de existência de um viés de 
participação. Outro aspeto importante é que todas as avaliações foram 
efetuadas por uma única investigadora previamente treinada e sempre 
com recurso aos mesmos instrumentos, minimizando a possibilidade de 
erro de medição. O facto de ter sido utilizada a versão completa do MNA 
também traz vantagens na identificação de desnutrição.
Como fraquezas deste estudo, pode-se referir que a sua natureza 
transversal impossibilita a interpretação de qualquer relação causa efeito. 
A análise da evolução do estado nutricional e a sua associação com o 
aparecimento da sarcopenia, só seria possível em estudos prospetivos 
e com uma maior dimensão amostral. A utilização da avaliação 
antropométrica para determinação da massa magra e do IMC para a 
classificação da obesidade sarcopénica também pode ser reconhecida 
como uma limitação. Tratam-se de técnicas que não nos permitem 
determinar com exatidão a composição corporal, podendo induzir em 
erro a classificação como sarcopénico ou obeso.

CONCLUSÕES
O risco de desnutrição, a sarcopenia e a obesidade foram condições muito 
prevalentes e que coexistem numa proporção significativa de idosos. No 
grupo com obesidade sarcopénica, 37,5% estava simultaneamente em 
risco de desnutrição. 
Este estudo reforça a importância da avaliação da sarcopenia e da 
desnutrição como procedimentos de rotina nesta faixa etária.
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RESUMO
A Insuficiência Cardíaca pode ser causada por qualquer patologia que afete o coração e, consequentemente, condicione a sua função 
diastólica ou sistólica. Apesar das melhorias que se têm vindo a verificar em termos de prognóstico, os números são ainda preocupantes 
e a prevalência permanece elevada, sobretudo em idosos. O estado nutricional tem-se revelado intimamente relacionado com o desen-
volvimento e prognóstico desta patologia, verificando-se que um grande número de pacientes com Insuficiência Cardíaca avançada 
apresenta também desnutrição severa (caquexia cardíaca), associada a um aumento da morbilidade e da mortalidade. Por outro lado, a 
obesidade parece ter um efeito protetor nesta patologia, existindo numerosos estudos que comprovam a relação entre valores de Índice 
de Massa Corporal elevados e menor risco de mortalidade, quando comparados com indivíduos com valores de Índice de Massa Corporal 
mais baixos. No entanto, e apesar de ser o método mais utilizado para caracterizar o estado nutricional, o Índice de Massa Corporal não 
é um bom indicador da composição corporal no que respeita à distribuição de gordura, sendo este um fator fundamental a ser estudado 
nestes pacientes. Assim, para melhor compreender o papel do tecido adiposo na Insuficiência Cardíaca, é premente determinar o método 
que melhor se adequa à avaliação do estado nutricional destes pacientes e de que forma este pode influenciar o prognóstico da doença.

PALAVRAS-CHAVE
Composição corporal, Estado nutricional, Insuficiência Cardíaca 

ABSTRACT
Heart failure is a cardiovascular disease that may be caused by any condition that affects the heart and, consequently, impairs diastolic 
or systolic function. Despite the improvements that have been observed in terms of prognosis, the numbers are still alarming and the 
prevalence remains high, especially in the elderly. Among the many known risk factors, nutritional status has proved to be closely 
related to the development and prognosis of the pathology, verifying that a large number of patients with advanced heart failure also 
presents severe malnutrition (cardiac cachexia) associated with an increased morbidity and mortality. Moreover, obesity seems to have 
a protective effect in this condition, as there are several studies showing the relationship between higher Body Mass Index values and 
lower risk of mortality when compared to individuals with lower Body Mass Index . However, and despite being the most common method 
used to characterize the nutritional status, Body Mass Index  is not a good indicator of body composition as regards the distribution 
of body fat, which is a fundamental factor to be studied in these patients. Thus, in order to understand the role of fat in heart failure it 
is important to determine the best method to assess the nutritional status of these patients and how it may influence the prognosis. 

KEYWORDS
Body composition, Nutritional status, Heart failure
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INTRODUÇÃO
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as 
doenças crónicas não transmissíveis são responsáveis por 
36 milhões de mortes por ano, em todo o mundo, sendo 
a maior contribuição a das Doenças Cardiovasculares 
(DCV), que representam 48% dessas mortes (1). Segundo 
as European Cardiovascular Disease Statistics (ECDS) de 
2012, as DCV continuam a ser a principal causa de morte na 
Europa, responsáveis por cerca de 47% das mortes nesse 
ano (2). Em Portugal Continental, constituem, de igual forma, 
a principal causa de morte, atendendo à taxa de mortalidade 
padronizada por DCV, no mesmo ano, de 61,4 (3).

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma importante condição 
patológica, do grupo das DCV, considerada atualmente 
um grave problema de saúde pública à escala mundial. 
Estima-se que 26 milhões de indivíduos no mundo sofram 
de IC, dos quais cerca de 6 milhões são americanos e 
europeus (4). Dados do estudo EPICA (Epidemiologia 
da Insuficiência Cardíaca e Aprendizagem) apontam 
também para uma elevada prevalência de IC em Portugal, 
afetando 4,4% dos portugueses com mais de 25 anos, 
sem diferenças significativas entre géneros e com valores 
mais elevados na população idosa (5). 
 A Sociedade Europeia de Cardiologia define a IC como uma 
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síndrome, na qual os pacientes têm sintomas e sinais resultantes de uma 
anomalia na função ou na estrutura cardíaca (6). Apesar das melhorias no 
prognóstico, a taxa de mortalidade por IC é elevada (aproximadamente 
50% aos 5 anos de diagnóstico) (7). 
Entende-se por caquexia, a síndrome de desnutrição grave caracterizada 
por perda de massa muscular (MM), com ou sem perda de massa gorda 
(MG) (8). A MM constitui um indicador relevante, uma vez que a sua 
perda acelerada ou exagerada permite distinguir caquexia de perda 
de peso resultante apenas da diminuição da ingestão alimentar (9). 
Estima-se que a prevalência de caquexia, na fase avançada da IC, seja 
de 5-10%. Segundo estimativas de 2014, dos 745 milhões de indivíduos 
que constituem a população Europeia, cerca de 1,2 milhões sofrem 
simultaneamente de IC e de caquexia (10). Torna-se, pois, primordial 
assegurar uma alimentação cuidada e personalizada, com vista a evitar 
ou minimizar perdas nutricionais e de peso e, dessa forma, melhorar o 
prognóstico do doente com IC.
Relativamente à obesidade, caracteriza-se por uma acumulação 
excessiva de gordura e é definida, segundo a OMS, por um Índice 
de Massa Corporal (IMC) igual ou superior a 30 kg/m² (11). A par da 
obesidade, a hipercolesterolemia e a pressão arterial elevada são fatores 
de risco tradicionais de mortalidade na população em geral. No entanto, 
alguns estudos afirmam que estes fatores apresentam um efeito protetor 
em pacientes com IC avançada – epidemiologia reversa (12, 13). Este 
fenómeno, demonstrado em vários estudos realizados em pacientes 
idosos com IC, em que indivíduos obesos têm maior sobrevida quando 
comparados com indivíduos normoponderais (IMC 18,5-24,9 kg/m²), é 
designado “Paradoxo da obesidade” (14-20).
Face ao exposto, revela-se premente perceber qual o melhor método de 
avaliação da composição corporal nestes indivíduos, bem como estudar 
de que forma o estado nutricional pode influenciar o seu prognóstico.

Insuficiência Cardíaca
A IC pode ser causada por qualquer doença que afete o coração e, 
consequentemente, condicione a sua função diastólica ou sistólica (6). Por 
outras palavras, consiste na incapacidade do coração bombear sangue 
em quantidade suficiente para atender às necessidades do organismo.
Existem dois tipos de IC: com função sistólica deprimida (disfunção 
sistólica) e com função sistólica preservada (disfunção diastólica), sendo 
que o primeiro tipo caracteriza-se por diminuição da contratilidade 
cardíaca e da fração de ejeção e o segundo por hipertrofia ventricular, 
diminuição das câmaras do ventrículo e alterações na distensibilidade (6).
O diagnóstico de IC considera a presença de sinais (p.e. pressão 
jugular elevada, crepitações pulmonares e área de impulso apical 
deslocada), sintomas típicos (p.e. dispneia, edema maleolar e fadiga) e 
exames complementares de diagnóstico (ecocardiografia transtorácica, 
eletrocardiograma e dados analíticos) (6).
Existem várias comorbilidades associadas à IC, nomeadamente: angina, 
hipertensão arterial (HTA), diabetes mellitus, anemia, deficiência em ferro, 
insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crónica, apneia do sono 
e depressão, sendo que a maioria está associada ao agravamento 
do estado clínico, considerando-se fatores preditores de um fraco 
prognóstico. Por este motivo, o tratamento das comorbilidades assume 
um papel fundamental na prestação de cuidados aos pacientes com 
esta patologia (21).
Quanto aos fatores de risco, a HTA, a doença coronária e as doenças 
valvulares e do miocárdio são as principais causas de IC em Portugal, 
embora outros fatores, como a obesidade, a diabetes e o tabagismo 
concorram igualmente para o aparecimento da doença (22). 
Assim, é essencial que as recomendações para o diagnóstico e 
tratamento da IC sejam seguidas de forma rigorosa, sendo que diversos 

estudos realçam a influência do estado nutricional na progressão e no 
prognóstico da doença (8, 9, 23). 

Caquexia cardíaca 
A definição clínica de caquexia foi proposta pela Cachexia Society, em 
2006, com base na presença dos seguintes critérios: doença crónica 
subjacente e perda de peso involuntária de, pelo menos, 5%, em 12 
meses, ou IMC inferior a 20 kg/m² e mais do que três dos seguintes 
cinco parâmetros: 1) diminuição da força muscular, 2) fadiga, 3) 
anorexia, 4) baixo índice de massa livre de gordura (perímetro muscular 
do braço abaixo do percentil 10 para a idade e o sexo; índice de massa 
muscular esquelética < 5,45 e < 7,25 Kg/m2, respetivamente em 
mulheres e homens), 5) parâmetros analíticos alterados - marcadores 
inflamatórios (aumento de proteína C-reativa (> 5.0 mg/l) e/ou de 
interleucina 6 (> 4,0 pg/ml), anemia (hemoglobina < 12 g/dL), albumina 
sérica (< 3,2 g/dL) (9).
A caquexia é uma manifestação comum nos pacientes com IC e está, 
normalmente, associada a aumento da morbilidade e da mortalidade (9). 
As concentrações plasmáticas do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), 
responsável por esta síndrome, relacionam-se inversamente com o IMC 
em pacientes normoponderais, sendo mais elevadas em pacientes com 
perda de peso. Os efeitos biológicos do TNF-α, pertencente ao grupo 
das citocinas e segregado principalmente por macrófagos ativados 
em resposta a uma doença sistémica, incluem anorexia, pirexia, taxa 
metabólica aumentada e ativação imunitária (24).  
Habitualmente, o envelhecimento está associado a um declínio progressivo 
da taxa metabólica em repouso (1-2% por década, depois dos 20 anos de 
idade), ocorrendo dessa forma um desequilíbrio entre a ingestão calórica 
total e o dispêndio de energia (25). No entanto, na IC, a taxa metabólica 
em repouso pode ser responsável por um aumento do gasto energético 
diário até 70% (24). Este aumento pode dever-se a um acréscimo do 
consumo de oxigénio pelo miocárdio hipertrofiado, a um maior trabalho 
respiratório, à maior atividade do sistema nervoso simpático e ao estado 
febril frequente em pacientes com IC grave e infeções. Todos estes fatores 
contribuem para o aumento do metabolismo basal e, consequentemente, 
do gasto energético (21).
A fisiopatologia da caquexia na IC ainda não está completamente 
esclarecida, contudo, a anorexia e a consequente diminuição da 
ingestão alimentar, o comprometimento da absorção, o aumento do 
gasto energético basal e as alterações imunológicas e neuroendócrinas 
podem explicar o seu desenvolvimento (23, 26). 
Até à data não se conhece um tratamento específico para a caquexia mas 
sabe-se que a intervenção nutricional constitui uma parte essencial do 
tratamento, associando-se, em alguns casos, a exercícios de reabilitação, 
com o objetivo de atingir/manter um peso adequado (27).
 
Tratamento nutricional
Apesar de não existirem muitos estudos sobre recomendações 
nutricionais no tratamento da IC, alguns autores defendem que uma 
ingestão calórica de 28-35 kcal/kg/dia é segura e suficiente, seguindo 
as recomendações proteicas habituais para um adulto saudável (0,8 
a 1,0 g/kg/dia), exceto nos casos em que exista desnutrição ou má 
absorção (aumentando para 1,5 a 2,0 g/kg/dia), ou então naqueles em 
que ocorra insuficiência renal (diminuindo o aporte proteico, em função 
da taxa de filtração glomerular) (28). 
No que respeita aos micronutrientes em geral, as recomendações são 
idênticas às de um adulto saudável, salvaguardando os seguintes: sódio, 
magnésio, cálcio e vitaminas lipossolúveis (28). 
A ingestão excessiva de sódio é responsável pela retenção de líquidos, 
por sua vez causadora de edemas – sinal típico da IC, não existindo, no 
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entanto, consenso quanto aos valores recomendados nestes pacientes, 
os quais variam entre 2 a 3 g/dia (29).
A restrição hídrica nem sempre é necessária e depende da gravidade da 
IC. Normalmente recomenda-se uma ingestão de 1,5-2,0 L em pacientes 
com IC, não sendo, no entanto, claros os benefícios da restrição, por 
rotina, em todos os pacientes com sintomas ligeiros a moderados (6, 
10, 30). No caso das vitaminas lipossolúveis, pode existir necessidade 
de suplementação quando se verificar má absorção de gorduras, 
frequente em pacientes com caquexia (28). Para além das vitaminas, os 
ácidos gordos ómega 3 são uma boa opção, nestes casos, pelas suas 
propriedades anti-inflamatórias (28). Igualmente frequente, em situações 
de caquexia, é a diminuição da massa óssea, pelo que os níveis de cálcio, 
magnésio e vitamina D também devem ser monitorizados (28). 
No que concerne à via de administração, a alimentação oral é a mais 
indicada, mas nos casos em que não é possível fornecer, por esta via, 
a quantidade de alimentos recomendada, a sonda nasogástrica 
apresenta-se como uma alternativa. Em situações que obriguem 
a utilização da sonda por um período superior a quatro semanas, 
recomenda-se a gastrostomia endoscópica percutânea (31, 32). Se o 
trato gastrointestinal não estiver funcionante, será preferível recorrer a 
nutrição parentérica por acesso venoso central, uma vez que permite 
usar soluções concentradas hiperosmolares, em menores volumes (26).  
Mesmo com a administração de nutrição parentérica total e com 
estabilização do peso, nem sempre se consegue corrigir o problema 
subjacente, nem impedir a perda de MM, ou reverter as alterações 
metabólicas (9). Ainda assim, o papel da abordagem nutricional na 
progressão da doença é incontestável, com uma forte influência no 
prognóstico (9, 23).

“Epidemiologia Reversa” 
Estudos recentes demonstram que valores elevados de IMC (pré-
-obesidade e obesidade), de colesterol sérico e de pressão arterial, estão 
associados a um aumento da sobrevida na IC. Esta situação, que alguns 
autores têm vindo a tentar explicar, é designada “epidemiologia reversa” 
e ocorre em doenças como a IC, a insuficiência renal e o cancro (12,13).
A caquexia cardíaca está associada a um estado de inflamação, resultante 
da translocação de endotoxinas, devido a edemas na parede do intestino, 
levando ao aumento de produção de citocinas em indivíduos com IC. 
A ação destas citocinas sobre o sistema cardiovascular é responsável 
por inúmeros efeitos, nomeadamente, promoção da inflamação e perda 
gradual de MM, diretamente correlacionados com a gravidade da IC, 
os quais poderão explicar o desenvolvimento de desnutrição nestes 
pacientes. Assim, quanto mais debilitados nutricionalmente estiverem 
e quanto menor for o seu IMC, mais graves serão as consequências 
(12, 13, 33, 34). 
Outra explicação possível relaciona-se com os níveis aumentados de 
colesterol total, que podem significar maior reserva de lipoproteínas, 
as quais se ligam, de forma ativa, às endotoxinas, neutralizando-as 
ou removendo-as, eliminando o seu efeito prejudicial no processo de 
inflamação da IC (12, 13, 33, 34).
Assim, em pacientes com IC, quaisquer fatores aparentemente de, como 
a obesidade e a hipercolesterolemia, poderão exercer um efeito desejável 
sobre a longevidade a curto prazo, ao passo que as condições que são 
tradicionalmente consideradas protetoras a longo prazo, não têm efeitos 
benéficos nestes casos (12, 13, 33, 34).

Impacto da Obesidade e do “Paradoxo da Obesidade” 
Segundo a OMS, em 2014 mais de 1,9 bilhões de adultos no mundo 
tinham excesso de peso e, destes, mais de 600 milhões eram obesos (35).
A obesidade apresenta diversas comorbilidades, incluindo diabetes 

mellitus tipo 2, HTA, dislipidemia, apneia do sono, alguns tipos de cancro 
e, sobretudo, DCV (16), sendo que diversos estudos epidemiológicos 
mostram a forte relação entre valores de IMC elevados e aumento do 
risco e mortalidade por DCV (36-38). Relativamente à IC, estima-se 
que o risco aumenta 5% nos homens e 7% nas mulheres por cada 
aumento de 1 kg/m² no IMC (37). Sabe-se também que a duração 
da obesidade mórbida está diretamente associada à probabilidade de 
sofrer de IC (p <0,001) (38). 
De facto, a obesidade tem vários efeitos adversos na estrutura e função 
cardiovascular, sendo responsável por um aumento do volume total de 
sangue e do débito cardíaco que, em parte, é causado pelo aumento 
metabólico induzido pelo excesso de peso corporal (39). Devido 
ao aumento na pressão de enchimento e no volume ventricular, os 
pacientes obesos têm um risco acrescido de hipertrofia do ventrículo 
esquerdo, bem como de outras anomalias estruturais que conduzem 
ao aumento do risco de IC (40). À medida que a carga de trabalho 
aumenta, há um espessamento do miocárdio e, por vezes, o tamanho 
do próprio ventrículo também aumenta, resultando numa menor 
elasticidade (40).
Pensa-se, pois, que a atuação mais eficaz, a longo prazo, para as 
alterações hemodinâmicas e cardíacas estruturais associadas à 
obesidade, é uma perda de peso estruturada (38, 41). Na obesidade 
grau II e III, uma perda de peso resultaria na redução do volume de 
sangue circulante, do volume sistólico do ventrículo esquerdo e do seu 
trabalho sistólico (41). Contudo, apesar da associação entre obesidade 
e risco de DCV, diversos estudos têm demonstrado a existência de um 
paradoxo da obesidade, sugerindo que valores elevados de IMC (pré- 
-obesidade e obesidade) estão associados a um melhor prognóstico 
e, consequentemente, a uma menor taxa de mortalidade em pacientes 
com IC (14, 16-20). Uma análise do IMC e da mortalidade em pacientes 
internados com IC mostrou que, por cada aumento de 5 kg/m² do IMC, 
o risco de mortalidade diminui 10% (p < 0,001) (15).
Não existe, ainda, uma explicação concreta para este paradoxo, o que 
dificulta a definição da melhor estratégia de abordagem do peso dos 
pacientes com IC. Algumas teorias defendem que o tecido adiposo 
providencia reservas capazes de suportar as mudanças catabólicas 
sentidas na IC (16), além de produzir recetores solúveis de TNF-α, 
que podem ter um efeito protetor em pacientes obesos com IC aguda 
e crónica, ao neutralizar os efeitos biológicos adversos do TNF-α 
(41). No entanto, outros estudos sugerem que pacientes com maior 
quantidade de tecido adiposo têm uma sobrevida menor (19, 37, 
38). Segundo uma revisão de 2014, uma das muitas explicações 
para o paradoxo da obesidade, pode relacionar-se com as limitações 
associadas à utilização do IMC como instrumento de avaliação do 
estado nutricional (14).

Avaliação da composição corporal
A avaliação do estado nutricional através do IMC constitui um dos 
métodos mais utilizados na rotina clínica, dada a sua simplicidade. No 
entanto, este não avalia a composição corporal, nem a distribuição de 
gordura, sendo, por isso, um indicador limitado do estado nutricional (14). 
Outro método, frequentemente usado, é a avaliação por bioimpedância, 
que permite estimar diferentes compartimentos corporais, além 
de também ser um método simples, rápido, não invasivo e de 
resultados reprodutíveis e imediatos. No entanto, a bioimpedância 
apresenta limitações no que respeita à avaliação de indivíduos com 
IC, frequentemente desnutridos e com alterações hídricas, dado que 
a sua fiabilidade pode estar comprometida em casos de desnutrição, 
obesidade mórbida e alterações do estado de hidratação (edemas, 
ascite ou balanço hidroeletrolítico alterado), obrigando a especial 

INFLUÊNCIA DO ESTADO NUTRICIONAL NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
ACTA PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO 05 (2016) 18-22 | LICENÇA: cc-by-nc | http://dx.doi.org/10.21011/apn.2016.0504

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS NUTRICIONISTAS® | WWW.ACTAPORTUGUESADENUTRICAO.PT | ACTAPORTUGUESADENUTRICAO@APN.ORG.PT



 21

cuidado na interpretação dos resultados (42).
Um estudo com 344 pacientes com IC, acompanhados em 
ambulatório, cujo objetivo era avaliar a associação entre várias medidas 
de composição corporal (IMC, Prega cutânea tricipital (PCT) Perímetro 
da Cintura e Perímetro do Braço) e o risco de mortalidade por IC, 
mostrou que existe relação entre a PCT – método que estima a gordura 
subcutânea – e o prognóstico da IC (43). Pacientes que sobreviveram 
apresentaram uma PCT 10% superior à dos que morreram. Uma 
PCT de 20 mm foi observada em apenas 9% dos pacientes com IC 
que morreram durante o seguimento e em 22% das pessoas que 
sobreviveram (p=0,027) (43). Assim, os resultados do estudo sugerem 
que, embora o IMC seja um parâmetro antropométrico amplamente 
utilizado na prática clínica, a PCT é um melhor preditor de mortalidade 
em indivíduos com IC, tendo sido a única medida antropométrica 
realmente associada ao prognóstico da doença (43). Por outro 
lado, na análise multivariada de um estudo sobre o prognóstico de 
pacientes idosos com excesso de peso e com IC, nem o IMC nem 
a PCT apresentaram um valor preditivo independente (44), pelo que 
se considera serem necessários mais estudos nesta área, para obter 
conclusões consistentes. 
Para além das medidas de MG, as medidas de força muscular são 
igualmente importantes e tendem a ser esquecidas. No envelhecimento 
assim como na IC ocorrem alterações da composição corporal, 
nomeadamente perda de massa magra, que afeta inevitavelmente a 
força muscular (8, 45). 
A incapacidade funcional devida à perda de força muscular é um 
marcador relevante, comparativamente às mudanças da MM magra 
de forma isolada. Existem diversos estudos que demonstram que 
a força de preensão manual pode ser usada como uma técnica de 
avaliação nutricional. A dinamometria tem como princípio estimar a 
função do músculo-esquelético, sendo uma técnica não-invasiva, 
rápida e simples (45). 
Como a força muscular reduzida tem sido associada a um aumento do 
risco de morte por DCV, os investigadores do Prospective Urban and 
Rural Epidemiological (PURE) mediram a força de preensão manual 
de cerca de 140 mil adultos, em 17 países, com um dinamómetro de 
preensão manual, concluindo que, por cada perda de 5 kg na força de 
preensão manual, o risco de morte cardiovascular aumenta cerca de 
17% (46). Visto a IC se associar a uma diminuição da força muscular, 
este método pode ser uma forma prática de avaliar o risco de morte 
e DCV, auxiliando na prevenção e controlo das suas causas (46). 

CONCLUSÕES
As DCV são a principal causa de morte no mundo, inclusive em 
Portugal. Neste grupo inclui-se a IC, que se apresenta, igualmente, 
como uma patologia associada à redução da qualidade de vida e 
com uma taxa de mortalidade elevada, principalmente nos idosos.
A evidência científica sugere que o metabolismo energético 
desempenha um papel importante na fisiologia da IC, nomeadamente 
na caquexia cardíaca, característica destes pacientes. Apesar de não 
existir um tratamento específico, sabe-se que a intervenção nutricional 
é indispensável no tratamento da IC. 
Por outro lado, a obesidade tem-se revelado um fator protetor 
em pacientes com IC, apesar de ainda não estarem totalmente 
esclarecidos os mecanismos envolvidos. Considera-se que o paradoxo 
da obesidade deverá ser explorado no que concerne à sua validade 
preditiva para outros desfechos clínicos além da mortalidade, como 
sejam a qualidade de vida, as readmissões hospitalares, a capacidade 
funcional, entre outros.
Apesar das suas limitações, o IMC é o método mais utilizado para 

avaliar o estado nutricional. No entanto, a PCT (indicador da gordura 
corporal) e as medidas de força muscular (indicador da MM magra), 
têm surgido como métodos importantes na determinação do 
prognóstico da IC.
Assim, apesar de serem necessários mais estudos que considerem 
diferentes métodos de avaliação nutricional e estratégias terapêuticas, 
verifica-se que o estado nutricional constitui um marcador importante 
no desenvolvimento e progressão da IC, pelo que se revela 
fundamental proceder à sua correta avaliação, de forma a garantir 
uma alimentação cuidada e personalizada, minimizando-se perdas 
nutricionais e ponderais e melhorando o prognóstico e a qualidade 
de vida destes pacinetes. 
Não obstante, no que toca à alimentação, os estudos são ainda 
escassos e incidem maioritariamente no controlo de sódio e de 
líquidos, pelo que é necessário mais trabalho neste âmbito.
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NOVOS MITOS ALIMENTARES
Mitos que comemos
Pedro Carvalho1,2

1 Instituto Superior da Maia
2 Futebol Clube do Porto

Hoje em dia, dois dos temas mais quentes e que mais mitos suscitam são sem 
dúvida o leite e o glúten. Independentemente da opinião e crença de cada um, 
alguns factos sobre o leite e glúten são factuais:
• A qualidade do leite de hoje é substancialmente melhor do que há alguns 
anos atrás, com um controlo mais rigoroso quer da alimentação dos animais, 
quer dos resíduos de antibióticos e hormonas que poderão estar presentes, não 
existindo dados que justifiquem o excessivo alarmismo em volta destes temas;
• A evidência epidemiológica demonstra que o consumo de laticínios, particu-
larmente as suas versões magras e fermentadas - iogurte, queijo e kefir não 
são tão incrementadores do IGF-1 quanto o leite -, não aumenta o risco de 
cancro e parece mesmo ser protetora para cancro da bexiga, mama e coloretal;
• O componente mais incrementador do IGF-1 do leite é a sua proteína do soro, 
de modo que evitar o leite devido a este argumento e posteriormente consumir 
suplementos de whey protein não faz sentido;
• Independentemente da existência de doença celíaca ou de sensibilidade ao 
glúten não celíaca, a gliadina presente no glúten não consegue ser totalmente 
digerida, fazendo com que macropéptidos até 33 aminoácidos sejam absorvidos 
e possam ser um fator potenciador da permeabilidade intestinal;
• Para além de muitas patologias de foro autoimune beneficiarem da exclusão 
do glúten da alimentação, mesmo indivíduos saudáveis poderão minimizar a 
sua exposição ao glúten, até por existirem boas alternativas aos cereais (como 
a aveia) e às massas alimentícias (arroz, batata, batata doce e leguminosas). 
Dados os benefícios que os cereais integrais também possuem na alimentação, 
o pão poderia ser então o alimento mais “inocente” nesta equação, até pela sua 
pobreza em açúcar e gordura em comparação com tostas, bolos, bolachas e 
outros produtos similares.

O Papel da proteína na perda e manutenção de peso
Filipe Teixeira1

1 Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa

Nas últimas décadas a literatura tem apresentado alguma evidência no sentido 
de dietas mais altas em proteína poderem ser úteis no tratamento da obesidade, 
sobretudo pela sua capacidade de regular o peso corporal. Os mecanismos 
envolvidos, ainda que em parte desconhecidos, parecem intimamente ligados 
à modulação do metabolismo energético, apetite e ingestão calórica. Alguma 
evidência mais recente também parece sugerir esta abordagem como capaz de 
melhorar diversos fatores de risco cardiometabólicos. Apesar de vários estudos 
estudos de curta duração, devidamente controlados, mostrarem benefícios com 
o aumento da ingestão proteica, estudos de maior duração parecem produzir 
evidência limitada e contraditória. A dificuldade de adesão a este tipo de dieta 
parece ser um dos fatores primários nas discrepâncias encontradas, já que o 
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efeito benéfico parece correlacionar-se com o grau de adesão. Nesta breve 
revisão da literatura pretende-se discutir a evidência científica de forma crítica 
em relação a esta temática, assim como questões inerentes à sua adesão e 
possível vantagem metabólica.
 

PERIGOS QUÍMICOS E DOENÇAS METABÓLICAS
Contaminantes nos alimentos: quais são e o que sabemos?
Diogo Pestana1,2

1 Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto
2 Departamento de Bioquímica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Diariamente, estamos expostos a uma grande variedade de contaminantes, 
sobretudo através da alimentação, sendo quase impossível estar completa-
mente imune ao seu efeito. Efetivamente, os alimentos têm uma composição 
complexa, de que se salienta não só a diversidade de macronutrientes, micro-
nutrientes ou mesmo fitoquímicos, mas também de compostos com potencial 
tóxico. Estes contaminantes são muitas vezes tão ou mais determinantes para 
a nossa saúde, nomeadamente devido à sua atividade de alteradores endó-
crinos ou (pro)carcinogénicos, e associação com diversas doenças como o 
cancro, a doença metabólica ou do foro mental.
Podemos entender os contaminantes dum alimento, estratificado em três 
níveis: (1) Contaminantes presentes na matriz do alimento de forma não pre-
vista, não intencional (ex.: micotoxinas, metais pesados, poluentes que per-
sistem no ambiente e se acumulam nos alimentos - organoclorados). Variar a 
alimentação, retirar gorduras visíveis, ingerir peixe de mar, e evitar consumos 
elevados de carne, poderão constituir boas práticas para a diminuição da 
exposição; (2) Contaminantes formados durante o processamento culinário, 
normalmente envolvendo temperaturas elevadas, como é exemplo a fritura, 
o grelhado e o churrasco (ex.: aminas aromáticas heterocíclicas, acrilamida). 
O uso de diferentes estratégias, como o uso de marinadas e o consumo 
de alimentos ricos em fitoquímicos, poderá diminuir os riscos de exposição; 
(3) Contaminantes presentes em diferentes materiais de embalamento (ex.: 
bisfenol A (BPA) e ftalatos), que em determinadas condições migram para o 
alimento, nomeadamente quando usadas por períodos muito longos ou su-
jeitas a elevadas temperaturas.
No entanto, a literatura não é suficientemente robusta no que diz respeito a 
níveis de exposição seguros. Dessa forma, a prevenção deverá sempre ser um 
foco primário, evitando assim a exposição a muitos destes contaminantes. Por 
outro lado, a sua biomonitorização será igualmente essencial para juntamente 
com a avaliação da sua interação com as nossas próprias características, 
como a genética, fisiologia e epigenética, perceber o real impacto destes 
contaminantes na nossa saúde.
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O papel dos poluentes orgânicos persistentes na doença 
metabólica: da evidência às recomendações
Diana Teixeira1,2

1 Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto
2 Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve 

Fatores de origem ambiental utilizados em produtos de consumo diário ou 
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na indústria (por exemplo, em plásticos, detergentes, surfatantes, pesticidas 
e produtos químicos industriais) podem apresentar capacidade de alteração 
endócrina. Recentemente, foi destacado o papel de tóxicos ambientais com 
capacidade de alteração endócrina na etiologia da doença metabólica. Efetiva-
mente, mesmo em pequenas concentrações poluentes orgânicos persistentes 
(POPs) e compostos derivados do plástico que normalmente são acumulados 
no tecido adiposo (TA), têm a capacidade de causar danos graves na saúde, 
nomeadamente na homeostasia energética. 
Estudos recentes do nosso grupo permitiram ampliar o conhecimento sobre os 
efeitos dos POPs na saúde humana, realçando que os POPs armazenados no 
TA poderão ter um contributo mais importante do que o aumento da acumu-
lação de TA para o desenvolvimento de disfunção metabólica num contexto 
de obesidade. Mais ainda verificamos que a presença destes compostos no 
sangue parece prever o risco de evento cardiovascular a 10 anos, sendo 
este efeito mais evidente nas mulheres na pré-menopausa. Adicionalmente 
à exposição na idade adulta, a exposição perinatal, pelo seu potencial efeito 
programador no metabolismo, poderá contribuir para o desenvolvimento e 
agravamento da patologia metabólica na infância e vida adulta. Por tudo isto, 
propomos uma mudança no reconhecimento já habitual destes compostos 
como “obesogénios ambientais”, para uma visão mais ampla como “indutores 
ambientais de disfunção metabólica”. 
Em última análise, sublinhamos a necessidade de consciencialização quanto à 
extensão da exposição populacional e dos possíveis efeitos destes compostos 
num contexto de Saúde Pública. Assim é premente a adoção de estratégias 
que permitam reduzir a sua exposição, nomeadamente, recuperar o padrão 
alimentar característico da Dieta Mediterrânica; controlar o peso; reduzir o con-
sumo de alimentos processados e privilegiar os alimentos de produção menos 
intensiva; evitar acondicionar alimentos/refeições quentes em recipientes plás-
ticos e utilizar a embalagem no momento do aquecimento em banho-maria, 
microondas ou outro qualquer e por fim promover a leitura atenta dos rótulos.

NUTRIÇÃO E DESPORTO
CICO: o papel do exercício físico
Mário Simões1,2

1 Escola Superior de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
2 Unidade de Investigação em Epidemiologia da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto

O exercício físico tem sido promovido como uma das intervenções mais efi-
cazes  para a perda de peso. No entanto, os resultados dos estudos de 
intervenção revelam que a contribuição isolada do exercício físico na perda 
de peso é modesta (≈2 Kg em 12 semanas) (1).  A baixa eficácia deste tipo 
de intervenções poderá ter origem num aumento da ingestão energética em 
sujeitos “compensadores” e/ou pela diminuição da atividade física não es-
truturada (NEAT).  
Um desafio ainda maior do que a perda de peso é manutenção do peso perdi-
do. A este nível, o exercício físico é considerado o melhor preditor de sucesso 
na manutenção do peso perdido (2), compensando o  efeito orexigénico de 
um balanço energético negativo.  A diminuição da atividade física explica 
77% do peso readquirido, 1 ano após cessar a intervenção (3, 4). Portanto, 
o “NEAT” desempenha um papel poderoso e subvalorizado no controlo do 
peso, sendo o fator principal que determina as tendências individuais no ganho 
e perda de peso (5).
Um aspeto menos investigado, é o possível contributo do exercício físico no 
aporte energético, sobretudo pelo impacto na supressão do apetite.  Vários 
estudos têm demonstrado uma diminuição aguda do apetite durante e após 
o exercício (exercise-induced anorexia) mas ainda não é claro a influência na 
regulação do apetite a longo prazo. De qualquer modo, o possível aumento 
do apetite associado à prática de exercício é menor do que a energia gasta 

durante exercício (6). Os exercícios intervalados de alta intensidade (HIIT) têm 
demonstrado maior eficácia na supressão do apetite, sendo propostos vários 
mecanismos (maior impacto nas hormonas gastrointestinais, aumento do lac-
tato e da desidratação, maior atraso no esvaziamento gástrico e menor fluxo 
sanguíneo gastrointestinal) embora alguns estudos apresentem problemas no 
controlo da ingestão dos sujeitos.
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Nutrition to support exercise-induced injuries
Kevin Tipton1

1 University of Stirling Research

Minimizing the impact of the injury and enhancing recovery from the injury are 
crucial for athletes, as well as other exercisers. Avoiding nutrient deficiencies, 
including insufficient provision of energy should be a major focus of post-injury 
nutrition. Many exercise-induced injuries result in the necessity to immobilize 
a limb or otherwise reduce overall activity. Limb immobilisation from injuries 
has profound implications for muscle and tendon metabolism leading to loss 
of muscle size, strength and function. Nutritional interventions aimed at ame-
liorating muscle loss during injury-induced immobilization should focus on 
alleviating, as much as possible, the decrease in muscle protein synthesis such 
that negative periods of muscle protein balance are minimized. Thus, ample 
protein intake is an important recommendation to consider during healing and 
recovery from an injury.
Another detrimental response to immobilization is that the response of muscle 
to anabolic stimulation is reduced. Thus, higher doses of protein intake may be 
important at any given meal, even if the overall protein intake is not necessarily 
increased. There is limited evidence suggesting that nutriceutical, e.g., fish oil, 
capsaicin or leucine, supplementation may be important for countering muscle 
loss. Energy intake is an important consideration, but may not need to be de-
creased by as much as might be expected. An overly restrictive energy intake 
may actually be detrimental. Efforts to decrease the inflammatory response 
should be tempered, unless it is clearly diagnosed as out of control or overly 
long. A cost/benefit approach may be best when considering supplementation 
of potentially beneficial countermeasures, such as leucine and omega-3 fatty 
acids. There is a theoretical rationale for efficacy of other micronutrients, e.g. 
zinc and vitamin C, during healing, but little solid evidence. Finally, alcohol 
intake should be minimized, as should use of anti-inflammatories and antio-
xidant supplements.
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Serão as calorias todas iguais?
Vitor Hugo Teixeira1

1 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto

Embora não seja consensual, as meta-análises de estudos em sedentários têm 
sugerido uma ligeira (~ 1 kg/ano) maior perda de peso com dietas mais parcas 
em hidratos de carbono (1, 2). As alegadas vantagens destas dietas assentam na 
a) menor sensação de fome e decorrente menor ingestão energética; e b) numa 
vantagem metabólica, por atenuarem o expectável decréscimo do metabolismo 
basal em períodos de restrição energética (3).
A única forma de se testar se os hidratos de carbono têm impacto metabólico 
independente da ingestão é confinar indivíduos a unidades metabólicas, com fez 
Kevin Hall (4). Este investigador observou um menor decréscimo no metabolismo 
basal (~ 97 kcal/d) com uma dieta mais pobre em hidratos de carbono (29%), 
mas a perda de massa gorda foi superior no plano alimentar com 71% de 
hidratos de carbono.
O que estes resultados contraditórios sugerem é que o pequeno benefício das 
dietas mais restritas em hidratos de carbono em ambiente livre se deve, em larga 
medida, ao impacto na fome e, por conseguinte, na ingestão energética. De 
facto, as pessoas mais resistentes à insulina têm melhores resultados num plano 
com menor teor de hidratos de carbono (40%) (5-8), porque aderem mais (9).
Quando o paciente é um atleta, ao desafio de o emagrecer, somam-se os imperativos 
de preservar ao máximo a massa muscular e o rendimento desportivo. E para 
alcançar estes há um nutrimento fundamental: os hidratos de carbono! Diversos 
trabalhos em atletas têm demonstrado que intervenções com ~50% da energia de 
hidratos de carbono (10-12) preservam mais massa muscular durante períodos de 
restrição energéticas do que quando se escolhe um valor inferior (~25%) (3, 13, 
14). O efeito economizador dos hidratos de carbono no património muscular pode 
dever-se ao impacto na insulina e no IGF-1 (15) e/ou na performance muscular (14). 
Em resumo, restringir hidratos de carbono pode contribuir para perda de massa 
gorda ligeiramente superior, principalmente em sedentários resistentes à insulina, 
mas há um patamar abaixo do qual isso se reflete numa perda de massa muscular 
e redução da performance, que são fulcrais para um atleta. 
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CONSUMO DE YOGURT Y RIESGO CARDIOMETA-
BÓLICO: QUÉ NOS DICEN LAS ÚLTIMAS EVIDEN-
CIAS CIENTÍFICAS?
Nancy Babio1

1 Unitat de Nutrició Humana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de 
la Universitat Rovira i Virgili

Diversos estudios indican que el consumo de leche y yogur se asocia a una 
mejor puntuación en el índice de calidad de la dieta.  
El consumo de yogur puede ayudar a mejorar la ingesta de diversos nutrientes 
y mantener el bienestar metabólico como parte de un patrón dietético saluda-
ble y energéticamente balanceado. Al contener diversas vitaminas, minerales, 
ser bajo en sodio y contribuir a la dieta con no más del 1.0% de los azúcares 
añadidos, puede ayudar a mejorar la calidad del patrón dietético consumido.  
Las más recientes evidencias sobre el consumo de yogur demuestran que su 
consumo se relaciona con menos riesgo de padecer enfermedades cardiovas-
culares, diabetes, obesidad y síndrome metabólico. Esta inversa relación se 
observa independientemente de su contenido en grasa, pero especialmente 
es en su versión entera donde se observa mayores beneficios en cuanto a la 
prevención y la reversión de obesidad central, diabetes y síndrome metabólico.  
Las últimas evidencias han demostrado que la grasa láctea pese a su conte-
nido en ácidos grasos saturados parece ser más beneficiosa que perjudicial, 
pudiendo contribuir a explicar uno de los diferentes mecanismos por los cuales 
el consumo de yogur se asociaría a diferentes beneficios sobre la salud. Algunos 
estudios han mostrado una relación inversa entre los ácidos grasos saturados 
de cadena impar, el ácido pentadecanoico (C15:0) y el heptadecanoico (C17) 
así como el ácido trans palmitoleato con la incidencia de DM. Éstos ácidos 
grasos de cadena impar se obtienen primariamente de los lácteos y por tanto 
se consideran importante biomarcadores de su ingesta.  
No hay evidencias científicas que demuestren que los lácteos desnatados o bajos 
en grasas, son superiores a los enteros, sino que por el contrario, los lácteos 
enteros podrían ser más beneficiosos a nivel cardiometabólico. Por tanto, no hay 
razón para seguir actualmente recomendando  sólo los lácteos bajos en grasas.
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CONSUMPTION AT BREAKFAST AMONG 
TEENAGERS IN EUROPE 
Luis A Moreno Aznar1 

1 Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza 

Breakfast is likely to be the most important meal during the day, and this is specially 
the case in children and adolescents. It is usually recommended breakfast to include 
at least foods from three food groups. The most widely suggested are milk and 
milk products, fruits and cereal based foods. Breakfast cereals are foods made 
with processed grains that can be eaten hot or cold, without further preparation, 
but usually mixed with milk, yogurt or fruits. The majority of scientific information 
from the topic has been obtained in the United States; however, there is very little 
information coming from other geographical areas, like Europe. In adolescents, we 
recently assessed the effect of consuming ready-to-eat-cereals for breakfast on the 
quality of the complete breakfast meal occasion. In the HELENA cross-sectional 
study, 3137 European adolescents, from 8 cities in 8 countries, were assessed using 
two non-consecutive 24-hours dietary recall. Close to 20% of breakfast occasions 
in these adolescents included ready-to eat-cereals. The consumption of ready-
-to-eat cereals for breakfast was associated with a high likelihood of consuming 
less fat and sucrose, more fibre and some micronutrients like B vitamins, calcium, 
magnesium and phosphorus at the same meal occasion. Because of increased 
milk consumption during breakfast, adolescents consuming ready-to-eat cereals 
also consumed more lactose and galactose; they also consumed higher glucose 
and fructose than bread consumers. Consumption of ready-to-eat cereals was 
also associated with a high frequency of milk and milk products consumption and a 
slightly higher frequency of consumption of fruits during breakfast. In conclusion, one 

in five breakfast occasions in European adolescents included ready-to-eat cereals; 
overall, those adolescents consuming ready-to-eat cereals for breakfast showed a 
more favourable consumption of nutrients than those with other patterns of breakfast 
consumption. The breakfast food profile of ready-to-eat cereal adolescent consumers 
seems to fit with the recommendation of consuming foods from three food groups, 
specially focusing on fruits and milk and milk products.

COMO LIDAR COM A DISFAGIA 
... na Paralisia Cerebral
Maria Antónia Campos1

1 Centro de Reabilitação da Associação de Paralisia Cerebral do Porto

A Paralisia Cerebral (PC) é um termo abrangente para designar um grupo de 
situações clínicas. É a causa mais comum de deficiência motora na infância. 
Resulta de uma alteração/lesão/anomalia não progressiva do cérebro imaturo e 
em desenvolvimento. Embora seja uma desordem não progressiva, os proble-
mas neurológicos que dão origem às dificuldades alimentares podem persistir 
e agravar-se ao longo dos anos.
Indivíduos com PC têm frequentemente problemas de deglutição (disfagia) que 
em muitas situações os colocam em risco de aspiração com a alimentação per 
os, com problemas pulmonares aumentados (infeções respiratórias e pneumo-
nias por aspiração).
Habitualmente também apresentam um mau estado nutricional, que se traduz 
por baixo índice ponderal e insuficiente hidratação.
A disfagia consiste numa alteração do processo de deglutição, podendo ser 
orofaringea (DOF) ou esofágica, caracterizando-se pela dificuldade de ingestão 
de alimentos líquidos ou sólidos.
No caso da PC, esta situação é consequência de uma lesão na área do cére-
bro que controla a função dos músculos responsáveis pelo correto processo 
de deglutição, sendo mais predominante a dificuldade em deglutir líquidos.
As complicações nutricionais e respiratórias da DOF são muito graves e fre-
quentes, principalmente nos casos mais complexos.
A intervenção nutricional em situações de DOF na PC deve ser o mais precoce 
possível e abrange diversas estratégias  a nível alimentar.
Estas passam por modificar a textura dos alimentos sólidos e espessar os líqui-
dos, de forma a obter a consistência que seja mais fácil, segura para a deglutição 
fácil e que facilite a ingesta, sem riscos para a saúde.
É igualmente importante procurar colocar o individuo numa posição postural 
correta durante as refeições e utilizar utensílios adaptados.
Todas estas intervenções têm como principais objetivos melhorar qualidade de 
vida, contribuir para uma melhor integração social e aumentar a esperança de 
vida de indivíduos com PC.

… na Doença Neurológica e AVC
Graça Ferro1

1 Diretora do Serviço de Nutrição e Alimentação da Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho 

Existe uma complexa relação entre a nutrição e o sistema nervoso central, inci-
dindo em muitos aspetos como a regulação do apetite, a perceção organolética 
e do prazer, os processos mecânicos de mastigação e deglutição e a regulação 
do bolo alimentar, entre outros.
Estudos epidemiológicos revelam uma alta prevalência de disfagia em doentes 
com doenças neurodegenerativas e acidente vascular cerebral, definindo-se 
como uma desordem do mecanismo de deglutição. Nestes doentes, a disfagia 
pode causar desnutrição, desidratação, pneumonia de aspiração e consequen-
te diminuição da qualidade de vida e pior prognóstico, visto que impede uma 
alimentação por via oral segura e suficiente.
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Assim sendo, a intervenção do Nutricionista torna-se essencial para minimizar 
as consequências desta desordem no estado nutricional. Uma correta avaliação 
do estado nutricional e um adequado suporte nutricional devem fazer parte do 
processo terapêutico destas doenças, de forma a evitar futuras complicações. 
O papel do Nutricionista contempla ainda a reeducação alimentar e a adaptação 
das melhores estratégias intervenção de acordo com o estatuto socioeconómico 
do doente/cuidador. 

RESTAURAÇÃO COLETIVA: A ALAVANCAGEM DA 
SAÚDE, O CLIENTE E O MODELO DE NEGÓCIO
Caracterização do setor e a sua incorporação nas políticas 
de saúde
Ana Luísa Nunes1

1 Uniself

Partindo da busca de dados rigorosos e oficiais sobre as empresas de restauração 
coletiva que operam no nosso País, objetiva-se caracterizar o setor de atividade 
económica que integram ao nível da sua função na sociedade e da importância do 
serviço prestado, bem como o comportamento económico-financeiro evidenciado 
nos últimos anos (2010-2015), demostrando o seu contributo e perspetivando o futuro 
no que respeita às políticas de Saúde. Foi realizada uma extensa revisão bibliográfica, 
confirmando-se a informação através dos dados do Instituto Nacional de Estatística, 
da Comissão Europeia e da Central de Balanços do Banco de Portugal. Desta forma, 
pretende-se incrementar o nível científico e credibilizar a informação veiculada sobre 
as empresas de restauração coletiva. Iniciar-se-á a apresentação enquadrando as 
empresas de restauração na alimentação coletiva, relevando o importante papel na 
nutrição e alimentação diária da sociedade e distinguindo os dois modelos de gestão 
existentes em termos de impacto na sociedade portuguesa e europeia (quota de 
mercado e número de refeições). De seguida apresentar-se-ão dados económico-
-financeiros relativos às empresas de restauração coletiva, que darão uma visão do 
tipo de empresas que são, da forma como operam e dos desafios que têm vindo a 
enfrentar nos últimos anos. Por fim far-se-á uma análise da intervenção das empresas 
de restauração coletiva em três vetores da Saúde Publica: a nutrição e alimentação; 
a segurança alimentar e a sustentabilidade alimentar. Para esta análise ter-se-á como 
pressuposto a missão primordial dos Nutricionistas “atingir e manter ao melhor nível 
o estado de saúde dos indivíduos”. Em conclusão, apresentar-se-á os pontos fortes, 
oportunidades e melhorias a conquistar para as empresas de restauração coletiva e 
para os Nutricionistas e outros técnicos que aí exercem, demonstrando-se que esta 
atividade representa uma robusta mais-valia para as comunidades em que opera, 
sendo um parceiro necessário para a implementação das políticas nacionais de saúde.

Princípios de sustentabilidade no modelo de negócio da 
produção de refeições
José Manuel Marques1

1 Eurest

Desenvolvimento Sustentável é o desenvolvimento que permite assegurar as ne-
cessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
de assegurarem as suas próprias necessidades (1).
As empresas de Alimentação Coletiva exercem atividade por contrato com uma 
entidade e prestam serviço em setores tão diversos como os da Educação, Saúde, 
Sistema Social, Prisional, Militar e Empresas. São responsáveis pela alimentação de 
gerações, ao longo de todo o ciclo de vida, servindo milhões de refeições/dia, ten-
do por isso impacto significativo e responsabilidade acrescida em contribuir para 
uma atividade mais sustentável, reduzindo a pegada ecológica da sua atividade.
Esse esforço tem que ser realizado ao longo de toda a cadeia: i) desde o aprovi-
sionamento, incentivando sistemas agrícolas mais sustentáveis e cadeias logísticas 
mais curtas (com maior recurso à produção de proximidade); ii) incentivo por parte 

das entidades adjudicantes, beneficiando as propostas mais sustentáveis; iii) ela-
boração de ementas, com base nos princípios de sustentabilidade, sazonalidade 
e proximidade; iv) implementação e partilha de práticas ativas de utilização integral 
de alimentos e de combate ao desperdício; v) escolha de métodos e equipa-
mentos mais eficientes; vi) proteção dos recursos hídricos, quer por redução do 
desperdício, quer por utilização de produtos biodegradáveis; vii) promoção dos 
princípios “reduzir, reutilizar e reciclar”.
Estimando-se que 300 milhões de toneladas de alimentos /ano são desperdiça-
dos (30 a 40% dos alimentos em países desenvolvidos/vias de desenvolvimento), 
incluindo na Alimentação coletiva, verificamos a gravidade e necessidade urgente 
de atuação nesta área.
Existem em curso na Europa ações muito relevantes: Compras Públicas Ecoló-
gicas – EU Green Public Procurement (GPP) - servindo como orientação para as 
compras públicas dos Estados Membros e outras iniciativas de diversos sistemas 
públicos nos setores de Educação e Saúde implementadas em diversas cidades 
(ex.: Helsínquia, Malmöe, Copenhaga, NHS-UK, Roma e diversos em França).
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Nostalgia: saudades do futuro
Pedro Quelhas Brito1,2

1 Faculdade de Economia da Universidade do Porto
2 Porto Business School

Lógica de funcionamento da restauração coletiva
Racionalidade económica
Numa perspetiva meramente técnica (e minimalista) a construção de um menu/re-
feição é o resultado da convergência entre três variáveis: composição de nutrientes 
do alimento, necessidades humanas nesses nutrientes (função da idade) e custo 
desses nutrientes. Trata-se de um algoritmo de otimização com o objetivo de obter 
a ração mais adequada ao menor custo. O termo “adequada” pressupõe a interven-
ção sábia dos Nutricionistas na definição dos parâmetros a usar nestas equações.
Otimização e criatividade 
Acontece que os mesmos ingredientes podem dar origem a diferentes receitas e a 
mesma receita a distintas confeções. Aqui entra o contributo técnico e artístico dos 
profissionais de restauração. A aparente normalização economicista da elaboração 
de uma ração pode e deve converter-se em algo saboroso, dentro do orçamento 
e simultaneamente saudável (“nutricialmente” ajustado).
Grande evolução qualitativa nas últimas décadas na restauração coletiva
Assistimos desde os anos (19)80 (pois foi nessa altura em que comecei a ser 
utente das “cantinas”) de alterações qualitativas significativas nas seguintes áreas 
da restauração coletiva: 
. Serviço – atendimento, informação, interação,...
. Decoração/equipamento – mais funcional e agradável
. Confeção – maior cuidado na elaboração e refeições mais apetecíveis 
. Variedade na escolha de menus – segmentação (preço, preferências e restrições 
alimentares)
. Gestão (profissionalismo) – operações, compra/abastecimento, tecnologia... 
. Rentabilidade - constrangimento de preços fixados/negociados em parte con-
trabalançados pelos benefícios das economias de escala conseguidos graças à 
concentração no setor
. Ética e responsabilidade social – a saúde/bem-estar dos clientes e o controlo das 
matérias primas/ingredientes são prioridades absolutas.
Preocupações e tendências
. Origem da produção agrícola (problemas dos tratamentos fitossanitários) vs. agri-
cultura biológica – Há décadas que já existe evidência científica do efeito cumulativo 
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cancerígeno da exposição (penetração via cutânea e via respiratória) e principalmen-
te da ingestão de frutos e legumes sujeitos a tratamentos fitossanitários. Mesmo 
respeitando os intervalos de segurança mas devido ao seu carácter sistémico, o 
seu continuado consumo, tem efeitos nefastos. Convinha que os Nutricionistas 
considerassem não só a composição dos alimentos mas também o efeito do seu 
modo de produção na saúde das pessoas.
. Restauração – O normal é existir uma breve descrição dos ingredientes que foram 
usados na confeção de um prato. Tal informação é útil mas não é particularmente 
excitante. Acontece que para além da perceção olfativa, gustativa e visual a expe-
riência hedónica de uma refeição depende muito do contexto do seu consumo. 
Concretamente se contarmos uma história/mito aquele prato passa a ter significado 
que lhe confere novas emoções. Esta vertente “story telling” é particularmente rele-
vante para os turistas (pois desconhecem as nossas tradições). A comida é acima 
de tudo cultura. Temos que valorizar a nossa proposta gastronómica para além da 
simples tecnicidade culinária. Ou seja, temos que investir também numa estratégia 
comunicacional e não apenas na elaboração do produto culinário. 
Nostalgia 
Baseado numa investigação no âmbito de um doutoramento (da Prof.ª Douto-
ra Vera Vale) constatamos que a nostalgia alimentar é distinta da nostalgia em 
geral. A memória dos estímulos sensoriais associados aos alimentos é bastante 
resistente e permite o acesso no longo prazo. A nostalgia em geral pode criar 
uma certa saudade, sentido de perda na qual até podemos ficar tristes. Mas a 
nostalgia alimentar atua essencialmente no acesso à memória das experiências 
que proporcionam prazer/satisfação. O poder das memórias sensoriais, cognitivas 
e sentimentos sobre os alimentos radica de um contexto familiar/social e afetivo 
que foi desencadeado na nossa infância. As consequências no turismo da sau-
dade na exportação de experiências gastronómicas para as nossas comunidades 
pelo mundo fora são evidentes. Mas também há implicações para a educação 
alimentar. Os hábitos alimentares, aquilo que nos dá prazer, o chamado “confort 
food”, os presentes, afetos, recompensas que quem nos quer bem nos dá em 
criança estruturam as nossas preferências. Eis um desafio para os Nutricionistas 
com impacto na saúde pública no médio prazo: conciliar as tradições com a saúde.

COMUNICAR CIÊNCIA
A visão do Jornalista
Vera Novais1

1 Observador

Todos os meses, as livrarias juntam aos seus catálogos novos livros de dietas 
ou de orientações para uma alimentação que apregoam saudável – deixar de 
comer pão, leite, carne, comida cozinhada, etc. Com alguma frequência surgem 
também alguns gurus da nutrição que anunciam nos programas de televisão 
para massas uma qualquer solução milagrosa, como um batido para substituir 
todas as refeições.
De um lado temos os autointitulados especialistas em nutrição, que vão fazendo 
vingar as suas ideias entre o público, do outro uma falta de confiança entre jor-
nalistas e profissionais de ciências da nutrição. O resultado é que as alegações 
pseudocientíficas continuam a ser propagadas praticamente sem filtro.
A quantidade de informação duvidosa veiculada por supostos Nutricionistas é 
tal que os jornalistas começam a duvidar que hajam profissionais nesta área que 
possam prestar informação fidedigna. Do lado dos profissionais de ciências da 
nutrição, ou porque não confiam no trabalho dos jornalistas ou porque acham 
que se se mantiverem suficientemente afastados não é nada com eles, não há 
uma resposta proativa de esclarecimento dos cidadãos.
Os jornalistas precisam tanto das fontes como as fontes precisam dos jornalis-
tas. Sendo assim, como se podem eliminar as desconfianças entre jornalistas 
e Nutricionistas e fortalecer a relação entre ambos os grupos? Como é que os 
dois grupos, trabalhando em conjunto, podem contribuir para fornecer melhor 
informação à população?

REGULAMENTO 1169/2011
Enquadramento e aplicabilidade com ênfase na 
alimentação coletiva
Teresa Carrilho1

1 Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

Com a entrada em aplicação a 13 de dezembro de 2014 do Regulamento (UE) 
N.º 1169/2011, relativo à informação ao consumidor, passou a ser obrigatória 
a comunicação relativamente aos géneros alimentícios não pré-embalados da 
presença de substâncias ou produtos que provocam alergias ou intolerâncias, 
porque, segundo dados disponíveis parecem indicar, com aqueles ocorre a maior 
parte dos incidentes relacionados com alergias alimentares.
São 14 os grupos de ingredientes suscetíveis de desencadear alergias ou intolerâncias.
Estão naturalmente abrangidos por aquela obrigação os alimentos fornecidos 
pelos estabelecimentos de restauração coletiva, que dispõem de uma variedade 
de meios para comunicar esta informação.
Não sendo obrigatória uma declaração nutricional, certos operadores deste setor 
optam por transmití-la. O seu conteúdo pode limitar-se nos não pré-embalados 
à energia ou à energia juntamente com as quantidades de lípidos, ácidos gordos 
saturados, açúcares e sal.
A expressão desta declaração nutricional faz-se por 100 g/100 mL, para garantir 
a comparabilidade dos alimentos, ou por porção, e o seu cálculo tanto pode 
resultar de análises como de tabelas.
Ficaram pendentes alguns atos de execução da Comissão relativos a certas 
informações facultativas sobre os alimentos, com maior ou menor impacto na 
atividade da restauração, a saber:
• Presença eventual e não intencional nos géneros alimentícios de substâncias 
ou produtos que provocam alergias ou intolerâncias;
• Adequação do género alimentício para o consumo por vegetarianos ou vegan;
• Doses de referência para grupos específicos da população;
• Ausência ou presença reduzida de glúten nos géneros alimentícios - já vertida 
no Regulamento de Execução (UE) N.º 828/2013.

Apresentação de um caso prático. Como determinar os 
alergénios com base numa ementa
Maria João Correia1

1 Uniself

Com a entrada em vigor do Regulamento (UE) N.º 1169/2011 do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011, pretende-se assegurar uma infor-
mação adequada dos consumidores sobre os alimentos que consomem.
Este regulamento é aplicável desde o dia 13 de dezembro de 2014, com exceção 
do artigo 9.º, n.º1, alínea l) relativo à obrigatoriedade da indicação da declaração 
nutricional, aplicável apenas a partir de 13 de dezembro de 2016 e do anexo VI, 
parte B, sobre os requisitos específicos relativos à designação de “carne picada”, 
que já era aplicável a partir de 1 de janeiro de 2014.
Um dos requisitos deste regulamento é a obrigatoriedade de determinada substância 
ou produtos que provocam alergias ou intolerâncias alimentares estarem indicadas 
nos rótulos, na lista de ingredientes, de uma forma destacada. Esta informação 
torna-se também obrigatória para produtos não pré-embalados.
A aplicação deste requisito em alimentos não pré-embalados, especificamente na 
área da restauração, torna-se bastante complexa, uma vez que a confeção das 
diferentes refeições, para além de não ser um processo mecanizado, tem diversas 
condicionantes, destacando-se o fator humano e a limitação ao nível das infraes-
truturas verificável num número alargado de unidades.
A falta de espaço para um adequado armazenamento dos diferentes géneros alimen-
tícios, a preparação e confeção simultânea de diferentes produtos e a personalização 
das receitas por parte dos cozinheiros, são alguns exemplos destas limitações.
Para além destes fatores, será importante destacar que um mesmo produto 
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alimentar poderá ter diferentes ingredientes e consequentemente diferentes 
alergénios, consoante a sua marca comercial e/ou método de conservação 
empregue (ex.: fresco/congelado/enlatado).
Acresce a possível necessidade de informar o consumidor sobre a existência de 
“vestígios” das substâncias ou produtos que provocam alergias ou intolerâncias, 
sendo que estes se referem à presença eventual e não intencional dos mesmos 
e que, na maioria das cozinhas das unidades de restauração, se torna quase 
impossível garantir a sua ausência. Note-se que a informação sobre a presença 
de “vestígios” não é obrigatória.
Torna-se assim necessário debater o assunto, de forma a ser encontrada a 
melhor maneira de dar cumprimento a este regulamento e salvaguardar uma 
correta informação aos consumidores.

Apresentação de informação sobre alergénios em 
restauração coletiva  - como apresentar graficamente?
Carmen Costa1

1 Itau

Segundo o Regulamento (UE) n.º1169/2011, a informação sobre as substâncias ou 
produtos que provocam alergias ou intolerâncias alimentares tem de estar dispo-
nível. A disponibilização desta informação pode ser feita verbalmente no ponto de 
venda, eletronicamente ou em formato de papel. No entanto, deve ser claramente 
identificado onde podem ser obtidas estas informações. A informação deve ser de 
fácil acesso, prestada de forma gratuita (sem qualquer encargo adicional para o 
consumidor), de fácil compreensão e claramente legível. 
Em restauração coletiva, os principais exemplos de apresentação gráfica desta 
informação são: 1. Colocar números no final do produto que o contém ou da 
designação do prato e a respetiva legenda por extenso no final do documento 
(há casos de inclusão também na legenda de um símbolo alusivo ao alergénio); 2. 
Colocar símbolos no final das designações dos pratos ou refeições e a respetiva 
legenda por extenso no final do documento; 3. Colocar por extenso os alergénios 
existentes no final das designações dos pratos ou refeições, com ou sem a indicação 
do ingrediente em específico que o contém; 4. Colocar por extenso no final das 
designações dos pratos ou refeições os produtos ou substâncias em específico que 
contém alergénios e o respetivo alergénio, quando o mesmo não é de identificação 
óbvia (exemplo: massa (glúten e ovo)). Na maior parte dos casos a apresentação é 
feita na ementa, mas quando a ementa é rotativa, por vezes, são feitas tabelas com 
a indicação de presença dos alergénios por prato ou componentes da refeição. 
Normalmente a indicação dos alergénios é acompanhada por uma frase de con-
textualização ou complemento da informação, como, por exemplo, a alertar que 
para quem não é alérgico ou intolerante estas substâncias ou produtos são com-
pletamente inofensivas e a informar que no caso de ser necessário mais algum 
esclarecimento o mesmo pode ser solicitado.

HÁ 25 ANOS A INOVAR EM PORTUGAL
André Santos1

1 McDonald’s Portugal

A McDonald’s® trabalha, continuamente, para melhorar e diversificar tanto o seu 
serviço, como a sua oferta, de modo a oferecer opções cada vez mais diferenciadas, 
com toda a qualidade e rigor que caracterizam a empresa. A marca tem apostado 
na variedade e por isso tem diferentes opções para diversos momentos e necessi-
dades de consumo. A grande diversidade de opções que coloca à disposição dos 
consumidores permite que cada um escolha a refeição com o valor nutricional mais 
adequado ao seu perfil e ao seu estilo de vida. O objetivo é proporcionar um maior 
número de combinações que vão ao encontro das necessidades, preferências e 
expetativas dos consumidores. Por isso, os restaurantes McDonald’s disponibili-
zam um menu que permite que os consumidores façam várias combinações 

de refeições, podendo optar por produtos como carne de vaca, frango, porco, 
peixe, fruta, sopa, vegetais e água. 
A McDonald’s a nível global tem vindo a desenvolver um trabalho em conjunto 
com os fornecedores no sentido de reformular alguns dos seus produtos com 
vista à redução de sal, gordura e açúcares. Por exemplo, nos últimos quatro 
anos, a McDonald’s já reduziu em 10% o sal em produtos principais como o Big 
Mac, o Hambúrguer e o Cheeseburger e 20% no sal adicionado às batatas fritas. 
Todo este trabalho tem sido desenvolvido de uma forma concertada, de modo 
a não alterar o sabor dos produtos McDonald’s, nem substituir o sal por outros 
ingredientes artificiais.  
No caso dos açúcares, as bebidas têm sido uma das principais prioridades da mar-
ca. Os menus dispõem já de alternativas de bebidas não carbonatadas, como é o 
caso dos néctares e sumos de fruta, chás gelados, bebidas à base de café e água, 
que representam uma percentagem cada vez maior ao nível de menus vendidos.
Também ao nível da redução de Trans e Sats e seguindo a linha europeia, os 
restaurantes McDonald’s em Portugal utilizam óleo 100% vegetal, de colza e 
girassol, com valores máximos de ácidos gordos Trans de 1,5% e de ácidos 
gordos Saturados de 12%. 
No futuro, vamos continuar a trabalhar para melhorar o perfil nutricional dos nos-
sos produtos e inovar a nossa oferta com novas opções – mais frutas, vegetais, 
cereais completos e produtos lácteos magros.  

CEROSOMAS: BENEFÍCIO DA UTILIZAÇÃO 
DE MICROPARTÍCULAS NUM SUPLEMENTO 
ALIMENTAR
Nelson Tavares1

1 Research Center for Biosciences & Health Technologies da Universidade Lusófona 
de Humanidades e Tecnologias

O consumo de suplementos alimentares contendo ingredientes funcionais, 
vitaminas e minerais tornou-se preponderante nos dias de hoje. Entre os vários 
ingredientes funcionais podemos considerar os cerosomas. São pequenas 
vesículas lipídicas suspensas em fase aquosa considerados excelentes 
transportadores para micronutrientes.  Foi analisada uma amostra do suplemento 
alimentar através de Difusão Dinâmica de luz tendo sido obtido um índice 
de polidispersão de 0,180. Foram identificados os cerosomas através de 
microscópio eletrónico de varrimento. 
A avaliação quer da eficácia quer da segurança de suplementos alimentares 
é escassa. Através de um estudo observacional, retrospetivo, foram avaliados 
os efeitos da suplementação de micronutrientes por via oral, em 30 indivíduos 
adultos. Os critérios de exclusão utilizados foram: a existência de patologia 
orgânica, responsável pelas queixas de fadiga muscular ou intelectual e/ou 
défices de memórias, atenção ou concentração, bem como idade superior a 
65 anos. Foi estabelecida a utilização de uma cápsula por dia. Os parâmetros 
avaliados foram a fadiga física e intelectual, os défices de atenção, concentração 
e memória. 
A eficácia global reportada pelos doentes foi de cerca de 89% no final do 
1.º mês e de 91% no final de 2.º mês para todos os sintomas. A média de 
idades dos participantes foi de 49,1 anos. Os resultados apurados referem-se 
aos efeitos relatados pelos participantes. Os resultados ao fim de 2 meses de 
suplementação mostraram um melhoria global de 86% nas queixas de fadiga 
muscular ou intelectual; 93% nas queixas de défice de concentração e atenção 
e 92% de melhoria global nos défices de memória. 
Estes resultados ainda que resultantes de avaliação subjetiva, parecem confirmar 
as indicações de utilização deste suplemento alimentar com cerosomas. Apenas 
8% dos participantes não referem melhoria com a suplementação de Cerebrum 
Forte com Cerosomas. 
A ausência de efeitos adversos, a excelente tolerabilidade do produto vem 
justificar estudos mais abrangentes e de metodologia mais exaustiva. 
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NOVOS PRODUTOS E NOVAS ALEGAÇÕES
Novas tendências no uso de nutracêuticos/suplementos: 
aconselhamento baseado na evidência
Inês Veiga1

1 Pharma Nord

O termo nutracêuticos atribui aos nutrientes uma ação farmacêutica. De acordo com a 
legislação, os ingredientes alimentares não podem alegar propriedades terapêuticas, 
nem preventivas. As limitações impostas pela legislação, particularmente a nível das 
alegações de saúde, têm como objetivo proteger os consumidores. Contudo, são 
introduzidos anualmente milhares de novos suplementos alimentares em Portugal, 
sem qualquer comprovação de eficácia ou segurança.  
Diversos estudos publicados, comprovam a importância dos nutracêuticos na 
prevenção e atraso da progressão de doenças. Os suplementos alimentares contêm 
substâncias que atuam em vias metabólicas específicas, com o objetivo de repor o 
equilíbrio metabólico quando este se encontra condicionado por algum fator (doença 
crónica, medicamentos, tabaco, stress, etc). Os estudos nesta área apresentam 
limitações. Poucas empresas investem em ensaios clínicos credíveis, visto não ser 
possível patentear ingredientes alimentares. 
Existem diversas substâncias, aprovadas como ingredientes alimentares, que 
também estão presentes em medicamentos. Um exemplo é a coenzima Q10 que, 
embora não tenha qualquer alegação aprovada nos suplementos alimentares, está 
presente em medicamentos indicados na terapêutica coadjuvante da insuficiência 
cardíaca (indicação reforçada pelo estudo Q-Symbio), com benefícios adicionais a 
nível do cansaço e hipertensão arterial. Substâncias como o crómio, com alegação 
autorizada a nível da manutenção dos níveis de glicose do sangue, apresentam 
benefícios comprovados na diabetes.  
A recomendação de suplementos deve basear-se num conhecimento alargado 
das substâncias, das diferentes formulações e da documentação científica que 
suporta os seus potenciais benefícios para a saúde. Os profissionais que prestam 
aconselhamento nutricional e reconhecem a importância dos nutracêuticos, devem 
ser críticos em relação à credibilidade dos estudos apresentados pelas diferentes 
marcas de suplementos. O aconselhamento de nutracêuticos baseado na evidência 
científica é a forma responsável de intervir na saúde dos doentes.

Alegações e legislação: estado atual
Paula Bico1

1 Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

Existe um número cada vez maior de alimentos (onde se incluem os suplementos 
alimentares) rotulados e colocados no mercado na União Europeia com alegações 
nutricionais e de saúde. Por forma a assegurar um elevado nível de proteção dos 
consumidores e a facilitar as suas escolhas, os produtos colocados no mercado, 
incluindo os que são importados, deverão ser seguros e devidamente rotulados.
O Regulamento (CE) 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
a alegações Nutricionais e de Saúde, define as diferentes formas de alegações e 
aplica-se a alegações nutricionais e de saúde feitas em comunicações comerciais, 
nomeadamente na publicidade genérica dos alimentos e em campanhas de 
promoção, bem como às marcas de fabrico e outras marcas comerciais suscetíveis 
de ser interpretadas como alegações. O Regulamento não é aplicável às alegações 
que sejam feitas em comunicações não comerciais, como as orientações ou os 
conselhos dietéticos emanados das autoridades e organismos de saúde pública, 
nem em comunicações e informações não comerciais constantes da imprensa 
e de publicações científicas.
É importante que as alegações relativas aos alimentos possam ser entendidas 
pelo consumidor médio e é conveniente proteger todos os consumidores das 
alegações enganosas. Neste contexto todas as alegações são objeto de uma 
avaliação científica realizada pela EFSA (European Food Safety Authority), tal como 
as condições de uso de determinado nutriente relativamente ao qual a alegação 

é feita. Nenhuma alegação nutricional ou de saúde pode ser incompatível com 
os princípios de nutrição e saúde geralmente aceites, incentivar ou justificar o 
consumo excessivo de um alimento ou depreciar as boas práticas alimentares.
Estão atualmente aprovadas e publicadas cerca de 250 alegações de saúde, 14 
alegações relativas à redução de risco de doença e 11 alegações relativas ao 
desenvolvimento e à saúde das crianças, para além das 24 alegações nutricionais 
relacionadas com o valor energético, gorduras, açúcar, sal/sódio, fibra, proteínas,
vitaminas e minerais e outras substâncias que os alimentos contêm ou não contêm, 
fornecem ou não fornecem. A lista das alegações de saúde aprovadas pode ser 
consultada no website da Comissão Europeia http://ec.europa.eu/nuhclaims/.
Com estas regras harmonizadas pretendem-se garantir os objetivos da legislação, 
que se traduzem num elevado nível de proteção e informação dos consumidores, 
no regular funcionamento do mercado interno, no cumprimento dos requisitos 
de exigência legal, em práticas comerciais leais e, não menos importante, num 
estímulo e proteção da inovação no setor alimentar.

PERDA DE PESO NA CRIANÇA E NO ADULTO
Perda de peso em idade pediátrica: quando, quanto e 
como?
Carla Rêgo1,2

1 Hospital CUF Porto
2 Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

É durante a idade pediátrica que ocorre o crescimento e a maturação, não apenas 
numa perspetiva somática mas também metabólica, endócrina e psicossocial. 
O processo de crescimento e maturação apresenta uma variabilidade inter- e 
intraindividual, pelo que cada criança/adolescente deve ser avaliada de per si 
e para uma mesma criança/adolescente a avaliação deve ter em conta a sua 
própria dinâmica de crescimento. 
O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma ferramenta de extrema utilidade na 
caracterização do estado nutricional em idade pediátrica, mas adquire particular 
importância na sua monitorização ao longo da infância e da adolescência. Importa 
pois conhecer a sua variabilidade durante esta fase da vida, caracterizada por 
apresentar valores mais elevados coincidentes com os períodos de maior 
aceleração de crescimento (1.º-2.º anos de vida e período pubertário). Daqui 
se depreende que deverá ser tida grande prudência na manipulação do peso 
durante a idade pediátrica, pois um mesmo indivíduo tem períodos de aceleração 
e de desaceleração (3-6 anos de idade) de crescimento, com necessidades 
nutricionais mínimas em cada uma destas fases. 
Porquê a perda de peso? O excesso de peso em idade pediátrica cursa com 
comorbilidade não desprezível, apresentando esta uma relativa estabilidade ao 
longo da vida, particularmente na persistência de obesidade. Ora, a literatura 
demonstra uma redução da comorbilidade cardiometabólica, das perturbações do 
sono e das complicações ortopédicas entre outras, na dependência da redução da 
magnitude do excesso ponderal, mas também uma melhoria da auto-estima e do 
bem-estar social. Assim, o objetivo da perda ponderal não se suporta apenas em 
questões de saúde individual mas também de saúde pública, visando a redução do 
impacto socioeconómico da expressão futura da comorbilidade a ele associada.
Como deve ocorrer a perda de peso? Tendo em conta as considerações anteriores, 
poderemos dizer que a intervenção nutricional na obesidade pediátrica deve ter 
em conta a idade e o excesso nutricional prévio (percentil de IMC), bem como 
características genéticas individuais. Importa ainda referir que se deve basear na 
promoção de um comportamento alimentar saudável (suportado por uma dieta 
fracionada, variada e equilibrada) acrescida do incentivo a um estilo de vida ativo e 
da prática regular de atividade física. As intervenções comportamentais em idade 
pediátrica devem privilegiar um contexto familiar. 
Quando se preconiza a perda de peso? Assim, nos primeiros 2 anos de vida, 
independentemente de existir sobrepeso ou obesidade, apenas deve ser 
trabalhado o comportamento alimentar e a promoção do treino de paladares e 
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texturas. Dos 2 aos 5 anos, os objetivos da intervenção nutricional no sobrepeso e 
na obesidade devem ser sobreponíveis aos anteriores, pretendendo-se, numa idade 
em que excecionalmente existe expressão de comorbilidade, a manutenção do IMC 
tradutora de um maior incremento em altura do que em peso. Após os 6 anos, a 
manutenção do IMC é a atitude preconizada na maioria das situações de sobrepeso, 
à exceção do adolescente com comorbilidade ou com obesidade (IMC superior 
ao percentil 95) em que se preconiza redução do IMC de 0,5 em cada 6 meses.
A título de consideração final, importa lembrar que em idade pediátrica o peso 
é um mau marcador e nem sempre é um objetivo, devendo ser usado o IMC 
como ferramenta de monitorização da intervenção nutricional. Na maioria das 
circunstâncias deseja-se apenas uma manutenção do valor de IMC, tendo em 
conta a dinâmica de crescimento nesta fase da vida. Apenas em adolescentes 
com obesidade e/ou comorbilidade se preconiza uma redução do IMC. O objetivo 
final será sempre centrado na redução do risco de persistência da obesidade para 
a vida bem como da expressão da sua comorbilidade. 

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA SOBRE OS BENEFÍCIOS 
NUTRICIONAIS DO LEITE DE PASTAGEM
José Teixeira1

1 Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho

O leite é uma bebida de eleição, largamente consumido e essencial para a dieta de 
biliões de pessoas em todo o mundo. Durante os últimos anos, como consequência 
das mudanças nos desejos dos consumidores, o setor do leite e produtos lácteos 
enfrentou um novo desafio: produzir alimentos de elevada qualidade quer sensorial 
quer nutricional e ao mesmo tempo usar métodos que preservem o ambiente 
e assegurem o bem-estar das vacas, sem esquecer os benefícios económicos. 
A produção de leite de pastagem, processo de produção no qual os animais 
permanecem nos pastos livremente, é uma das respostas do setor do leite para 
estes desafios. 
São vários os estudos científicos que têm vindo a comprovar os efeitos benéficos dos 
sistemas de pastagens na qualidade nutricional do leite, sendo que as alterações no 
perfil dos ácidos gordos são as mais reconhecidas e atestadas. Os animais que se 
alimentam de erva fresca em maior quantidade produzem leite com um perfil lipídico 
mais benéfico para a saúde humana, particularmente no que diz respeito ao aumento 
das concentrações de alguns ácidos gordos (AG) insaturados (reconhecidos como 
hipocolesterémicos), nomeadamente os polinsaturados (PUFA), onde estão incluídos 
o ácido linoleico e os seus conjugados (CLA) e os ómega-6 e ómega-3, e os 
monoinsaturados onde se destaca o ácido vacénico. O leite de vaca açoreano é 
uma importante fonte de CLA, quando comparado com leite proveniente de outras 
regiões de Portugal e mesmo de outros países.
No que se refere às proteínas do leite, trabalhos recentes revelam que o leite de 
pastagem é uma melhor fonte de β-lactoglobulina e lactoferrina, proteínas com uma 
atividade bioativa importante. Também há várias publicações suportando valores 
mais elevados de vitamina A e de vitamina E no leite de pastagem.

PROTEIN NUTRITION AND MUSCLE – WHAT IS 
THE LATEST?
Kevin Tipton1

1 University of Stirling Research

The balance between muscle protein synthesis (MPS) and breakdown over any given 
time determines changes in muscle mass. It is clear that protein ingestion is a critical 
consideration for changes in muscle mass. Exercise, in particular resistance exercise, 
enhances the ability of muscle to respond to protein intake. The optimal amount of 
dietary protein on a chronic level depends on many factors, so should be considered 
individually and situationally. Moreover, the type of protein, amount of protein ingested 
and the timing of protein ingestion, as well as the interaction of these factors, can 

influence the response of MPS following exercise. The response of MPS to different 
proteins is variable and seemingly influenced by the amino acid composition and 
digestive properties of the protein. The essential amino acid component of protein 
is responsible for the stimulation of MPS at rest and following exercise. Proteins that 
stimulate a rapid hyperleucinemia, eg, whey protein, engender the greatest response 
of MPS. However, the best response comes with ingestion of all the essential amino 
acids. The amount of protein necessary to maximize MPS in healthy young males 
following resistance exercise seems to vary depending on the exercise bout. More 
protein may be required to maximize the response in other populations, eg, older 
adults, and with other proteins, eg, soy protein. Timing of protein intake in relation 
to exercise may influence the response of MPS. The evidence suggests that the 
response of muscle to stimulation of MPS by protein ingestion is enhanced for at 
least 24h following exercise. Thus, protein-containing meals ingested for up to a 
day following the exercise stimulate muscle growth. Finally, the pattern of protein 
ingestion, ie, the timing and amount of the protein ingested throughout the day, 
influences the response of MPS and thus the potential for muscle growth. 

PROJETOS EEA GRANTS
Nutrition UP 65 – nutritional strategies for an aging 
demography
Teresa F Amaral1; Cláudia Afonso1; Alejandro Santos1; Nuno Borges1; 
Patrícia Padrão1,4; Graça Ferro2; Cátia Martins3; Ana S Sousa1; Luísa 
Álvares1; Rui Valdiviesso1; Rita Guerra1; Pedro Moreira1

1 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
2 Serviço de Nutrição e Alimentação da Unidade Local de Saúde do Alto Minho
3 Departamento para a Pesquisa do Cancro e Medicina Molecular da 
Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia 
4 Epidemiology Research Unit of Institute of Public Health of University of Porto

The Nutrition UP 65 project is financed through the European Economic Area 
Grants (PT06 – Public Health Initiatives Program, ref. 40NU05) and developed 
by the Faculty of Nutrition and Food Sciences of the University of Porto. The 
project started in April 2015 and will end on April 2017.
Portuguese population is aging and the scarce available data reveals that older 
adults´ nutritional inequalities in our country are present in an accentuated way. 
The Nutrition UP 65 project is framed on the goal of contributing to the knowledge 
of the nutritional status of Portuguese older adults, specifically on undernutrition, 
obesity, sarcopenia, hydration and vitamin D. This is of major relevance for public 
health as these conditions are linked to worse health outcomes such as increased 
morbidity, mortality and costs of care. Furthermore, they are recognised as the 
most important modifiable factors determining health and function in older people. 
This information will be of major relevance for outline of public health policies 
and programs, contributing to the good performance and sustainability of the 
public health system.
This project expects to improve the aforementioned outcomes, in part, through 
the enhancement of competencies and skills of health professionals and 
caregivers on dealing with nutritional status of older adults. It also intends to 
increase the older adults and their relatives’ knowledge about healthy nutrition 
and how to achieve a good nutritional status. 
During this presentation, the adopted methodologies as well as the preliminary 
results will be presented and discussed.

Inquérito alimentar nacional e de atividade física (IAN-AF) 
Carla Lopes1,2

1 Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
2 Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto

Com o objetivo de promover o desenvolvimento e harmonização de métodos para 
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avaliação do consumo alimentar no contexto Europeu, a European Food Safety 
Authority promoveu o Inquérito Pan-Europeu (EU-Menu), no qual Portugal participa. 
Com base nestas metodologias e após financiamento do Programa EEA Grants - 
Iniciativas em Saúde Pública, o Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física 
(IAN-AF) 2015/2016 foi estabelecido por um Consórcio envolvendo a Universidade 
do Porto (Promotor), o INSA, a Universidade de Lisboa e a Universidade de Oslo. 
Recebeu ainda suporte institucional da Direção-Geral da Saúde, da Administração 
Central do Sistema de Saúde e das Adminitrações Regionais de Saúde . 
O IAN-AF visa recolher informação sobre o consumo alimentar (incluindo a ingestão 
nutricional e dimensões de segurança e insegurança alimentares) e sobre a 
atividade física e a sua relação com determinantes em saúde, nomeadamente 
os socioeconómicos, numa amostra representativa da população Portuguesa 
(n=5102) dos 3 meses aos 84 anos de idade.
A recolha de informação iniciou-se em outubro de 2015, envolvendo mais de 40 
profissionais treinados e encontra-se em curso nas 7 regiões NUT II até setembro 
de 2016. Para a recolha de informação foi desenvolvida uma plataforma eletrónica 
(You eAT&Move), que inclui o software eAT24, que permite a recolha e descrição 
do consumo através de dois questionários às 24h anteriores não consecutivos 
para participantes com idade>14 anos (ou diários alimentares para os de idade 
inferior),  e o software Move que permite a informatização do questionário IPAQ e 
de diários de atividade física. A validação destas metodologias será assegurada 
através de recolha de urina de 24h e de acelerometria em sub-amostras. 
A informação produzida pelo IAN-AF constituirá uma base sólida para o 
desenvolvimento de políticas de educação alimentar, de segurança alimentar e 
de atividade física em Portugal e na União Europeia e irá ainda contribuir para a 
proposta de desenvolvimento e implementação do futuro Sistema de Vigilância 
Alimentar, Nutricional e de Atividade Física em Portugal.

IoGeneration - Estado do iodo em Portugal: papel da 
suplementação em idades escolares
João Costa Leite1,2 

1 Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde
2 Departamento de Bioquímica da Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto, Centro de Investigação Médica

O iodo é essencial à síntese das hormonas tiroideias, cruciais para o 
neurodesenvolvimento. Níveis inadequados de iodo na dieta podem conduzir a um 
comprometimento cognitivo, constituindo um grave problema de saúde pública. 
Dados nacionais recentes indicam um estado do iodo no limiar do adequado 
em crianças em idade escolar com cerca de 30% da população a apresentar 
risco de uma ingestão deficiente em iodo. A Organização Mundial da Saúde 
recomenda a iodização universal do sal, para que seja possível atingir toda a 
população, o que ainda não acontece em Portugal. Recentemente a Direção-Geral 
da Educação (DGE) publicou a circular vinculativa para o uso de sal iodado nos 
refeitórios escolares (n.º 3/DSEEAS/DGE/2013) embora não exista legislação 
relativamente à fortificação de sal com iodo. Desta forma, o presente estudo tem 
o objetivo de avaliar o estado do iodo em crianças da região norte de Portugal (6-
12 anos); monitorizar a utilização de sal iodado em cantinas escolares e domicílios 
e relacionar níveis de iodo com dados do crescimento global e desenvolvimento 
cognitivo. Este é um estudo transversal numa amostra aleatória e representativa 
da população alvo utilizando um método de amostragem complexo multietapas, 
com clustering em 3 níveis. Dados preliminares da região do Tâmega (n=830) 
indicam níveis adequados de iodo nesta população (Mediana iodúria= 137 µg/L) 
mas mais de metade das crianças apresentaram iodúrias fora do intervalo de 
adequação. Nenhuma escola participante utiliza sal iodado nas cantinas e apenas 
8% dos participantes indicaram utilizar sal iodado no domicílio. Não foi observada 
nenhuma associação entre o rendimento cognitivo e os níveis de iodo nestas 
crianças. A monitorização contínua do estado do iodo nos grupos mais vulneráveis 
da população é crucial e deverá promover o debate e a articulação com políticas 

alimentares tal como promover a informação e consciencialização da população 
para este problema de saúde pública.

AS NOVAS FRONTEIRAS DA NUTRIÇÃO 
FUNCIONAL: O SEU PAPEL NA PROMOÇÃO DA 
SAÚDE HUMANA E DO PLANETA
Valéria Paschoal1
1 VP Consultoria Nutricional

Atualmente, diversos fatores têm afetado negativamente a saúde humana e do 
planeta, aumentando o risco de várias doenças, aumentando as taxas de mortali-
dade e a devastação de nossa fauna e flora e esgotamento de recursos naturais. 
Estes fatores incluem escolhas de hábitos de estilo de vida que não respeitam a 
agroecologia, aumento da exposição a poluentes e diferentes substâncias tóxicas, 
e a dieta, cada vez mais rica em alimentos industrializados e deficiente em alimentos 
naturais, desequilibrando o funcionamento dos sistemas orgânicos, o que reflete na 
redução da qualidade de vida e aumento dos riscos para várias doenças.
 Dentro deste contexto, a palestra ministrada pela Dr.ª Valéria Paschoal com o tema 
“O impacto da alimentação na saúde humana e do planeta” abordou aspetos de 
suma importância, com uma profunda discussão fundamentada cientificamente 
sobre uso de agrotóxicos em diversos países e suas consequências, sendo um 
dos maiores gatilhos para desequilíbrios do ecossistema e da saúde humana, 
com impacto negativo sobre o solo, o ar, lençóis freáticos e ecossistema, além 
de estar associado ao aumento nos riscos de doenças neurológicas, hepáticas, 
imunológicas e metabólicas. Outro tema abordado foi sobre os transgênicos e 
seus riscos potenciais ao meio ambiente (como alteração na qualidade do solo) e 
os conflitos de interesse sobre os possíveis riscos à saúde. Ainda, contou com a 
discussão dos efeitos negativos da exposição às micotoxinas e aditivos alimentares. 
A palestra ainda contou com uma abordagem profunda sobre estratégias 
para reduzir os impactos negativos à saúde humana e do planeta, por meio 
dos princípios da nutrição funcional, da agricultura orgânica e biodinâmica e do 
conhecimento e utilização das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC), 
respeitando a individualidade bioquímica, o equilíbrio entre os sistemas do 
organismo e valorizando a sustentabilidade e agricultura familiar, contribuindo 
para a obtenção da saúde com vitalidade positiva. 

NOVAS DIETAS
Paleo / Low carb
Sérgio Veloso1

1 Metabolic Edge

Nas últimas décadas, várias dietas e modelos alimentares têm surgido na 
tentativa de dar resposta ao flagelo da obesidade e doenças crónicas que 
vivemos nos dias de hoje. E esta atualidade do problema leva-nos também a 
procurar no passado as respostas e o caminho que nos trouxe a este ponto. A 
dieta Paleolítica é no fundo um regresso a hábitos alimentares e de vida mais 
próximos dos nossos ancestrais, ou de populações atuais que se mantêm 
não-ocidentalizadas. Alguns estudos têm mostrado resultados positivos desta 
abordagem na melhoria de parâmetros metabólicos, saúde, e antropométricos. 
No entanto, peca pela ambiguidade e em alguns aspetos falta de paralelismo 
com a realidade atual, que levou a várias adaptações e interpretações do modelo 
“Paleo”.
Durante algum tempo persistiu a ideia de que a dieta Paleolítica seria também 
obrigatoriamente restrita em hidratos de carbono, aproveitando o comboio 
da notoriedade e emergência dos regimes low-carb. No entanto, não existe 
uma dieta “Paleo”, mas sim vários modelos consoante a região do globo, 
sazonalidade, e disponibilidade de alimentos, onde em alguns casos os hidratos 
de carbono podem ter um papel preponderante.
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As raízes da restrição em hidratos de carbono são de longa data, bem antes 
de ser popularizada por Atkins. Alguns estudos em ambulatório sugerem 
que de facto a restrição em hidratos de carbono pode ser uma estratégia de 
interesse a curto prazo para redução de peso, efeito que se vai diluindo com o 
prolongamento da intervenção. Os poucos estudos em internato, com controlo 
apertado de todas as variáveis implicadas, não parecem mostrar uma vantagem 
da restrição em hidratos de carbono relativamente às estratégias convencionais. 
No entanto, a personalização do regime alimentar é o futuro, e algumas pessoas 
poderão de facto beneficiar desse tipo de estratégia para controlo de peso, e 
melhor saúde.

Jejum intermitente
Nuno Borges1

1 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto

O problema da obesidade é hoje global e tem merecido a preocupação geral 
dos mais diversos organismos nacionais e internacionais. A prevalência desta 
condição tem aumentado de forma muito significativa e com ela muitos problemas 
de saúde, como a diabetes, as doenças cardiovasculares e até alguns cancros. 
Este crescimento mostra que as medidas que têm sido lançadas são ainda muito 
ineficazes e continuamos sem uma perspetiva positiva sobre este assunto.
Este quadro difícil favorece o aparecimento de múltiplas tentativas de resolver este 
problema, com credibilidade científica desigual. De entre estas, são interessantes 
as que se relacionam com a possibilidade de, em modo geral, alterar o tempo em 
que comemos, incluindo horários de refeições e tempos de jejum.
Neste contexto, debruçar-nos-emos sobre o jejum intermitente como forma de 
perder peso. A adopção do jejum (um conceito ainda assim de difícil definição 
e categorização precisa) é frequente em grupos populacionais importantes, 
nomeadamente por motivos religiosos. Entre estes, o Ramadão, um período em 
que os Muçulmanos apenas comem entre o pôr do sol e a alvorada, tem sido 
estudado no que respeita às suas consequências metabólicas. Embora pareça 
contrariar conceitos anteriormente estabelecidos sobre a necessidade de o ser 
humano comer várias vezes ao dia, a adoção desta prática não só não se revela 
perigosa como parece ainda poder conferir algumas vantagens, nomeadamente 
no peso. Tendo por base estes e outros estudos de base populacional, têm sido 
feitos alguns ensaios clínicos com manipulação dos tempos de jejum no sentido 
de verificar a sua eficácia na perda de peso, sobretudo em indivíduos obesos. 
Uma das abordagens tem sido, como já foi referido, a do jejum intermitente, 
ou seja, um regime alimentar em que em dias alternados o indivíduo ora come 
normalmente (a maior parte das vezes ad libitum) ora restringe os alimentos total 
ou parcialmente. Os ensaios assim realizados mostram existir uma eficácia na 
perda de peso que é sobreponível à restrição energética constante, ou seja, em 
que em todos os dias é feita uma restrição energética semelhante. Verificou-
-se também que a adesão aos regimes de jejum intermitente não difere da 
restrição constante. Deste modo, considera-se que o jejum intermitente poderá 
constituir uma alternativa válida para a perda de peso, até porque a maioria dos 
outros parâmetros metabólicos estudados (pressão arterial, glicemia, lípidos 
plasmáticos), sofre também melhorias significativas.
No entanto, importa referir que todos os estudos já realizados em humanos têm 
uma duração curta, desconhecendo-se os efeitos a longo prazo deste tipo de 
intervenção. Este facto assume especial importância à luz da noção de que a 
obesidade é uma condição crónica, em que intervenções esporádicas e limitadas 
no tempo terão, provavelmente, pouco sucesso. Ainda assim, importa reforçar 
que o tempo é um poderoso modulador de toda a atividade humana e que alguns 
dos problemas que presentemente nos afetam podem estar relacionados com o 
afastamento do ser humano de ritmos adquiridos durante milhares de anos. Não 
apenas o quanto mas também o quando nos alimentamos será certamente um 
aspeto a ter em consideração quando pensamos na alimentação e na tentativa 
racional de a melhorarmos.

DIAGNÓSTICO DA DOENÇA CELÍACA: 
IMPORTÂNCIA DA INTERAÇÃO ENTRE O 
GASTROENTEROLOGISTA E O NUTRICIONISTA
A visão do Gastroenterologista
Sónia Sousa Fernandes1

1 Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

A doença celíaca é uma entidade cada vez mais reconhecida e diagnosticada, 
afetando até 1% da população ocidental. Consiste numa reação imunológica 
anómala ao glúten, que causa lesão da mucosa do intestino delgado e consequente 
má-absorção de nutrientes. A doença celíaca ocorre em indivíduos geneticamente 
predispostos, que apresentam o antigénio leucocitário HLA DQ2 e/ou DQ8, sendo 
fatores de risco a história familiar e a presença de outras doenças autoimunes. Pode 
ter apresentações diversas, desde sintomas gastrointestinais típicos, sintomas extra-
-intestinais, atraso de desenvolvimento infantil, ou apenas alterações analíticas como 
anemia ou elevação das provas hepáticas. O diagnóstico baseia-se na integração 
dos dados clínicos com testes serológicos específicos e com os achados das 
biopsias duodenais colhidas por endoscopia. O principal teste serológico utilizado 
na prática clínica é o anticorpo anti-transglutaminase, de elevada sensibilidade e 
especificidade. O aspeto endoscópico típico consiste na perda das pregas da 
mucosa, que assume aspeto nodular ou em mosaico. A análise histológica revela 
aumento dos linfócitos do epitélio intestinal e grau variável de atrofia vilositária. O 
estudo inicial da doença deve incluir uma avaliação cuidada dos défices nutricionais 
existentes. A exclusão do glúten da dieta leva à resolução da lesão intestinal, 
com consequente melhoria dos sintomas e dos défices nutricionais. Durante o 
seguimento é fundamental avaliar o cumprimento da dieta e instruir o doente de 
modo a evitar as fontes de contaminação com glúten. Na minoria de doentes que 
não respondem à dieta sem glúten devem-se excluir diagnósticos alternativos, 
doenças concomitantes, e as complicações da doença celíaca, entre as quais o 
linfoma intestinal. Apesar do enorme avanço que os últimos anos nos trouxeram 
no conhecimento da doença, podemos esperar para o futuro novos desafios, 
particularmente na compreensão dos mecanismos de tolerância ao glúten e no 
desenvolvimento de novas armas de prevenção e terapêutica.

A visão do Nutricionista
Rita Jorge1

1 Associação Portuguesa de Celíacos

O tratamento da Doença celíaca (DC) consiste no cumprimento rigoroso, 
sem quaisquer exceções, de uma dieta isenta de glúten (DIG). Desta forma, o 
Nutricionista desempenha um papel essencial na sua terapêutica (implementação 
da DIG e consequente educação nutricional).
Embora a DC esteja muito mais divulgada entre a classe médica, ainda existe um 
longo caminho a percorrer. Sabe-se que 85% dos portadores da DC desconhecem 
a sua condição e, como tal, não seguem a DIG, agravando perigosamente o seu 
estado geral de saúde e favorecendo o aparecimento de complicações como 
anemia, atraso de crescimento, malnutrição, diabetes, osteoporose, infertilidade, 
depressão, astenia, entre outros. Sabendo isso, é fundamental continuar a alertar 
para os sintomas, sobretudo os mais atípicos, que podem escapar até ao médico, 
dificultando o diagnóstico. 
Após o diagnóstico, é essencial que o médico encaminhe o doente para um 
Nutricionista com experiência em DC para avaliação nutricional, educação 
alimentar, planeamento de refeições e outros aspetos inerentes à DIG. Um atraso 
neste processo, ou a sua ausência, aumenta a percentagem de indivíduos 
que obtêm informações controversas através da internet, lojas de alimentação, 
amigos e outras fontes não qualificadas, resultando em confusão e insuficiente 
informação sobre a DC e DIG. 
Para um eficaz aconselhamento, médicos e Nutricionistas têm de compreender 
também o impacto emocional da DC e do seguimento da dieta, tal como a 
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complexidade de fatores relacionados com a qualidade de vida, que os doentes 
e familiares enfrentam todos os dias. A gestão correta da DC requer assim uma 
abordagem em equipa, incluindo o doente, a sua família, o médico, o Nutricionista 
e o grupo de apoio, como a Associação Portuguesa de Celíacos (APC). Este tipo de 
abordagem integrada é potenciadora e essencial no cumprimento da DIG.
Mantendo a DIG, os indivíduos demonstram um padrão de desenvolvimento e 
uma condição geral de saúde igual à de qualquer outro indivíduo saudável. Para 
garantir que tal acontece, sugere-se uma vigilância clínica regular do celíaco para 
monitorização do cumprimento da DIG e verificação do seu estado físico e nutricional.

ESTRATÉGIAS GERAIS DE ABORDAGEM AO 
CONSUMO DE SAL    
Ilídia Duarte1

1 Administração Regional de Saúde do Centro

As doenças cerebrovasculares são a primeira causa de morte nos países 
desenvolvidos, sendo Portugal um dos países da União Europeia com taxas de 
mortalidade por Acidente Vascular Cerebral (AVC) mais elevadas.
A estratégia minorsal.saude abrange o projeto pão.come, em curso desde 2007 
e o projeto sopa.come, iniciado no ano de 2009. Visa a redução progressiva 
do sal nestes alimentos, apresentando como objetivo de saúde a redução da 
mortalidade por AVC.
Resultados: 8 000 análises realizadas; 73 concelhos envolvidos; 1 200 padarias 
aderentes; médias de adição de sal no pão de 0,90 g de NaCl/100 g de pão; 
84% de padarias com valores ≤1 g, sendo que destas 61% apresentam valores 
≤ a 0,8 g/100 g de pão.
Tendo em consideração o valor diagnóstico de 1,58 g de NaCl/100 g de pão, 
consideramos ter havido uma melhoria expressiva dos resultados, devido à adesão 
dos industriais de panificação e ao trabalho das equipas de profissionais de saúde 
pública, dos quais destacamos os Técnicos de Saúde Ambiental e os parceiros 
deste projeto Fundação Portuguesa de Cardiologia, Associação do Comércio e 
da Indústria da Panificação, Pastelaria e Similares e Grupo AUCHAN.
Sopa.come 
O projeto sopa.come tem como objeto de intervenção a sopa, tendo sido escolhida 
pelo seu potencial de intervenção, permitindo-nos atingir os objetivos propostos 
com maior celeridade, através da inclusão de refeitórios escolares, IPSS, hospitais 
e restaurantes, abrangendo mais de 1200 unidades de confeção. 
Com protocolos celebrados entre a Administração Regional de Saúde do Centro 
e as várias empresas envolvidas (ITAU, GERTAL, UNISELF, ICA, EUREST, SUCH, 
SOLNAVE) acreditamos poder minimizar o impacto do excesso do consumo 
de sal na alimentação.
Ao atuarmos preventivamente, numa escala macro e de uma forma sistémica, 
através de uma intervenção comunitária que envolve a sociedade civil, pretendemos 
capacitá-la de forma a controlar a sua saúde. 

2016: ANO INTERNACIONAL DAS LEGUMINOSAS
O papel da FAO na promoção das leguminosas
Hélder Muteira1

1 Food and Agriculture Organization of the United Nations Portugal

Sob o lema “sementes nutritivas para um futuro sustentável”, 2016 foi declarado 
pelas Nações Unidas o Ano Internacional das Leguminosas. 
Elas sempre foram componentes essenciais dos sistemas alimentares ao longo de 
séculos, por serem altamente nutritivas, economicamente acessíveis, benéficos à 
saúde, e promotores da biodiversidade e fertilidade de solos.
Os novos hábitos alimentares resultantes de fatores sociais, económicos e 
demográficos, e o desconhecimento sobre os seus benefícios, resultaram num 
preocupante declínio da sua produção e consumo.
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Urge mobilizar todos os atores dos sistemas alimentares (incluindo os agricultores, 
industriais, pesquisadores, educadores e Nutricionistas) para um compromisso 
global em prol das leguminosas. 

Estratégias de promoção do consumo de leguminosas
Isa Viana1

1 Eurest

As leguminosas são alimentos muito completos, uma vez que possuem um vasto 
leque de nutrientes, tais como: vitaminas do complexo B, minerais (magnésio e 
ferro), fibras e proteínas de origem vegetal. 
De acordo com a balança alimentar (2008-2012) verifica-se uma ingestão de 
leguminosas muito inferior à recomendada. Justifica-se assim a necessidade 
premente da promoção das leguminosas, não apenas pelos benefícios nutricionais 
mas também pelos ambientais. No século XXI assistimos a profundas alterações 
e desafios na produção, processamento e consumo alimentar. Acreditamos que 
a alimentação tem de ser sustentável e acessível, além de saudável e socialmente 
justa. Atualmente, o critério sustentabilidade faz parte dos critérios de seleção 
dos Consumidores, nomeadamente no que respeita aos produtos alimentares. 
As leguminosas são uma excelente resposta a esta problemática, pois possuem 
custos ambientais de produção muito inferiores aos da carne, na medida em que 
possuem uma pegada hídrica e carbónica 88% e 93% inferiores.
Para além de apresentarem características únicas do ponto de vista nutricional,
as leguminosas constituem uma excelente opção alimentar sustentável.
Por estes motivos, e por se tratar de um grupo de alimentos com grande tradição 
gastronómica Portuguesa, a Eurest delineou e implementou o Choose Beans.
Os resultados obtidos após a aplicação do projeto Choose Beans, evidenciaram 
um cenário muito favorável para a promoção do consumo de leguminosas. 
Os resultados mostram um aumento da frequência de consumo de 25% das 
leguminosas após a implementação do projeto, comprovando que a informação 
e sensibilização dos consumidores para as consequências das suas opções na 
saúde, motivam a um comportamento alimentar mais responsável.
Este sucesso deve-se fundamentalmente à fundamentação do projeto, assim 
como à estratégia de comunicação, através de métodos interativos e bastante 
visuais de fácil compreensão.

Novos projetos para melhorar a qualidade e aumentar o 
consumo das leguminosas na Europa
Marta Vasconcelos1

1 Centro de Biotecnologia e Química Fina – Laboratório Associado, Escola Superior 
de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa

A área de produção de leguminosas na Europa tem vindo a diminuir, apesar dos 
esforços comunitários no sentido de reverter esta situação. A Escola Superior de 
Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, em colaboração com outras 
entidades nacionais e europeias, participa em vários projetos que pretendem 
aumentar não só a produtividade das leguminosas na Europa, como a qualidade das 
variedades usadas para cultivo. O objetivo principal do projeto “TRUE”, submetido 
para o H2020, é identificar e permitir caminhos de transição para a incorporação 
bem-sucedida das leguminosas em diferentes sistemas de cultivo, processamento 
e distribuição. O projeto utilizará “estudos de caso” que demonstram o benefício 
da incorporação das leguminosas em múltiplas fases da cadeia agroalimentar. O 
projeto utilizará uma abordagem multidisciplinar, equilibrando aspetos ambientais, 
nutricionais, sociais e económicos em toda a cadeia de valor. Esta abordagem 
pretende garantir, para a Europa, excelentes padrões de nutrição tendo como 
base um aumento no consumo das leguminosas, contribuindo para a melhoria 
da saúde e bem-estar. Não obstante, recentemente foi demonstrado que as 
leguminosas, quando crescidas a 550 ppm de CO2 (valores previstos para 2050), 



 36 36

irão acumular significativamente menos ferro, zinco e proteína no grão. Tendo estes 
nutrientes um papel indispensável na saúde humana, e sendo as leguminosas 
uma fonte primordial destes nutrientes na nossa dieta, é urgente percebermos 
porque é que estas perdas nutricionais estão a ocorrer. Só assim poderemos 
desenvolver variedades que consigam manter o seu valor nutricional, apesar dos 
aumentos inevitáveis de CO2 atmosférico. Neste sentido, o projeto NUTRI4CAST, 
financiado pela Fundação para Ciência e Tecnologia, irá analisar soja e feijão 
crescida em condições de CO2 normal ou elevado, e irá: 1) identificar variedades 
mais “resistentes” ao alto CO2; 2) identificar o porquê das perdas nutritivas; 3) 
desenvolver um modelo preditivo para estas perdas e, finalmente, 4) identificar 
ferramentas que nos permitam garantir uma alimentação mais nutritiva no futuro. 

AGRADECIMENTOS: Fundos Nacionais  através da FCT - Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia no âmbito dos projeto UID/Multi/50016/2013 e PTDC/AGRPRO/3972/2014

Campanha APN “Uma porção de leguminosas por dia”
Helena Real1
1 Associação Portuguesa dos Nutricionistas

As leguminosas representam um grupo de alimentos que se pode dividir em 
duas categorias: os grãos (ex.: feijão, grão-de-bico, lentilha, ervilha, fava e 
tremoço) e as oleaginosas (ex.: soja e amendoim). Esta categorização influencia 
a composição nutricional, contudo, de uma forma geral caracterizam-se por 
fornecerem um conjunto interessante de nutrientes como proteínas e hidratos 
de carbono, para além de fibras, vitaminas (sobretudo B) e minerais (ex.: 
ferro e cálcio). Pela sua composição em proteínas são muito usadas como 
substitutos de outras fontes proteicas como a carne, o pescado ou os ovos. 
As recomendações da Roda dos Alimentos, guia alimentar português, apontam 
para um consumo diário de 1 a 2 porções de leguminosas.
Dados sobre consumo alimentar a nível nacional e informações da última 
Balança Alimentar, permitem-nos inferir que o consumo de leguminosas não 
será elevado e que estará muito aquém das recomendações de consumo da 
Roda dos Alimentos. Será importante manter essas heranças gastronómicas, 
pois ao mesmo tempo que as preservamos estaremos a consumir alimentos 
de elevada riqueza nutricional, que apresentam uma enorme versatilidade na 
cozinha, uma vez que se adaptam a diferentes confeções culinárias e a diversos 
acompanhamentos distintos. Não podemos também esquecer o facto de serem 
alimentos económicos comparativamente a outras fontes proteicas, como a 
carne ou o pescado, de fácil acesso e fáceis de utilizar nas refeições do dia a 
dia, pelo que o seu consumo deve ser promovido.
Diversos estudos científicos referem que o consumo de leguminosas está 
associado à prevenção e melhoria de diversas patologias como as doenças 
cardiovasculares, a diabetes Mellitus, a doença inflamatória intestinal e o cancro 
do cólon. Desta forma, o consumo de leguminosas deve ser incentivado ao 
longo de todo o ciclo de vida.
O ano de 2016 foi considerado pela Food and Agriculture Organization of the 
United Nations o Ano Internacional das Leguminosas. Aliando esta distinção 
ao facto de se estimar um consumo reduzido de leguminosas por parte dos 
portugueses, a Associação Portuguesa dos Nutricionistas preparou uma 
campanha de promoção do consumo deste grupo alimentar.
Nesta campanha é promovido o consumo de 1 porção de leguminosas por dia 
- 25 g de leguminosas secas - existindo diversos materiais que suportam esta 
iniciativa, existentes no site da Associação – www.apn.org.pt – tais como um 
e-book, um marcador de livros e cartazes alusivos ao mote “1 leguminosa + 1 
chefe + 1 nutricionista + 1 receita = + saúde”.
Pretende-se que estes materiais possam ser amplamente divulgados, pelo que para 
isso se apela à passagem desta mensagem pelos profissionais à população e entre 
a população, em prol da promoção do consumo de leguminosas.
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VINAGRE: CIÊNCIA E INOVAÇÃO
Vinagre: temperar o saber
Teresa Carvalho1

1 Associação Portuguesa dos Nutricionistas

O vinagre é um dos produtos mais antigos utilizados pelo Homem, encontrando-
-se especialmente relacionado com a conservação do vinho, uma vez que as 
ancestrais e precárias condições de conservação induziam a fermentação alcoólica 
do vinho a ácido acético, originando um vinho acre, denominado por vinagre. 
Efetivamente, o vinagre é um produto produzido, a partir da fermentação alcoólica 
e acética de matérias-primas de origem agrícola, ricas em hidratos de carbono 
fermentáveis (p.e. fruta, hortícolas) e expande-se por uma ampla área geográfica, 
o que permite que haja uma vasta panóplia de vinagre por todo o mundo. 
Geralmente, as variedades de cada país dependem dos seus produtos típicos e 
excedentes agrícolas. Atendendo às várias matérias-primas utilizadas, poder-se-á 
dividir em seis principais categorias de vinagre: à base de cereais, frutos, hortícolas, 
origem animal, origem vínica e outros vinagres. 
Relativamente aos aspetos nutricionais do vinagre, normalmente, não tem lípidos 
e a presença de proteína e hidratos de carbono é praticamente inexistente. 
Todavia, salienta-se a presença de minerais como potássio, sódio, fósforo, 
cálcio e magnésio. Destaca-se ainda, a riqueza em compostos fenólicos e ácidos 
orgânicos, os quais dependem da matéria-prima que lhes dá origem. Refira-se 
que, é a presença nestes compostos que permite que sejam atribuídos ao vinagre 
diversos benefícios para a saúde. Contudo, são necessários mais estudos, bem 
definidos e a longo prazo para serem confirmados todas as suas potencialidades. 
Portanto, de modo a dar a conhecer alguns vinagres existentes, os seus aspetos 
nutricionais e potenciais benefícios para a saúde, a Associação Portuguesa dos 
Nutricionistas (APN) em colaboração com a empresa do setor dos temperos 
Mendes Gonçalves, desenvolveu o e-book “Vinagres, temperar o saber!”, o qual 
estará disponível para consulta no site da APN (www.apn.org.pt > Nutrição > 
Materiais disponíveis > E-books).  

Vinagre de tomate: inovação em português
Diogo Castelo-Branco1 

1 Procurement e Processos – Departamento IDI da Mendes Gonçalves

A Mendes Gonçalves, criada em 1982, tem na sua génese, a produção de vinagres 
e no seu ADN a aposta na inovação e nos sabores portugueses. O vinagre é um 
produto de dupla fermentação biológica resultante da conversão natural, realizada 
por bactérias acéticas, do etanol em ácido acético. No processo de fabrico do 
vinagre utilizam-se matérias-primas de origem agrícola (fruta, cereal, leite, mel) que 
contendo açúcares fermentáveis, são passíveis de passarem por processos de 
fermentação, primeiramente alcoólica e posteriormente acética.
O Vinagre de Tomate do Ribatejo surge de uma aposta na diferenciação e inovação 
no setor do vinagre, com foco na valorização das matérias-primas portuguesas. 
O Tomate do Ribatejo é internacionalmente conhecido pelas suas características 
físico-químicas e organoléticas (cor vermelha intensa, Brix° elevado, baixa acidez e 
aroma forte). O processo de desenvolvimento foi iniciado com a dupla fermentação 
do tomate em escala laboratorial no departamento de I&DI, até o processo estar 
completamente validado, tendo sido o scale up realizado em duas etapas: escala 
piloto e industrial, para posterior lançamento no mercado.
A Mendes Gonçalves estabeleceu uma parceria com a Associação Portuguesa dos 
Nutricionistas para a elaboração de um e-book com o título “Vinagres, temperar o 
saber!” com o intuito de divulgar e explicar o vinagre nas suas várias componentes, 
– origem, matérias-primas, processo, informação nutricional – com foco especial 
nos benefícios de saúde. Esta divulgação pretende também contribuir para que 
este setor esteja mais perto dos consumidores, e incentivar um aumento de 
estudos científicos do produto vinagre.
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CO1: ASSOCIAÇÃO DA INGESTÃO PROTEICA NA 
IDADE PRÉ-ESCOLAR COM ÍNDICE DE MASSA 
CORPORAL E INSULINA SÉRICA AOS 7 ANOS DE 
IDADE
Catarina Durão1; Andreia Oliveira1,2; Ana Cristina Santos1,2; António Guerra3; 
Henrique Barros1,2; Carla Lopes1,2

1 Unidade de Investigação em Epidemiologia do Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto
2 Departamento de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva e Saúde Pública 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
3 Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

INTRODUÇÃO: Estudos em lactentes têm mostrado uma associação positiva 
entre ingestão proteica e posterior adiposidade. Contudo, pouco se sabe sobre 
ingestão proteica de crianças em idades mais avançadas. 
OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi o de avaliar a associação entre ingestão 
proteica aos 4 anos de idade com Índice de Massa Corporal (IMC) e insulina 
sérica aos 7 anos de idade.
METODOLOGIA: Foram incluídas 1919 crianças da coorte Geração XXI (Porto, 
2005-2006) reavaliadas aos 4 e 7 anos presencialmente, cujos pais preencheram 
um diário alimentar de 3 dias aos 4 anos. A ingestão proteica (g/dia) foi ajustada 
para a energia pelo método dos resíduos e categorizada em tercis. A avaliação 
antropométrica foi realizada por profissionais treinados, tendo-se calculado 
z-scores de IMC de acordo com a OMS. Na subamostra com diários alimentares 
aos 4 anos, 1404 crianças tinham também informação sobre insulina sérica 
em jejum (µUI/ml) aos 7 anos. A associação da ingestão proteica com IMC 
e insulina foi estimada por coeficientes de regressão (β) linear e respetivos 
intervalos de confiança a 95% (IC95%), ajustados para características da mãe 
(escolaridade, IMC) e da criança (aleitamento materno não exclusivo, peso para 
idade gestacional, exercício físico, valor energético total e carga glicémica). 
Avaliou-se uma possível interação do sexo na associação com IMC e insulina.
RESULTADOS: Observou-se uma interação entre ingestão proteica e sexo 
da criança na associação com z-scores de IMC (p=0,005), sendo a análise 
estratificada por sexo. Nos rapazes, a ingestão proteica aos 4 anos associou-se 
significativa e positivamente aos z-scores de IMC (>81 g/dia vs. ≤73 g/dia: 
β=0,284; IC95%: 0,075; 0,493) e aos níveis séricos de insulina (>81 g/dia vs. 
≤73 g/dia: β=0,703; IC95%: 0,008; 1,398) aos 7 anos de idade.
CONCLUSÕES: Ingestão superior de proteína na idade pré-escolar associa-se 
a maior IMC e níveis superiores de insulina aos 7 anos de idade, nos rapazes.

CO2: TRENDS IN BREAKFAST PATTERNS IN 
PORTUGUESE CHILDREN. COSI PORTUGAL 2010-2013
Ana Rito¹,²; Isabel Vieira¹; Pedro Graça³
1 Centro de Estudos e Investigação em Dinâmicas Sociais e Saúde 
² Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
³ Direção-Geral da Saúde

INTRODUCTION: National data in children´s breakfast pattern (frequency and 

quality) is scarce, although is highly recognized the role of breakfast as an 
essential part of an healthy diet. Particularly in countries with higher prevalence 
of childhood obesity, knowledge of changes in breakfast may provide potential 
behavior targets for intervention programs.
OBJECTIVES: The objective of this study was to describe trends in Portuguese 
children’s breakfast patterns between 2010 and 2013.
METHODOLOGY: Cross sectional data from the 2nd round of COSI Portugal (2010) 
and 3rd round (2013), was analyzed for breakfast frequency, site and type through 
a questionnaire applied to 3773 (2010) and 5393 (2013) children aged 6-8 years 
old. A qualitative and complete (QC) breakfast was considered to have foods from 
3 different groups: bread and cereals & fruits & dairy. 
RESULTS: Between the study period, 91.5% (2010) and 96.5% (2013) of the 
children, ate breakfast daily. For children who ate breakfast only 1-3 days/week, 
it was not observed a significantly decrease between 2010 (1.5%) and 2013 
(1.1%). Most of the children reported to have breakfast at home (91.5%: 2010 
and 95.8%: 2013). In 2010 only 1.3% and in 2013 1.6% ate a QC breakfast. Of 
all breakfast meals, 59.4% (in 2010) included ready to eat cereals (RTEC) which 
significantly increased in 2013 (64.3%)(p<0.01). The two most frequent food items 
combined at breakfast  were bread and dairy products: 13.7% (2010) and 18.2% 
(2013). Fruits were included in just 6% and  in 8% of breakfast meals in 2010 and 
2013, respectively. 6.2% (2010) and 6.8% (2013) breakfast meals included donuts, 
cookies or biscuits and 0.4% (2010) and  1.6% (2013) included sweet beverages.
CONCLUSIONS: In this sample, a negative trend in breakfast consumption was 
verified particularly regarding sugary foods and RTEC. Interventions regarding  
healthy breakfast habits should be aimed at children and should focus on increasing 
fruit/vegetables and reducing sweet consumption. 

CO3: THE EFFECT OF PARENTAL CHILD-FEEDING 
PRACTICES AT 4 YEARS OLD ON CHILD’S EATING 
BEHAVIOURS 3 YEARS LATER 
Lisa Afonso1; Susana Santos1; Milton Severo1,2; Carla Lopes1,2; Andreia 
Oliveira1,2

1 Epidemiology Research Unit of Institute of Public Health of University of Porto
2 Department of Clinical Epidemiology, Predictive Medicine and Public Health of 
University of Porto Medical School 

INTRODUCTION: Evidence on the association of parental child-feeding practices 
with child’s eating behaviours is still inconsistent and longitudinal effects have 
been poorly studied in large samples.
OBJECTIVES: We aimed to assess the effect of parental child-feeding practices 
at 4 years old on eating behaviours related with appetite at 7 years of age.
METHODOLOGY: This study included 3636 singleton children from the Generation 
XXI birth cohort (Porto, 2005-2006), with complete data on key variables. Feeding 
practices (restriction, perceived monitoring and pressure to eat) were assessed at 
4 years of age through the Child Feeding Questionnaire, and eating behaviours 
(enjoyment of food, food responsiveness, emotional over- and undereating, drinks 
desire, satiety responsiveness, slowness in eating and food fussiness) were 
evaluated at 7 years of age, by the Child Eating Behaviour Questionnaire. Both 
instruments were self-administered to mothers, and adapted and validated to 
Portuguese children. Linear regression models (β coefficients, 95% confidence 
intrevals-95%CI) were run to estimate the associations between the mean score 
of each practice and each behaviour, after adjustment for child´s sex, maternal 
age and education and body mass index at 4 years of child’s age. 
RESULTS: A higher restriction at 4 years old was significantly associated with 
higher levels of enjoyment of food at 7 (β=0.035 95%CI 0.005, 0.064). Monitoring 
at 4 years old predicted lower food responsiveness (β=-0.041 95%CI -0.068,-
0.014), emotional over- and undereating (β=-0.040 95%CI -0.062;-0.018; β=-
0.040 95%CI -0.067,-0.014) and food fussiness (β=-0.035 95%CI -0.063,-0.008) 
at 7 years of age. Pressure to eat at 4 years old enhance satiety responsiveness 
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(β=0.032 95%CI 0.008, 0.057) and slowness in eating (β=0.041 95%CI 0.010, 
0.071) 3 years later. 
CONCLUSIONS: Parental child-feeding practices seem to exert different effects 
in the development of eating behaviours, which deserves attention at clinical 
and community level actions. 

CO4: ASSOCIAÇÃO DE COMPORTAMENTOS 
ALIMENTARES COM O ÍNDICE DE MASSA 
CORPORAL DE CRIANÇAS AOS 7 ANOS DE IDADE 
Sara Costa1; Andreia Pinto1; Carla Lopes1,2; Andreia Oliveira1,2 

1 Unidade de Investigação em Epidemiologia do Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto
2 Departamento de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva e Saúde Pública 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

INTRODUÇÃO: Determinados comportamentos alimentares na infância podem 
relacionar-se com padrões de consumo menos saudáveis e influenciar o peso 
das crianças.
OBJETIVOS: Avaliar a associação de comportamentos alimentares problemáticos 
com o Índice de Massa Corporal (IMC) medido e percecionado pelos pais de 
crianças de 7 anos.
METODOLOGIA: Foram incluídas neste estudo 4947 crianças da coorte de 
nascimento Geração XXI com informação de interesse na avaliação inicial e aos 7 
anos. Foram excluídos gémeos. O comportamento alimentar, percecionado pelos 
cuidadores, foi avaliado por questões relativas à quantidade e velocidade alimentar 
ingerida, recusa em fazer as refeições à mesa e pedido de recompensa para ingerir 
determinados alimentos. Calcularam-se z-scores de IMC de acordo com os critérios 
da Organização Mundial da Saúde (excesso de peso ou obesidade ≥2 desvios-
padrão). A perceção do peso das crianças foi avaliada por 4 questões do Child 
Feeding Questionnaire, validado nesta coorte. As associações foram avaliadas por 
regressão logística (odds ratio; intervalos de confiança a 95%-OR;IC95%) ajustada 
para idade e escolaridade maternas, tabaco durante a gravidez, tipo de parto, sexo 
da criança, peso para a idade gestacional e atividade física.
RESULTADOS: Crianças que comem pouco (OR=0,23;IC95%:0,20-0,27), 
lentamente (OR=0,26;IC95%:0,22-0,30), recusam fazer refeições à mesa 
(OR=0,81;IC95%:0,68-0,98) ou pedem recompensa (OR=0,69;IC95%:0,57-0,84) 
apresentaram menor probabilidade de ter excesso de peso ou obesidade, acon-
tecendo o inverso se os pais percecionam que a criança come demasiado 
(OR=8,43;IC95%:7,22-9,85). Preocupações que a criança coma excessivamente, 
tenha que fazer dieta ou venha a ter excesso de peso mostraram-se menos 
prováveis em pais de crianças que comiam pouco (OR=0,47;IC95%:0,41-0,54; 
OR=0,55;IC95%:0,49-0,63; OR=0,56;IC95%:0,50-0,63) ou lenta-
mente (OR=0,47; IC95%:0,41-0,53; OR=0,54; IC95%:0,48-0,61; 
OR=0,58;IC95%:0,51-0,65, respetivamente), e mais prováveis quando 
esta aparentemente comia demasiado (OR=3,88;IC95%:3,35-4,50; 
OR=3,38;IC95%:2,93-3,92; OR=3,20;IC95%:2,73-3,76). 
CONCLUSÕES: Comportamentos alimentares problemáticos na infância, sobretudo 
comer pouco, lentamente ou demasiado, associaram-se a maior preocupação com 
o peso da criança por parte dos cuidadores, influenciando o seu z-score de IMC.

CO5: COMO EVOLUEM E SE AGREGAM OS 
COMPORTAMENTOS ALIMENTARES E DE 
ATIVIDADE FÍSICA NA INFÂNCIA?
Vânia Magalhães1,2; Sofia Vilela2; Andreia Oliveira1,2; Carla Lopes1,2

1 Departamento de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva e Saúde Pública 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
2 Unidade de Investigação em Epidemiologia do Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto

INTRODUÇÃO: A avaliação da estabilidade de determinados hábitos alimentares 
e de atividade física (AF), na infância, é importante para a formulação de 
intervenções apoiadas pela evidência. 
OBJETIVOS: Estudar a associação do consumo de fruta e produtos hortícolas (F&H), 
da AF e da agregação destes comportamentos entre os 4 e os 7 anos de idade.
METODOLOGIA: O estudo incluiu 5047 crianças da coorte de nascimento de 
base populacional Geração XXI, avaliadas aos 4 e aos 7 anos. A informação 
sobre dados sociodemográficos, estilos de vida e antropometria foi recolhida 
por entrevistadores treinados. O consumo de F&H (sopa, fruta e hortícolas no 
prato) foi avaliado através de questionários de frequência alimentar em ambas 
as idades. A AF foi avaliada através de questões sobre prática de atividades 
desportivas e sedentárias. As associações foram estimadas usando razão de taxas 
de incidência (RTI) e respetivos intervalos de confiança a 95% (IC95%), obtidos 
através de modelos de regressão de Poisson, ajustados para sexo e z-score de 
Índice de Massa Corporal (Organização Mundial da Saúde) da criança; e idade 
e escolaridade maternas.
RESULTADOS: Crianças com consumos de F&H ≥5 vezes/dia aos 4 anos 
apresentaram cerca de duas vezes maior probabilidade de manter este 
consumo elevado aos 7 anos de idade (RTI=2,38;IC95%:2,17-2,61). A 
prática de AF e comportamentos sedentários como ver TV aos 4 também 
se mostraram associados com a prática aos 7 anos (alguma atividade 
desportiva vs. nenhuma; RTI=1,08;IC95%:1,01-1,16 e ver TV ≥120min/
dia vs. <120min/dia; RTI=2,01;IC95%:1,78-2,28). Uma agregação de 
comportamentos mais saudáveis (F&H ≥5vezes/dia e prática de AF desportiva; 
RTI=2,03;IC95%:1,85-2,24) e menos saudáveis (F&H <5vezes/dia e TV ≥120min/
dia; RTI=2,31;IC95%:1,99-2,67) mostraram estabilidade dos 4 para os 7 anos.
CONCLUSÕES: As crianças que aos 4 anos consumiam mais F&H e praticavam 
AF são as que tem maior probabilidade de ter o mesmo comportamento aos 
7, reforçando a importância de intervenções precoces.

CO6: AVALIAÇÃO DO PAPEL DA ALIMENTAÇÃO 
NA INFLAMAÇÃO SUBCLÍNICA: UM ESTUDO EM 
ADOLESCENTES
Maria Cabral1,2; Joana Araújo1,2; Elisabete Ramos1,2

1 Unidade de Investigação em Epidemiologia do Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto
2 Departamento de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva e Saúde Pública 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

INTRODUÇÃO: Evidência crescente reforça a importância da dieta na regulação 
da inflamação sistémica de baixo grau induzida pela obesidade.
OBJETIVOS: Avaliar, em adolescentes, o potencial da dieta como moderador do 
efeito pro-inflamatório da adiposidade. 
METODOLOGIA: O estudo foi desenvolvido no âmbito da coorte EPITeen que 
integra adolescentes nascidos em 1990 e matriculados em escolas públicas 
e privadas da cidade do Porto em 2003/2004. Através de questionários 
autoaplicados, foram recolhidos dados sociodemográficos, comportamentais 
e história individual e familiar de doença. A ingestão alimentar foi avaliada através 
de um questionário de frequência alimentar (QFA), a partir do qual foi calculado 
um índice inflamatório alimentar (IIA) desenvolvido por Shivappa et al, composto 
por 29 itens e variando de mais anti-inflamatório (-) a mais pro-inflamatório 
(+). O IIA foi categorizado em tercis e o segundo tercil foi considerado como 
referência. A medição sérica de proteína C reativa de alta sensibilidade (PCR-as) 
foi realizada em 1017 participantes e consideraram-se como níveis elevados de 
PCR-as acima do percentil 75. Para estimar a associação entre o IIA e PCR-as, 
foi aplicado o modelo de regressão logística estratificado para IMC e ajustado 
para sexo, atividade física, educação parental e ingestão energética total.
RESULTADOS: A média do IIA foi de -0,55, variando entre -3,83 (mais anti-
-inflamatória) e 3,96 (mais pro-inflamatória). Os obesos com alimentação mais 
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anti-inflamatória (menor IIA) apresentaram menor odds de ter níveis elevados 
de PCR-as (OR: 0,14; 0,03-0,62 IC 95%), verificando-se o oposto nos obesos 
com uma alimentação mais pro-inflamatória (> IIA) (OR: 1,94; 0,57-6,60 IC 95%). 
Tendência semelhante foi observada nos participantes com sobrepeso, embora 
sem significância estatística.
CONCLUSÕES: Num contexto pro-inflamatório, isto é, com níveis elevados 
de adiposidade, uma ingestão alimentar mais anti-inflamatória teve um efeito 
protetor nos níveis de PCR-as. 

CO7: ASSESSMENT AND MONITORING OF 
SCHOOL LUNCH PLATE WASTE AT PUBLIC 
PRIMARY SCHOOLS FROM THE MUNICIPALITY 
OF BARCELOS
Lillian Barca Araújo1; Ada Rocha1,2

1 Faculty of Nutrition and Food Sciences of University of Porto
2 LAQV@REQUIMTE

INTRODUCTION: Food waste is the amount of food that remains properly for 
consumption but it is discarded by human action or omission. Due to the 
enormous amount of food wasted worldwide this is a subject of great 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 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 and the third were 
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.
RESULTS: It was found that from the total amount of food produced in schools 
22.7% was wasted, 11.5% in the first stage and 11.2% in the second one. 
When analyzing the values of food produced, consumed and wasted, before and 
after the awareness strategy, it was denoted that in the first stage production, 
consumption and waste were higher by 0.28%, 0.17% and 0.11%, respectively. 
CONCLUSIONS: The results show a decrease in the waste volume which may 
indicate that the awareness strategy about food waste may be used as an 
effective potential strategy to reduce food waste in schools.

CO8: ASSOCIATION BETWEEN FRUITS AND 
VEGETABLES INTAKE AND CARDIOMETABOLIC 
RISK FACTORS IN UNIVERSITY STUDENTS
Ana Sofia Amaral1; Luísa Soares-Miranda1; Jorge Mota1; Pedro Moreira1,2; 
Sandra Abreu1,3

1 Research Centre in Physical Activity, Health and Leisure of Faculty of Sport of 
University of Porto
2 Faculty of Nutrition and Food Sciences of University of Porto
3 Faculty of Psychology, Education and Sport of Porto’s Lusófona University

INTRODUCTION: Since it has been reported that high intake of fruits and vegetables 
seem to reduce the risk of many chronic diseases such as cardiovascular diseases, 
by being a protective factor, it is essential to explore associations between these 
and cardiometabolic risk factors (CRF’s) in university students (US).
OBJECTIVES: Thus, this study aimed to determine the association between fruit 
and vegetable intake and the clustering of CRF’s in a sample of Portuguese US.

METHODOLOGY: We investigated cross-sectional associations between fruit 
and vegetable intake and CRF´s among 182 US, aged 20-30, from Porto. 
We measured fasting glucose, HDL-cholesterol, triglycerides, diastolic blood 
pressure, and body fat percentage and for each one of these variables, a Z-score 
was computed using age and sex. A cardiometabolic risk score (CRS) was 
constructed by summing up the Z-scores of all individual risk factors.
High risk was considered to exist when an individual had ≥1SD from this score. Diet 
was evaluated using a food frequency questionnaire using the total intake of fruits 
(including 100% fruit juice) and vegetables (including soup) which are categorized 
using sex-specific tertiles. The association between fruits and vegetables intake and 
CRS was evaluated using separate logistic regression, and adjusted for smoking 
habits, energy percentage of saturated fat and sedentary behavior. 
RESULTS: In this study 28% US had high cardiometabolic risk. For the total 
sample, vegetables consumption was 66.2±50.2g/day and for fruit was 150.1 
±108g/day. US in the tertile2 of the vegetables consumption has less odds of high 
cardiometabolic risk (OR= 0.40, IC 95%: 0.17-0.91) compared to participants 
in the tertile1. No association was found between CRS and fruit consumption. 
CONCLUSIONS: Our results suggest that only vegetables are inversely related to CRS 
in US. Evidence from prospective and randomized clinical investigations is needed 
to examine the effects of long-term consumption of fruits and vegetables on CRF’s.

CO9: TRICEPS SKINFOLD COMPRESSIBILITY IN 
HOSPITALIZED PATIENTS – AN EXPLORATORY 
ANALYSIS
Ana S Sousa1; Isabel Fonseca2; Fernando Pichel2; Teresa F Amaral1,3

1 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
2 Serviço de Nutrição e Alimentação do Centro Hospitalar do Porto 
3 Unidade de Integração de Sistemas e Processos Automatizados do Instituto 
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INTRODUCTION: Triceps skinfold (TSF) compressibility can introduce error on the 
measurement and its interpretation. However, it has not been explored yet in a 
clinical setting. Recently, a digital calliper which acquires 60 measures per second 
was developed and firstly allows the study of compressibility. 
OBJECTIVES: To explore through an innovative technique, TSF compressibility 
and its associated factors among a sample of hospitalized patients.
METHODOLOGY: A cross-sectional study was conducted among hospitalized adult 
patients. Evolution of tissue compressibility during two seconds was registered 
and 120 TSF values were obtained using the digital calliper. Compressibility was 
determined according to the difference between the initial value and the final value 
(TSF difference) and according to time (τ). Multivariable linear regression models 
were performed in order to identify factors associated with TSF compressibility.
RESULTS: 106 patients (30.2% aged ≥65 years) composed the study sample. 
Compressibility based on TSF difference was independently associated with TSF 
thickness (regression coefficient, 95% confidence interval (CI) = 0.38, 0.01-0.05, 
p= 0.002) and nutritional status (regression coefficient, 95% CI = 0.23, 0.12-
1.23, p= 0.018) but time of compressibility (τ) was not significantly associated 
with any of the studied variables.
CONCLUSIONS: Among a sample of hospitalized patients, undernutrition risk 
and higher TSF thickness were factors independently associated with higher 
compressibility assessed by the difference between the initial and final TSF value. 
Time of compressibility (τ) was not affected by any of the studied factors. 
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INTRODUCTION: Nutrition is an important component of sport performance for young 
athletes, in addition to allowing for optimal growth and development. However, children 
and adolescents who play recreational sports tend to devalue nutritional related issues.
OBJECTIVES: To evaluate eating habits of young male recreational football players, 
comparing competition players with non-competition players, both attending a 
football school.
METHODOLOGY: According to a stratified sampling, players belonging to each of 
the WHO BMI-for-age categories (Underweight, Normal, Overweight and Obesity) 
were randomly selected. There were two groups of players: the ones who attend 
the competition team and the ones who don´t. The first ones have at least 3 training 
sessions per week plus the competition match and the second ones have between 
1 to 2. Height, weight and waist circumference were measured for all the athletes, 
and BMI percentiles were then calculated. Eating habits were evaluated recurring 
to a consultation protocol, previously validated.
RESULTS: The study involved 150 players, aged 4 to 15 years old, 100 attending non-
competition team and 50 attending competition team. The first group prevalence of 
overweight and obesity was significantly higher (p<0.01) and physical activity levels 
(including other sports) were lower (p<0.01). There was no significant difference 
between the frequency of fried potatoes, salty snacks, soft drinks, sugar snacks, 
sauces, fast food, fruit, nut and whole grain cereals consumption of the two groups 
of players (p<0.05). However, non-competition players’ frequency of vegetable 
and soup consumption was significantly higher (p=0.04). Similarly, soft drinks 
consumption at lunch (p=0.03) and dinner (p=0.02) was significantly lower for non-
competition players. Finally, non-competition players’ legumes consumption at dinner 
was significantly higher than the competition ones (p=0.04). 
CONCLUSIONS: Despite being less physically active and having higher BMI 
percentiles, non-competition players have or report to have healthier eating habits 
when compared to the competition ones.

CO11:  INADEQUATE HYDRATION AND 
ASSOCIATED FACTORS AMONG PORTUGUESE 
OLDER ADULTS – PRELIMINARY DATA FROM 
NUTRITION UP 65
Ana S Sousa1; Teresa F Amaral1; Alejandro Santos1; Nuno Borges1; 
Cláudia Afonso1; Luísa Álvares1; Graça Ferro2; Cátia Martins3; Patrícia 
Padrão1,4; Pedro Moreira1

1 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
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3 Departamento para a Pesquisa do Cancro e Medicina Molecular da Universidade 
Norueguesa de Ciência e Tecnologia 
4 Unidade de Investigação em Epidemiologia do Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto

INTRODUCTION: Inadequate hydration has been described as a frequent 
condition among older adults. Several factors were identified as being associated 
with this condition, such as age, sex, institutionalization, multiple medication, 
cognitive and functional status. However, data concerning the hydration status 
of Portuguese elderly are scarce. 
OBJECTIVES: To evaluate the hydration status and to identify factors associated 
with inadequate hydration among a sample of Portuguese older adults within 
the Nutrition UP 65 study.
METHODOLOGY: A cluster sampling approach was used, representing Portuguese 
older adults according to age, sex, education level and regional area (NUTS). A 
cross sectional study was conducted. From a sample size of 1500 participants, 
data from 368 elderly people are available, 72.3% women, aged ≥65 years 

(39.9% aged ≥80 years). Hydration status was accessed by 24 hour urine 
osmolality.  Inadequate hydration was defined as a urine osmolality ≥ 500 mOsm/
kg H2O. A multivariable logistic regression model was conducted to identify 
factors associated with inadequate hydration and respective Odds Ratios (OR) 
and 95% Confidence Intervals (CI) were calculated.
RESULTS: Frequency of inadequate hydration was 30.2%. After adjusting for 
potential confounders, being male (OR= 1.77, 95% CI: 1.03-3.04) and living 
at home (OR= 13.22, 95% CI: 2.99-58.48) were factors associated with an 
inadequate hydration. Besides, adhering to the Mediterranean diet pattern 
decreased the odds of presenting inadequate hydration by 46% (OR= 0.54, 
95% CI: 0.33-0.90). 
CONCLUSIONS: Inadequate hydration is a frequent condition among Portuguese 
older adults, affecting approximately one-third of this sample. Being male and 
living at home are factors associated with an inadequate hydration whereas 
adhering to the Mediterranean diet pattern protects from inadequate hydration.

CO12: EARLY LIFE CHARACTERISTICS OF 
APPETITE-RELATED EATING BEHAVIOURS IN 7 
YEAR-OLD CHILDREN
Gabriela Albuquerque1; Milton Severo1,2; Andreia Oliveira1,2

1 Epidemiology Research Unit of Institute of Public Health of University of Porto
2 Department of Clinical Epidemiology, Predictive Medicine and Public Health of  
University of Porto Medical School

OBJECTIVES: To assess early life characteristics associated with appetite-related 
eating behaviours in 7 year-old children.
METHODOLOGY: Participants are children from the population-based birth cohort 
Generation XXI. Trained interviewers collected data at birth, 4 and 7 years old on 
socio-demographics, health and lifestyles, and anthropometrics. A Portuguese 
version of the Child Eating Behaviour Questionnaire was self-completed by 
mothers (complete data n=3562 children) at 7 years old. A 2-factor solution was 
identified: factor 1 – Appetite Restraint and factor 2 – Appetite Disinhibition. The 
associations were estimated through generalized linear models, after adjustment 
for socio-demographics, family structure and BMI before pregnancy (β regression 
coefficients and 95% confidence intervals (CI)).
RESULTS: Children with higher Appetite Restraint at 7 years old had more 
structured families (one vs. two-parent: β=-0.074, 95%CI: -0.140;-0.007) with 
a higher educational level and without siblings (≥2 vs. 0: β=-0.152, 95%CI: 
-0.224;-0.081), but reported more sedentary lifestyles at 4 years old. Children and 
mothers with higher anthropometrics at 4 years reported lower Appetite Restraint 
at 7 years old. In contrast, children with a lower educational background, living 
in less structured families, with more sedentary behaviours (≥120 minutes/day of 
media β=0.055, 95%CI: 0.018;0.093), and with less favourable anthropometrics 
at 4 year-old reported higher Appetite Disinhibition later in childhood. 
CONCLUSIONS: Higher maternal education and a more structured family at 4 
years old seem to influence higher Appetite Restraint scores, but less Appetite 
Disinhibition scores at 7 years old. More sedentary lifestyles at 4 year-old were 
associated with higher Appetite Restraint and Appetite Disinhibition scores later 
in childhood, at 7 years old.
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ALIMENTARES PROBLEMÁTICOS NA QUALIDADE 
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INTRODUÇÃO: Comportamentos alimentares problemáticos podem influenciar 
a alimentação das crianças, contudo evidência de que este efeito possa 
comprometer o cumprimento das recomendações alimentares em crianças de 
idade escolar é escassa.
OBJETIVOS: Avaliar a associação de comportamentos alimentares problemáticos 
com a qualidade da alimentação em crianças de 7 anos de idade. 
METODOLOGIA: Foram incluídas neste estudo 4182 crianças da coorte Geração 
XXI, que apresentavam informação de interesse na avaliação inicial e aos 7 
anos. Foram excluídos gémeos. O comportamento alimentar, percecionado 
pelos cuidadores, foi avaliado por questões relativas à quantidade e velocidade 
da ingestão alimentar, à recusa em fazer refeições à mesa e ao pedido de 
recompensa para consumir determinados alimentos. O consumo alimentar, que 
foi avaliado por questionário de frequência alimentar, foi agrupado em: laticínios; 
carne e ovos (C&O); pescado; fruta e hortícolas (F&H); alimentos de elevada 
densidade energética (AEDE). Posteriormente, foi categorizado de acordo com 
recomendações para estas idades. A associação foi avaliada por regressão 
logística multinominal (odds ratio; intervalos de confiança a 95%-OR;IC95%) 
ajustada para: idade e escolaridade maternas; tabaco durante a gravidez; 
duração do aleitamento materno; sexo; z-score de Índice de Massa Corporal; 
vivência com irmãos.
RESULTADOS: Crianças que comem pouca quantidade apresentaram maior 
probabilidade de ingerir AEDE (≥6vezes/semana: OR=1,52;IC95%:1,24-1,85) e 
C&O acima das recomendações (>10vezes/semana: OR=1,29;IC95%:1,01-1,67), 
e F&H abaixo (<4vezes/dia: OR=1,38;IC95%:1,20-1,59). Quando a criança recusa 
fazer refeições em família, é mais provável que consuma excessivamente AEDE 
(≥6vezes/semana: OR=1,55;IC95%:1,16-2,09) e menos provável que ultrapasse 
as recomendações de F&H (>7vezes/dia: OR=0,62;IC95%:0,41-0,92) e de 
pescado (>4vezes/semana: OR=0,78;IC95%:0,65-0,93). Crianças que pedem 
recompensa tendem a consumir excessivamente AEDE (≥6vezes/semana: 
OR=1,61;IC95%: 1,20-2,18), laticínios (>5vezes/dia: OR=1,31;IC95%:1,07-1,60) 
e C&O (>10vezes/semana: OR=1,56;IC95%:1,16-2,10), e a ingerir F&H abaixo 
das recomendações (<4vezes/dia: OR=1,21;IC95%:1,01-1,45).
CONCLUSÕES: Crianças que comem pouco, pedem recompensa e recusam 
fazer refeições em família apresentam uma alimentação menos saudável (maior 
consumo de AEDE e F&H fora das recomendações). 

CO14: LIFE COURSE PATH ANALYSIS OF 
ADOLESCENT ADIPOSITY ON ADULT INSULIN 
RESISTANCE: IS THE EFFECT TOTALLY MEDIATED 
BY ADULT ADIPOSITY?
Joana Araújo1; Milton Severo1,2; Elisabete Ramos1,2

1 Epidemiology Research Unit of Institute of Public Health of University of Porto
2 Department of Clinical Epidemiology, Predictive Medicine and Public Health of 
University of Porto Medical School 

INTRODUCTION: Previous studies have suggested that effect of adiposity in 
childhood or adolescence on adult outcomes is due to the adiposity tracking 
into adulthood. However, evidence was limited by the use of unappropriated 
statistical methods for dealing with life course data. 
OBJECTIVES: We aimed to quantify how much of the effect of adolescent adiposity 
on adult insulin resistance is mediated by adult adiposity, using path analysis.
METHODOLOGY: Data from the EPITeen cohort at 13, 17 and 21 years was used 
(n=2211). A sex- and age-calibrated body mass index (BMIc) was used as an 
indicator of total adiposity. Fasting glucose and insulin levels were assessed 
at 21 years and insulin resistance was calculated through homeostasis model 
assessment (HOMA-IR). Path analysis was applied to evaluate direct and indirect 
effects of BMIc (13, 17 and 21y) on adult HOMA-IR. Models were sex-stratified 
and results are presented as correlations and confidence intervals [r (95% CI)].
RESULTS: In females, total effect of BMIc 13y on HOMA-IR was 0.254 (0.177; 

0.331), mostly mediated by BMIc 21y, but, an additional direct effect from 17y 
was found. The total effect of BMIc 17y [r=0.153 (0.050; 0.257)] is the sum of 
the direct effect on HOMA-IR [r=-0.330 (-0.432; -0.227)] and the indirect effect 
through BMIc 21y [r=0.483 (0.380; 0.586)], being the indirect effect the stronger 
pathway. In males, similar results were found, with effects of adolescent adiposity 
being mostly mediated by adult BMIc. Total effects were 0.265 (0.191; 0.339) 
for BMIc 13y, and 0.326 (0.236; 0.415) for BMIc 17y.
CONCLUSIONS: The effect of adolescent adiposity on adult insulin resistance 
was mainly mediated by adult adiposity. However, an additional direct effect 
from younger ages was found, suggesting that adiposity at young ages may 
be a key factor for the development of insulin resistance in young adulthood.

FUNDING: An individual grant to JA [SFRH/BD/78153/2011] by Fundação para a Ciência e 

a Tecnologia is gratefully acknowledge.
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INTRODUÇÃO: Os idosos têm um risco mais elevado de desidratação, resultante 
de várias alterações fisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento. 
Por sua vez, o uso de certos medicamentos, nomeadamente diuréticos, poderá 
influenciar o estado de hidratação.
OBJETIVOS: Comparar o estado de hidratação de acordo com a toma de 
diuréticos num grupo de idosos não institucionalizados, fisicamente ativos.
METODOLOGIA: Participaram neste estudo 94 indivíduos (36 homens), com 
idades entre 60 e 83 anos, praticantes de exercício físico. Para avaliar o estado de 
hidratação, foi recolhida uma amostra de urina de 24h, tendo sido quantificados 
marcadores urinários para estimar o valor de Reserva de Água Livre (Free Water 
Reserve - FWR), calculado subtraindo o volume urinário obrigatório ao volume 
urinário total. Os parâmetros urinários foram comparados entre os indivíduos 
que não tomavam diuréticos e os que tomavam diuréticos pelo menos uma vez 
por dia, pelo Teste t de Student.
RESULTADOS: Todos os parâmetros urinários mostraram associação com a 
toma de diuréticos, à exceção do volume urinário obrigatório. Os indivíduos que 
tomam diuréticos apresentaram, em média, uma osmolalidade inferior (328,6 
mOsm/kg vs. 422,1 mOsm/kg, p=0,012) do que os indivíduos que não tomavam 
diuréticos. Por sua vez, o volume urinário total (2277,8 ml vs. 1888,9 ml, p=0,029) 
e a FWR (1228,6 ml vs. 785,7 ml, 0,008) foram significativamente superiores 
nos indivíduos que tomam diuréticos.
CONCLUSÕES: Na amostra estudada, a toma de diuréticos associou-se a um 
melhor estado de hidratação avaliado pela FWR. 

CO16: EFICÁCIA DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DE 
MANIPULADORES DE ALIMENTOS COM ÁGUA À 
TEMPERATURA AMBIENTE
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1 Eurest Portugal
2 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto

INTRODUÇÃO: A eficácia da higienização das mãos dos manipuladores de 

RESUMOS COMUNICAÇÕES ORAIS | XV CONGRESSO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, 19 E 20 DE MAIO, 2016
ACTA PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO 05 (2016) 37-43 | LICENÇA: cc-by-nc 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS NUTRICIONISTAS® | WWW.ACTAPORTUGUESADENUTRICAO.PT | ACTAPORTUGUESADENUTRICAO@APN.ORG.PT



 42 42

alimentos (MA) é fundamental na prevenção de doenças de origem alimentar, 
pois são um dos principais veículos de transmissão de patogénicos. Os 
poucos estudos sobre a influência da temperatura da água na redução da 
carga microbiana das mãos durante a higienização indicam que não existem 
diferenças significativas entre a lavagem com água quente ou água fria. Contudo, 
o Regulamento n.º852/2004 faz referência à obrigatoriedade dos lavatórios 
destinados à higienização das mãos terem água corrente quente e fria nas 
instalações do setor alimentar.
OBJETIVOS: Avaliar o estado de higiene das mãos de MA após higienização com 
água à temperatura ambiente. 
METODOLOGIA: Selecionou-se uma amostra de 26 colaboradores representantes 
de todos os setores de uma unidade de alimentação coletiva. Os participantes 
higienizaram as mãos de acordo com a instrução estabelecida pela empresa, 
utilizando água à temperatura ambiente (18-20 ºC). Recolheu-se pela técnica de 
esfregaço com zaragatoa (ISO18593:2004) 1 amostra da mão ativa e efetuou-se 
pesquisa de Escherichia coli (NP2308:1986)  e de Staphylococus coagulase 
positivo (NP2260:1986) e contagem de Enterobacteriaceae (ISO21528-2:2004) 
num laboratório independente. Os resultados foram considerados conformes 
quando E.coli e Staphylococus coagulase positivo estavam ausentes e a 
contagem de Enterobacteriaceae inferior ao limite de deteção do método 
(<1UFC/cm2).
RESULTADOS: A presença de E.coli e de Staphylococus coagulase positiva não 
foi detetada em nenhuma das amostras. Apenas 2 amostras apresentaram 
resultados não conformes para a contagem de Enterobacteriaceae (NE 1UFC/
cm2-MA setor-confeção e 8.4x101UFC/cm2-MA setor-preparação legumes). 
CONCLUSÕES: Os resultados foram satisfatórios, sugerindo que a instrução 
da empresa para a higienização das mãos é eficaz com água à temperatura 
ambiente. A temperatura da água não parece ser uma fator determinante na 
eficácia da higienização das mãos, no entanto sugere-se rever o procedimento 
de lavagem no caso de MA que manipulem alimentos crus. 
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A vida moderna é afetada por inúmeros fatores que levam cada vez mais uma 
maior incidência de problemas de saúde, nos quais a alimentação apresenta 
um papel preponderante. A incorporação de compostos bioativos “livres” em 
alimentos tem sido umas das formas de potenciar uma melhor nutrição e 
suplantar algumas deficiências nutricionais existentes; no entanto a interação 
com meios alimentares, a perda de bioatividade após a passagem pelo trato 
gastrointestinal levanta alguns desafios. Com o objetivo de responder a estes 
desafios, desenvolveu-se o Nutricap, um hidrogel à micro- e nano escala 
resultante da interação de duas proteínas do soro do leite. Este hidrogel, 
constituído por cadeias poliméricas, hidrofílicas e tridimensionais, para além das 
suas propriedades funcionais inerentes às proteínas utilizadas (anti-inflamatória e 
antitumoral) permite, ainda, a incorporação de compostos lipofílicos e hidrofílicos, 
funcionando como um veículo para uma libertação controlada e localizada. Estas 
partículas são passíveis de ser incorporadas em diferentes tipos de alimentos 
(ex.: sumos, iogurtes e cereais). O Nutricap permite, também, utilizar compostos 
bioativos hidrofóbicos em meios aquosos assim como mascarar alguns dos 
sabores que alguns deles apresentam (ex.: ómega 3). Além destas vantagens, 
será possível uma incorporação mais “controlada” de compostos bioativos 
(devido à menor degradação), levando a que sejam necessárias menores 
quantidades de compostos bioativos nos alimentos.

GALARDÃO DA CATEGORIA SERVIÇO INOVAÇÃO 
MOVELIFE
Cláudia Torres1

1 MOVELIFE

A MOVELIFE é o único software existente no mercado nacional que permite 
aos diversos estabelecimentos do setor alimentar fazer face eficazmente às 
exigências do regulamento obrigatório em todos os países da União Europeia 
e que se encontra em aplicação desde 13 de dezembro de 2014.
A nossa solução identifica e monitoriza automaticamente os 14 alergénios 
obrigatórios exigidos no regulamento, efetua a avaliação nutricional de cada 
receita, gera ementas/rótulos com a informação analisada e permite uma gestão 
de custos das receitas, disponibilizando no final a ficha técnica de cada receita. 
Recentemente lançamos a plataforma MOVEBUSINESS com o objetivo de 
fornecer às empresas segurança e qualidade alimentar e entidades que já 
colaboram no setor, uma ferramenta que lhes permita, junto dos seus clientes, 
resolver as exigências do regulamento. 
O objetivo da MOVELIFE é proporcionar soluções tecnológicas que possibilitam 
aos diversos estabelecimentos do setor alimentar (hotelaria, restauração, 
pastelaria e panificação) obter conhecimento nutricional da sua oferta alimentar 
e disponibilizar essa informação aos seus clientes e consumidores. 
Durante este curto período, a MOVELIFE angariou já diversos prémios e 
distinções que permitiram validar e solidificar o projeto, tais como, o Food & 
Nutrition Awards 2015 como o melhor serviço inovação no setor Agroalimentar 
em Portugal, Indústrias Criativas by Unicer, Concurso de Ideias – ANJE, entre 
outras distinções. 
Visite-nos em www.movelife.net e fique a conhecer melhor a nossa solução.
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GALARDÃO DA CATEGORIA PRODUTO INOVAÇÃO
ARROZ INTEGRAL PATO REAL MINUTO
Fátima Machado1

1 Ernesto Morgado

Atenta às tendências de consumo para saúde e bem-estar, a Ernesto Morgado, 
S.A. lançou na sua gama Pato Real Minuto o Arroz Integral. Pronto-a-comer e 
com longo tempo de duração (1 ano, sem necessidade de frio) é um produto de 
elevada conveniência: o arroz integral cru disponível no mercado necessita de um 
tempo de cozimento de, pelo menos, 40 minutos (ou mais, dependendo do gosto).
A tecnologia desenvolvida na própria empresa, com um processo integrado dos 
processos de pré-cozedura, embalamento e tratamento térmico assegurando 
esterilização (comercial), para produção deste arroz integral já pronto é garantia 
de qualidade e segurança alimentar sem recorrer a conservantes, intensificadores 
de sabor, ou qualquer outro aditivo químico artificial.
O Arroz Integral Pato Real Minuto é produzido com arroz Carolino, a variedade 
cultivada em Portugal com melhor qualidade, fundamental na gastronomia 
tradicional Portuguesa. A Ernesto Morgado, S.A., única com tecnologia para 
arroz carolino não vaporizado na produção de refeições prontas, contribui para 
a valorização de um recurso nacional do Baixo Mondego, onde a empresa se 
encontra localizada, e que foi considerado um produto com Indicação Geográfica 
Protegida em 2015 pela Comissão Europeia. 
O arroz integral é fonte de minerais, vitaminas e fitonutrientes, que contribuem 
para a redução do colesterol e doenças cardiovasculares como parte de uma 
alimentação e estilo de vida saudáveis; é rico em fibras que promovem a 
saciedade, permitindo maior controlo do apetite; é um alimento com baixo 
indíce glicémico e de digestão lenta, facilitando o equilibrio da glicemia e a 
prevenção/redução de diabetes.
Prosseguindo nestes objetivos, a Ernesto Morgado, S.A. acaba de lançar a nova 
gama Pato Real Nutriminuto onde o arroz integral proporcionará deliciosas e 
nutritivas misturas com cereais ancestrais, sementes e outros vegetais.

GALARDÃO DA CATEGORIA INICIATIVA DE MOBILIZAÇÃO
MOVIMENTO ZERO DESPERDÍCIO
Iva Pires1

1 DARiACORDAR

O Movimento DARiACORDAR nasceu em 2008 pela iniciativa de um grupo de 
cidadãos, liderado por António Costa Pereira. Pretendia “acordar” as pessoas 
e as instituições para a realidade do desperdício alimentar e os impactos 
económicos, sociais, ambientais que lhe estão associados e especialmente 
para as questões éticas se considerarmos que em Portugal muitas famílias 
não têm acesso à quantidade de alimentos adequada para ao seu bem-estar.
Esse movimento criou, em 2012, o projeto Zero Desperdício com o intuito 
específico de promover a recuperação de comida confecionada e não servida. 
O reaproveitamento de excedentes de alimentos confecionados em si não 
é uma realidade recente mas o trabalho desenvolvido pelo Movimento Zero 
Desperdício|DARiACORDAR, em parceria com a Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica, foi relevante para o esclarecimento da interpretação 
da Lei sobre higiene e segurança alimentar (HSA) e procedimentos associados, 
que permitiram criar as condições para atingir o objetivo final - que as refeições 
de um dia não vão parar ao lixo mas sim à mesa de quem precisa.
Com a publicação dos procedimentos desenvolvidos por esta parceria, que estão 
disponíveis como boas práticas nos sites da Food and Agriculture Organization 
of the United Nations e da União Europeia, tornou-se possível a todos doar 
e recolher estes excedentes de forma transparente, legal e respeitadora dos 
princípios de HSA. Até maio de 2016 aderiram 177 entidades que doam os seus 
excedentes para 69 recetores que por sua vez os encaminharam para 5312 
pessoas com carências alimentares. Ao longo de 4 anos foram distribuídas 3 
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milhões de refeições com um valor económico gerado superior a 7 milhões de 
euros. Na sua vertente de mobilização da sociedade civil o Movimento lançou 
ainda uma coleção de 4 livros educativos destinados aos alunos do 1.º ciclo com 
o objetivo de sensibilizar as crianças para a importância de evitar o desperdício 
alimentar e que fazem parte do Plano Nacional de Leitura.
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PO1: ELITE GYMNASTS AT RISK FOR THE FEMALE 
ATHLETE TRIAD
Maria-Raquel G Silva1-3; Teresa Paiva2,4

1 Faculty of Health Sciences of University Fernando Pessoa
2 Institute of Molecular Medicine of Medical Faculty of Lisbon
3 Research Centre for Anthropology and Health of University of Coimbra
4 Sleep Medicine Center, CENC

The Female Athlete Triad is a clinical condition often observed in physically active 
girls and women that involves one or more of the three following components: 
low energy availability with or without disordered eating, menstrual dysfunction 
and low bone mineral density.
Due to Gymnastics’ demands, athletes may experience one or more of the 
above mentioned components of the Triad; therefore, the purpose of this study 
was to identify the presence of the first two components in young elite female 
gymnasts with ages between 16 and 26 years old.
Sixty-seven rhythmic gymnasts (18.7 ± 2.9 years old; 48.4 ± 4.9 Kg; 1.66 ± 
0.05 m and 17.4 ± 1.1 Kg/m2) of high performance level, competing at the FIG 
World Cup 2011 were evaluated in order to collect: training data, clinical and 
gynaecological history, detailed dietary intake assessed from the previous 24h 
record and body composition measured by anthropometry and bioelectrical 
impedance before the mentioned international championship. Nutrient data were 
coded and analysed with Food Processor SQL. Descriptive, linear regression 
analysis and correlation analysis were used. The significance level was 5%. Data 
was analyzed using SPSS, version 22.0.
Whilst eating disorders were not investigated, low energy availability was clearly 
identified (31.5 ± 11.9 kcal/kg fat free-mass/day), as well as several deficiencies in 
macro and micronutrients. The majority of gymnasts presented an energy intake 
below 1800kcal/day, which is the recommended minimum value to maintain a 
positive energy balance and also to prevent disruption of endocrine function. In 
fact, and in regard to the second component of the Triad, all participants reported 
delayed menarche and showed menstrual irregularities, as follows: 60.2% suffered 
from secondary amenorrhea, 2.5% demonstrated primary amenorrhea and 37.3% 
showed oligomenorrhea. In addition, although gymnasts presented a high body 
density (1.074 ± 0.009 g/cc), reduced body fat (9.1 ± 2.1%) and total body water 
(51.4 ± 6.1%) were observed. Interestingly, gymnasts with lower body mass indexes 
showed better results in competition (P=0.018).
Elite gymnasts were at risk for the Female Athlete Triad since they accomplished, 
at least, the first two components of the Triad, such as low energy availability 
and menstrual disfunction. Therefore, these athletes might be at a great risk for 
developing general and reproductive health and performance hazards, including 
negative musculoskeletal effects, low bone-mineral density and bone stress injuries.

PO2: CONSUMO DE CAFEÍNA POR ATLETAS 
PARTICIPANTES DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS 
MINEIROS DE 2014 NA CIDADE DE VIÇOSA, 
MINAS GERAIS
Nircia Pereira1; Nayara Guerra1; João Marins2

1 Departamento de Nutrição e Saúde da Universidade Federal de Viçosa
2 Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa

INTRODUÇÃO: A busca por uma melhor performance tem estimulado em atletas 
o uso de suplementos alimentares como a cafeína, classificada como recurso 
ergogênico nutricional. Entretanto seus efeitos ergogênicos dependem de fatores 
como dosagem, tipo e intensidade de exercício, alimentação pré-exercício, 
habituação à cafeína e variações individuais, podendo interferir diretamente nos 
resultados esperados.
OBJETIVOS: Caracterizar o consumo de cafeína por atletas participantes dos Jogos 
Universitários Mineiros de 2014 por meio da suplementação e dieta habitual. 
METODOLOGIA: Participaram da pesquisa 150 atletas universitários escolhidos por 
conveniência a partir de uma amostra de 1.100 representantes de dez instituições 
de ensino superior. Foi realizado um estudo transversal, no qual utilizou-se um 
questionário semiqualitativo que se propôs, de maneira descritiva, a conhecer o 
perfil da amostra, além de um Questionário de Frequência Alimentar específico para 
qualificar o consumo de cafeína. 
RESULTADOS: O maior consumo de cafeína foi feito através da dieta habitual (86%), 
em relação à suplementação via oral (14%), sendo estas realizadas principalmente 
pela ingestão de café puro, energéticos e cápsulas isoladas de cafeína que variam de 
70 a 480 mg por unidade. De acordo com a amostra pesquisada, 45% dos atletas 
relataram conhecer algum benefício esportivo através da suplementação de cafeína, 
sendo os mais mencionados aumentar o estado de alerta (25%) e diminuir a fadiga 
muscular (24%). Em referência aos efeitos adversos, 16% dos atletas que usaram 
o suplemento citado apontaram taquicardia, insônia e enxaqueca como os mais 
frequentes. Destes, apenas 5% buscaram algum tipo de orientação para seu uso.
CONCLUSÕES: A suplementação de cafeína deve ser realizada de maneira 
personalizada conforme as particularidades de cada atleta, sendo a análise da 
dieta habitual uma ferramenta imprescindível. Os efeitos adversos podem atrapalhar 
o treino e inviabilizar a competição. Portanto, é importante que seu consumo seja 
feito somente mediante a orientação de um Nutricionista.

PO3: AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E 
NUTRICIONAL EM ATLETAS PRATICANTES DE 
MUSCULAÇÃO COM OBJETIVO DE HIPERTROFIA 
MUSCULAR
Diana Sousa1; Ana Baltazar1; Maria Helena Loureiro1

1 Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra do Instituto Politécnico 
de Coimbra

A nutrição desportiva deve assegurar um fornecimento das necessidades 
nutricionais, garantindo calorias suficientes para suprir os elevados gastos 
energéticos associados à prática desportiva diária, quer no treino, quer na 
competição, e deve fazer face às enormes exigências nutritivas do atleta, 
promovendo e conservando um elevado nível de bem estar-físico e mental, para 
que o atleta se possa afirmar na sua disciplina desportiva. 
Este estudo pretende caracterizar os hábitos nutricionais e a composição corporal 
de indivíduos praticantes de musculação que objetivam hipertrofia muscular, dos 
ginásios de São Martinho do Bispo, em Coimbra. 
A amostra foi constituída por 17 atletas, do género masculino, com idades 
compreendidas entre os 19 e os 39 anos. A avaliação nutricional foi realizada 
através do Questionário de Frequência alimentar (QFA), elaborado pelo Serviço de 
Higiene e Epidemiologia da Faculdade de Medicina do Porto e pelo questionário 
das 24h. A composição corporal foi determinada através das pregas cutâneas, 
peso, perímetro abdominal e altura do indivíduo. 
A análise dos dados permitiu concluir que os atletas apresentam um elevado 
consumo de proteínas associado a um baixo consumo de hidratos de carbono. 
Contudo, apresentam uma ingestão energética e lipídica dentro dos valores 
recomendados pela literatura.

PO.
R ES U M O S  P O ST E R S
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PO4: AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL 
E DA INGESTÃO ALIMENTAR DE SENIORES 
PRATICANTES DE GINÁSTICA NO SPORTING 
CLUBE DE PORTUGAL
Natacha Cotrim1; Luís Duarte2; Isanete Alonso1,3; Ana Valente1,3

1 Centro de Estudos Sociedade, Organizações e Bem-Estar da Universidade 
New Atlântica
2 Sporting Clube de Portugal
3 Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa
 
INTRODUÇÃO: A alimentação da população sénior é usualmente inadequada 
favorecendo o risco de doenças crónicas. A prática regular de atividade física 
associada a uma ingestão ajustada às necessidades nutricionais funciona como 
um fator protetor dessas doenças. 
OBJETIVOS: Avaliar a prevalência de fatores de risco de doenças crónicas, o estado 
nutricional e a ingestão alimentar dos seniores em estudo.
METODOLOGIA: Estudo observacional transversal em 20 homens com idades 
dos 60-81 anos praticantes de ginástica no Sporting Clube de Portugal. Foram 
recolhidos dados gerais e de estilo de vida. A pressão arterial foi medida num 
aparelho de braço. As medições antropométricas foram efetuadas de acordo com 
procedimentos padrão da World Health Organization (WHO). A composição corporal 
foi determinada pelo método da bioimpedância eléctrica tetrapolar.  A ingestão 
alimentar foi avaliada por um questionário de frequência do consumo alimentar. 
A prevalência de inadequação da ingestão de energia e nutrientes foi calculada 
por comparação com os valores de referência da WHO e do Institute of Medicine.
RESULTADOS: Dos participantes avaliados, 50%  tinha hipertensão arterial, 55% 
diagnóstico de doença cardíaca e 95% consumia mais de 10 g/dia de etanol. 
Segundo os critérios WHO para europeus a maioria dos participantes tinha pré-
obesidade e obesidade central. Apenas dois participantes apresentaram excesso 
de massa gorda. A ingestão de hidratos de carbono foi inadequada em 40% 
dos seniores e de fibra em 80% dos participantes. As prevalências da ingestão 
inadequada de gordura saturada e de colesterol foram 40% e 55%, respetivamente. 
A ingestão diária de cálcio foi inferior ao recomendado em 90% dos seniores.
CONCLUSÕES: O consumo de álcool apresentado poderá contribuir 
significativamente para a prevalência de obesidade central. A baixa ingestão de 
fibra e o tipo de gordura consumido são indicadores de um reduzido consumo 
de frutos e legumes e estão associados a um maior risco de doenças crónicas. 

PO5: ASSOCIAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES 
E HISTÓRIA CLÍNICA DOS FAMILIARES COM O 
PERCENTIL DE IMC DE CRIANÇAS E JOVENS 
PRATICANTES DE FUTEBOL
Rita Lima1; Maria Roriz1; Pedro Carvalho1; Vitor Hugo Teixeira2

1 Departamento de Nutrição Dragon Force do Futebol Clube do Porto
2 Departamento Saúde do Futebol Clube do Porto

INTRODUÇÃO: O excesso de peso e a obesidade em crianças e jovens é um 
importante e crescente problema de saúde pública, sendo definidos segundo os 
percentis do Índice de Massa Corporal (IMC) da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho é estudar a associação dos hábitos 
alimentares e história clínica familiar com a prevalência de excesso de peso e 
obesidade em crianças e jovens praticantes de futebol.
METODOLOGIA: Dentro de uma amostragem estratificada de 4 grupos de 
percentil de IMC, os atletas foram selecionados aleatoriamente. Mediram-se e 
pesaram-se atletas do sexo masculino com idades entre 4 e 15 anos sendo, 
depois, calculado o IMC. Dos protocolos de consulta recolheram-se dados 
antropométricos, história clínica e alimentar dos atletas. 
RESULTADOS: Analisaram-se dados de 150 atletas. A idade média foi 9,1 ± 2,8 

anos, sendo que 45,3% da amostra tinha excesso de peso e 35,3% obesidade. 
Quando avaliada a história clínica dos familiares, verificou-se que a presença 
simultânea de excesso de peso/obesidade e diabetes tipo II se relaciona 
significativamente com maiores percentis de IMC das crianças e jovens (p<0,01). 
Todavia, quando analisadas estas duas condições individualmente, já não se 
verifica associação significativa (p>0,05). Relativamente aos hábitos alimentares, 
verificou-se que a ingestão de laticínios magros (p=0,037) no lanche da tarde, 
assim como um aumento da frequência de ingestão diária de fruta (p=0,026) 
se associam significativamente com um percentil de IMC menor, enquanto a 
frequência de ingestão de hortícolas, refrigerantes e cereais açucarados não se 
associa significativamente com o percentil de IMC (p>0,05).
CONCLUSÕES: Observou-se que a presença simultânea de história familiar de 
excesso de peso/obesidade e diabetes se relaciona com maiores percentis 
de IMC dos atletas. Quanto aos hábitos alimentares, apenas a ingestão de 
lacticínios magros e uma maior frequência de ingestão de fruta se relacionam 
com percentis menores de IMC.

PO6: BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS ASSOCIADOS 
AO CONSUMO DE UMA COLHER DE SEMENTES
Edite S Bochecha1; Tânia Gonçalves Albuquerque1,2; Helena S Costa1,2 

1 Unidade de Investigação e Desenvolvimento do Departamento de Alimentação 
e Nutrição do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
2 LAQV@REQUIMTE da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

INTRODUÇÃO: Hoje em dia o consumo de sementes está associado a padrões 
de alimentação saudável e equilibrada, e faz parte de um estilo de vida saudável. 
Na dieta mediterrânica é recomendado o consumo de 1 a 2 porções por dia 
de azeitonas, nozes ou sementes. No entanto, as quantidades que devemos 
ingerir destas sementes nem sempre são claras e fáceis de interpretar por parte 
do consumidor final.
OBJETIVOS: Avaliar os benefícios nutricionais associados ao consumo de sementes, 
utilizando medidas caseiras, nomeadamente colher de sopa e colher de chá.
METODOLOGIA: As sementes de linhaça, chia, sésamo, cânhamo, girassol, 
papoila, e as pevides de abóbora foram adquiridas em estabelecimentos 
comerciais. Procedeu-se à quantificação da colher de sopa e de chá, por método 
de pesagem direta com recurso a balança digital calibrada. Posteriormente, 
avaliou-se o contributo nutricional das sementes com base nas medidas caseiras 
utilizadas e recorrendo aos valores de referência apresentados no Regulamento 
(UE) n.º 1169/2011.
RESULTADOS: As sementes são sobretudo uma fonte de gordura de origem 
insaturada. No entanto, estão presentes outros nutrientes que estão relacionados 
com a prevenção de doenças crónicas. O consumo de uma colher de sopa das 
sementes em estudo pode contribuir com 2 a 6% das necessidades diárias de 
proteínas. São também uma fonte importante de alguns minerais, como por 
exemplo o selénio, em que a ingestão de uma colher de sopa de sementes de 
girassol pode contribuir com 8% da dose de referência.  
CONCLUSÕES: A utilização de uma medida caseira, neste caso a colher de sopa, 
permite-nos estimar com alguma precisão a quantidade de nutrientes ingeridos 
e posteriormente fazer uma avaliação dos benefícios nutricionais para a saúde 
do consumidor que podem estar associados ao consumo das sementes. 

AGRADECIMENTOS: Tânia Gonçalves Albuquerque agradece a Bolsa de Doutoramento 

(SFRH/BD/99718/2014) financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Fundo 

Social Europeu (FSE) e Ministério da Educação e Ciência (MEC).

PO7: ALIMENTOS COM DENOMINAÇÃO 
REGISTADA: CONTRIBUTO NUTRICIONAL
Edite S Bochecha1; Tânia Gonçalves Albuquerque1,2; Helena S Costa1,2 
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1 Unidade de Investigação e Desenvolvimento do Departamento de Alimentação 
e Nutrição do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
2 LAQV@REQUIMTE da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

INTRODUÇÃO: Os produtos agroalimentares com denominação registada são 
considerados como alimentos de grande conteúdo simbólico associado à tradição, 
ruralidade, história, natureza, região ou área geográfica. A certificação ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º 1151/2012, define 3 designações: a Denominação de 
Origem Protegida (DOP), Indicação Geográfica Protegida (IGP) e Especialidade 
Tradicional Garantida (ETG). O processo de certificação é um instrumento 
importante e eficaz que pretende promover a biodiversidade, potenciando a 
sustentabilidade económica de um País.
OBJETIVOS: Atualizar a informação sobre alimentos com denominação registada; 
compilar a informação nutricional destes alimentos; e estimar o seu contributo 
para a promoção da saúde da população portuguesa.
METODOLOGIA: Procedeu-se à identificação de frutos, produtos hortícolas e 
cereais registados com DOP, IGP ou ETG de acordo com a informação disponível 
na base de dados DOOR (http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/), e à revisão 
da literatura científica relativamente à composição nutricional destes alimentos.
RESULTADOS: Até à data estão registados 27 produtos portugueses, sendo 
que 56% pertencem à categoria DOP e 44% à categoria IGP (Tabela 1). 
Maioritariamente (59%) os alimentos pertencem ao grupo dos frutos frescos e 
derivados. Apenas foi encontrada informação relativa à composição nutricional 
(macro- e micronutrientes) para 22% dos alimentos em estudo.

TABELA 1

Distribuição dos alimentos registados com certificação pertencentes à classe dos 
frutos, produtos hortícolas e cereais, em Portugal

A cross-sectional study was conducted among 152 Portuguese elderly living 
in a small town in the North of Portugal (72.3 ± 3.7yrs old; 79.2 ± 13.2 kg; 
1,66 ± 0.57 m; 29.0 ± 3.8 kg/m2). This study was approved by the Ethical 
Committee of the University Fernando Pessoa (Oporto, Portugal) and written 
informed consent was obtained from all participants. A questionnaire was 
applied to collect the following data: socio-demographic, clinical, physical signs 
of dehydration and water consumption based in fluid and food intakes. Fasting 
blood glucose, blood pressure, height, weight and waist circumference were 
measured and body mass index was calculated. Descriptive and inferential 
statistics were performed using the SPSS version 22.0.
No significant differences were observed between gender groups (P>0.05). 
Mean fasting blood glucose was normal (118.7 mg/dL), but systolic and 
diastolic blood pressure were high (13.7 mmHg and 9.8 mmHg, respectively). 
Participants’ water consumption (fluids and food) was significantly lower (<1 L/
day) than the recommended (P<0.001). Several physical characteristics were 
associated with dehydration, as follows: dry mouth (70.2%), dry skin (81.9%), 
constipation (64.3%), visual changes of color and odor of urine (85.6%) and 
decreased urine volume (86.2%). Beverages and food rich in water were 
mainly consumed during meals. Soap and dairy products were the most daily 
consumed.
Dehydration and high blood pressure were common and might impair mental 
and physical health in the elderly. The lack of information about the importance 
of being well hydrated and simple strategies to deal with an adequate hydration 
among the elderly put them at a greater risk of dehydration.

PO10: TEOR DE SAL E DE GORDURA EM 
REFEIÇÕES PRONTAS A COMER
Tânia Gonçalves Albuquerque1,2; M Beatriz PP Oliveira2; Mafalda Alexandra 
Silva1; Helena S Costa1,2

1 Unidade de Investigação e Desenvolvimento do Departamento de Alimentação 
e Nutrição do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
2 LAQV@REQUIMTE da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

INTRODUÇÃO: Os consumidores estão cada vez mais exigentes e conscientes 
do impacto na saúde do consumo de determinados alimentos. O estilo de vida 
das famílias tem sofrido alterações profundas, traduzindo-se essencialmente na 
falta de tempo para preparar as refeições. Por esse motivo, recorrem cada vez 
mais à aquisição de alimentos confecionados ou pré-confecionados.
OBJETIVOS: Determinar os teores totais de sal e de gordura de refeições prontas 
a comer, e avaliar os benefícios/riscos para a saúde da população Portuguesa, 
tendo por base as recomendações de referência e o consumo destes produtos.
METODOLOGIA: Foram adquiridas, em 2015, em grandes superfícies da região 
de Lisboa, 24 refeições prontas a comer, sendo 12 fornecidas por cadeias de 
fast-food. O teor de sal foi determinado utilizando o método de Charpentier-
Volhard. O teor de gordura total foi determinado pelo método de hidrólise ácida, 
seguido de extração em Soxhlet com éter de petróleo. Os valores obtidos foram 
comparados com os valores de referência do Regulamento (UE) N.º 1169/2011 
e com as orientações da Organização Mundial de Saúde.
RESULTADOS: O teor de gordura total das refeições analisadas variou entre 9,70 
g/porção (dobrada com feijão branco) e 69,3 g/porção (hambúrguer de carne de 
vaca com batata frita). Em 75% das refeições analisadas o teor de sal foi superior 
a 2,5 g/porção, representando mais de 50% da dose diária de referência para 
o consumo de sal. De uma forma geral, o teor de sal era inferior nas refeições 
de fast-food comparativamente às outras refeições analisadas.
CONCLUSÕES: Grande parte das refeições analisadas apresenta um elevado 
teor de gordura e de sal. Parece recomendável a sua reformulação, no sentido 
de se tornarem produtos mais saudáveis, promovendo a saúde pública. Num 
futuro próximo, pretende-se alargar este trabalho de investigação a um maior 
número de refeições.

CONCLUSÕES: Existe uma percentagem significativa de alimentos para os quais 
não se encontrou informação relativa à composição nutricional, considerando-
-se esse conhecimento uma possível mais-valia para os produtores e 
consumidores desses alimentos. Para além disso estes alimentos têm sido 
alvo de destaque nos últimos anos, podendo vir a ter um impacto significativo 
no seu consumo. 
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PO8: DEHYDRATION AND HIGH BLOOD PRESSURE 
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Maria-Raquel G Silva1,2; Maria Lúcia Araújo1

1 Faculty of Health Sciences of University Fernando Pessoa
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Aging can cause several changes in the hydro-electrolytic regulation system, 
which may lead to a reduction in total body water and to an abnormal function 
of the human body. Therefore, dehydration is very common in the elderly and, 
if undiagnosed, can be fatal.
This study aims to identify the prevalence of dehydration and its symptoms in 
a small sample of elderly people living in the North of Portugal.

GRUPOS DE 
ALIMENTOS

DENOMINAÇÃO DE 
ORIGEM PROTEGIDA

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 
PROTEGIDA

Frutos frescos e derivados 8 8

Frutos gordos e amiláceos 7 —

Hortícolas e batatas — 2

Cereais — 2

Total 15 12
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Os estudos de epidemiologia nutricional têm evidenciado correlação entre o 
baixo aporte de selénio e a ocorrência de doenças não transmissíveis. O teor 
de selénio dentro de alimentos do mesmo grupo como nos frutos, hortícolas, 
cereais, laticínios ou carne, pode apresentar larga variabilidade, dependente dos 
teores de selénio presentes no solo da zona de cultivo. Em função da importân-
cia do selénio, é necessário conhecer o seu teor nos alimentos nacionais como 
consumidos, de forma a garantir uma avaliação correta da ingestão de selénio.
Assim, este trabalho teve como objetivo determinar o teor de selénio nos ali-
mentos consumidos em Portugal e fazer uma análise comparativa com o teor 
de cálcio presente, no mesmo grupo de alimentos, uma vez que as variações 
de cálcio são muito inferiores às observadas para o selénio.
Foram recolhidas 70 amostras de alimentos representativos da dieta portugue-
sa e analisados como consumidos. O cálcio foi determinado por ICP-OES e o 
selénio por ICP-MS. Os resultados, expressos pela média de 3 réplicas, foram 
analisados estatisticamente através da análise de clusters.
Os teores de selénio variaram entre 132,3 µg/100 g (sardinha) e 2,5 µg /100 g 
(figo seco). Enquanto que para o cálcio foi observada uma gama de concentra-
ções entre 255 mg/100 g (caracóis) e 6,1 mg/100 g (salsichas). Foram encon-
trados 3 clusters. Cluster 1 rico em selénio e médio em cálcio, Cluster 2 rico em 
cálcio e médio em selénio, cluster 3 pobre em cálcio e médio em selénio. Os 
resultados foram comparados com os publicados em outras bases de dados 
de composição de alimentos. Esta análise crítica permitiu inferir a importância 
da produção de dados analíticos de alimentos portugueses como consumidos, 
quando determinados por métodos de grande precisão. 

PO12: O CONTRIBUTO DA REFEIÇÃO ESCOLAR 
PARA A INGESTÃO DE MINERAIS – ESTUDO 
PRELIMINAR 
Ana C Nascimento1; Susana Santiago1; Mariana Santos1

1 Departamento de Alimentação e Nutrição do Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge

O almoço escolar constitui uma oportunidade importante para a aprendizagem 
de hábitos alimentares saudáveis, sendo as refeições escolares equilibradas 
associadas ao aumento da concentração dos alunos na sala de aula, melhores 
resultados académicos e redução do número de dias em que as crianças ficam 
doentes.
Os minerais constituem um grupo fundamental de nutrientes, não podem ser 
sintetizados pelo organismo e, por isso, têm que ser fornecidos pela alimentação. 
Este trabalho tem como objetivo determinar a composição em minerais, de 
refeições escolares colhidas em escolas do 1.º ciclo do ensino básico público, 
na região metropolitana de Lisboa, de modo a avaliar os seu contributo para 
a dose diária recomendada. Foram analisadas 13 refeições constituidas por: 

sopa, prato principal de carne ou peixe, acompanhamento, salada, sobremesa 
e pão de mistura.
As amostras foram submetidas a uma digestão ácida por micro-ondas. Os 
minerais Cobre, Manganês, Ferro, Zinco, Magnésio, Cálcio, Fósforo, Sódio e 
Potássio, foram determinados por espectrometria de emissão atómica acoplada 
com plasma indutivo (ICP-OES).
Entre os minerais analisados, o Sódio e Potássio foram os mais abundantes, 
com teores entre 190 - 268 mg/100 g e 46,9 - 193 mg/100 g, respetivamente. 
Verificou-se que as refeições analisadas contribuem com mais de 50% da dose 
diária recomendada para o Sódio e 100% da dose diária recomendada para 
o Potássio. Relativamente ao Cálcio e Ferro as refeições analisadas fornecem 
11% e 12% da dose diária recomendada.
O almoço escolar deve fornecer os nutrientes essenciais e, simultaneamente, 
permitir o desenvolvimento de preferências alimentares saudáveis, variadas e 
equilibradas.
Este estudo permitiu conhecer o perfil de minerais do almoço, servido em 
escolas na região metropolitana de Lisboa. Este diagnóstico da situação 
poderá fundamentar a elaboração de programas de intervenção em saúde e 
de educação alimentar.

PO13: STEVIA REBAUDIANA  (BERTONI) 
INCORPORATION IN A CAKE RECIPE: HEALTH 
BENEFITS FOR FUTURE APPLICATIONS 
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F Vinha1,2

1 Unidade de Investigação da Universidade Fernando Pessoa em Energia, 
Ambiente e Saúde / Centro de Estudos em Biomedicina da Fundação Fernando 
Pessoa
2 LAQV@REQUIMTE da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

INTRODUCTION: Stevia rebaudiana (Bertoni) is an herb of Asteraceae family, 
recognized to contain a natural complex mixture of eight sweet diterpene 
glycosides, all responsible to provide 250 to 300 times higher sweetness 
than sucrose. So, in the last years, the interest of food industry in non-caloric 
sweeteners has increased. 
OBJECTIVES: The main objective of this work was to evaluate the integration of 
stevia as a natural sweetener in homemade recipes.
METHODOLOGY: In order to evaluate the acceptability of stevia powder and 
leaves as a future substitutes of sucrose, four lemon cakes were prepared with 
different sweeteners rate: control (100% sucrose) (A), 100% stevia powder 
(B), 100% stevia fresh leaves (C), stevia fresh leaves+sucrose (20g: 50g) (D). 
A sensory analysis was performed, covering 100 untrained consumers using 
a nine-point hedonic scale and regarding six parameters: appearance, aroma, 
flavor, texture, sweetness and color. Parameter median scores comparison of 
the four cake’s recipes were performed using the Friedman’s test (followed by 
paired comparisons with Bonferroni adjusted p-values).
RESULTS: In general, cakes A and B were equally and significantly more 
appreciated regarding the parameters appearance, flavor, sweetness and color 
(half the consumers classified all these parameters as “extremely good” or at least 
“very good”) (p<0.001). Cake A was the best classified regarding parameters 
aroma and texture (“extremely good”). Cake C and D were significantly less 
appreciated regarding all parameters (the worse classification was “moderately 
good”) (p<0.001). The incorporation of stevia powder was more appreciated 
than stevia leaves, and the replacement of sucrose by stevia proved to be well 
accepted for all consumers. 
CONCLUSIONS: This study adds to existing knowledge about the sensory 
characteristics of stevia sweetened cakes and following consumer responses, 
by addressing how stevia is perceived in combination with flavor and fibers. 
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Non-alcoholic beer (NAB) may be a healthier alternative to wine and beer, however 
has little appeal to consumers. Conceptualisations, i.e. functional and emotional 
associations that consumers have with foods/beverages, were explored to 
understand how NAB consumption is perceived, and compared to beer and 
wine conceptualisations in the Netherlands and Portugal. 
A qualitative study was performed using a focus group approach with 
moderate consumers of both countries (n=56). Content analysis followed by 
correspondence analysis were used to explore conceptualisations. 
This study showed similar conceptualisations of the beverages in both countries. 
NAB has a limited conceptual content, which is mostly functional as a substitute. 
Beer and wine are rich in both functional and emotional content. Wine is associated 
with positive low arousal emotional responses, such as calm and loving. Beer is 
associated with positive high arousal emotional responses, such as adventurous 
and energetic. NAB evokes neutral and negative emotional responses, such 
as rational, conscious, and disappointed. The difference in conceptualisations 
of NAB versus beer/wine might be why NAB is not adopted more widely as a 
substitute as it does not deliver a comparable emotional response to consumers. 
NAB should be treated as a beverage in its own right and it might be wise to 
avoid direct conceptual comparisons with beer. Should the image of NAB be 
communicated and understood with positive and high arousal associations, 
such as energetic and convivial, in communication and advertisements, a higher 
level of congruency between expectation and experience could be achieved. 

PO15: COMPARING TWO METHODS TO MEASURE 
EMOTIONS ELICITED BY BEER, WINE AND NON-
-ALCOHOLIC BEER
Ana Patricia Silva1,2; Gerry Jager1; Hannelize van Zyl3; Hans-Peter Voss4; 
Tim Hogg2; Manuela Pintado2; Cees de Graaf1

1 Division of Human Nutrition of Wageningen University
2 Centro de Biotecnologia e Química Fina – Laboratório Associado da Escola 
Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa
3 HEINEKEN
4 Voss ID

Food and beverage emotion measurement using questionnaires has become 
an important tool in consumer research. One can develop a lexicon of product 
specific emotions, which is time consuming, or use an existing list of emotions, 
which are ready to use. 
This study compares two methods to measure emotions elicited by beer, wine and 
non-alcoholic beer, with Portuguese (29) and Dutch (27) consumers. Through focus 
groups consumers freely elicited (FE) emotional terms related with the consumption 
of these beverages. The same consumers also used a check-all-that-apply food-
specific questionnaire to measure emotions, the Essence Profile® (EP). 
The free elicited emotional terms (107) were clustered and reduced to 25 and compared 
to the 39 from the Essence Profile®. Correspondence analysis of both methods showed 
a highly significant association between the beverages and emotions. 
FE generated a lower number of emotions per beverage than the existing number in 

the EP (in average). There was a partial overlap of emotions between the two methods 
(3-9 terms/beverage/country). Beer and wine were associated to a similar number 
of emotions, NAB was associated to a smaller number.
Both methods showed beer as a positive high arousal beverage (e.g. 
adventurous, energetic, active) and wine as a positive low arousal beverage 
(e.g. calm, peaceful, warm). In addition, both showed a distinction between 
emotions elicited by alcoholic beverages versus non-alcoholic beer (e.g. tame, 
bored, secure). Nevertheless, the specific terms elicited in FE allowed a better 
characterisation of NAB and the emotional dimensions are slightly more accurate 
than using the EP, with more variance explained (96% versus 70%).
This study highlights the importance of developing product-specific lexicon of 
emotions when aiming to perform cross-cultural comparisons. However, the 
appropriate choice of a method strongly depends on the research question and 
on the importance of comparison with other studies and or products. 

PO17: RECHEIO DE OVOS-MOLES SAUDÁVEIS
Ana Matos1; Diana Leitão1; Sofia Romão1; João PM Lima1

1 Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra

INTRODUÇÃO: Como cidadãs responsáveis e futuras profissionais de hotelaria, 
entendemos ser nosso dever, intervir de modo criativo, contribuindo para uma 
melhor adequação nutricional. Com este trabalho e no contexto de saúde pú-
blica atual, propusemo-nos estudar o doce de ovos-moles, que consiste numa 
massa de gemas de ovos com açúcar, revestida com folha de hóstia, um dos 
doces mais característicos da Região Centro e torná-lo mais saudável, redu-
zindo a quantidade de açúcar, usando uma alternativa menos nociva à saúde 
da população, a stevia. 
OBJETIVOS: Reduzir a quantidade de açúcar na receita dos ovos-moles; Testar 
os respetivos níveis de aceitabilidade.
METODOLOGIA: Com base na receita característica dos ovos-moles, partimos 
para uma alternativa aos mesmos, reduzindo a quantidade de açúcar em 66,66% 
(100 g), tendo a quantidade reduzida sido compensada com 5% (5 g) de stevia.
Foi realizado um teste de aceitabilidade em que participaram 30 pessoas adultas.
RESULTADOS: Com base na análise nutricional efetuada aos ovos-moles conven-
cionais e ao doce alternativo criado, constata-se que a este último, apresenta 
valores inferiores de 32% no valor energético (Kcal) e 53% em hidratos de car-
bono, não se verificando alteração nas proteínas nem nas gorduras.
Os ovos-moles com a receita alternativa, foram os preferidos da maioria dos 
inquiridos 60%. 
CONCLUSÕES: Sendo do conhecimento geral que o açúcar é prejudicial à saúde, 
mas mesmo assim é altamente consumido pela generalidade das pessoas, há 
pois que atenuar o consumo com a oferta de produtos alternativos.
A alternativa encontrada, com uma redução de 66,66% (100 g) de açúcar e adi-
ção de 5% (5 g) de stevia parece ser uma alternativa interessante para tornar o 
ovo-mole menos calórico e com uma carga glicémica inferior, atendendo ao nível 
de aceitabilidade conseguido.

PO18: O PAPEL DAS ERVAS AROMÁTICAS E 
ESPECIARIAS NA PREVENÇÃO DO CANCRO
Ana Catarina Gonçalves1; Ema Castro1; Margarida Liz Martins1 
1 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto

INTRODUÇÃO: Ao longo de milhares de anos as ervas aromáticas e especiarias 
foram utilizadas quer para conferir cor, aroma e sabor aos alimentos, quer pe-
las suas propriedades preventivas de doenças. Além de serem um substituto 
do sal, as ervas aromáticas e especiarias desempenham um importante papel 
na prevenção de doenças crónicas não transmissíveis, como as doenças car-
diovasculares, a diabetes tipo II e o cancro. Este último constitui a principal 
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causa de morte prematura em Portugal. As ervas aromáticas e especiarias, na 
sua constituição, apresentam substâncias bioativas com propriedades antio-
xidantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas e anticancerígenas, essenciais na 
prevenção do cancro. A prevenção primária desta doença é a abordagem mais 
eficaz para combater a sua incidência a nível mundial. Assim a adoção de uma 
alimentação completa, equilibrada e variada constituí um dos principais fatores 
preventivos desta doença. 
OBJETIVOS: Este trabalho tem por objetivo rever a literatura científica no que res-
peita às propriedades das ervas aromáticas e especiarias na prevenção do cancro 
e à associação da sua utilização na promoção de uma alimentação preventiva. 
METODOLOGIA: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados 
PubMed e Web of Science para identificar estudos sobre o papel das ervas 
aromáticas e especiarias na prevenção do cancro. O intervalo temporal da 
pesquisa foi limitado ao período de janeiro de 1995 a julho de 2015, utilizando 
como critério de elegibilidade os artigos mais recentes.
RESULTADOS/CONCLUSÕES: A evidência recente demonstra que o uso de ervas 
aromáticas e especiarias pode promover a adoção de uma alimentação preventi-
va do cancro. Surge a necessidade de incentivar o consumo de ervas aromáticas 
e especiarias, de capacitar os profissionais de saúde/Nutricionistas para o seu 
uso, numa perspetiva de prevenção de doenças, nomeadamente a do cancro.

PO19: BAOBAB: UMA FONTE NATURAL DE 
VITAMINA C
Fábio DM Passos1; Tânia Gonçalves Albuquerque1,2; Ana F Vinha1,3; Anabela 
SG Costa1; Helena S Costa2; M Beatriz PP Oliveira1
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e Saúde / Centro de Estudos em Biomedicina da Fundação Fernando Pessoa

INTRODUÇÃO: As vitaminas distinguem-se de outros constituintes dietéticos 
por, em quantidades mínimas, beneficiarem diversos processos metabólicos. 
A vitamina C (ácido L-ascórbico), presente em frutas e legumes, é fundamental 
para a nutrição humana, por ser um antioxidante natural. No entanto, os teores do 
ácido L-ascórbico, principal forma biologicamente ativa desta vitamina, decrescem 
significativamente ao longo do amadurecimento dos alimentos. O conhecimento da 
composição nutricional e fitoquímica de frutos exóticos, caso da múcua (Baobab), 
pode dar a conhecer novas fontes de bioativos e permitir a sua valorização, 
contribuindo para a sustentabilidade social e económica da região de origem.
OBJETIVOS: Análise quantitativa do teor total de vitamina C da polpa do fruto da 
Adansonia digitata L., conhecida Baobab, espécie nativa de África.
METODOLOGIA: O teor de ácido ascórbico foi determinado por HPLC-DAD, 
segundo um método previamente validado. 2 g de amostra foram adicionados a 
12 mL de solução estabilizadora (ácido perclórico 10%, v/v) + ácido metafosfórico 
1%, p/v). Para a determinação do teor de vitamina C total, utilizou-se tris(2-
carboxietil) fosfina (5 mM). O teor de ácido desidroascórbico (forma biologicamente 
menos ativa) foi determinado por diferença.
RESULTADOS: O teor total de vitamina C foi de 26,1 mg/100 g, sendo 22,8 mg/100 g
de ácido L-ascórbico e 3,33 mg/100 g de ácido desidroascórbico. Embora estes 
valores sejam significativamente inferiores aos descritos na laranja (~49,1 mg/100 g)
e no kiwi (~55,2 mg/100 g), este fruto tem um período de conservação 
substancialmente maior. Atendendo aos seus teores reduzidos de humidade, 
o Baobab pode ser uma alternativa natural rica em antioxidantes.
CONCLUSÕES: Este estudo salienta o potencial efeito antioxidante de uma 
fruta tropical pouco estudada e apenas consumida pela população local. A 
estabilidade do teor de ácido L-ascórbico observada no Baobab promove novas 
perspetivas de exploração e utilização de recursos naturais, no âmbito das 
ciências da nutrição.

PO20: INTERFERENCE BY DIETARY POLYPHENOLS 
WITH THE INTESTINAL ABSORPTION OF 
FRUCTOSE – POSSIBLE INFLUENCE IN 
METABOLIC SYNDROME
N Andrade1; JR Araújo3; A Correia-Branco1,2; JV Carletti1; F Martel1,2

1 Departamento de Bioquímica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
2 Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto
3 Institute Pasteur, INSERM U786, Unity of Molecular Microbial Pathogenesis

INTRODUCTION: The incidence of metabolic syndrome has dramatically increased 
during the last decades (1-3). Intake of high-fructose products is associated with 
the development of metabolic syndrome and, interestingly, a substantial increase 
in the consumption of this sugar has been observed during the last 30 years 
(1, 2). Polyphenols have been largely studied due to their human health benefits 
(4). Several polyphenols are known to interfere with the intestinal absorption of 
glucose, but little is known concerning the effect of these phytochemicals on 
fructose intestinal absorption (5).
OBJECTIVES: We decided to investigate if polyphenols can interfere with fructose 
intestinal absorption.
METHODOLOGY: We tested both the acute (26 min) and the chronic (24h) effect of 
27 distinct polyphenols, belonging to distinct classes, on the uptake of 14C-fructose 
(100 nM) by Caco-2 cells (a cell line mimicking the human intestinal epithelium). 
RESULTS: Acutely, several polyphenols induced a significant decrease (15% to 
20%) on the uptake of 14C-fructose: ferulic acid (10 µM), coumaric acid (10 µM), 
caffeic acid (10 µM), delphinidin (100 µM), cyanidin-3-glucoside (10 µM), chrysin 
(1-100 µM), malvidin-3-glucoside (100 µM) and proctocatenoic acid (10 µM). Chro-
nically, 14C-fructose uptake was also affected by several polyphenols. Quercetin 
(100 µM), chrysin (100 µM) and apigenin (100 µM) caused the most marked effect 
(a 25% decrease in uptake). Their inhibitory effect was not related to a cytotoxic 
effect, as these compounds did not affect cell viability (as determined with the MTT 
and the LDH assays). GLUT5 is the main carrier involved in the apical uptake of 
fructose by enterocytes (6). By using a specific inhibitor of GLUT5 (L-Sorbose-
-Bn-OZO 10 µM) we could conclude that quercetin (100 µM), apigenin (100 µM) 
and chrysin (100 µM) do not appear to interfere with this transporter. On the other 
hand, by using phloretin (1 mM), an inhibitor of GLUT2, we could conclude that 
these polyphenols appear to interfere with this transporter.
CONCLUSIONS: Several polyphenols were found to be effective inhibitors of 
14C-fructose uptake by Caco-2 cells. This suggests that these compounds mi-
ght decrease the intestinal absorption of fructose, with beneficial effects on type 
2 diabetes/metabolic syndrome. Results obtained with the GLUT5 and GLUT2 
inhibitors lead us to conclude that polyphenols appear to interfere with GLUT-
2-mediated 14C-fructose uptake.
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PO21: QUINOA MALTING AND FORMULATION OF 
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INTRODUCTION: Consumer interest in new ingredients, such as pseudocereals, 
able to replace or complement most common grains, is emerging.
Quinoa has an excellent nutritional quality and amino acids balance and richness 
in unsaturated fatty acids.
Malting is the limited germination of grains under controlled conditions. It consists 
on seeds steeping, germination and kilning. Well-conducted malting process 
can significantly increase nutrient bioavailability, extending the range of grains 
applications in food formulations.
OBJECTIVES: The main objectives were to optimize quinoa malting process and 
to produce and incorporate quinoa malt in food products.
METHODOLOGY: Quinoa samples were steeped during 48 hours (h), at 30 oC, in 
the darkness, and were germinated under controlled moisture conditions during 
48 h, being visually inspected and counted. Kilning occurred for 48 h at 42 oC, 
on a food dehydrator, in order to reach a moisture content (MC) < 5%. MC was 
determined at 130 oC, using a moisture analyzer.
Malted and unmalted quinoa was incorporated in two energy bars formulations 
containing banana or honey. Its nutritional profile was estimated using available 
food composition databases. Sensorial preference tests, using a panel of 60 
untrained individuals, were performed. Friedman test was applied to determine 
the significance of the differences between the preference scores of the bars, 
considering differences statistically significant when p < 0.05.
RESULTS: During 6 h of steeping, quinoa MC increased 89.6%. Quinoa germination 
capacity is high and the defined optimal time was 24 h (76% seeds germinated). 
After kilning for 8 h, MC < 10%, allowing increasing temperature. 
No statistically significant differences were observed between the preferences of 
both formulations.
CONCLUSIONS: Applied models allowed describing quinoa experimental behaviour 
during steeping and kilning. Malt incorporation had no significant effect on palata-
bility. According to estimated nutritional content it is possible to include nutritional 
claims on the label of a 21 g bar.

PO22: ESTADO DE HIDRATAÇÃO E PRINCIPAIS 
FONTES DE ÁGUA EM CRIANÇAS EM IDADE 
ESCOLAR
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Pedro Moreira1,3; Patrícia Padrão1,4
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INTRODUÇÃO: A água é o constituinte mais abundante no corpo humano. Uma 
boa hidratação previne várias doenças e mantém um bom estado de saúde.
OBJETIVOS: Avaliar o estado de hidratação e o contributo percentual de cada 
refeição do dia, bem como de vários grupos de alimentos e bebidas para o total 
de água ingerida num grupo de crianças.
METODOLOGIA: Participaram neste estudo 199 crianças com idades compreendi-
das entre os 7 e os 11 anos (97 rapazes e 102 raparigas). Avaliou-se o estado de 
hidratação a partir da recolha de uma amostra de urina de 24h e quantificaram-se 
os marcadores urinários para o cálculo do valor da Reserva de Água Livre (Free 
Water Reserve - FWR). No período de recolha da amostra de urina, aplicou-se 
um questionário alimentar de recordação das 24h anteriores, tendo-se criado 

grupos alimentares para posterior análise do seu contributo percentual para o 
total de água ingerida no dia. O contributo percentual de cada refeição do dia 
foi também avaliado. 
A FWR e o contributo percentual dos grupos de alimentos e bebidas bem como das 
refeições do dia foram comparados, por sexos, a partir do Teste de Mann Whitney. 
RESULTADOS: A maioria das crianças foi classificada como estando euhidratada 
(86,4%). O grupo de alimentos que mais contribuiu para ingestão de água nos 
rapazes e nas raparigas foi os lacticínios (23,8% e 25,7% respetivamente). As 
raparigas ingerem mais água do que os rapazes (p<0,001). Em termos de re-
feições do dia, o almoço é a principal fonte de ingestão de água (38,7%). Não 
houve diferenças estatisticamente significativas entre rapazes e raparigas no que 
respeita às refeições (p>0,05). 
CONCLUSÕES: A maioria das crianças estão euhidratadas. Ainda assim, é im-
portante incentivar o consumo de alimentos com maior teor de água e com uma 
distribuição mais equilibrada, ao longo do dia.

PO23: AVALIAÇÃO DAS PERDAS DE MINERAIS 
EM ALIMENTOS DURANTE O PROCESSO DE 
DEMOLHA E COCÇÃO
Rafaela Santa Clara1; Graça Osório2; Sónia Albuquerque2; Dulce Machado3; 
Helena Loureiro3; Lèlita Santos3
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INTRODUÇÃO: A Terapia Nutricional na doença renal crónica (DRC) tem por ob-
jetivo a prevenção da desnutrição calórico-proteica assente em estratégias de 
monitorização e recomendações específicas na ingestão adequada de calorias, 
proteína, hidratos de carbono, lípidos, sódio, fósforo e potássio. A dietoterapia 
para o controlo de potássio é essencial para a manutenção de níveis plasmáticos 
compatíveis com a vida, baseando-se na restrição de alguns alimentos e recurso 
a estratégias como: demolhar os alimentos antes de cozinhar e/ou durante o 
processo de cocção substituir a água de cozedura.
OBJETIVOS: Analisar e comparar a concentração dos iões cálcio, sódio, potássio, 
cloro, magnésio e fósforo em alimentos após o processo de demolha e cocção.
METODOLOGIA: Determinar a concentração dos iões em 46 amostras (100 g de 
10 alimentos crus usados em meio hospitalar de consumo frequente), previa-
mente lavados, descascados e cortados, demolhados em 200 ml e em 600 ml 
em água da rede pública à temperatura ambiente, durante 4 e 12 horas e após 
cocção dos mesmos. A determinação foi feita mediante a recolha de 50 ml de 
água homogeneizada da demolha e da cocção, submetida a análise fotométrica. 
RESULTADOS: Nos alimentos submetidos a demolha verificou-se maior per-
da percentual de iões magnésio (11,84%±13,85%), seguidos dos iões cálcio 
(8,24%±8,10%) e sódio (4,78%±6,27%) contrapondo-se aos iões potássio 
(0,14%±0,15%) e fósforo (3,58%±4,90%). 
Analisando a perda de iões no processo de cocção verificou-se maior perda 
comparativamente ao processo de demolha independentemente do tempo e do 
volume de água, com exceção para o ião sódio em que a perda é superior na de-
molha de 12 horas, num volume de 200 ml e 600 ml comparativamente à cocção. 
CONCLUSÕES: Submeter os alimentos a mais de 4 horas de demolha não apre-
senta benefício na espoliação de potássio. A demolha quando associada à cocção 
produz perdas eficazes na adequação da alimentação na DRC. 

PO24: UTILIZAÇÃO DE FARINHAS DE BAGAÇOS 
DE UVAS TINTAS COMO CORANTE ALIMENTAR 
NATURAL
Fábio Moreira1; Sérgio Teixeira2; Duarte Torres1
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INTRODUÇÃO: Um dos subprodutos da produção vinícola é o bagaço, constituído 
pelas películas e polpa residual das uvas, ou folhelho, grainhas e engaços. A 
riqueza em antocianinas do folhelho e em óleos vegetais das grainhas possibilita 
a valorização deste subproduto.
OBJETIVOS: Estudo comprativo da composição do bagaço de uvas das castas 
Baga (BCB) e Vinhão (BCV) e da solubilidade das farinhas de folhelho deste 
bagaços com vista à sua aplicação como corante alimentar natural. 
METODOLOGIA: Os bagaços foram recolhidos após fermentação e prensagem. 
Seguidamente foram desidratados a temperatura entre 46 e 52 ºC até humidade 
inferior a 5% (p/p, base húmida). Os bagaços secos foram então sujeitos um duplo 
processo de fragmentação mecânica e peneiração que permitiu separar o folhelho 
das grainhas e dos engaços. Por último o folhelho foi pulverizado em moinho de 
lâminas para obtenção das farinha de bagaço de uvas (FaBUs). Para avaliar a 
solubilidade das FaBUs foram preparadas suspensões aquosas sob agitação forte 
a temperatura ambiente (20-25 ºC) durante 30 minutos. As suspensões foram 
posteriormente centrifugadas (15 min a 7000 rpm) e a quantidade de matéria 
insolúvel foi pesada após secagem a 105 ºC. 
RESULTADOS: A matéria seca dos bagaços variou entre 43% e 47% para o BCB e 
BCV, respetivamente. Após processamento a massa de FaBUs representou entre 
27 e 21% da matéria seca dos BCB e BCV, respetivamente, sendo a restante 
massa constituída por grainhas e engaços desidratados. Nas condições testadas 
a solubilidade das FaBUs foi de 13 e 28% para o BCB e BCV, respetivamente.
CONCLUSÕES: Os resultados apresentados apontam para a viabilidade das FaBUs 
como corantes alimentares naturais. A maior solubilidade da FaBU da casta Vinhão 
conferem a este bagaço um maior potencial de aplicação em matrizes aquosas. 
A aplicação das FaBUs como corantes em matrizes sólidas e semi-sólidas 
está atualmente a ser desenvolvido na Faculdade de Ciências da Nutrição e 
Alimentação da Universidade do Porto.

PO25: ADHERENCE TO MEDITERRANEAN DIET BY 
THE STUDENTS OF INSTITUTE OF EMPLOYMENT 
AND PROFESSIONAL TRAINING  
João PM Lima1-3; Ana Karina Almeida1; Filipa Amaral1; Cátia Oliveira1; 
Ada Rocha2,3

1 Institute of Employment and Professional Training
2 Faculty of Nutrition and Food Sciences of University of Porto
3 LAVQ@REQUIMTE da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

INTRODUCTION: Mediterranean Food Pattern is recognized as a food health 
promoter model - nutritionally rich, complete and balanced.  
OBJECTIVES: Considering its gains in terms of health, we intended to study the 
adherence to the Mediterranean dietary pattern  by students of the Institute of 
Employment and Professional Training of Águeda, a small municipality in the center 
of Portugal.
METHODOLOGY: It was applied an inquiry composed by items of PREDIMED 
questionnaire, to evaluate adherence to the mediterranean diet, and 
sociodemographic questions to 195 students, that included 50.8% males and 
69.2% attending to adults education.
RESULTS: 50.8% of respondents are unemployed for over a year, 21.5% are 
unemployed for less than a year and 27.7% are searching for the first job. 56.4% 
of individuals do not receive social benefits, 35.4% receive unemployment finantial 
support and 8.2% receive social insertion income.
Adherence to the Mediterranean diet was observed in 18.5% of respondents and 
it was higher by  females (22.9% vs 14.1%), from the individuals that attended 
adults education vs learning courses (20.7% vs 13.3%) and by individuals with 
higher educational level. From respondents adherent  to mediterranean diet, 52.8% 

received social benefits and 47.2% did  not receive any social finantial support. 50% 
of subjects with mediterranean diet  were  unemployed for over a year.
CONCLUSIONS: The adherence to the mediterranean diet in students of this institute 
is low. However female respondents with higher educational level and older people 
more frequently adopt the mediterranean diet.

PO26: ADEQUAÇÃO NUTRICIONAL DE UMA 
RECEITA VALORIZANDO OS PRODUTOS DA 
REGIÃO CENTRO
Alexandrina Leitão1; Pedro Pancas1; Tiago Casmarrinha1; João PM Lima1-3
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INTRODUÇÃO: A cozinha tradicional portuguesa é muito rica e definida pelos 
turistas como de elevada qualidade. Esta qualidade refere-se na maioria das vezes 
a características organolépticas, sendo descurada a importância da adequação 
nutricional dos pratos.
Os cozinheiros têm um papel crucial na promoção da saúde através da restauração 
uma vez que, procurando conhecer as raízes de cada prato, poderão contribuir 
para a sua adequação nutricional, sem o desvirtuar.
OBJETIVOS: Com este trabalho pretendemos estudar formas de adequar 
nutricionalmente uma receita portuguesa, da região centro do país - “Favas 
Guisadas com Carne de Porco”, típica de Alcanena.
METODOLOGIA: A receita original foi recolhida através do site do Turismo do Centro 
e valorizada, quanto ao valor energético e macronutrientes, tendo em conta a 
parte edível dos alimentos. Tendo em conta os resultados obtidos a mesma foi 
alterada e revalorizada.
A aceitação do prato nutricionalmente adequado foi testada através de 
degustações e inquéritos a cerca de 20 pessoas.  
RESULTADOS: Após as alterações foram obtidos resultados satisfatórios, 
nomeadamente, na redução de kcal (1537,63 kcal vs. 811,89 kcal). Nas gorduras 
foi alcançada uma redução superior a 50% (124,20 g vs. 52,13 g).
Com as alterações da receita e dando a provar a uma amostra de indivíduos 
entre os 20 e os 80 anos observou-se que os mais jovens estão mais dispostos 
a consumir a receita alterada, uma vez que apesar de reconhecerem a mudança 
de sabor afirmam preferir sujeitar-se a essa mudança, preservando a sua saúde. 
CONCLUSÕES: Através das alterações realizadas conseguimos adequar 
nutricionalmente a receita, sendo uma opção a ser utilizada em substituição da 
original.

PO27: MANJAR BRANCO DE COIMBRA – 
REINVENTAR MEMÓRIAS, HISTÓRIA E SABORES
Sandro Oliveira1-3; José Oliveira1-3; Vasco Queiroz1-3; João PM Lima1-3

1 Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra – Turismo de Portugal
2 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
3 LAQV@REQUIMTE da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

INTRODUÇÃO: Portugal é um país de “boa comida”, com um património 
gastronómico caracterizado por preparações culinárias de elevado valor calórico, 
muitas delas de índole conventual, e consequentemente com um teor de açúcar 
e outros macronutrientes muito elevados.
Tendo em conta o impacto do consumo alimentar na saúde e dada a crescente 
preocupação dos indivíduos a mesma, torna-se imperiosa a recriação de doces 
tradicionais com adequação do seu valor nutricional, respondendo a uma 
sociedade cada vez mais exigente e conhecedora.
OBJETIVOS: Reavivar memórias, histórias e sabores de um dos três símbolos da 
doçaria conventual de Coimbra: o Manjar Branco; Melhorar o valor nutricional do 
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Manjar Branco, mantendo as suas características organoléticas.
METODOLOGIA: Embora não esquecendo as linhas orientadoras do doce 
tradicional, inovou-se, com a introdução da abóbora chila em substituição do 
peito de frango desfiado, cujo sabor permaneceu, ainda que não enjoativo, devido 
à introdução do caldo de cozedura do referido peito. Deste modo, foi reduzida 
a quantidade de leite da receita. Para além disso, procedeu-se à remoção do 
açúcar caramelizado do seu topo, aplicando-se amêndoa laminada e torrada.
RESULTADOS: Na comparação nutricional entre as receitas, a recriada mostrou 
ser de melhor qualidade, já que, em valor absoluto por dose, houve um 
decréscimo de Kcal, lípidos, hidratos de carbono e proteínas, e um acréscimo 
de vitaminas e fibras. Na análise dos resultados alcançados, em que ambas as 
receitas foram avaliadas sensorialmente por um painel não treinado, obtivemos 
bom feedback por parte dos inquiridos, já que a grande maioria preferiu a nossa 
receita recriada à receita original, em todos os campos avaliados (aspeto visual, 
textura, palatabilidade e preferência). 
CONCLUSÕES: Concluímos assim que a realização deste trabalho de pesquisa e 
estudo foi muito enriquecedor, na medida em que ficámos e demos a conhecer 
um doce tão importante da cidade de Coimbra. Ao mesmo tempo, consideramos 
positivos os nossos resultados, visto que conseguimos inovar e modernizar 
este doce para os dias de hoje, revitalizando-o em todos os sentidos. Aliando a 
tradição à modernidade, a inovação alimentar à saúde, esta recriação do “Manjar 
Branco de Coimbra” é uma alternativa mais saudável, que evidencia como uma 
sobremesa pode ser recriada, sem perder o seu encanto.

PO28: “APRENDER & FAZER” – O E-BOOK DOS 
AMIGOS HORTÍCOLAS
Sofia Santos1; Bárbara Pereira1; Bela Franchini1; Marta Sampaio2

1 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
2 Departamento de Educação e Saúde da Câmara Municipal da Maia

INTRODUÇÃO: Pese embora a sua importância, os hortícolas são o grupo da 
Roda dos Alimentos com menor aceitação por parte das crianças.
“Aprender & Fazer – O e-book dos Amigos Hortícolas” é uma ferramenta de 
educação alimentar a ser utilizada por docentes e pais, para desenvolvimento 
de atividades curriculares ou extracurriculares de promoção do consumo de 
hortícolas, junto de crianças em idade pré-escolar e escolar (1.º ciclo).
OBJETIVOS: O objetivo do e-book é ensinar as crianças a conhecer, valorizar, 
consumir e apreciar um dos maiores grupos da Roda dos Alimentos: os hortícolas.
METODOLOGIA: A metodologia consistiu em: 1) análise das necessidades 
formativas e objetivos para os diferentes níveis de ensino; 2) seleção das 
atividades a partir de trabalhos desenvolvidos no âmbito do Projeto “Amigos 
Hortícolas” da Unidade Curricular de Nutrição Comunitária da Faculdade de 
Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto; 3) adaptação e/
ou revisão das atividades; 4) compilação/elaboração do e-book.
Assinala-se que todas as atividades foram enquadradas em termos de valências 
curriculares com base nas orientações da Direção-Geral de Educação do 
Ministério da Educação e das disciplinas do 1.º ciclo (Matemática, Língua 
Portuguesa e Estudo do Meio).
RESULTADOS: O e-book foi entregue, para utilização voluntária, aos docentes que 
estiveram envolvidos no Projeto “Amigos Hortícolas”, que decorre no primeiro 
período de todos os anos letivos no âmbito do Projeto “Maia Menu Saudável” 
do Programa Municipal de Saúde Escolar da CMM.
Para apreciação por parte do docente, o e-book inclui um formulário de avaliação 
a preencher por estes, pelo que é expectável que, no futuro, possa ser realizada 
análise do grau de implementação e das sugestões de melhoria.
CONCLUSÕES: O e-book trata-se de uma ferramenta completa, em que a 
simplificação das mensagens e o grafismo apelativo, foram aplicados de modo 
a potenciar a sua aceitação no desenvolvimento de ações educativas destinadas 
à promoção do consumo de hortícolas.

PO29: CAOVIDA CLUB: A NON-PROFIT, ONE 
HEALTH APPROACH TO CHILDHOOD OBESITY
Liliana Pereira1; José Pinto Ferreira1; Joana Moreira1; Luís Santos1; Sandra 
Abreu1, 2

1 CAOVIDA CLUB, Porto, Portugal
2 Research Centre for Physical Activity, Health and Leisure of Faculty of Sport of 
University of Porto

Childhood obesity is currently recognized as one of the major global health 
problems. 
Bringing a child weight back to a healthy percentile can be a quite challenging 
task…can walking the dog help? The related one health literature available does 
not provide a simple answer. Studies found conflicting results. In general, it does 
seem that families that are dog owners have increased physical activity, but this 
does not always lead to loosing weigh. 
CAOVIDA CLUB (www.caovida.com), is a non-profit based in Porto, Portugal, 
founded in 2013, after a successful personal experience. We wanted to 
scientifically further validate this personal experience and therefore conducted 
a pilot study. The intervention consisted in physical activity assisted by dogs 
and lasted 4 months (Feb-June 2014). As a follow-up of this pilot study, we are 
now providing assistance to about 10 kids, including three with special needs.
In order to be able to compare the results in 7 of these children (aged 9 to 16 years 
old), we considered an equal period of 4 months, and analyzed anthropometric 
measurements (weight and height) according to standard protocols. Age- and 
sex-specific Body Mass Index (BMI) z scores were computed based on the World 
Health Organization Growth References; body fat percentage was measured with 
a bioelectric impedance scale. All measurements were performed at baseline 
and at the end of the intervention. For repeated measures, the paired-sample t 
test was used. A P value less than .05 was regarded as significant. All analyses 
were performed using PASW Statistic v.22 (SPSS, Chicago, IL, USA).  After 
intervention children had lower body fat percentage (mean differences±SD: 
1.5±1.2 %, p=0.012). No differences were seen in body mass index z-score 
(mean differences±SD: 0.15±0.16 kg/m2, p=0.063).
Being aware of the small sample size, our findings suggest that dog-assisted 
physical activity can represent a possible solution to fight childhood obesity.

PO30: PREVALÊNCIA DE PRÉ-OBESIDADE, 
OBESIDADE E ATIVIDADE FÍSICA EM ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS DE CURSOS DE SAÚDE
Catarina Domingues1,2; Ana Cláudia Sousa2; Paulo Figueiredo2; Paula 
Ravasco1,3

1 Laboratório de Nutrição da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
2 Centro de Estudos, Sociedade, Organização e Bem-Estar da Universidade 
Atlântica
3 Hospital Universitário de Santa Maria

INTRODUÇÃO: A obesidade e sedentarismo são problemas relevantes de saúde 
pública nas sociedades modernas, com implicações diretas em comorbilidades, 
diminuição da qualidade de vida e produtividade. A sua prevalência tem vindo 
a aumentar e os estudantes universitários não são exceção. 
OBJETIVOS: O presente trabalho teve como objetivos: 1) verificar o impacte da 
área de estudo na prevalência de pré-obesidade/obesidade e na atividade física 
em estudantes universitários; 2) comparar o estado nutricional, composição 
corporal e hábitos alimentares de estudantes do curso de Nutrição com 
estudantes de outros cursos de Saúde. 
METODOLOGIA: Estudo observacional transversal realizado em 110 estudantes 
do ensino universitário, com idades compreendidas entre os 18-40 anos. 
Avaliaram-se parâmetros relativos ao estado nutricional e composição corporal 
com uma balança de bioimpedância Tanita BC351®, estadiómetro móvel e fita 
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métrica. Os hábitos alimentares foram avaliados através da aplicação de um 
questionário. Para avaliar a prática de atividade física dos estudantes aplicou-se 
a versão curta do questionário de Atividade Física IPAQ (International Physical 
Activity Questionnaire). A análise estatística foi realizada com o programa 
SPSS® versão 20.0, considerando-se existir significância estatística quando 
p<0,05. 
RESULTADOS: A prevalência de pré-obesidade/obesidade foi de 4% nos estudantes 
de Nutrição vs. 20% em estudantes de outros cursos de Saúde. Não se verificaram 
diferenças estatisticamente significativas no que respeitou aos níveis de atividade 
física (p=0,974) e inatividade física (p=0,772). Os estudantes de Nutrição 
apresentaram Índice de Massa Corporal inferior (22 ± 2 vs. 23 ± 3 kg/m2) ao dos 
estudantes de outros cursos de Saúde e menor risco de complicações metabólicas. 
CONCLUSÕES: A frequência na licenciatura em Ciências da Nutrição parece ter 
um impacte positivo, contribuindo para uma menor prevalência de pré-obesidade/
obesidade; no entanto, não parece ter um efeito significativo quanto à atividade 
física, fator que pode estar associado a variáveis emocionais e de estilos de vida. 

PO31: AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DE LÍQUIDOS 
EM CRIANÇAS DO 4.º ANO DO ENSINO BÁSICO 
DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES 
Liliana Pereira1; Margarida Liz Martins1,2 
1 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto 
2 LAQV@REQUIMTE da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

INTRODUÇÃO: A ingestão de água é fundamental num estilo de vida saudável. 
As recomendações para as crianças entre 9-13 anos são de 1,4 e 1,6 litros por 
dia no sexo feminino e masculino, respetivamente. A desidratação pode resultar 
num menor desempenho cognitivo. 
OBJETIVOS: Avaliar a ingestão de alimentos e bebidas que promovam a hidratação 
numa amostra de crianças do 4.º ano de escolaridade do Município de Guimarães. 
METODOLOGIA: Selecionaram-se três escolas do primeiro ciclo da rede pública 
do Município. Desenvolveu-se um questionário que foi aplicado, de forma 
direta aos alunos a frequentar o 4.º ano, num total de 192 participantes. Foram 
recolhidos dados relativos à frequência de ingestão de água, chá, sumos 
néctares, refrigerantes, leite, iogurtes líquidos, hortofrutícolas e sopa, que 
foram posteriormente transformados numa variável de volume para os líquidos. 
Recolheu-se ainda informação demográfica e socioeconómica. 
RESULTADOS: Os inquiridos tinham em média 9,3 anos, sendo 57,3% do sexo 
masculino e 74,9% não apresentava benefícios relativos à ação social escolar. Cerca 
de 35,9% das crianças refere beber diariamente 2 a 3 copos de água. Observou-se 
também que a média de ingestão diária de água, chá, néctares, refrigerantes, leite 
e iogurte líquido era 757, 149, 179, 180, 411, 197 mililitros, respetivamente. Além 
disso, 56,8% indicou ingerir sopa 2 a 3 vezes por dia; 15,3% refere nunca consumir 
produtos hortícolas e 58,3% relata um consumo de 2 a 3 peças de fruta por dia. Não 
se observaram diferenças significativas entre sexos para a ingestão de água mas 
verificou-se um consumo de água superior nos alunos que não tinham benefícios 
sociais e um consumo superior de leite nos que tinham. 
CONCLUSÕES: A ingestão média de água por dia, de 757 mililitros, revelou estar 
muito aquém das necessidades para esta faixa etária. Assim, torna-se necessário 
atuar na promoção da hidratação em meio escolar.

PO32: PERDAS RESULTANTES DA PREPARAÇÃO 
E CONFEÇÃO DE CARNE E PESCADO NUMA 
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES 
Jéssica Rodrigues1; Ada Rocha2,3

1 Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra
2 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto  
3 LAQV@REQUIMTE da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

INTRODUÇÃO: O conhecimento do rendimento das matérias-primas alimentares 
habitualmente utilizadas numa unidade de confeção é relevante para a gestão da 
produção de forma a permitir prever os custos associados à porção pronta para 
servir e monitorizar em linha de empratamento o cumprimento das capitações 
efetivamente servidas aos utentes. 
OBJETIVOS: Calcular o rendimento da preparação e confeção de carne e pescado.
METODOLOGIA: Numa unidade de produção de mais de 1200 refeições diárias 
de que usufruem crianças entre os 3 e os 10 anos de idade, foram avaliadas as 
perdas de 9 produtos em bruto, correspondendo cinco das matérias-primas a 
carne e quatro a pescado. O rendimento da preparação e confeção de cada 
produto em bruto foi calculado mediante pesagem de 30 unidades aleatórias, 
sendo 15 unidades pesadas antes da preparação, parcialmente congeladas e 
15 unidades pesadas após a confeção.
RESULTADOS: A taxa média de perdas dos 9 produtos alimentares em bruto foi de 
21,5%, sendo que a taxa média de perdas de carne e pescado foi muito semelhante 
(21,6% e 21,3%, respetivamente). Nas almôndegas estufadas observou-se um 
aumento de 3,4% do seu peso após confeção e nos filetes de alabote no forno, 
uma redução de 35,8%, superior aos lombos de perca e pescada no forno (redução 
de 15,7% e 16,9%, respetivamente). O frango inteiro estufado apresentou uma taxa 
de perdas superior às coxas de frango estufadas (30,5% e 27,6%, respetivamente).
CONCLUSÕES: As perdas na preparação e confeção dependem do tipo de produto 
em causa e são influenciadas pelo método de confeção e pelo facto do produto ser 
congelado. Calcular a taxa de perdas das matérias-primas habitualmente utilizadas 
numa unidade de confeção permite criar informação relevante que contribui para 
otimizar a eficiência quantitativa da produção de alimentos.

PO33: OPÇÕES ALIMENTARES AO LANCHE DA 
MANHÃ DE CRIANÇAS ENTRE OS 6 E OS 10 
ANOS DE IDADE - RELAÇÃO COM A ZONA DE 
RESIDÊNCIA
Jéssica Rodrigues1; Ada Rocha1-3

1 Câmara Municipal da Figueira da Foz
2 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto  
3 LAQV@REQUIMTE da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

As opções alimentares das crianças são afetadas pelo meio ambiente. Este 
estudo teve como objetivo avaliar as opções alimentares aos lanches da manhã 
e uma possível influência da zona de residência.
Foram selecionados dois grupos de 34 crianças provenientes do meio rural e 
urbano, com igual número de elementos com a mesma idade (média 8,1±1,2 anos) 
e sexo (52,9% rapazes e 47,1% raparigas). A avaliação foi realizada em 3 dias 
consecutivos, totalizando 97 lanches da manhã no meio urbano e 95 no meio rural.
Apresentaram pelo menos um alimento do grupo dos cereais simples, pão 
e bolachas “secas” 54,7% dos lanches das crianças provenientes do meio 
rural e 37,1% das do meio urbano (p=0,150). Do grupo das bolachas com 
cremes/recheios, snacks e produtos de pastelaria, apresentaram pelo menos 
um alimento 40,0% dos lanches das crianças provenientes do meio rural e 
57,7% das do meio urbano (p=0,084). A opção por refrigerantes foi superior 
no meio rural (p=0.070). A opção por pelo menos um enchido foi superior no 
meio rural (13,7%) comparativamente com o meio urbano (2,1%) (p=0,039). A 
opção por pelo menos uma peça de fruta foi superior no meio urbano (16,5%) 
em comparação com o meio rural (2,1%) (p=0,011). No meio rural, as crianças 
do sexo feminino preferiram bolachas com cremes/recheios, snacks e produtos 
de pastelaria (p=0,023). No meio urbano, os alunos sem escalão social atribuído, 
optam mais por cereais simples, pão e bolachas “secas” (p=0,004) enquanto os 
que pertencem ao escalão A preferem bolachas com cremes/recheios, snacks 
e produtos de pastelaria (p=0,033). 
Estes resultados indicam a necessidade de implementação de um programa de 
educação alimentar que promova opções adequadas para o lanche da manhã. 
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PO34: RELAÇÃO ENTRE A QUANTIDADE DE 
ALIMENTOS INGERIDA NA REFEIÇÃO DO 
ALMOÇO E A PROVENIÊNCIA GEOGRÁFICA 
DE CRIANÇAS ENTRE OS 6 E OS 10 ANOS DE 
IDADE
Jéssica Rodrigues1; Ada Rocha1-3

1 Câmara Municipal da Figueira da Foz
2 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do 
Porto  
3 LAQV@REQUIMTE da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

Os hábitos alimentares das crianças são afetados pelo meio onde estas se 
inserem. Este estudo teve como objetivo avaliar a ingestão de alimentos 
na refeição do almoço em meio rural e urbano.
Num dia de ementa de carne e outro de pescado, foram avaliados diária e 
aleatoriamente 10 pratos em cada uma de duas escolas do ensino básico 
do meio rural e do meio urbano, perfazendo um total de 40 pratos. Os 
componentes da refeição foram pesados antes e depois do almoço.
As quantidades médias servidas de todos os componentes no meio 
rural foram superiores às servidas em meio urbano. A ingestão de sopa, 
porção proteica, acompanhamento fornecedor de hidratos de carbono e 
hortícolas foi significativamente superior no meio rural (p=0,006, p=0,001, 
p<0,001 e p=0,025, respetivamente). O peso médio inicial da carne foi 
significativamente superior ao do pescado (p= 0,004 para o meio rural 
e p=0,001 para o meio urbano), devido ao facto do pescado ter sido 
fornecido em filete e a carne à peça. Tendo o desperdício de carne sido 
significativamente superior ao do pescado (p=0,028 para o meio rural e 
p=0,042 para o meio urbano). A ingestão de carne foi significativamente 
superior à ingestão de pescado na escola do meio rural (p=0,022). Na 
escola do meio urbano foi encontrada uma tendência de maior ingestão de 
carne, embora sem significado estatístico, o que pode ter sido devido ao 
facto da carne fornecida à peça ter de ser desossada pelas crianças. Não 
se encontrou diferenças na quantidade de alimentos ingerida em função 
do sexo (p>0,05).
Estes resultados parecem indicar a necessidade de adequação das 
capitações em função da proveniência geográfica.

PO35: IS MATERNAL EDUCATION ASSOCIATED 
WITH CHILDHOOD OVERWEIGHT RISK?
TRENDS BETWEEN 2010 AND 2013 - THE COSI 
PORTUGAL STUDY
Joana Baleia1; Ana Rito1,2

1 Centro de Estudos e Investigação em Dinâmicas Sociais e Saúde
2 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge

INTRODUCTION: Considerable inequalities in overweight and obesity are 
evident among European children. Particularly in Portugal, a country with 
one of the highest prevalence of childhood obesity, understanding the most 
relevant socio-economical factors such as maternal education, is crucial to 
promote children’s immediate health and well-being throughout life course.
OBJECTIVES: The aim of this study was to evaluate the association between 
maternal education and childhood overweight risk. 
METHODOLOGY: Socioeconomic indicators were analysed using nationally 
representative data from Portuguese children and their families, collected 
during the 2nd (2010) and 3rd (2013) round of COSI Portugal (Childhood Obesity 
Surveillance Initiative/WHO Europe). Nutritional status of 3637 (2010) and 
5393 (2013) children aged 6-9 years old was accessed using World Health 
Organization criteria. 
RESULTS: More than 70% of the mothers in the two COSI rounds had low 
education (below secondary school). It was observed a significantly increase 
(p<0.01) between the 2nd (20.9%) and 3rd round (24%) in high education 
(Graduation and post-graduation) and a decrease (p<0.01) in low education 
(79.1%: 2010 to 74.6%: 2013) in every regions except for Algarve Region. 
High educated mothers were more frequent in Madeira (43.1%) and Lisboa 
e Vale do Tejo (30.8%) regions (Figure 1). Azores was the region with higher 
frequency of primary or below education mothers (10.1%). Maternal’s low 
education showed a positive association with childhood overweight (including 
obesity) (OR=1.32; IC: 1.14-1.153).
CONCLUSIONS: Although it was observed a positive trend regarding maternal 
education between 2010 and 2013, the majority of the Portuguese mothers 
had low education and this was positively associated with a greater risk of 
overweight children. These results support that further intervention is needed 
on low socio-economic families. 
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FIGURE 1

Maternal low and high education by region (2nd and 3rd round, COSI Portugal)
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PO36: PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO 
E OBESIDADE EM ALUNOS DO 2.º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO
Ana Monteiro1; Ada Rocha2,3

1 Departamento de Saúde Pública da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
2 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
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INTRODUÇÃO: Segundo os últimos dados recolhidos em Portugal, o crescimento 
da obesidade infantil parece ter estabilizado. Não obstante, a prevalência de 
excesso de peso e obesidade nas crianças portuguesas permanece próxima dos 
30%, pelo que se deve priorizar a regular monitorização do estado nutricional, 
de forma a evitar a obesidade e diminuir a sua prevalência na idade adulta. 
OBJETIVOS: Proceder à avaliação antropométrica dos alunos do 2.º ciclo do 
ensino básico de Vila Nova de Famalicão, e averiguar a sua eventual correlação 
com os hábitos alimentares.
METODOLOGIA: Foi desenvolvido e aplicado um Questionário de Frequência 
Alimentar, abordando o consumo em casa e na escola. Foi realizada a avaliação 
antropométrica dos alunos através da medição da estatura, peso, perímetro da 
cintura (PC) e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC).
RESULTADOS: Os alunos incluídos no presente estudo apresentaram uma média 
de 1,47 ± 0,08 m de altura, 42,2 ± 9,99 kg de peso, 19,38 ± 3,17 kg/m2 de 
IMC e 70,44 ± 9,16 cm de PC. 
A maioria dos alunos (59,3%) foi considerada como normoponderal, sendo que 
1,2% foi classificado com baixo peso, 17,3% com excesso de peso e 22,2% 
com obesidade. 
Encontrou-se uma correlação positiva entre o IMC e PC: R = 0,019, p <0,01, 
e entre o PC e o consumo de refrigerantes light na escola: R = 0,261, p <0,05.
Encontrou-se ainda uma correlação negativa entre o IMC e o PC e o consumo 
de sumo de fruta natural em casa: R = -0,349, p <0,01 e R = -0.280, p <0,05, 
respetivamente.
CONCLUSÕES: A prevalência de obesidade nos alunos do 2.º ciclo de Vila Nova 
de Famalicão está bastante acima da média das crianças portuguesas nos 
últimos anos.

PO37: CONSUMO DE FRUTA E PRODUTOS 
HORTÍCOLAS E DE ALIMENTOS DE ELEVADA 
DENSIDADE ENERGÉTICA ENTRE OS 4 E OS 7 ANOS
Marta Costa1; Sofia Vilela1; Vânia Magalhães1,2; Andreia Oliveira1,2; Carla 
Lopes1,2

1 Unidade de Investigação em Epidemiologia do Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto
2 Departamento de Epidemiologia Clinica, Medicina Preditiva e Saúde Pública da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

INTRODUÇÃO: A passagem do ensino pré-escolar para o escolar pode influenciar 
alterações a nível do consumo alimentar. 
OBJETIVOS: Avaliar a prevalência do consumo de fruta e produtos hortícolas e de 
alimentos de elevada densidade energética (AEDE) entre os 4 e 7 anos de idade.
METODOLOGIA: A amostra inclui 5047 crianças avaliadas aos 4 e 7 anos, no 
âmbito da coorte de nascimento de base populacional Geração XXI (Porto, 
2005-2006). As características sociodemográficas das mães foram obtidas por 
questionários estruturados. O consumo alimentar da criança foi avaliado por um 
questionário de frequência alimentar relativo aos 6 meses anteriores à entrevista, 
respondido pelos pais. Foram definidos 3 grupos de alimentos: fruta, hortícolas 
(crus, cozinhados, sopa) e AEDE (refrigerantes, doces, bolos e snacks). As 
prevalências, estratificadas por sexo e escolaridade materna, foram comparadas 
recorrendo ao teste de Qui-Quadrado.
RESULTADOS: O consumo diário de AEDE aumentou dos 4 (75,2%) para os 7 anos 

(86,9%) (p<0,001), em parte devido aumento do consumo de refrigerantes (68,3% 
para 82,3%). O consumo diário de sopa diminuiu (92,4% para 84,3%,p<0,001). O 
consumo diário de hortícolas crus aumentou, em ambos os sexos, dos 4 para os 
7 anos (raparigas:22,0% vs.28,8%,p<0,001); rapazes:20,4% vs.25,8%,p<0,001), 
mantendo-se idêntico o consumo de hortícolas cozinhados (~28%). O consumo 
de fruta diminuiu (raparigas:87,0% vs. 84,8%,p<0,001; rapazes:86,2% 
vs.85,1%,p<0,001). Globalmente, o cumprimento das recomendações de fruta e 
hortícolas (≥5 porções/dia) piorou dos 4 para os 7 anos (42% vs. 39,8%,p<0,001), 
sem diferenças entre sexos. Em ambas as idades, com o aumento da escolaridade 
materna, o consumo de AEDE diminuiu e o de fruta e hortícolas aumentou.
CONCLUSÕES: Verificaram-se alterações do consumo alimentar da idade pré-
escolar para a escolar com aumento do consumo de AEDE e diminuição de sopa e 
fruta, mas também com aumento do consumo diário de hortícolas crus. Consumos 
mais desadequados foram encontrados nos filhos de mães menos escolarizadas.

PO38: EXPOSURE AND POWER OF FOOD 
MARKETING TO CHILDREN IN PORTUGAL, 
THROUGH TV, RADIO AND WEBSITES – A PILOT 
STUDY
Rafael Cardoso1; Ana Rito1,2; Jo Jewell3; Pedro Graça4,5; João Breda3

1 Centro de Estudos e Investigação em Dinâmicas Sociais e Saúde
2 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
3 Programa de Nutrição, Atividade Física e Obesidade, Organização Mundial da 
Saúde
4 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
5 Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral 
da Saúde

INTRODUCTION: Marketing of foods high in fat, salt and sugar (HFSS) has been 
identified as a significant risk factor for childhood obesity and for the development 
of diet-related non-communicable diseases. The World Health Organization has 
been providing guidance to Member States to reduce food marketing pressure to 
children. Portugal has adopted legislation early 2016 to restrict food marketing to 
children in a series of platforms. Evaluating and monitoring its implementation is 
pivotal to ensure that effective action is taken. One of the first steps in establishing 
a framework for monitoring food marketing to children is to identify the scope in 
terms of communication channels and programmes popular with children.
OBJECTIVES: To conduct a pilot study to identify the most frequently used TV 
channels, radio stations and websites among children, in order to contribute 
to the assessment of the exposure and power of marketing of foods HFSS to 
children in Portugal. 
METHODOLOGY: The information on TV channels, radio stations and websites 
preferences was obtained through a questionnaire applied to 185 children aged 6-10 
years old (convenience sample), in a Portuguese municipality – Oeiras, in May 2015.  
RESULTS: All children reported they watched TV. The top 3 TV channels identified 
were “Disney Channel”, “Cartoon Network” and “Panda Biggs”. 38% of children 
reported not listening to radio or did not answer the question.  The two most 
popular radio stations reported by the children were “Rádio Comercial” and “RFM”. 
As for the websites, “YouTube” and the game website “friv.com” were reported 
as the most used. Although the age limit to sign up for “Facebook” is 13 years 
old, 9% use it.
CONCLUSIONS: TV and Internet are the two most popular platforms used by 
children. The results confirm that the most viewed TV channels are on Cable, 
which are not under the Portuguese legislation. This study reinforces that further 
research on TV, radio and digital platforms used by children is urgently needed to 
fully understand the issue related to food marketing towards children in Portugal. 
A follow-up study will examine the nature and extent of marketing to children of 
HFSS foods on these popular channels. This will be important in establishing a 
baseline for assessing the impact of the newly-adopted legislation.
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PO39: ESTABILIDADE DA INGESTÃO NUTRICIONAL 
DESDE A ADOLESCÊNCIA ATÉ À VIDA ADULTA
Fátima Cruz1; Elisabete Ramos1,2; Joana Araújo1 
1 Unidade de Investigação em Epidemiologia do Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto
2 Departamento de Epidemiologia Clínica, Medicina Preventiva e Saúde Pública 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

INTRODUÇÃO: A transição da adolescência para a idade adulta é um período 
caracterizado por mudanças que podem resultar em alterações do consumo 
alimentar, mas é limitada a informação sobre a estabilidade dos hábitos alimentares 
adquiridos previamente. 
OBJETIVOS: Avaliar a estabilidade da ingestão nutricional entre os 13 e os 21 anos, 
de acordo com o padrão alimentar identificado aos 13 anos.  
METODOLOGIA: Foram analisados dados da coorte EPITeen que recrutou 
adolescentes nascidos em 1990, que frequentavam as escolas do Porto em 
2003/2004. Foram incluídos os 952 participantes cujo consumo alimentar foi 
avaliado aos 13 e 21 anos através de um questionário de frequência alimentar 
relativo aos 12 meses prévios. A ingestão nutricional foi estimada através do 
programa Food Processor Plus. Foram comparadas as médias (desvio-padrão) 
de ingestão energética total (IET) e de macronutrientes (%IET) aos 21 anos, de 
acordo com o padrão alimentar definido aos 13 anos, através do teste ANOVA. 
RESULTADOS: À semelhança do reportado aos 13 anos, o padrão “Baixo 
Consumo” apresentou a ingestão energética média mais baixa aos 21 anos 
[2163,3 (616,5) kcal/d], e o padrão “Fast food e doces” (FF&D) os valores de 
ingestão energética tendencialmente mais altos [2296,7 (708,7) kcal/d], embora 
semelhantes ao padrão “Produtos Lácteos” [2303,5 (643,9) kcal/d]. Relativamente 
aos macronutrientes aos 21 anos, as diferenças entre padrões alimentares 
seguiram tendência semelhante à descrita aos 13 anos, tendo o padrão “FF&D” 
apresentado a ingestão mais baixa de proteína [18,9 (2,7) %IET] e a mais alta de 
hidratos de carbono [48,6 (5,7) %IET], e o padrão “Saudável” a ingestão mais 
alta de gordura total [32,7 (4,8) %IET], essencialmente pela ingestão mais alta de 
gordura monoinsaturada.  
CONCLUSÕES: Os resultados suportam que o padrão alimentar na adolescência 
condiciona a ingestão nutricional no início da idade adulta, pelo que estratégias 
de promoção de alimentação saudável devem ser implementadas precocemente. 

FINANCIAMENTO: Fundação para a Ciência e a Tecnologia [SFRH/BD/78153/2011]

PO40: PIRÂMIDE DA DIETA MEDITERRÂNICA E 
RODA DOS ALIMENTOS: COMPARAÇÃO ENTRE 
OS DOIS GUIAS ALIMENTARES
Catarina Barbosa1; Pedro Pimenta1; Helena Real2
1 Estagiário em Ciências da Nutrição
2 Associação Portuguesa dos Nutricionistas

INTRODUÇÃO: A Dieta Mediterrânica (DM) é considerada um dos padrões 
alimentares mais saudáveis do mundo, contudo, a maioria dos países têm o seu 
próprio guia alimentar. Em Portugal utiliza-se como guia a Roda dos alimentos (RA). 
OBJETIVOS: Comparar a Pirâmide da DM com a RA para verificar qual o melhor 
a ser recomendado à população portuguesa.
METODOLOGIA: Foram estabelecidos quatro níveis de comparação de diversos 
parâmetros estabelecidos pelos guias (I: igual em todos os aspetos; II: existência 
do parâmetro nos dois guias, mas com diferenças ao nível da recomendação; III: 
Só se verifica na RA; IV: Só se verifica na Pirâmide da DM). Foram analisados 31 
parâmetros: sustentabilidade, carne branca, carne vermelha, carne processada, 
pescado, ovos, leguminosas, hortícolas, fruta, cereais, água, álcool, açúcar e 
produtos açucarados, gordura e óleos, atividade física, sazonalidade, sementes, 
frutos oleaginosos, gastronomia nacional, culinária, convivência, ervas aromáticas, 

sal e produtos salgados, laticínios, descanso, diferença ao longo do ciclo de vida, 
porções equivalentes, rotulagem, cafeína, peso e biodiversidade. 
RESULTADOS: A percentagem do nível I, II, III e IV é de 12,9%, 41,9%, 16,1% 
e 29,0%, respetivamente. Os parâmetros correspondentes ao nível I são: 
álcool, atividade física, laticínios e biodiversidade; ao nível II são: sal e produtos 
salgados, carne branca, carne vermelha, pescado, ovos, leguminosas, produtos 
hortícolas, fruta, cereais, água, açúcar e produtos açucarados, gorduras e óleos 
e ervas aromáticas; ao nível III são: diferença ao longo do ciclo de vida, porções 
equivalentes, rotulagem, cafeína e peso; ao nível IV são: sustentabilidade, carnes 
processadas, sazonalidade, sementes, frutos oleaginosos, gastronomia nacional, 
culinária, convivência e descanso. Acresce ainda o facto de os guias apresentarem 
formas esquemáticas diferentes.
CONCLUSÕES: Mais de metade dos parâmetros comparados são comuns a 
ambos os guias. Face aos pontos comuns a RA deve ser o guia alimentar a 
considerar, porque foi elaborada com base na realidade e necessidades dos 
portugueses. Contudo, dado o interesse dos parâmetros específicos da Pirâmide 
da DM, estes devem ser utilizados para complementar a informação transmitida 
pela RA. Sugere-se ainda a necessidade de atualização da RA de forma a haver 
uma maior integração dos princípios da DM.

PO41: ADESÃO AO PADRÃO ALIMENTAR 
MEDITERRÂNICO EM CRIANÇAS DE UM CENTRO 
DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES
Raquel Teixeira1; João PM Lima1,2

1 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
2 LAQV@REQUIMTE da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

INTRODUÇÃO: Em Portugal, os dados disponíveis sobre a adesão ao Padrão 
Alimentar Mediterrânico (PAM), em crianças, são escassos. Este caracteriza-se por 
um consumo abundante de gordura monoinsaturada, fibras e substâncias de origem 
vegetal, estando associado a uma menor incidência de doenças cardiovasculares, 
obesidade ou síndrome metabólica e a um melhor desempenho académico.
OBJETIVOS: Avaliar o nível de adesão ao PAM e a associação com características 
sociodemográficas em crianças.
METODOLOGIA: O estudo foi realizado num Centro Social Infantil, a 27 crianças, 
com idades compreendidas entre os 6 e os 13 anos, 52% das quais do sexo 
feminino. O questionário foi aplicado por administração direta. Foram incluídas 
no questionário algumas questões relativas ao agregado familiar das crianças.
RESULTADOS: A elevada adesão ao PAM foi registada em 33,3% das crianças, 
sendo mais frequente nas crianças do sexo feminino (55,6% vs. 44,4%). A maioria 
das crianças apresenta um nível médio de adesão ao PAM (59,2%) e 7,4% das 
crianças apresenta um baixo nível de adesão ao PAM. Constatou-se que 2 crianças 
não tomam o pequeno-almoço. As crianças com nível de adesão mais elevado 
apresentam um agregado familiar monoparental ou estão inseridas no programa de 
intervenção social, por conta do desemprego dos pais. Destaca-se pela positiva a 
ingestão de peixe com regularidade (81%), o hábito de tomar o pequeno-almoço 
(88%) e o consumo de cereais (74%) e leite (81%) ou os seus derivados nesta 
mesma refeição, e ainda a utilização de azeite em casa na totalidade das crianças. 
Por outro lado, destaca-se pela negativa o baixo consumo de frutos secos (70%) 
assim como de uma segunda peça de fruta por dia (78%).
CONCLUSÕES: A alimentação destas crianças tende a afastar-se do PAM. 
Seria oportuno realizar sessões de esclarecimento dirigidas às crianças e aos 
encarregados de educação, a fim de promover a adequação dos hábitos 
alimentares.

PO42: ADESÃO AO PADRÃO ALIMENTAR 
MEDITERRÂNEO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE 
HOTELARIA E TURISMO DE COIMBRA
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Andreia Costa1,2; João PM Lima2-4

1 Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
2 Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra
3 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
4 LAVQ@REQUIMTE da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

INTRODUÇÃO: A adesão ao padrão alimentar mediterrâneo (PAM) tem-se 
comprovado vantajosa para a saúde, nomeadamente pela prevenção de 
doenças cardiovasculares. No entanto, este padrão alimentar saudável tem 
vindo a perder-se. Esta alteração do padrão alimentar, pode estar relacionada 
com valores antropométricos desajustados e a uma maior prevalência de doenças 
crónicas não transmissíveis. 
OBJETIVOS: Avaliar a adesão ao PAM dos alunos da Escola de Hotelaria e Turismo 
de Coimbra. 
METODOLOGIA: Foi realizado um estudo observacional analítico transversal, que 
consistiu na aplicação do questionário MeDiet-PREDIMED, acrescentando-se 
algumas questões sociodemográficas e antropométricas, autorreportadas. Os 
dados foram recolhidos com recurso a inquérito on-line, disponibilizado durante 
3 semanas, nos meses de fevereiro/março de 2016. O questionário foi enviado a 
285 alunos, tendo-se obtido uma taxa de resposta de 23%.
RESULTADOS: Com idades compreendidas entre os 15 e os 34 anos e sendo 
a maioria do sexo masculino (53%), 19% dos estudantes apresentaram uma 
boa adesão ao PAM. A maioria dos indivíduos que apresentavam boa adesão 
ao PAM eram normoponderais (53%), do sexo feminino (53%) e beneficiam do 
apoio social (69%).
Apesar da baixa adesão ao padrão alimentar mediterrâneo, explicada pelo baixo 
consumo de azeite, vinho, hortícolas, fruta, oleaginosas, leguminosas e pescado e 
alto consumo de carnes vermelhas e produtos de pastelaria, 86% dos indivíduos 
referiram consumir hortícolas, massa, arroz ou outros pratos confecionados com 
um refogado mais de duas vezes por semana  e 90% dos indivíduos utilizam azeite 
como principal gordura culinária.
CONCLUSÕES: Verifica-se uma baixa adesão ao padrão alimentar mediterrâneo 
nos alunos da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra. 
Tendo em conta os resultados e os benefícios associados à adesão ao padrão 
alimentar mediterrâneo mostra-se necessária a intervenção na comunidade no 
sentido de valorizar da Dieta Mediterrânea, estimulando a adesão a este padrão 
alimentar.  

PO43: EVOLUÇÃO PONDERAL DOS DOENTES 
COM EXCESSO DE PESO E OBESIDADE SEGUIDOS 
NA CONSULTA DE NUTRIÇÃO NO SERVIÇO DE 
PEDIATRIA DO CENTRO HOSPITALAR DO PORTO
Susana Vilar1; Ana Raquel Faria1; Carla Silva2

1 Estagiária do Serviço de Nutrição e Alimentação do Centro Hospitalar do Porto 
– Hospital de Santo António
2 Centro Hospitalar do Porto – Hospital de Santo António

O excesso de peso e a obesidade são um crescente problema de saúde pública 
em idade pediátrica em Portugal. Estes são definidos de acordo com os percentis 
do índice de massa corporal (IMC), para a idade e o sexo, da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Um percentil de IMC entre 85th e 97th indica excesso de peso 
e um superior a 97th obesidade. A intervenção alimentar é preponderante em 
pacientes com excesso de peso e obesidade, sendo objetivo deste trabalho 
estudar a evolução ponderal dos mesmos, acompanhados em consultas de 
nutrição pediátrica para perda ponderal.
Recolheram-se dados de todos os doentes com excesso de peso e obesidade 
que frequentavam a consulta de Nutrição do Serviço de Pediatria do Centro 
Hospitalar do Porto, com consulta primária entre janeiro de 2014 e novembro de 
2015 e com pelo menos uma consulta subsequente até fevereiro de 2016. Foram 

analisados dados de 97 crianças (59% do sexo feminino).
Na primeira consulta, as crianças apresentavam uma média de idade de 12,7 
anos e de IMC de 26,63 kg/m2, sendo o IMC médio das raparigas (26,92 kg/m2) 
superior ao dos rapazes (25,77 kg/m2). Cerca de 78,3% da amostra era obesa e 
15,4% apresentava excesso de peso.
Nas consultas subsequentes, a diminuição de IMC foi, em média, de 0,29 kg/m2 na 
segunda consulta e de 0,91 kg/m2 nos doentes que tiveram uma terceira consulta. 
Verificou-se ainda uma diminuição da percentagem de obesos para 75,2% e 
71,1% na segunda e terceira consultas, respetivamente. 
Cerca de 37% dos doentes diminuiu o seu IMC em relação à primeira consulta, 
sendo a intervenção alimentar mais eficaz no caso das raparigas (40%) 
relativamente ao caso dos rapazes (35%). Esta diminuição foi mais expressiva 
nas crianças com obesidade e uma maior frequência de consultas associou-se 
a uma maior diminuição do IMC.

PO44: PROSPECTS FOR THE USE OF VIRTUAL 
REALITY IN NUTRITION AND DIETETICS 
COUNSELLING
Daniela Prozorovscaia1; Leila Sadeghi2; Nuno Borges1; Helena Jenzer2

1 Faculty of Nutrition and Food Sciences of University of Porto
2 Bern University of Applied Sciences, Health Division, aR&D Nutrition & Dietetics

INTRODUCTION: Virtual Reality (VR), a tool for practicing activities in a close to 
real-life manner, has been successful to facilitate greater weight maintenance in 
overweight/obese individuals than traditional approaches. Developing a clinical 
VR application is very costly, thus it is important to understand its acceptance 
in practice.
OBJECTIVES: The goal was to assess nutritionists and dietitians’ knowledge of and 
attitude towards using technology and specifically virtual reality (VR) technology in 
their consultations of overweight/obese patients.
METHODOLOGY: A questionnaire developed on Survey Monkey® was distributed 
in the 2nd quarter of 2015 to 3 nutrition and dietetics associations in Switzerland 
and Portugal from which a total of 306 nutritionists and dietitians participated. 
RESULTS: 44% of Portuguese and 45% of Swiss respondents used websites as 
favoured source of technology in their practice. The majority would be open to use 
further technology sources, however, according to 89% of respondents, e-tools 
would have to first fulfil their requirements in terms of supporting counselling, 
addressing necessities and increasing patient motivation. Although only 2% of 
participants were using VR in their daily practice, 78% of total respondents were 
very interested in knowing more about this type of technology.  The interested 
respondents consisted mainly of nutritionists and dietitians who predominantly 
counselled overweight/obese patients (74%), which we subsequently named “the 
Target Group” (TG). In Portugal 83% of the TG showed high interest in continuing 
education courses about VR while 77% of the Swiss TG demonstrated great 
interest for implementing a VR-tool in practice.
CONCLUSIONS: Nutritionists and dietitians counselling overweight/obese patients 
are interested in using the proposed VR-tool. Therefore, its development should 
proceed. Closer collaboration between the technology sector and nutritional 
sciences will trigger the creation of VR applications pertaining to dietetic 
counseling. Continuing education courses about the use of VR in practice will 
encourage its use among these professionals. 

PO45: AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE ADESÃO AO 
PADRÃO ALIMENTAR MEDITERRÂNICO DOS 
ALUNOS DE UMA ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 
Carmo Carvalho1; Alunos do 3.º ano da Licenciatura em Dietética e 
Nutrição1; João Paulo Figueiredo1

1 Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
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INTRODUÇÃO: Há um reconhecimento generalizado da importância do padrão 
alimentar mediterrânico na promoção da saúde. 
Mas como sugerido em alguns trabalhos, nas últimas décadas verificou-se um 
gradual abandono desta prática particularmente nas gerações mais jovens pelo 
que foi objetivo  deste trabalho avaliar a adesão ao padrão alimentar mediterrânico 
(PAM) dos estudantes do Ensino Superior Politécnico da Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC).
METODOLOGIA: Estudo observacional de coorte transversal. A recolha de dados 
decorreu durante o mês de dezembro de 2015. Foram incluídos no estudo 
estudantes da ESTeSC independentemente da idade e do sexo. O instrumento 
de recolha de dados foi o inquérito PREDIMED que avalia a adesão ao PAM num 
score de 0 a 14 pontos, considerando-se boa adesão a partir de 10. Os testes 
estatísticos utilizados foram Qui-Quadrado da independência, Teste T-Student 
para amostras independentes, Análise da variância de um fator e o Mann-Whitney. 
RESULTADOS: Dos 542 estudantes inquiridos (104 do género masculino com 
uma média de idades de 20,86±4,08 anos e 392 do género feminino com idade 
média de 19,54±2,13 anos) verificamos que 77,7% mostraram uma má adesão 
ao PAM (p<0,05). Ao analisar a adesão aos grupos de alimentos propostos no 
PREDIMED o consumo de mais do que 3 porções de oleaginosas por semana 
foi o parâmetro menos cumprido (81,7%) seguido pelo consumo de mais que 
3 colheres de azeite por dia (63,3%). A premissa que mais alunos cumprem é a 
utilização do azeite como gordura principal (93%), a confeção através de refogados 
≥ 2 vezes por semana (89,5%) e o consumo de carnes brancas em detrimento 
das vermelhas (81,2%) (p<0,05).
CONCLUSÕES: Os nossos resultados mostram uma baixa adesão ao PAM pelos 
estudantes das várias licenciaturas em saúde da ESTeSC tornando necessário 
uma intervenção nutricional urgente nesta comunidade estudantil.

PO46: PROJETO «HERÓIS DA FRUTA – LANCHE 
ESCOLAR SAUDÁVEL»: QUAIS AS MUDANÇAS 
NAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE SEIA? 
Sérgio Monteiro1; Patrícia Leal2; João Côrça3; Guilherme de Araújo Pereira3; 
Joana La Cueva Couto3; Rita Santos Loureiro3 
1 Câmara Municipal de Seia
2 Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 
3 Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil, Projeto “Heróis da Fruta – 
Lanche Escolar Saudável” 

INTRODUÇÃO: Os estabelecimentos de ensino do Concelho de Seia (J.I. e 
1.º CEB) participaram na 4.ª e 5.ª edições do projeto nacional de promoção 
e educação para a saúde «Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável» da 
Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI), inserindo-o no 
plano anual de atividades da Divisão Sociocultural do Município de Seia e, 
integrando-o no projeto «Saltaricos». 
OBJETIVOS: Avaliar o estado nutricional e o consumo de fruta das crianças. 
METODOLOGIA: Realizou-se um estudo longitudinal, incluindo 176 crianças que 
participaram pela primeira vez no projeto entre os anos letivos 2014-2015 e 
2015-2016, e que não faltaram a nenhum dos elementos de avaliação. Aferiu-se 
o peso e a estatura através da balança TANITA© - BC-545, e do estadiómetro 
TANITA© Leicester Height Measure, respetivamente. Para avaliar o estado 
nutricional recorreu-se às Curvas de Crescimento do Center for Disease Control 
and Prevention, para o percentil Índice de Massa Corporal. O consumo de fruta 
foi avaliado por inquérito e, reportado no 1.º dia de intervenção e na 12.ª semana 
do programa motivacional. A análise estatística foi efetuada com recurso ao 
SPSS, versão 20 Windows®. 
RESULTADOS: Das 176 crianças, 48,9% (n=86) são do sexo feminino e 51,1% 
(n=90) do sexo masculino, com uma idade média de 4,4 anos. A primeira avaliação 
do estado nutricional indicou que, 66,5% das crianças eram eutróficas, 32,9%, 
com excesso de peso, das quais 17,6% com obesidade. Na segunda avaliação, 

a percentagem de crianças obesas diminuiu para 16,5%. Verificou-se que, do 
primeiro para o segundo inquérito, o consumo de fruta aumentou de ≤2 porções 
para ≥3 porções, em ambos os sexos, sendo superior nos rapazes, no entanto, 
as diferenças encontradas não são estatisticamente significativas (p>0,05). 
CONCLUSÕES: Os resultados obtidos vão de encontro aos verificados noutros 
estudos, reforçando a importância do desenvolvimento destes projetos. 

PO47: CONSUMO DE REFRIGERANTES ENTRE A 
POPULAÇÃO ADULTA BRASILEIRA BENEFICIÁRIA 
DE PLANOS DE SAÚDE SEGUNDO LEVANTAMENTO 
DO VIGITEL 2014
Halsia Stefane Oliveira1; Vera Lúcia Soares2; Lorena Maciel de Brito3

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Crato
2 Secretaria de Saúde do Estado do Ceará
3 Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - CE

INTRODUÇÃO: O consumo de alimentos industrializados vem sendo associado à maior 
ocorrência de DCNT – doenças crônicas não transmissíveis e obesidade.  Objetivando 
medir a prevalência de fatores de risco e de proteção para esses problemas de saúde, 
além de subsidiar ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, o Brasil 
implantou, em 2006, o Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico.  Desde o ano de 2008, o Vigitel também analisa 
dados referentes à população beneficiária de planos de saúde.  
OBJETIVOS:  Identificar a frequência do consumo de refrigerantes pela população 
adulta brasileira com plano de saúde, a fim de propor estratégias para redução 
desse consumo.
METODOLOGIA:  Análise dos dados divulgados pelo Vigitel Saúde Suplementar 
2014 para o consumo regular de refrigerantes entre adultos beneficiários de 
plano de saúde em 27 cidades brasileiras.
RESULTADOS: Foram realizadas 21.237 entrevistas com adultos (≥19 anos) 
beneficiários de plano de saúde, residentes em uma das 26 capitais brasileiras 
e no Distrito Federal. A frequência do consumo regular de refrigerantes, definido 
como a ingestão da bebida em cinco ou mais dias da semana, variou de 5,3% 
em Natal (capital do Rio Grande do Norte) a 29,1% em Porto Alegre (capital do 
Rio Grande do Sul), sendo a média total 20,3%. Esse consumo foi mais elevado 
entre os homens (23,3%) do que entre as mulheres (17,8%) e, para ambos 
os sexos, tendeu a diminuir com a idade. O maior percentual de consumo foi 
verificado entre pessoas de escolaridade intermediária, com 9 a 11 anos de 
estudo, tanto para homens quanto para mulheres. 
CONCLUSÕES: Ser beneficiário de um plano de saúde pode ser indicativo 
de melhores condições financeiras. O consumo regular de refrigerantes 
é significativo, sendo imprescindível a criação de políticas que estimulem 
mudanças comportamentais (individuais e coletivas) na população.

PO48: MACRONUTRIENTES E MINERAIS EM 
HORTALIÇAS NÃO CONVENCIONAIS PREPARADAS 
POR AGRICULTORES FAMILIARES DE VIÇOSA, 
MINAS GERAIS, BRAZIL
Heliane Oliveira1,2; Nircia Pereira1; Paulo Dantas2; Bárbara Silva1; Angela 
Souza1, Soraia Pinheiro1; Luis Magalhães1; Ceres Della Lúcia1; Helena 
Sant’Ana1 

1 Departamento de Nutrição e Saúde da Universidade Federal de Viçosa 
2 Programa de Pós-graduação em Agroecologia da Universidade Federal de Viçosa

INTRODUÇÃO: As HNC têm sido pouco avaliadas e valorizadas pela comunidade 
técnico-científica, embora sejam bastante consumidas em algumas localidades 
ou regiões, sendo de grande importância na expressão cultural de determinadas 
populações.
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OBJETIVOS: Avaliar a concentração de macronutrientes e minerais e de hortaliças 
não convencionais (HNC) preparadas por agricultores familiares de comunidades 
rurais de Viçosa, MG, Brasil.
METODOLOGIA: Realizou-se análise da concentração de macronutrientes 
e minerais (Ca, Mg, Mn, Zn, Fe, Cu, P, K) das HNC mais consumidas nas 
comunidades rurais (ora-pro-nobis, serralha lisa, mostarda silvestre e capiçova) 
por espectrometria de absorção atômica. As HNC foram analisadas cruas e 
após técnicas de preparação utilizadas pelos agricultores. 
RESULTADOS: As HNC apresentaram baixa concentração de proteínas, 
carboidratos? e valor energético total. Entretanto, a concentração de lipídios 
após a preparação ficou acima das recomendações nutricionais. A ora-pro-nobis 
preparada apresentou as maiores concentrações de Mg e Ca enquanto que a 
mostarda pós-cocção apresentou as maiores concentrações de P. A serralha 
se destacou devido à elevada concentração de K e a capiçova de Fe, Mn e Cu. 
A cocção promoveu redução (p<0,05) na concentração de todos os minerais 
pesquisados nas quatro HNC estudadas. Com base em uma dieta de 2000 
kcal, as HNC preparadas foram consideradas “ricas” em Mg, Ca, Mn, P e Fe. 
CONCLUSÕES: Embora modificadas pela cocção, as HNC foram consideradas 
ricas em minerais. Assim, sua ingestão de forma frequente pode contribuir 
para a melhoria da alimentação dos agricultores e de suas famílias. Esses 
resultados contribuem para caracterização nutricional das HNC na forma como 
são consumidas pelas comunidades rurais, podendo ser inseridos em Tabelas 
Brasileiras de Composição de Alimentos.

PO49: HÁBITOS E CULTURAS ALIMENTARES 
NO CONSUMO DE HORTALIÇAS NÃO CON-
VENCIONAIS POR AGRICULTORES FAMI-
LIARES DE VIÇOSA, MINAS GERAIS, BRASIL                                                                                                                 
Heliane Oliveira1,3; Nircia Pereira1; Pamella Anunciação1; Victor Almeida2; 
Luiza Castro1; Mário Puiatti3; Ceres Della Lucia1; Helena Sant’Ana1                                                                           
1 Departamento de Nutrição e Saúde da Universidade Federal de Viçosa 
2 Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa 
3 Programa de Pós-graduação em Agroecologia da Universidade Federal de Viçosa 

INTRODUÇÃO: Os hábitos alimentares se constroem a partir das condições de 
acesso aos alimentos e da seletividade advinda do processo cultural. As hortaliças 
não convencionais (HNC) são espécies com distribuição limitada, restritas a 
determinadas localidades e não são organizadas enquanto cadeia produtiva.
OBJETIVOS: Investigar hábitos e culturas alimentares em comunidades rurais de 
Viçosa, MG, Brasil e identificar as técnicas dietéticas utilizadas no preparo das 
HNC mais consumidas pelos agricultores familiares. 
METODOLOGIA: Aplicou-se a seis comunidades rurais um questionário 
semiestruturado visando conhecer o perfil do agricultor familiar que prepara as 
HNC mais consumidas (ora-pro-nobis, mostarda, serralha e capiçova), seus 
hábitos e culturas alimentares e técnicas dietéticas utilizadas no preparo. Os 
dados obtidos foram analisados utilizando estatística descritiva. 
RESULTADOS: Participaram da pesquisa oito agricultores, sendo a maioria 
do gênero feminino (88%), idosos acima de 60 anos (75%), casados (38%), 
aposentados (63%), com ensino fundamental incompleto (100%) e residência 
própria (88%). Os conhecimentos sobre consumo e preparo das HNC foram 
adquiridos dos pais e avós e repassados aos filhos e netos, incentivado pelo 
seu valor nutricional e medicinal. As HNC são consumidas, em média, três vezes 
por semana. As técnicas de preparo utilizadas pelos agricultores são similares, 
indicadas por fatores de correção e de cocção e porções semelhantes. Mostarda, 
serralha e capiçova são preparadas por calor seco e ora-pro-nobis, por calor misto, 
utilizando-se, na maioria das vezes, fogão à lenha (88%). Observou-se adição de 
óleo vegetal e sal, acima das recomendações nutricionais.
CONCLUSÕES: As hortaliças não convencionais, reconhecidas, empiricamente, por 
seu valor nutricional e medicinal, fazem parte dos hábitos e culturas alimentares 

dos agricultores e suas famílias na zona rural de Viçosa, MG. Esses resultados 
podem contribuir para o resgate, valorização e perpetuação dos hábitos e culturas 
alimentares em relação às HNC.

PO50: EFEITO DE UMA REFEIÇÃO HIPERPROTEICA 
INTRADIALÍTICA EM DOENTES EM HEMODIÁLISE
Cristina Caetano1; Jorge Silva1; Jorge Antunes1; Ana Valente1; Cristina 
Garagarza1

1 Nephrocare

INTRODUÇÃO: A adequada ingestão proteica constitui um pilar fundamental para 
manter um adequado estado nutricional nos doentes em hemodiálise (HD). 
OBJETIVOS: avaliar o efeito de uma refeição hiperproteica intradialítica em doentes 
em HD.
METODOLOGIA: Estudo unicêntrico (6 meses) com 85 doentes em HD (3 vezes 
por semana). Os doentes incluídos no grupo de intervenção (GI) apresentaram 
albumina sérica ≤3,8 g/dL numa das duas últimas medições anteriores ao início do 
estudo. Durante a HD foi fornecida aos doentes do GI uma bebida hiperproteica 
e uma sandes com omelete simples. O grupo de controlo (GC) manteve o seu 
lanche habitual trazido de casa. Durante o estudo foram medidos parâmetros 
nutricionais e de composição corporal (Body Composition Monitor ®). 
RESULTADOS: A média de idades e do tempo em HD no início do estudo foram 
69,9±12,9 anos e 60,0±50,5 meses, respetivamente. No início do estudo ambos 
os grupos eram semelhantes nos parâmetros estudados, exceto na albumina 
(GC: 3,8±0,3; GI: 3,6±0,2; p=0,003). Após intervenção, verificou-se um aumento 
estatisticamente significativo na ingestão proteica (nPCR) apenas no GI. Por 
outro lado, a albumina sérica diminuiu significativamente no GC enquanto no 
GI a variação não teve significado estatístico. Não se observaram diferenças 
significativas na prevalência de hipoalbuminemia do GI. Pelo contrário, a prevalência 
de hipoalbuminemia aumentou significativamente no GC. No GC verificou-se 
um aumento significativo na prevalência do índice de massa magra abaixo dos 
valores desejáveis. No GI este parâmetro permaneceu estável e a percentagem 
de doentes com baixo índice de massa gorda diminuiu significativamente 
enquanto no GC este parâmetro aumentou mas sem significância estatística. 
CONCLUSÕES: O consumo intradialítico de uma refeição hiperproteica contribui 
para melhorar parâmetros nutricionais e composição corporal. Este tipo de 
intervenção permite melhorar o estado nutricional dos doentes em HD sem 
afectar negativamente outros parâmetros. 

PO51: FLUID CONTROL AND HYDRATION AMONG 
HEMODIALYSIS PATIENTS WITH DIABETES AND 
WITHOUT DIABETES
Cristina Garagarza1; Cristina Caetano1; Sandra Ribeiro1; Telma Oliveira1; 
Ana Valente1 
1 Nephrocare

INTRODUCTION: Hemodialysis (HD) patients with diabetes face a challenge 
dealing with thirst in consequence of a poor glycemic control. Moreover, an 
adequate hydration status remains one of the most important issues to achieve 
in HD patients. 
OBJECTIVES: The aim of this study was to compare clinical parameters and 
food habits related with thirst and hydration in HD patients with diabetes and 
without diabetes.
METHODOLOGY: This was an observational study where 373 HD patients from 
eight dialysis centers in Portugal were enrolled. A face-to-face questionnaire was 
applied and patient´s clinical and parameters were recorded. Body composition 
was analyzed through bioimpedance spectroscopy. A p-value <0.05 was 
considered statistically significant.
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RESULTS: Patients with diabetes presented higher age (p=0.005), interdialytic weight 
gain (%) (p=0.049), body mass index (p<0.001), ultrafiltration rate (p=0.005), diastolic 
blood pressure (BP) (p=0.001) and fat tissue index (p=0.001) and presented lower 
HD vintage (p<0.001). Among diabetics, the prevalence of relative overhydration 
(Extracellular water/overhydration) ≥15% was higher (21.5% vs. 12.8%; p= 0.03), 
as well as systolic BP > 140 mmHg (62% vs. 45.5%; p=0.006) and albumin < 4.0 
g/dL (38% vs. 28.8%; p=0.045). Regarding the questionnaire, 20% of patients with 
diabetes reported feeling always thirsty (p=0.03), 34.5% felt difficulty controlling fluids 
intake (p=0.014) and 16% consumed soup two times/day (p=0.002), comparing to 
9%, 23.4% and 5.2% respectively in the non-diabetics group. 
CONCLUSIONS: In our study we observed different points, which can influence 
hydration status, that were worse controlled in the group of HD patients with 
diabetes. These patients may need a different nutritional approach in order to 
improve their fluid intake control and consequently the hydration status.

PO52: HYDRATION STATUS AND FLUID INTAKE 
HABITS: COMPARISON BETWEEN HEMODIALYSIS 
UNITS
Ana Valente1; Cristina Caetano1; Sandra Ribeiro1; Telma Oliveira1; Cristina 
Garagarza1

1 Nephrocare

INTRODUCTION: An adequate hydration status remains one of the most difficult 
issues to achieve in hemodialysis (HD) patients and there are several factors 
which can influence it. 
OBJECTIVES: The aim of this study was to analyze clinical parameters and food 
habits related with thirst and hydration in different HD centers.
METHODOLOGY: This was an observational study were 373 HD patients were 
enrolled. Eight dialysis centers in Portugal were selected and separated into two 
groups depending on patients average monthly relative overhydration status (pre-
dialysis overhydration/extracellular water ratio), measured through bioimpedance 
spectroscopy. Data of the four dialysis centers with the lowest prevalence of 
overhydration were compared with the other four. A face-to-face questionnaire 
about dietetic habits was applied and patient´s clinical parameters were recorded. 
A p-value <0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: In the group of HD centers with lower prevalence of relative overhydration 
(44.2% versus 55.8%), a higher percentage of patients reported to use herbs and 
species (p=0.011) as well strategies to reduce their fluid intake (p=0.017). Despite 
the lack of a statistically significant result, a trend to a lower use of salt and bouillon 
cubes was observed among dialysis centers with lower overhydration as well as 
lower prevalence of thirst reported. No difference existed between patients diuresis 
(p=0.461) neither in the percentage of patients who reported drinking more than 
0.5 L of water each day (p=0.357). However, regarding clinical parameters, a higher 
% of interdialytic weight gain (p=0.03) and higher ultrafiltration rate (p=0.002) were 
observed in the dialysis centers with higher overhydration.
CONCLUSIONS: There are several food habits related with a better fluid intake 
control whereas others have the opposite effect. With these results, we consider 
that the nutritional counselling should focus on those strategies that possibly 
contribute to improve overhydration status.

PO53: AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE ADESÃO AO 
PADRÃO ALIMENTAR MEDITERRÂNICO DOS 
FUNCIONÁRIOS DE UM HOSPITAL DO INTERIOR 
DO PAÍS 
Joana Breda1,2; Carmo Carvalho1,2; Helena Figueiredo1 

1 Hospital Nossa Senhora da Assunção de Seia, Unidade Local de Saúde da 
Guarda
2 Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra

INTRODUÇÃO: A Dieta Mediterrânica, Património Imaterial da Humanidade 
pela UNESCO, propõe um padrão alimentar que reúne com grande evidência 
científica elevados benefícios para a saúde, pelo que deve ser presença assídua 
nas refeições dos portugueses. 
OBJETIVOS: Avaliar os níveis de adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico (PAM) 
dos funcionários do Hospital Nossa senhora da Assunção de Seia (HNSAS) da 
ULS Guarda E.P.E. 
METODOLOGIA: Foram avaliados 121 funcionários do HNSAS. A recolha de 
dados decorreu de 14 a 16 de março de 2016. Foram critérios de inclusão 
estar de serviço e querer participar voluntariamente no estudo. A adesão ao 
PAM foi avaliada através do questionário PREDIMED (PREvención com DIeta 
MEDiterránea). De acordo com o resultado obtido: <10pontos: insuficiente 
adesão ao PAM e ≥10pontos: boa adesão ao PAM. A análise estatística foi 
efetuada pelo programa SPSS 17.0. 
RESULTADOS: Os 121 participantes tinham uma média de 43,26±9,95 anos de 
idade, 75,2% do género feminino e 24,8% do género masculino. Dos inquiridos 
6,8% eram médicos, 27,8% enfermeiros, 6,0% Técnicos Superiores de Saúde, 
9,0% Técnicos Diagnostico Terapêutica, 31,6% Assistentes Operacionais 
e 17,3% Técnicos Administrativos. A média da pontuação PREDIMED foi 
9,56±1,84pontos. Como respostas positivas, significância estatística (p<0,05) 
e uma boa adesão ao PAM destacamos o elevado consumo de azeite (77,6%), 
hortícolas (92,1%), peixe/mariscos (85,5%), carnes brancas (94,7%), refogados 
(97,4%), frutas (63,2%) e oleaginosas (44,7%). Encontrámos baixos consumos 
de carnes vermelhas (93,4%), manteiga/margarina/natas (94,7%), sumos (96,1%) 
e produtos de pastelaria (69,7%). Como aspetos não positivos, sem significância 
estatística (p>0,05) destacamos baixa ingestão de vinho com moderação (14,5%) 
e leguminosas (59,2%). 
CONCLUSÕES: Os nossos resultados evidenciam que os funcionários do HNSAS 
mostram alguma sensibilidade para a prática de um PAM, contudo o baixo 
consumo de leguminosas e vinho com moderação sugere que é necessário maior 
investimento na promoção e divulgação destes alimentos e dos seus benefícios 
na saúde. 

PO54 :  RENAL FA ILURE PATIENTS IN 
HEMODIALYSIS TREATMENT: CORRELATION 
BETWEEN NUTRITIONAL STATUS PREDICTORS 
AND MARKERS IN A BRAZILIAN HOSPITAL
Priscila Barcellos1,2; Nilton Pereira-Júnior1; Duarte Torres2

1 Universidade Federal do Maranhão
2 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto

Protein malnutrition is a common comorbidity in patients undergoing 
hemodialysis and is associated with reduced functional capacity. Thus, we 
can assume that protein malnutrition is also capable of compromising muscle 
strength of these patients. In clinical practice, the implementation of the 
assessment of nutritional status involves using a series of biochemical and 
anthropometric indicators, such as the measurement of the folds and body 
circumferences and biological markers, but recently, hand grip strength, a 
functional test of the skeletal muscle, has received increasing attention from 
clinicians and researchers in the health field in  recent years. This study aimed 
to compare the different methods of anthropometric and functional diagnosis of 
protein malnutrition in patients undergoing hemodialysis. We performed a cross-
sectional survey with quantitative analytical approach were evaluated in 58 
patients (34 men and 24 women) with chronic renal replacement therapy degree 
V in hemodialysis at the Nephrology Service of the University Hospital President 
Dutra (HUPD) during the month of July 2013. The study included individuals 
with chronic renal replacement therapy degree V in hemodialysis aged over 20 
years and treatment time exceeding 3 months. The handgrip strength assessed 
by handgrip and was measured in both arms after  hemodialysis session. 
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Biochemical data and body composition were also evaluated. It was observed 
from the functional assessment a significant share of 68.97% and 77.59%, 
for left and right arms, respectively, of the sample population was classified 
with some degree of decline in their functional status (Table 1). There was no 
statistically significant difference between the HGS and other anthropometric 
and biochemical therefore concludes that the HGS is a reliable  tool to add to 
the set of indicators of nutritional status.

TABLE 1

Antropometric and functional nutritional status, by sex, in hemodialysis patients, 
São Luís-MA, 2013

proposto na EBM obtivemos uma pontuação média de 19,21±16,95 pontos, 
valor mais baixo que o apresentado pelos doentes sem problemas nutricionais 
29,17±18,03 pontos. Quando associamos doentes com risco nutricional com 
o nível de autonomia pessoal da EBM encontramos uma pontuação média 
de 30,07±19,45 pontos, comparativamente com os doentes sem problemas 
nutricionais que apresentam uma pontuação de 35,17±18,59 pontos. A média 
total do score da EBM foi de 55,39±32,95 pontos sugerindo um grau de 
dependência funcional moderada.
CONCLUSÕES: A avaliação do risco nutricional em doentes internados na UCHS 
com comprometimento funcional deve ser precocemente instituída de modo a 
identificar situações de risco e proporcionar uma intervenção nutricional adequada.

PO56: O IMPACTO NUTRICIONAL NAS ÚLCERAS 
DE PRESSÃO
Manuela Silva1; Margarida Nazareth1

1 Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa

INTRODUÇÃO: Em Portugal, a prevalência de úlceras de pressão (UP) em meio 
hospitalar é elevada (12,5%), sendo por isso de extrema importância a identificação 
de fatores nutricionais envolvidos na prevenção, tratamento e cicatrização destas. 
Deste modo, será possível uma atempada intervenção nutricional e otimização 
do estado de saúde destes doentes. 
OBJETIVOS: Identificar os fatores nutricionais envolvidos na prevenção e 
tratamento de UP.
METODOLOGIA: Procedeu-se a uma revisão da literatura publicada sobre a matéria, 
em Inglês e Português, na Pubmed© e  na B-On©, entre fevereiro e junho de 2015.
RESULTADOS: Verificou-se que o estado nutricional influência a capacidade de 
recuperação e a prevenção de UP, sendo a desnutrição energético-proteica um 
fator de risco para o desenvolvimento de UP. 
Nestes doentes as necessidades energéticas são 30-35 Kcal/Kg/dia e as 
proteicas 1-1,5 g/Kg/dia. A glutamina, a arginina e o hidroximetilbutirato 
desempenham um papel relevante na cicatrização. As recomendações em 
HC e lípidos apontam para 55-60% e 20-25% do valor energético total, 
respetivamente.
Relativamente aos micronutrientes, alguns têm um papel determinante na 
cicatrização, como as vitaminas A, C, D e K e os minerais: selénio, zinco, cálcio, 
manganês, cobre e ferro, e outros em que o seu papel ainda não se encontra 
bem esclarecido, como é o caso da vitamina E. 
A adequada hidratação, 1 ml/Kcal ou 30 ml/Kg/dia, reveste-se também de 
extrema importância.
CONCLUSÕES: A otimização da terapêutica nutricional para a prevenção e 
tratamento de UP culmina na aliança de todos fatores nutricionais identificados 
anteriomente, por forma a garantir um bom estado nutricional. 
É, ainda, crucial educar e sensibilizar para a importância da nutrição nas UP, 
contribuindo para um menor prejuízo económico e sofrimento dos doentes e 
melhorando a qualidade de vida dos doentes bem como dos seus familiares.

PO57: AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR 
EM UTENTES DAS FARMÁCIAS HOLON: UMA 
ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR 
Ana Margarida Esteves1; Ana Cruz Gaião1; Maria Ana Faustino1; Dulce 
Ramos1; Mariana Rosa1; Ema Paulino1

1 Departamento de Projetos e Serviços das Farmácias Holon

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares (CV) são a principal causa de morbi-
mortalidade em Portugal, sendo responsáveis por um terço de todas as mortes 
e um elevado número de incapacidades. A idade, o tabagismo, o colesterol e a 
tensão arterial elevada são alguns dos principais fatores de risco desta doença.

TOTAL
(n= 58)

MEN
(n= 34)

WOMEN
(n= 24)

n % n % n %

BMI (WHO)

Malnutrition 8 13.79 4 11.76 4 16.67

Normal range 33 56.90 25 73.53 8 33.33

Pre-obese/Obese 17 29.32 5 14.70 12 50.00

Arm Muscle Area

Undernutrition 33 56.90 27 79.41 6 25.00

Normal 25 43.10 7 20.59 18 75.00

HGS (Handgrip 
Strength)

Functional loss 45 77.59 27 79.41 18 75.00

Normal 13 22.41 7 20.59 6 25.00

PO55: TRIAGEM DO RISCO NUTRICIONAL EM 
DOENTES COM COMPROMETIMENTO FUNCIONAL 
NUMA UNIDADE DE CONVALESCENÇA
Joana Breda1; Carmo Carvalho2; Luísa Cardoso3; Sara Vilão3; Henrique 
Henriques3; Rui Teixeira3

1 Aluna do 4.º ano da Licenciatura em Dietética e Nutrição da Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde de Coimbra / Estagiária da Unidade de Alimentação, Nutrição 
e Dietética do Hospital de Seia, Unidade Local de Saúde da Guarda
2 Unidade de Alimentação, Nutrição e Dietética do Hospital de Seia, Unidade 
Local de Saúde da Guarda
3 Unidade de Convalescença do Hospital de Seia, Unidade Local de Saúde da Guarda

INTRODUÇÃO: As unidades de Convalescença visam a reabilitação integral da 
pessoa com perda transitória de autonomia mas potencialmente recuperável.
A incapacidade motora dos doentes internados nestas unidades pode 
comprometer a execução das atividades de vida diária nomeadamente a ingestão 
alimentar contribuindo para o aumento do risco nutricional.
OBJETIVOS: Avaliar o risco nutricional dos doentes com comprometimento 
funcional internados na Unidade de Convalescença do Hospital de Seia da ULS 
da Guarda EPE (UCHS). 
METODOLOGIA: Estudo prospectivo que incluiu 23 doentes admitidos 
consecutivamente por múltiplas patologias na UCHS no período de 15 de 
Fevereiro a 10 de Março de 2016. O risco nutricional foi avaliado pelo Nutritional 
Risk Screening (NRS-2002). Para avaliar o nível de funcionalidade foi utilizada a 
Escala de Barthel Modificada (EBM). A análise dos dados foi realizada através 
do programa estatístico SPSS 17.0. 
RESULTADOS: Foram avaliados 23 doentes (75,57±12,85 anos), 60,9% do género 
feminino e 39,1% do género masculino. Através da aplicação do NRS-2002 
verificou-se que 13% dos doentes tinham estado nutricional satisfatório, pelo 
que não prosseguiram no preenchimento do inquérito e 60,8% encontrava-se 
em risco nutricional. A média do score do NRS-2002 foi de 3,10±0,91 pontos. 
Quando associamos doentes em risco nutricional com o nível de mobilidade 
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OBJETIVOS: Caracterizar o risco cardiovascular (RCV) dos utentes das Farmácias 
Holon; Avaliar o impacto do cálculo do risco cardiovascular no reencaminhamento 
para o serviço de nutrição nas Farmácias Holon.
METODOLOGIA: Participaram neste estudo 689 utentes (55,9 ± 14,1 anos). Para 
a avaliação do risco cardiovascular, nos adultos entre os 40 e os 65 anos de 
idade, foi utilizado o método SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation), o 
qual permite calcular o risco de vir a sofrer um evento cardiovascular a 10 anos. 
Este método foi aplicado pelas equipas de farmacêuticos e Nutricionistas das 
farmácias Holon nos meses de Maio e Junho de 2015. 
RESULTADOS: A população em estudo tem, em média, excesso de peso (28,3 
± 4,7 Kg/m2) e realizando uma distribuição do valor de colesterol total para os 
participantes, podemos concluir que 38,5% (n=612) apresentavam valores de 
colesterol entre 190 e 240 mg/dL e 17,0% (n=270) apresentavam valores de 
colesterol superiores a 240 mg/dL. A maioria da população (58,6%; n=404) 
apresenta um RCV moderado; 6,0% risco elevado (n=41); e 12,5% risco muito 
elevado de doença cardiovascular a 10 anos. Face aos resultados SCORE 
obtidos, 165 participantes foram encaminhados para o Serviço de Nutrição. 
CONCLUSÕES: O presente estudo permitiu concluir que 77,1% da população 
abrangida pelo rastreio apresenta RCV de moderado a muito elevado. Todos 
os participantes receberam aconselhamento nutricional e, quando pertinente, 
foram referenciados para o serviço de nutrição. Uma ação multidisciplinar entre 
farmacêutico e Nutricionista permite mobilizar a população para a prevenção 
da doença e suas complicações.

PO58: RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO RISCO 
NUTRICIONAL DE DOENTES INTERNADOS NO 
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL NUM HOSPITAL 
CENTRAL
Manuela Silva1; Diana Amara Carneiro1; Diana Sofia Pereira2; Sandra 
Machado3; Sofia Almeida Costa1; Cidália Gil1; Cristina Teixeira1

1 Centro Hospitalar de São João
2 Instituto Universitário de Ciências da Saúde
3 Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa

INTRODUÇÃO: Atualmente, a desnutrição em contexto hospitalar é uma realidade 
recorrente estando associada a maiores taxas de morbilidade e mortalidade. 
Neste sentido, a ferramenta de rastreio NRS 2002 (Nutritional Risk Assessment 
2002) permite identificar o risco de desnutrição em doentes em meio hospitalar, 
estando atualmente indicada para doentes cirúrgicos. Deste modo, assume 
importância relevante a necessidade de implementar ferramentas de rastreio 
nutricional que possibilitem a identificação de doentes em risco.
OBJETIVOS: O presente estudo consiste na caracterização e análise do risco de 
desnutrição de uma amostra de doentes hospitalizados num serviço de cirurgia 
geral de um hospital central.
METODOLOGIA: Para este estudo retrospetivo utilizou-se o NRS 2002, aplicado 
entre outubro de 2015 a fevereiro de 2016 aos doentes admitidos no serviço de 
cirurgia geral. Foram avaliados os doentes em função da unidade de patologia 
em que foram internados, género, classes de idades e de Índice de Massa 
Corporal (IMC). No que diz respeito à análise estatística, aplicaram-se os testes 
de Kruskal-Wallis e de Mann-Whitney e as correlações de Spearman, de acordo 
com o tipo de variável, assumindo-se um nível de significância de 5%. O software 
utilizado foi o IBM SPSS® Statistics 20.0.
RESULTADOS: Na amostra estudada (n=490) 57% era do sexo masculino e 
43% do feminino.
Do total dos doentes avaliados 14% apresentaram elevado risco de desnutrição 
sendo que 81% eram do sexo masculino (p=0,009); 57% encontravam-se na classe 
de idades 55-65 anos (p= 0,110; p=0,015); 34% apresentava IMC<18,5 kg/m2

(p=-0,311; p<0,001) e 44% pertenciam à unidade esófago-gástrico e duodenal 
(p<0,001).

CONCLUSÕES: Constatamos que existe um número significativo de indivíduos 
admitidos no internamento do serviço de cirurgia geral com risco de desnutrição. 
Assim, justifica-se a aplicação de uma ferramenta de rastreio nutricional em 
doentes hospitalizados, permitindo uma intervenção nutricional precoce e 
adequada, o que  contribui para a melhoria do estado de saúde.

PO59: RISCO DE DESNUTRIÇÃO À ADMISSÃO 
HOSPITALAR E TEMPO DE INTERNAMENTO EM 
DOENTES COM PNEUMONIA 
Isabel Maia1; Sónia Xará2; Daniel Vaz3; Teresa Shiang3; Teresa F Amaral4 
1 Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
2 Serviço de Nutrição e Dietética do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
3 Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
4 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto

INTRODUÇÃO: A deterioração do estado nutricional poderá influenciar 
negativamente os resultados clínicos dos doentes com pneumonia, mas 
a evidência disponível é escassa. Reveste-se assim de grande relevância 
quantificar esta associação e estudar a validade preditiva do Malnutrition 
Universal Screening Tool (MUST) para resultados clínicos adversos.
OBJETIVOS: Em doentes hospitalizados por pneumonia (1) quantificar a associação 
entre o risco de desnutrição avaliado à admissão hospitalar e a duração do 
internamento e (2) avaliar a validade preditiva do MUST na avaliação do risco de 
desnutrição à admissão, para a duração e o resultado do internamento.
METODOLOGIA: Realizou-se um estudo de coorte retrospetivo incluindo todos 
doentes consecutivamente admitidos com diagnóstico de pneumonia entre 
fevereiro e julho de 2013 e entre setembro de 2013 e maio de 2014 com idade≥18 
anos. Avaliaram se características clínicas (duração e resultado do internamento), 
sociodemográficas e o risco de desnutrição através do MUST na admissão 
hospitalar. Efetuaram-se regressões logísticas e análise de sobrevivência.
RESULTADOS: A amostra é constituída por 176 doentes e 30,1% apresentavam 
risco de desnutrição na admissão hospitalar. Os doentes com risco de desnutrição 
elevado tinham maior tempo de internamento. Aproximadamente 50% dos 
doentes tinham alta para o domicílio após 14 dias de internamento (p=0,038). 
Independentemente da idade, a presença de risco de desnutrição elevado 
associou-se a uma menor probabilidade de ter alta para domicílio ao longo do 
tempo (hazard ratio ajustado=0,60; intervalo de confiança a 95%: 0,39-0,93).
CONCLUSÕES: (1) Doentes com pneumonia com risco de desnutrição têm menor 
probabilidade de alta para domicílio; (2) O MUST mostrou ter validade para 
identificar resultados clínicos adversos. 

P O 6 0 :  I N T E RV E N Ç Ã O  D A  FA R M Á C I A 
COMUNITÁRIA NO ESTADO NUTRICIONAL DO 
IDOSO: UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR
Marcelo Dias1; Telma Machado1; Daniela Pires1; Mariana Rosa2

1 Serviço de Nutrição das Farmácias Holon
2 Farmácias Holon

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo natural que acarreta inúmeras 
alterações fisiológicas, psicológicas e sociais, que comprometem o funcionamento 
do organismo, e influenciam o estado nutricional dos indivíduos. A desnutrição 
no idoso é um problema comum, pouco reconhecido e diagnosticado, e no 
qual se deverá intervir de forma atempada. Uma vez que a população idosa 
tem comummente patologias crónicas que requerem tratamento farmacológico, 
a farmácia comunitária poderá ser um local privilegiado para a identificação 
de pessoas em risco, com posterior encaminhamento para um serviço de 
acompanhamento nutricional.
OBJETIVOS: (1) Descrever a implementação de uma abordagem multidisciplinar 
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na identificação de pessoas em risco de desnutrição e seu encaminhamento 
para o serviço de nutrição;  (2) Avaliar o estado nutricional de idosos utentes das 
Farmácias Holon.
METODOLOGIA: Foi efetuada uma formação inicial às equipas farmacêuticas de 
forma a capacitá-las para a identificação de pessoas em risco de desnutrição a 
encaminhar para sessões de esclarecimento e/ou rastreios individuais;
Os dados das sessões de esclarecimento (número de participantes e dados 
biográficos) foram recolhidos através de instrumentos desenvolvidos para o efeito;
Os rastreios nutricionais foram realizados nas farmácias, com aplicação da 
ferramenta Mini Nutritional Assessment (MNA) a idosos previamente identificados 
pelas equipas.
RESULTADOS: Foram documentadas 39 sessões de esclarecimento, abrangendo 
um total de 638 participantes, entre idosos e cuidadores. Foram realizados 73 
rastreios nutricionais, com 294 participantes, com uma média de 74,1 anos, 
maioritariamente do sexo feminino (75,8%). Cerca de 15% dos participantes 
apresentaram risco de desnutrição e 2% desnutrição já instalada.
CONCLUSÕES: A adesão de idosos e cuidadores a esta iniciativa demonstra que 
existe uma oportunidade de intervenção da farmácia na área da desnutrição no 
idoso. Deverá ser promovida a realização de sessões de esclarecimento sobre 
alimentação saudável adaptada às dificuldades sentidas na terceira idade, bem 
como rastreios nutricionais para a deteção atempada deste problema.  

PO61: REACHING CONSENSUS FOR AN 
ELECTRONIC NUTRITIONAL RISK SURVEILLANCE 
SYSTEM: THE SEVEN-I
Nuno Santos1-3; Teresa Madeira1-3; Catarina Peixoto-Plácido1-3; Astrid 
Bergland6; Asta Bye6; Teresa F Amaral7; Carla Lopes8,9; Beatriz Goulão1,4; 
Nuno Mendonça1,5; Violeta Alarcão1,2; João Gorjão Clara1-3; Osvaldo Santos1-3

1 Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa
2 Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
3 Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
4 Institute of Applied Health Sciences of University of Aberdeen
5 Institute for Ageing of Newcastle University
6 Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
7 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
8 Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
9 Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

INTRODUCTION: Malnutrition is prevalent among older adults and early detection 
allows for a timely and effective intervention. Moreover, effective public nutritional 
policies benefit from sensible and specific systematic screening and referral 
systems, targeted at high-risk and vulnerable populations, namely older adults. It is 
urgent that healthcare institutions have automated systems and specific guidelines 
to identify nutritional risk and to intervene adequately.
OBJECTIVES: To achieve a consensus to develop an electronic nutritional status 
surveillance system for the elderly (SEVEN-I). For this, two specific goals were 
defined: (a) to identify malnutrition indicators to be used in primary healthcare units 
and nursing homes and (b) to identify which healthcare professionals should be 
involved in the screening process.
METHODOLOGY: Delphi panel method with experts in nutrition, medicine, nursing, 
healthcare management and/or health information systems with two steps: 1) a 
qualitative approach, operationalized through a “World Café” meeting to identify 
items; (2) an iterative voting system for appreciation of the previously generated 
items. Consensus criteria were (most often): 80% of answers above 3 (in a 5-point 
Likert scale), average higher than 4.0 and variation coefficient lower than 0.35. 
RESULTS: Seventy-seven experts were invited (intentional sampling). From these, 
45 accepted to participate in the first round (participation rate: 58.4%) and were 
included in the second round. For the second round, the answer rate was 100%. 

Items that got higher consensus as sentinel indicators for screening were: body 
mass index, involuntary weight loss and decreased food intake. Seven additional 
indicators were identified as necessary-and-sufficient for nutritional screening. 
Nutritionists/dietitians were identified as the most adequate health professionals 
to perform malnutrition diagnosis.
CONCLUSIONS: The SEVEN-I indicators and process are based on the consensus 
of experts and stakeholders and may be a relevant tool for preventing malnutrition-
-related disability and mortality.

PO62: VITAMIN D AND FUNCTIONAL STATUS 
IN NURSING HOME OLDER PEOPLE WITH OR 
WITHOUT COGNITIVE IMPAIRMENT - A CROSS-
SECTIONAL STUDY
Daniela Rios1; Odete Vicente de Sousa2

1 Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa 
2 Hospital Magalhães Lemos

INTRODUCTION: Hipovitaminose D is highly prevalent among older people. 
The study aim is to explore the association between serum 25 hydroxyvitamin 
D3[25(OH)D3] levels and the functional status in nursing home older people with 
or without cognitive impairment.
METHODOLOGY: A cross-sectional study included 14 men and 31 women aged 
≥ 65 years was conducted. Cognitive impairment was evaluated through the 
Mini-Mental State Examination tool score. Autonomy in activities of daily living 
was assessed with the Barthel Index score. Serum 25 hydroxyvitamin D3[25(OH)
D3] were measured using The Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (E.L.I.S.A) 
protocols of the clinical laboratory of the research. 
RESULTS: More than half of the participants were women (68.8%). An high 
proportion of participants (97.7%) had 25(OH)D3 insufficiency (<30 ng/mL). 
Out of 45 participants, twenty-five participants (55.5%) had severe 25(OH)D3 
deficit (<10 ng/mL). Significant differences for the 25(OH)D3 serum levels were 
observed between participants with or without cognitive impairments (P=0.004). 
Participants with cognitive impairment showed a significant association between 
the BartheI Index score and 25(OH)D3 (P=0.024), compared to the participants 
without cognitive impairment (P=0.438).
CONCLUSIONS: Hypovitaminosis D is highly prevalent among nursing home elderly 
people with or without cognitive impairment. Worst autonomy was observed 
observed among cognitive impairment participants (100%) compared to the 
participants without cognitive impairment (44.4%). Association between autonomy 
and 25(OH)D3  serum level was found in the cognitive impairment participants.

PO63: RELAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DA 
VITAMINA D COM COMPONENTES DA SÍNDROME 
METABÓLICA EM OBESOS CLASSE III 
Adryana Cordeiro¹; Nelson Andrade2; Silvia Pereira3; Carlos Saboya3; 
Andrea Ramalho4

1 Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro
2 Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
3 Clínica Carlos Saboya
4 Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO: A maioria dos indivíduos obesos classe III tem associado agravos 
metabólicos significativos, dentre eles a Síndrome Metabólica (SM). Nesses 
indivíduos a presença de deficiências nutricionais é frequente, sobretudo de 
micronutrientes, merecendo destaque a vitamina D, uma vez que a obesidade 
e a deficiência desta vitamina vêm sendo consideradas como um dos principais 
problemas de saúde pública nos últimos tempos. 
OBJETIVOS: Avaliar a relação do estado nutricional de vitamina D com componentes 
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da SM em indivíduos com obesidade classe III. 
METODOLOGIA: Estudo descritivo do tipo transversal com indivíduos com idade 
entre 21 e 58 anos, IMC ≥ 40,0 kg/m². Obteve-se aferição da pressão arterial e 
dados de peso, altura, IMC, circunferência abdominal (CA), glicemia, hemoglobina 
glicada, insulina, HDL-c, triglicerídeos (TG) e vitamina D. O ponto de corte adotado 
para deficiência de vitamina D (25(OH)D) foi ≤ 20 ng/ml. O diagnóstico da SM foi 
realizado segundo o critério do NCEP/ATP III. 
RESULTADOS: Dos 50 indivíduos, 100% eram do sexo feminino e a média de idade 
foi de 39,9 ± 12,1 anos. A média do IMC foi de 44,6 ± 2,2 kg/m² e do peso foi 
119,6 ± 13,6 kg. A distribuição da amostra segundo as concentrações séricas 
de 25(OH)D, mostrou que 40% apresentavam deficiência e 40% insuficiência, 
com média de 22,3 ± 6,4 ng/mL. O diagnóstico de SM foi confirmado em 84% 
da amostra e foi constatada média menor das concentrações de vitamina D em 
portadores de SM (18,2±4,3 ng/mL; p=0,039). Dentre os componentes da SM, CA 
e TG apresentaram correlação negativa significativa com concentrações séricas 
de 25(OH)D, r=-0,645/p=0,021 e r=-0,583/p=0,036, respectivamente. 
CONCLUSÕES:  Foi observada uma alta prevalência de reduzidas concentrações 
séricas de vitamina D (25(OH)D) nos indivíduos obesos classe III associada ao 
diagnóstico de SM. Importante a monitoração do estado nutricional da vitamina 
D no controle da obesidade e agravos metabólicos.

PO64: QUALIFE+: RASTREIO DA DESNUTRIÇÃO NA 
POPULAÇÃO IDOSA DE UM HOSPITAL CENTRAL 
UNIVERSITÁRIO NO NORTE DE PORTUGAL E DA 
SUA ÁREA DE INFLUÊNCIA
Melim D1 & Marília-Silva S1,2; Almeida C1; Areias A1; Arteiro C1; Cláudio 
D4,5; Coroas A1; Correia F1; Cunha S3,5; Ferreira E4,5; Gaspar F1; Gil C1; 
Madureira E1; Neves O1; Sanches A3; Santos R1; Sarmento M1; Silva D1; 
Silva L3; Piedade V3; Pinhão S1; Pinto D4; Rego J4; Rola M1; Teixeira C1; 
Vasconcelos C1; Viana  M1; Tato3; Teixeira L1 
1 Centro Hospitalar de São João
2 Coordenadora do Projeto
3 ACeS Santo Tirso-Trofa
4 ACeS Porto Oriental
5 Elos ligação ACeS Parceiros

INTRODUÇÃO: Hoje, 20% da população portuguesa tem idade ≥ 65 anos, 
em 2050 serão 70%. A prevalência da desnutrição nos idosos é de 1-5% 
na comunidade e 20-50% nos hospitalizados, associando-se a aumento da 
morbilidade, mortalidade, duração de internamento e custos.
OBJETIVOS: O projeto QuaLife+, enquadrado no Mecanismo Financeiro 
EEA Grants, visa monitorizar o estado nutricional do idoso permitindo uma 
intervenção precoce. Este trabalho pretende verificar, por um lado, a eficácia 
de implementação do projeto, e por outro, o estado nutricional do idoso.
METODOLOGIA: Como alvo os idosos admitidos no CHSJ e uma amostra 
representativa dos ACeS parceiros (Porto Oriental e Santo Tirso-Trofa). No 
CHSJ, após informatização em processo clínico, iniciou-se, na admissão e pelos 
enfermeiros, o rastreio de risco nutricional aos idosos internados, através da 
ferramenta Mini Nutritional Assessment (MNA), gerando um alerta automático 
à equipa de nutrição sempre que doente em risco e consequente avaliação do 
estado nutricional e respetiva intervenção pelas Nutricionistas do EEA Grants 
e do serviço. 
Nos ACeS, decocorreu uma formação sobre nutrição no idoso (médicos, 
enfermeiros e Nutricionistas), para uniformizar práticas. O rastreio nutricional, 
através do MNA, decorre numa amostra aleatória representativa de cerca 
de 1500 idosos em cada AceS, e nos doentes em risco é feita a respetiva 
intervenção nutricional, em consulta.
RESULTADOS: A nível hospitalar, os resultados do rastreio na admissão apontam 
para 34% de risco de desnutrição e 20% de desnutrição; destes, 55% e 76%, 

respetivamente, estavam realmente desnutridos; dos doentes com avaliação 
nutricional, 30% necessitaram de intervenção. Nos ACeS Santo Tirso-Trofa e 
Porto Oriental, 15,9% e 9,7%, apresentaram risco de desnutrição e 2,7% e 
1,5% desnutrição, respetivamente. 
CONCLUSÕES: Verificou-se uma prevalência de desnutrição a nível de cuidados 
de saúde primários e terciários sobreponível àquela descrita na literatura. As 
mulheres e idosos têm maior probabilidade de estar em risco de desnutrição. 

PO65: ASSOCIAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE 
FRUTAS E O ÍNDICE DE MASSA MUSCULAR 
EM MULHERES DA REGIÃO NOROESTE DO RIO 
GRANDE DO SUL-BRASIL
Patrícia Chagas1-3; Letícia Mazocco³; Vera Elizabeth Closs4

1 Bolsista do CNPq
² Departamento de Alimentos e Nutrição, Universidade Federal de Santa Maria, 
Campus Palmeira das Missões
³ Programa de Pós-graduação em Gerontologia Universidade Federal de Santa 
Maria
4 Programa de Pós-graduação em Gerontologia Biomédica do Instituto de 
Geriatria e Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul

INTRODUÇÃO: O consumo diário de frutas é amplamente recomendado devido 
à alta concentração de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, além da baixa 
densidade energética que possuem. Em especial, os antioxidantes encontrados 
nas frutas parecem exercer importante papel no músculo esquelético, devido 
à sua ação contra o stress oxidativo. 
OBJETIVOS: Verificar a associação entre a frequência de consumo de frutas e 
o índice de massa muscular (IMM) em mulheres adultas e idosas. 
METODOLOGIA: Participaram do estudo mulheres adultas e idosas que foram 
submetidas à densitometria óssea entre outubro/2012 e dezembro/2013. 
A frequência de consumo de frutas foi avaliada através de questionário 
estruturado. A avaliação da composição corporal foi realizada através do DEXA 
e o IMM obtido da equação: ∑massa magra dos membros inferiores+membros 
superiores em kg/estatura(m)2. Os dados coletados foram armazenados em 
banco específico e analisados utilizando-se o pacote estatístico SPSS, versão 
17.0. A análise descritiva dos dados foi feita por medidas de frequência, média 
e desvio-padrão. A associação entre a frequência de consumo de frutas e o 
IMM foi verificada pelo teste T de Student. O nível de confiança considerado foi 
de 95% (α = 5%). O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade 
Federal de Santa Maria sob número CAEE 05494112.0.0000.5346. 
RESULTADOS: Foram avaliadas 82 mulheres com média de idade de 56,3±8,5 
anos (intervalo 35-75 anos). As participantes que consumiram frutas 
diariamente (n=60) apresentaram um IMM de 6,89±0,87 kg/m2 enquanto que 
as mulheres que consumiram frutas de um a seis dias por semana (n=22), um 
IMM de 6,33±0,68 kg/m2. A frequência de consumo de frutas foi associada 
significativamente com o IMM (P=0,007). 
CONCLUSÕES: Entre mulheres da região noroeste do Rio Grande do Sul-Brasil, a 
frequência de consumo de frutas foi associada com o IMM, demonstrando que 
as mulheres que consumiram frutas diariamente apresentaram um melhor IMM. 

PO66: CONSUMO DE OVOS ESTÁ ASSOCIADO 
AO MENOR IMC E PERCENTUAL DE GORDURA 
CORPORAL AVALIADO PELO DUAL-ENERGY 
X-RAY ABSORPTIOMETRY
Patrícia Chagas1-3; Hellen D´avila²; Letícia Mazocco³; Vanessa Kirsten²; 
Vera Closs4

1 Bolsista do CNPq
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² Departamento de Alimentos e Nutrição, Universidade Federal de Santa Maria, 
Campus Palmeira das Missões
³ Programa de Pós-graduação em Gerontologia Universidade Federal de Santa 
Maria
4 Programa de Pós-graduação em Gerontologia Biomédica do Instituto de 
Geriatria e Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul

INTRODUÇÃO: Recentemente, restrições ao consumo de ovos foram excluídas 
das recomendações da maioria das agências mundiais de promoção à saúde. 
OBJETIVOS: Verificar a associação entre o consumo de ovos com o Índice de 
Massa Corporal (IMC), Índice de Massa Muscular (IMM) e o Percentual de 
Gordura Corporal (%GC) avaliado pelo DEXA. 
METODOLOGIA: Estudo transversal com mulheres de 20 anos ou mais, 
submetidas à densitometria óssea. Foram coletados dados sociodemográficos, 
peso, estatura e o IMC foi calculado a partir da equação IMC=peso(kg)/
estatura(m)2. A avaliação da composição corporal foi realizada através do 
DEXA, e o IMM obtido da equação: ∑massa magra dos membros inferiores+ 
membros superiores (kg)/estatura(m)2. O consumo de ovos foi classificado em: 
<1ovo/semana; 1ovo/semana; e >1ovo/semana. Os dados foram analisados 
no SPSS versão 17.0 e descritos por medidas de frequência, tendência central 
e dispersão. A associação entre o consumo de ovos e IMC, IMM e %GC foi 
verificada pelo teste ANOVA. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da 
universidade. 
RESULTADOS: Amostra de 83 mulheres, média de idade de 56,3±8,5 anos, a 
maioria casada (67,5%). O resultado da associação entre IMC, IMM e %GC 
está demonstrado na Tabela 1. 

TABELA 1

Associação entre o consumo de ovos, IMC, IMM e %GC

INTRODUÇÃO: A função endotelial e a rigidez arterial, são marcadores 
importantes de risco cardiovascular. Assim, hábitos dietéticos e alimentos 
associados à melhora da função vascular representam valor importante na 
proteção cardiovascular. Até o momento não existem dados dos efeitos 
específicos da cerveja sobre o sistema vascular em humanos. 
OBJETIVOS: Investigar a associação entre o consumo moderado e regular de 
cerveja tradicional ou sem álcool na função vascular (índice de hiperemia reativa) 
e no índice de rigidez arterial em uma população adulta com sobrepeso e 
obesidade. 
METODOLOGIA: Estudo de intervenção longitudinal, prospectivo e cruzado, em 
voluntários (N=36; 58% homens), de 45-60 anos, com Índice de Massa Corporal  
(IMC) entre 28-35 Kg/m², que não necessitavam de tratamento farmacológico 
segundo as diretrizes cardiovasculares. Os participantes receberam cerveja 
tradicional (5,4% alcool) e sem álcool (homens: 600ml; mulheres 300ml) durante 
2 períodos sequenciais de 28 dias com um lavado de outros 28 dias. No 
início e no final dos períodos de intervenção verificaram-se os parâmetros 
antropométricos (IMC e circunferência da cintura), pressão arterial (sistólica 
e diastólica) e frequência cardíaca. A função endotelial foi determinada pelo 
sistema não invasivo TAP (Tônus Arterial Periférico) utilizando-se equipo 
EndoPAT-2000 para avaliar o índice de hiperemia reativa (RHI) e o índice de 
rigidez arterial padronizado para a frequência cardíaca de 75 bpm (IA@75). 
RESULTADOS: A pressão arterial, os parâmetros antropométricos e o RHI não 
se modificaram depois do consumo de cerveja tradicional ou sem álcool. Nos 
homens, após o tratamento da cerveja sem álcool, verificou-se uma leve melhora 
no índice-IA@75 (P=0,026) e uma redução na frequência cardíaca (p=0,006). 
CONCLUSÕES: Em adultos com sobrepeso ou obesidade, o consumo moderado 
de cerveja tradicional ou sem álcool durante quatro semanas não modificou o 
índice-RHI. Entretanto, nos homens, o consumo de cerveza sem álcool reduziu 
o índice-IA@75, colocando em evidência o efeito benéfico dos componentes 
não alcoólicos da cerveja. 

PO68: AVALIAÇÃO DO RISCO DE DESNUTRIÇÃO 
DE DOENTES RECÉM-ADMITIDOS NO HFAR - 
PÓLO DE LISBOA
Ana Alves2; Ana Calado2; Paula Chambel1; Andreia Domingues1; Miguel 
Pinto2; Mariana Ramos2; Anabela Segurado1; Iolanda Vila I1; Mariana 
Brito1

1 Unidade de Nutrição e Dietética do Hospital das Forças Armadas
2 Estagiário da Unidade de Nutrição e Dietética do Hospital das Forças Armadas

INTRODUÇÃO: A desnutrição é uma causa e consequência comum da doença, 
com um impacto negativo no prognóstico e qualidade de vida dos doentes, bem 
como para a instituição hospitalar, com o aumento de custos de internamento. 
A prevalência da desnutrição associada à doença varia entre 20 a 60% nos 
doentes hospitalizados. Foi desenvolvido o protocolo Malnutrition Universal 
Screening Tool (MUST), que tem sido validado e recomendado para o rastreio 
nutricional em meio hospitalar. A identificação dos doentes desnutridos, torna-se 
essencial para uma abordagem nutricional atempada e adequada a todos os 
doentes que dela necessitem e, em última análise, a prevenção da desnutrição 
em meio hospitalar.
OBJETIVOS: Caracterizar o risco de desnutrição e determinar a prevalência 
de risco de desnutrição dos doentes das enfermarias do Hospital das Forças 
Armadas – Pólo de Lisboa. Identificar os fatores que contribuíram para o risco 
de desnutrição.
METODOLOGIA: Estudo transversal realizado nas enfermarias do Hospital das 
Forças Armadas (HFAR) – Pólo de Lisboa a doentes recém-admitidos (primeiras 
24 a 48 horas) durante 4 semanas, em maio e junho de 2015. O risco do estado 
nutricional foi determinado utilizando o protocolo MUST. 

CONSUMO DE OVOS/SEMANA
P

<UM UM >UM

IMC 30,68a±5,03 27,04b±4,46 26,59b±3,90 0,002

IMM 6,71±0,87 6,89±0,84 6,61±0,85 0,468

Percentual tecido gordo

Androide 53,04a±6,48 44,77b±10,85 46,59b±7,66 0,001

Ginecoide 51,14a±4,95 45,72b±6,89 47,63a,b±5,17 0,002

Tronco 50,15a±6,28 42,04b±8,79 43,82b±6,40 <0,001

Pernas 45,50a±6,89 38,21b±8,12 40,44b±6,96 0,001

Braços 41,79a±5,75 33,69b±8,85 36,83b±5,39 <0,001

Total 46,36a±5,98 38,69b±7,79 40,68b±5,56 <0,001

Post Hoc: Bonferroni
%GC: Percentual de Gordura Corporal
IMC: Índice de Massa Corporal
IMM: Índice de Massa Muscular

O consumo de ovos foi associado a menor IMC e %GC nas regiões androide 
e ginecoide, tronco, pernas, braços e tecido gordo total (P<0,05). 
CONCLUSÕES: O consumo de pelo menos um ovo por semana foi associado 
ao menor IMC e percentual de tecido gordo.

PO67: EFEITOS VASCULARES DO CONSUMO 
DE CERVEJA TRADICIONAL E SEM ÁLCOOL EM 
ADULTOS COM SOBREPESO E OBESIDADE
Patrícia Chagas1,2; Teresa Padro²; Gemma Vilahur²; Alba Deyà²; Rosa 
Antonijoan³; Lina Badimon²,4

¹ Universidade Federal de Santa Maria, Bolsista do CNPq-Brasil
² Centro de Investigación Cardiovascular, Hospital Sant Pau
³ Centro de Investigación del Medicamento, Hospital Sant Pau
4 Cátedra de Investigación Cardiovascular, Universidad Autónoma de Barcelona
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RESULTADOS: peso, a qual se traduz numa redução indireta do valor da HbA1c. 

PO70: ADOLESCENT MILK CONSUMPTION AND 
PHYSICAL ACTIVITY IN RELATION TO CENTRAL 
ADIPOSITY
Raquel Leitão1-3; Luísa Neves1,3; Luís Rodrigues2,4

1 Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
2 Escola Superior de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
3 Centro de Investigação em Estudos da Criança
4 Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano

INTRODUCTION: There is no clear understanding about the relationships between 
abdominal obesity and both milk intake and physical activity (PA).
OBJECTIVES: To examine whether milk consumption and PA are associated with 
the prevention of excess central adiposity in adolescence.
METHODOLOGY: Two hundred and eighty eight adolescents (n=288) from Viana 
do Castelo (Northern Portugal) aged 15 participated in the study. A waist-to-height 
ratio (WHtR) ≥0.5 was used as cut-off for excess central adiposity. Self-reported 
milk intake frequency and PA was obtained by questionnaires. Milk intake frequency 
was classified in two groups: ‘higher milk intake frequency’ (≥1 times/day) and 
‘lower milk intake frequency’ (<1 times/day); Adolescent were also divided into 
‘more active’ and ‘less active’ if they spend ≥2 hours/week or <1 hours/week 
being physically active outside schools hours, respectively. Standard descriptive 
statistics together with t and qui-square tests were used for statistical analysis.
RESULTS: Excess central adiposity was observed in 20.8% of the study sample. The 
proportion of adolescents in the categories of “higher milk intake frequency” and 
“more active” was 72.3% and 54.0%, respectively. Mean WHtR was significantly 
lower among those with higher milk intake frequency (0.46 vs. 0.48; p=.01) and 
those who were more active (0.46 vs. 0.48; p=.004). The lowest prevalence of 
excess central adiposity (p=.015) was found among the combination more active/
higher milk intake frequency (12.1%) in comparison with the other groups: more 
active/lower milk intake frequency (21.6%), less active/higher milk intake frequency 
(25.6%) and less active/lower milk frequency intake (33.3%). 
CONCLUSIONS: These data suggest a possible interaction between adolescent 
PA and milk consumption resulting in a protective effect on excess central 
adiposity and its associated cardiometabolic risk.

PO71: PERCEÇÃO DAS MÃES DOADORAS SOBRE 
A DOAÇÃO DE LEITE HUMANO
Ester Lopes1; Edith Pereira2 
1 Estudante no Curso de Complemento Licenciatura em Enfermagem na 
Universidade de Cabo Verde
2 Mestre em Ciências – Nutrição e Alimentação / Docente na Universidade de 
Cabo Verde 

INTRODUÇÃO: O Leite Humano é um alimento vivo e natural, adequado para os 
recém-nascidos por lhes proporcionar proteção contra doenças agudas e crónicas, 
contribuindo para o desenvolvimento psicológico e emocional dos mesmos. Para 
a Organização Mundial da Saúde a promoção do Aleitamento Materno (AM) é a 
intervenção isolada que mais contribui para a redução da mortalidade infantil no 
mundo, e é a quarta das oito Metas do Milénio, como componente essencial para 
reduzir, entre 1990 a 2015, dois terços a mortalidade de crianças abaixo de cinco 
anos. Por haver cada vez mais situações de mães que não dispõem desse bem 
essencial, os serviços de saúde encontraram solução criando os Bancos de Leite 
Humano (BLH). Conta com doação voluntária das doadoras. O único Banco de 
Leite Humano de Cabo Verde foi inaugurado em agosto de 2011.
OBJETIVOS: Compreender a perceção das mães doadoras sobre a doação do 
leite humano. 

RISCO
NUTRICIONAL

SEM RISCO 
NUTRICIONAL TOTAL(%) ρ

Sexo (%, n)

Feminino 7,14 (8) 16,07 (18) 23,21
0,601b

Masculino 19,64 (22) 57,14 (64) 76,74

Idade (anos)a 71,3±3,4 52,88±2,4 0,000c

Índice de Massa 
Corporal (kg/m2)a 24,01±0,87 26,42±0,51 0,018c

Perda de peso (%)a 6,69±1,1 0,87±0,36 0,000c

“Severidade da Doença” (%, n)

Ingestão suficiente 11,6 (13) 73,2 (82) 84,81
0,000c

Ingestão insuficiente 15,18 (17) 0 (0) 15,18
a Média ± desvio-padrão
b diferença sem significado estatístico (ρ>0,05)
c diferença com significado estatístico (ρ<0,05)

CONCLUSÕES: A prevalência de risco de desnutrição encontrada (33%) nos 
doentes recém-admitidos nas enfermarias do HFAR- Pólo de Lisboa está dentro 
dos valores encontrados na literatura.
Na população rastreada o género não parece ser fator determinante para o 
aumento do risco de desnutrição.
O Índice de Massa Corporal, a perda de peso recente e a “severidade da 
doença”, associada à diminuição de ingestão alimentar, e faixas etárias mais 
elevadas parecem estar associados ao aumento de risco de desnutrição. 
A doença oncológica parece aumentar o risco de desnutrição (p=0,024).
A prevalência de risco nutricional/desnutrição encontrada justifica a aplicação 
rotineira desta ferramenta em meio hospitalar.

PO69: IMPACTO DO CONHECIMENTO ALIMENTAR 
NO CONTROLO GLICÉMICO DE DIABÉTICOS TIPO 2 
Inês Anjo1; Gert-jan van der Heijden2; Ana Rute Gomes2; Ana Antunes2

1 Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa
2 Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde

INTRODUÇÃO: O controlo glicémico, traduzido pelo parâmetro bioquímico HbA1c 
(hemoglobina glicada), assume-se como o principal marcador a ter em conta no 
seguimento do doente com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). É de extrema importância 
a sensibilização da população diabética para as recomendações alimentares com 
o objetivo de melhorar o controlo da doença, prevenindo o aparecimento das 
complicações associadas. A nutrição é uma especialidade major no controlo da DM2.
OBJETIVOS: Estudar a relação existente entre o grau de conhecimento sobre a 
terapêutica nutricional (TN) a seguir na DM2 e o controlo glicémico através da HbA1c.
METODOLOGIA: Foi realizado um estudo transversal com 52 diabéticos tipo 2 
com seguimento na consulta externa de medicina interna no Centro Hospitalar 
Póvoa de Varzim/Vila do Conde E.P.E. através da aplicação de um questionário 
de administração indireta que avaliou o grau de conhecimento sobre a TN e 
frequência em consultas de nutrição.
RESULTADOS: A maioria dos pacientes revelou possuir um conhecimento 
satisfatório (32,7%) e um bom conhecimento (38,5%) em relação à TN, sendo que 
21,2% apresentava um bom controlo glicémico (HbA1c <6,5%) e 78,8% um mau 
controlo (HbA1c ≥6,5%). Não foi encontrada relação entre o grau de conhecimento 
e o valor da HbA1c. Contudo, verificou-se que diabéticos com um IMC >25 kg/m2 
tem maior probabilidade de apresentarem um valor superior de HbA1c. 
CONCLUSÕES: Não foi encontrada uma relação existente entre o grau de 
conhecimento sobre a TN e o controlo glicémico (HbA1c). A melhoria metabólica 
dos pacientes com DM2 resulta de um processo multifatorial sendo necessário 
ter em conta outros fatores influentes. O acompanhamento dos diabéticos por 
um Nutricionista é um fator determinante no controlo da doença, visto que um 
dos principais objetivos das consultas de nutrição é a promoção da perda de 
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METODOLOGIA: Estudo descritivo simples de abordagem qualitativa; o tamanho 
da amostragem foi determinado pela técnica de saturação de dados colhidos 
através de entrevista gravada. 
RESULTADOS: As doadoras são jovens com diferente nível de escolaridade e 
ocupação, solteiras e primíparas; todas conhecem bem a importância do AM e 
da doação de leite humano: doaram por amor e solidariedade; contam com o 
apoio da família; consideram de suma importância a implementação do BLH e 
o trabalho prestado; negam a existem de mitos e crenças sobre AM. 
CONCLUSÕES: As mães têm conhecimento da importância da doação do leite 
humano, não apresentaram nenhum mito ou crença em relação ao AM, o que 
demonstra que as informações sobre o assunto têm passado. 

PO72 :  CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO 
NUTRICIONAL DOS DOENTES ONCOLÓGICOS NO 
MOMENTO DE INTERNAMENTO
Joana Santana1; Luciana Teixeira1; Sandra Marília Silva1; Elsa Madureira1

1 Centro Hospitalar de São João

INTRODUÇÃO: A prevalência de desnutrição em doentes oncológicos é muito elevada 
tendo impacto negativo no tempo de internamento (TI), na tolerância aos tratamentos 
antineoplásicos, qualidade de vida, no estado geral (performance status).
OBJETIVOS: Avaliar o risco e o estado nutricional (EN) dos doentes oncológicos 
internados no Centro Hospitalar de São João, aquando da admissão.
METODOLOGIA: Foram aplicados o NRS-2002 e o PG-SGA nas primeiras 72h do 
internamento e recolhidos parâmetros bioquímicos (albumina) e antropométricos 
(peso, estatura, cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e da percentagem 
de perda de peso (%PP)). Foram considerados desnutridos os doentes com 
NRS 2002 ≥3, PG-SGA B ou C, IMC < 18,5 kg/m2, albumina <35 mg/l e %PP 
>5% em 1 mês, >7,5% em 3 meses ou >10% em 6 meses.
RESULTADOS: A amostra foi constituída por 77 doentes oncológicos, com 
idade média de 62,6 anos, 52,3% homens, e 68,4% com doença avançada. 
Encontravam-se em risco nutricional, 41,6% dos doentes, segundo o NRS-
2002, e 66,2%, segundo o PG-SGA. Tendo como critérioa percentagem de 
perda de peso em 1, 3 e 6 meses foram identificados menos casos em risco, 
respetivamente, 20,8%, 18,2% e 17,1%. De acordo com o valor sérico de 
albumina, cerca de metade (47,4%) encontrava-se em risco nutricional. Quando 
se considerou o IMC apenas 9,1% se encontravam em risco. 
Os doentes que tinham sido submetidos a tratamento antineoplásico prévio 
foram aqueles que apresentaram uma maior proporção de desnutrição severa 
(15,6%), enquanto aqueles que não tinham realizado qualquer tratamento 
apresentaram a maior proporção de doentes bem nutridos (14,3%).
CONCLUSÕES: Dependendo do método utilizado para avaliação do risco ou 
do estado nutricional do doente oncológico em internamento, a prevalência de 
desnutrição da nossa amostra varia entre 17,1% e 66,2%. Segundo o método 
considerado gold standard para avaliação do estado nutricional desta população 
(PG-SGA), a maioria dos doentes encontra-se desnutrida (66,2%). 

PO73:  CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL 
ANTROPOMÉTRICO DA POPULAÇÃO ADULTA DA 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Miguel Vieira1; Alejandro Santos1; Bruno Sousa2,3; Teresa Esmeraldo2

1 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
2 Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira
3 CBIOS da Escola de Ciências e Tecnologias da Saúde da Universidade Lusófona

INTRODUÇÃO: A caracterização do perfil antropométrico de uma população 
permite a criação de políticas que visem melhorar a saúde e a qualidade de 
vida da população. 

OBJETIVOS: Caracterizar antropometricamente a população adulta da Região 
Autónoma da Madeira (RAM). 
METODOLOGIA: A população utilizada corresponde aos inscritos no Serviço 
de Saúde da RAM. A amostra foi calculada de forma a ser representativa da 
população adulta (18 aos 64 anos) da região. A seleção dos participantes gerou-
-se aleatoriamente através do Excel. Para a avaliação antropométrica utilizou-se um 
questionário com as medições: estatura, perímetro da cintura, peso e percentagem 
de massa gorda por bioimpedância, através de um estadiómetro, uma fita métrica e 
uma balança, respetivamente. Os dados foram analisados recorrendo ao programa 
SPSS 20.0.
RESULTADOS: A amostra corresponde a 969 participantes, sendo que 89,4% são 
naturais da RAM e 61% do sexo feminino. Os valores medidos (média±desvio 
padrão) foram: peso corporal, 71,4±14,9 kg; estatura, 1,64±0,09 m; índice de 
massa corporal (IMC), 26,5±5,0 kg/m2; massa gorda, 27,9±9,4% e perímetro da 
cintura, 90,7±13,8 cm. Segundo o IMC (n=953), 36,1% tinham pré-obesidade e 
22,4% obesidade. Relativamente à massa gorda (n=887), 25,6% tinham excesso 
de gordura e 19,4% já eram considerados obesos. No perímetro da cintura 
(n=959), 23% tinham risco aumentado e 37,7% risco muito aumentado para 
complicações metabólicas.
CONCLUSÕES: Os resultados demonstram que a população da RAM apresenta 
parâmetros antropométricos desadequados, nomeadamente no IMC e no 
perímetro da cintura. Dado que estes parâmetros se associam com frequência 
a doença metabólica e outras comorbilidades, é necessária uma intervenção 
mais eficaz, de forma a reverter estes resultados.

PO74: HÁBITOS ALIMENTARES DE JOVENS 
DIABÉTICOS
Helena Cunha1; Maria João Neto1; Mariana Pereira1; Susana Pinto1; 
António Fernandes2,3; Ana Pereira1

1 Departamento de Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica da Escola Superior 
de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança
2 Departamento de Ciências Sociais e Exatas da Escola Superior Agrária do 
Instituto Politécnico de Bragança
3 Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento financiado por 
Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 
no âmbito do projeto UID/SOC/04011/2013

INTRODUÇÃO: A adolescência é um período exigente do desenvolvimento 
humano, caracterizada por um aumento do crescimento onde uma alimentação 
nutricionalmente equilibrada é fundamental. Sendo a diabetes mellitus (DM) tipo 
1 uma doença crónica cujo tratamento, nomeadamente a intervenção nutricional 
é considerada uma prioridade de saúde pública, é crucial rastrear os hábitos 
alimentares dos jovens diabéticos, de forma a otimizar a sua qualidade de vida. 
OBJETIVOS: Avaliar o consumo de colesterol, fibras alimentares, sódio e ferro, 
segundo o género.  
METODOLOGIA: Estudo quantitativo, observacional, analítico e transversal. 
Aplicou-se um diário alimentar, durante três dias (2 dias da semana e 1 de fim-
de-semana), a 13 adolescentes diabéticos com idades compreendidas entre 
os 10 e os 19 anos, seguidos  na consulta de Nutrição do Hospital Santa Maria 
Maior, E.P.E. de Barcelos. Recorreu-se ao software Statistical Package for Social 
Sciences 22.0 para tratar estatisticamente os dados. Depois de classificados os 
consumos dos nutrientes, de acordo com as Dietary Reference Intakes (DRI’s), 
foram calculadas as frequências dos mesmos. O teste T-Student ou o Teste de 
Mann-Whitney foram usados para comparar o consumo dos nutrientes segundo 
o género (nível de significância de 5%).
RESULTADOS E CONCLUSÕES: Os resultados evidenciam que 38,5% são 
raparigas, 61,5% são rapazes com uma média de idades de 13,92 anos. 
A maioria dos adolescentes apresenta normoconsumo de colesterol, 
nomeadamente 60% das raparigas e 87,5% dos rapazes. Constata-se ainda 
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que, de acordo com as DRI´s, 62,5% dos rapazes tem um consumo diário de 
fibra ajustados às suas necessidades, tal como 40% das raparigas.
O consumo de sódio é superior ao recomendado na maioria dos adolescentes 
(100% no género feminino e 62,5% no género masculino). Relativamente ao 
consumo de ferro a maioria apresenta também um consumo elevado (80% no 
género feminino e 75% no masculino).
Quando comparado o consumo de nutrientes segundo o género não foram 
encontradas diferenças estatisticamente significativas (p-value>0,05).De acordo 
com os resultados, recomenda-se um rastreio intensivo sobre os hábitos 
alimentares dos adolescentes diabéticos em Portugal, de forma a fomentar 
uma intervenção/ educação nutricional mais direcionada para este público-alvo. 

PO75: AVALIAÇÃO DO PESCADO COMO FONTE 
DE RIBOFLAVINA E TIAMINA
Cristina Flores1; Mariana Santos1

1 Departamento de Alimentação e Nutrição do Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge

A ingestão regular de vitaminas hidrossolúveis, em quantidades adequadas, é 
fundamental para a manutenção de uma atividade metabólica normal.
Este estudo pretendeu avaliar a contributo da ingestão das espécies de 
pescado mais consumidas em Portugal, para a obtenção da DDR (Dose Diária 
Recomendada) das vitaminas B1 (tiamina) e B2 (riboflavina).
Para isto, foram analisadas 19 amostras de 16 espécies diferentes. 
Cada uma das amostras é constituída por 12 sub-amostras, da mesma 
espécie, que pretendem incluir as receitas mais frequentemente utilizadas para 
preparação da mesma; tradicionalmente o peixe em Portugal é consumido 
grelhado, cozido, assado, estufado e frito.
As sub-amostras foram adquiridas em restaurantes do concelho de Lisboa.
A quantificação das vitaminas foi feita por métodos de cromatografia líquida de alta 
resolução, segundo as normas EN 14152 para a Riboflavina e EN 14122 para a Tiamina. 

TABELA 1

Contribuição das refeições de pescado para a ingestão da DDR das vitaminas 
B1 e B2 mg / 100 g parte edível

Das amostras analisadas verificou-se que a cavala é a que tem o teor mais elevado 
em riboflavina (19% DDR / 100 g de parte edível) sendo a perca do Nilo, a maruca 
e o polvo as que menos contribuem para a ingestão desta vitamina (2% DDR / 
100 g de parte edível).
Relativamente à tiamina, não foi detetada em 11 das amostras analisadas.
Nas restantes amostras, o teor em tiamina varia entre (14% DDR / 100 g de parte 
edível), no salmão e (4% DDR / 100 g de parte edível) na pescada.

PO76: CULINÁRIA TRADICIONAL VS. SAUDÁVEL: 
O EFEITO NA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E 
ADESÃO POR VÁRIOS GRUPOS ETÁRIOS
Sofia Sousa Silva1; Olívia Pinho1,2; Bruno MPM Oliveira1; Patrícia Padrão1,3

1 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
2 REQUIMTE do Laboratório de Bromatologia e Hidrologia do Departamento de 
Ciências Químicas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto
3 Epidemiology Research Unit of Institute of Public Health of University of Porto

INTRODUÇÃO: A relação entre saúde e culinária, tem sido evidenciada em vários 
estudos, identificando as técnicas de culinária saudável uma medida efetiva na 
promoção da saúde e uma estratégia na prevenção da obesidade. A forma como 
se cozinha influencia diretamente o valor nutricional e energético de uma refeição, 
devendo ser privilegiados os métodos culinários nos quais a adição de gordura é 
nula ou moderada, para uma alimentação saudável e saciante. 
OBJETIVOS: O objetivo deste estudo consiste em conhecer a composição 
nutricional de pratos da gastronomia portuguesa, com diferentes técnicas 
culinárias e conhecer a aceitação dos pratos confecionados com as técnicas de 
culinária saudável, em diferentes grupos etários, usando a metodologia de análise 
sensorial: teste de preferência simples emparelhada.
METODOLOGIA: Os pratos da gastronomia portuguesa selecionados e os 
respetivos pratos com culinária saudável, foram confecionados e analisada a 
sua composição nutricional por diferentes metodologias: consulta da Tabela 
de Composição de Alimentos, consulta da base de dados do programa Food 
Processor e métodos analíticos. Estes pratos foram avaliados por 121 indivíduos, 
de vários grupos etários, através da metodologia de análise sensorial teste de 
preferência simples emparelhada. 
RESULTADOS: Da análise da composição nutricional, dos diferentes pratos, através 
das diferentes metodologias, verifica-se variabilidade de composição nutricional. De 
acordo com a análise por métodos analíticos, verifica-se uma redução de gordura 
nos rojões de 12,3 g para 1,5 g, p<0,011 e o valor energético total de 271,1 kcal 
para 204,1 kcal, p<0,019, à semelhança do observado nos restantes pratos. 
Com a análise sensorial, constata-se uma preferência da aceitação global pelo 
prato saudável, 59,5% vs. 40,5%, p<0,091, nos rojões com técnicas culinárias 
saudáveis.
CONCLUSÕES: Conclui-se que simples alterações culinárias e escolhas de 
ingredientes mais adequados, contribuem para refeições mais equilibradas, 
igualmente saborosas e aceites pelo consumidor. 

PO77: CASO DE ESTUDO COMUNITÁRIO: OS 
HORTELÕES DE MARVILA
Ana Domingues1; Hélder Muteia2; Renata Ramalho3

1 Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz
2 Food and Agriculture Organization of the United Nations Portugal
3 Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz / Centro de Investigação 
Interdisciplinar Egas Moniz

INTRODUÇÃO: Num contexto de (in)segurança alimentar, a agricultura urbana pode 
constituir uma resposta facilitadora ao acesso e disponibilidade de alimentos, mas 
também uma possível garantia de acesso a uma alimentação mais diversificada. 

AMOSTRA TIAMINA        % DDR / 100 g RIBOFLAVINA    % DDR / 100 g

Peixe-gato <0,05 0 0,04 3

Perca do Nilo 0,09 8 0,03 2

Salmão 0,15 14 0,092 7

Dourada 0,14 13 0,094 7

Safio <0,05 0 0,056 4

Solha 0,074 7 0,1 7

Bacalhau fresco <0,05 0 0,058 4

Bacalhau <0,05 0 0,067 5

Pescada 0,049 4 0,048 3

Maruca <0,05 0 0,027 2

Carapau 0,089 8 0,14 10

Cavala 0,087 8 0,26 19

Sardinha <0,05 0 0,19 14

Sardinha conserva <0,05 0 0,17 12

Atum fresco 0,051 5 0,04 3

Atum conserva <0,05 0 0,082 6

Peixe-espada <0,05 0 0,077 6

Camarão <0,05 0 0,044 3

Polvo <0,05 0 0,033 2

Lulas 0,05 5 0,09 6

Douradinhos 0,079 7 0,048 3

DDR - Dose Diária Recomendada
DDR Tiamina - 1,1 mg
DDR Riboflavina - 1,4 mg
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Esta, deve ir ao encontro de uma procura cada vez mais crescente nos meios 
urbanos que se deparam com múltiplos desafios ambientais como a poluição 
do ar, da água e dos solos, a falta de espaços verdes e biodiversidade. Neste 
contexto, as práticas agrícolas podem garantir a promoção da produção agrícola 
sustentada e dos meios de subsistência, constituindo ainda, uma forma de 
resiliência às alterações climáticas.
OBJETIVOS: Este estudo teve como objetivo principal averiguar o interesse das 
hortas urbanas como ferramenta de intervenção ao nível da Nutrição Comunitária a 
partir do estudo de caso dos horticultores “espontâneos” da freguesia de Marvila, 
bem como avaliar as necessidades desta comunidade.
METODOLOGIA: Estudo Observacional no qual a comunidade foi avaliada num 
único momento. A caracterização sociodemográfica desta população foi realizada 
através de entrevista estruturada.
RESULTADOS: A maioria dos indivíduos (13) eram filhos de agricultores e afirmaram 
considerar a prática agrícola um “hobbie”. Os tempos de deslocação desde a sua 
residência à horta eram 1-10 minutos. 10 aplicavam fertilizantes e 9 pesticidas. 
Todos recolhiam a água da chuva para rega. Nem todos estavam dispostos 
a deslocarem-se para uma zona de hortas organizadas. Apenas 5 indivíduos 
afirmaram precisar de formação na área da alimentação/nutrição.
CONCLUSÕES: O Nutricionista Comunitário tem a responsabilidade de garantir que 
a prática agrícola é realizada de forma segura, não comprometendo a alimentação 
e o estado nutricional dos indivíduos e consequentemente a sua saúde. As hortas 
representam uma importante ferramenta de intervenção na comunidade e uma 
oportunidade para estes agricultores e as suas famílias terem acesso a uma 
alimentação mais variada e de qualidade, desde que ultrapassados os problemas 
encontrados.

PO78: COZINHEIROS PORTUGUESES: QUAL O 
CONHECIMENTO E GRAU DE APLICAÇÃO EM 
RELAÇÃO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E DIETA 
MEDITERRÂNICA?
Catarina Augusto1,2; João Lima2-4; Helena Loureiro1; Margarida Pocinho1

1 Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
2 Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra
3 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
4 LAVQ@REQUIMTE

INTRODUÇÃO: O papel de cozinheiros é preponderante para a saúde global, tendo 
oportunidade para influenciar o comportamento alimentar. Os cozinheiros são 
tidos como especialistas em alimentação, mas dados apontam que não estejam 
familiarizados com conceitos nutricionais. Portugal pode ser considerado um país 
com adesão à dieta mediterrânica, refletindo um estilo de vida saudável. Porém, 
os hábitos alimentares estão a alterar-se e a adesão ao padrão mediterrânico 
parece estar a diminuir.
OBJETIVOS: Avaliar o grau de conhecimentos sobre nutrição e aplicação da Dieta 
Mediterrânea, em cozinheiros portugueses. 
METODOLOGIA: A recolha de dados foi realizada através de inquérito on-line, 
disponibilizado durante fevereiro de 2016, composto por dois questionários: 
o PrediMed e o Conhecimentos Nutricionais da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto. Foram adicionadas 3 questões sobre se consideravam 
possuir conhecimentos sobre alimentação saudável, se aplicavam a dieta 
mediterrânica e ainda se aplicavam os conceitos de alimentação saudável nas 
suas confeções. O tratamento de dados foi feito através do programa Statistical 
Package for the Social Sciences 21.
RESULTADOS: A taxa de resposta por e-mail foi de 14,8%. 97% dos inquiridos 
consideram possuir conhecimento sobre alimentação saudável e 86% consideram 
aplicá-los nas suas confeções. Cerca de 8% dos cozinheiros demonstraram ter 
menos conhecimentos sobre alimentação saudável que a população geral. 
Apesar de 71% dos indivíduos considerarem aplicar a dieta mediterrânica nos 

seus cozinhados, apenas 56% deles revelaram adesão a este padrão alimentar.
CONCLUSÕES: Apesar de a maioria dos cozinheiros inquiridos considerar possuir 
conhecimentos sobre alimentação saudável, concluiu-se que a formação que estes 
têm não reflete os conhecimentos necessários para um profissional a trabalhar 
na área da alimentação. Apenas 56% dos cozinheiros praticam uma cozinha 
de padrão mediterrânico, ainda que esta reflita um estilo de vida saudável. Para 
promover a saúde pública, os cozinheiros portugueses devem ser mais instruídos 
sobre alimentação, existindo um aumento da formação destes profissionais.

PO80: A PERCEÇÃO DOS CHEFS SOBRE O 
CONCEITO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SUA 
INFLUÊNCIA NO BEM ESTAR DAS PESSOAS – UM 
ESTUDO EXPLORATÓRIO
Nina Vigon Manso¹; Ana Pinto Moura2

1 Mestrado em Ciências do Consumo Alimentar da Universidade Aberta
2 LAQV@REQUIMTE, DCeT da Universidade Aberta

INTRODUÇÃO: As artes culinárias, os seus intervenientes e a envolvente 
associada às mesmas, assumem hoje um interesse crescente por parte dos 
consumidores, podendo funcionar como uma ferramenta de educação, tornando 
os consumidores mais recetivos à influência da alimentação na saúde. Por 
outro lado, o entretenimento direcionado para alimentação poderá conduzir o 
consumidor a um desvio das suas práticas alimentares saudáveis, envolvendo os 
espetadores numa fantasia e glamour, de cenários encenados que parecem reais 
em particular para pessoas sem qualificações em artes culinárias.
OBJETIVOS: Esta investigação pretende aferir a perceção dos Chefs sobre o 
conceito de alimentação saudável e a sua influência no bem-estar das pessoas 
na Área de Lisboa. 
METODOLOGIA: Realizaram-se entrevistas a 17 Chefs, privilegiando o método 
qualitativo. Tratou-se a informação recolhida, recorrendo à análise de conteúdo, 
introduzindo-a no software QSR Nvivo 10®. As entrevistas seguiram um guião 
pré-estabelecido, incidindo sobre os seguintes temas: i) hábitos alimentares dos 
Chefs em casa; ii) perceção sobre alimentação saudável; iii) práticas em contexto 
de trabalho. 
RESULTADOS E CONCLUSÕES: 82,3% dos Chefs percecionaram corretamente o 
conceito de alimentação saudável, 70,5% associou o bem-estar como o principal 
benefício associado à sua prática. A ‘promoção de hábitos alimentares saudáveis’ 
foi associada por 76,4% como o principal papel perante os consumidores. Porém, 
nos seus locais de trabalho, os Chefs referem que se sentem pressionados pelas 
questões economicistas aquando da elaboração das suas receitas. Importa pois 
promover uma oferta alimentar atrativa e simultaneamente saudável, contribuindo 
para o bem-estar das pessoas.  

PO81: SEGURANÇA ALIMENTAR NOS REFEITÓRIOS 
DE UMA UNIVERSIDADE PORTUGUESA: 
APLICAÇÃO DA TEORIA DO COMPORTAMENTO 
PLANEADO
Sílvia Santos1; Ana Pinto Moura2; Luís Miguel Cunha3

1 Mestrado em Ciências do Consumo Alimentar da Universidade Aberta
2 LAQV@REQUIMTE, DCeT da Universidade Aberta
3 GreenUP/CITAB-UP, Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento 
do Território da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

É crescente o número de notificações das doenças de origem alimentar que 
representam um problema de saúde pública, quer nos países desenvolvidos 
quer nos países em desenvolvimento. O presente estudo visa avaliar o grau 
de implementação dos comportamentos de higiene dos operadores das 
cantinas de uma Universidade Portuguesa, bem como avaliar quais os fatores 
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que exercem maior influência na intenção dos operadores em executá-los, 
recorrendo para o efeito à aplicação da Teoria do Comportamento Planeado. 
Os dois comportamentos de higiene em estudo foram: i) uso de luvas e touca 
de proteção de cabelos, e ii) remoção de adornos pessoais. Cento e vinte e 
três operadores de alimentos responderam a um questionário sobre as Atitudes, 
Norma Subjetiva e Controlo Comportamental Percebido, relativamente às suas 
intenções em implementar plenamente os referidos comportamentos nas 
unidades alimentares onde trabalham. Cerca de metade dos operadores possuía 
um grau de escolaridade equivalente ao primeiro ciclo do ensino básico, sendo 
que 65% dos operadores trabalhava nas cantinas há mais de uma década e, de 
forma geral, revelavam baixos níveis de adesão aos comportamentos de higiene 
em estudo. O modelo final foi ajustado por meio da metodologia de análise de 
trajetórias através do programa IBM® SPSS® Amos v. 23. A Atitude e as Crenças 
Normativas revelaram-se os melhores preditores da Intenção em implementar 
os comportamentos de higiene em estudo, sendo que os resultados evidenciam 
ainda o fato da pressão exercida pelos superiores hierárquicos e o exemplo 
das colegas de trabalho influenciarem positivamente a Intenção. Este estudo 
reforça a importância de uma intervenção das autoridades, nomeadamente 
através da certificação obrigatória para os manipuladores de alimentos, e da 
necessidade de preparar profissionais qualificados em matéria de higiene e 
segurança alimentar, de forma a promover um aumento de conformidade das 
práticas de segurança alimentar.

PO82: SATISFACTION, MENU AND SCHOOL 
CANTEEN TYPE: DO THEY INFLUENCE PRIMARY 
CHILDREN´S SCHOOL LUNCH PLATE WASTE?
Maria Roriz1; Joana Carvalho1; Margarida Liz Martins1,2

1 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
2 LAQV@REQUIMTE da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

INTRODUCTION: Considering the benefits associated with school lunch, it 
becomes essential to evaluate the influence of factors that determine its plate 
waste, in order to ensure that the nutritional objectives are reached.
OBJECTIVES: To evaluate school lunch plate waste in a sample of children 
attending primary schools and the influence of satisfaction, menu and school 
canteen type.
METHODOLOGY: 33 schools were randomly selected and 2 students attending 
each school year were included per school. Soup and main dish plate waste was 
evaluated, using the weighing method. Meal global satisfaction was evaluated 
using an indirectly applied questionnaire, as well as the satisfaction with meal 
sensorial characteristics. 28.1% of evaluated school canteens were responsible 
for cooking the meals locally, while 71.9% received the meals already cooked.
RESULTS: The study involved 253 children, aged 6 to 11 years old. Mean 
plate waste for soup and main dish was 20.0% and 28.6%, respectively. High 
global satisfaction with soup and main dish was associated with less plate 
waste (p<0.01). Similarly, the higher satisfaction with soup and main dish taste 
(p<0.01), visual aspect (p<0.001), smell (p<0.01) and temperature (p=0.02) was, 
the less soup and main dish plate waste was. Soup plate waste was higher when 
vegetables were not mashed (p=0.03) and main dish plate waste was higher 
when cooked vegetables were served (p=0.02). However, protein component 
type (p=0.95) and cooking method (p=0.55) didn´t influence main dish plate 
waste, as well as carbohydrate component type (p=0.91). Main dish plate waste 
was higher in the school canteens that didn´t cook the meal locally (p<0.01).
CONCLUSIONS: School plate waste on primary school children was high. 
Children´s satisfaction with meal sensorial characteristics influenced plate waste. 
Soup type and main dish vegetable component cooking method have a role on 
plate waste, as well as school canteen type.

PO83: IMPLEMENTAÇÃO DE UM CIRCUITO DE 
DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO 
DO DESPERDÍCIO ALIMENTAR
Luciana Teixeira1; Lídia Azeredo1; Elsa Madureira1; Joana Santana1; André 
Sardinha2; Nuno Oliveira3; Sandra M Silva1

1 Unidade de Nutrição e Dietética
2 Serviço de Operações Hoteleiras
3 Grupo de Apoio à Prática de Enfermagem do Centro Hospitalar São João 

INTRODUÇÃO: A desnutrição hospitalar e o desperdício alimentar associado à 
não ingestão são problemas de gestão de difícil controlo nos hospitais. Sendo 
as causas do agravamento da desnutrição e da não ingestão dependentes quer 
do doente quer das práticas da instituição.
OBJETIVOS: Desenvolver uma solução informatizada que permita, em tempo 
real, uma monitorização do circuito da distribuição e do desperdício alimentar 
no CHSJ.
METODOLOGIA: Para a sua implementação é necessário: sistema informático 
de prescrição dietética; mapa de dietas; código de barras no cartão de dieta e 
na pulseira do doente; dispositivo para leitura ótica e software concebido pelo 
CHSJ para monitorização do circuito.
A monitorização inicia-se com a validação, pelo assistente operacional (AO), 
das dietas a distribuir aos doentes. Após a refeição, no momento da recolha, o 
AO valida o desperdício alimentar através da indicação de uma de 5 opções de 
desperdício, desde o “não sobrou nada” até ao “sobrou tudo”.
Sempre que o desperdício diário atinge os 40% o enfermeiro recebe um alerta 
e procede à justificação do motivo. Se o desperdício for superior a 40%, 3 dias 
consecutivos, a UND recebe um alerta para respetiva análise.
RESULTADOS: A monitorização de situações de não ingestão contribui para uma 
melhoria dos indicadores clínicos individuais e institucionais. Para o doente, 
traduz-se numa intervenção individualizada e melhoria do estado nutricional. Para 
a instituição, fornece indicadores nos diversos níveis de gestão e controlo da 
qualidade. Para o ambiente, contribui para a identificação atempada de situações 
que permitam o combate ao desperdício alimentar e, consequentemente, uma 
gestão eficiente e integrada do circuito da alimentação hospitalar.
CONCLUSÕES: A fase de implementação piloto deste circuito (em 2 serviços) 
permitiu, através de um sistema completamente informatizado, determinar o 
desperdício e alertar os intervenientes para o seu combate e diminuição do 
risco de desnutrição, nos vários níveis.

PO84: AFERIÇÃO DA OBJETIVIDADE DAS 
A S S I S T E N T E S  O P E R A C I O N A I S  N A 
DETERMINAÇÃO DO DESPERDÍCIO ALIMENTAR 
DO DOENTE 
Luciana Teixeira1; Lídia Azeredo1; Elsa Madureira1; Joana Santana1; André 
Sardinha2; Nuno Oliveira3; Sandra M Silva1

1 Unidade de Nutrição e Dietética
2 Serviço de Operações Hoteleiras
3 Grupo de Apoio à Prática de Enfermagem do Centro Hospitalar São João

INTRODUÇÃO: Segundo a Resolução da Assembleia da República n.º 65/2015, 
2016 foi determinado como o “Ano nacional de combate ao desperdício 
alimentar”. Através da determinação subjetiva do desperdício alimentar pelos 
assistentes operacionais (AO) no Circuito de Distribuição da Alimentação e 
Avaliação do Desperdício Alimentar, o Centro Hospitalar de São João pretende 
a identificação atempada de situações que permitam combater o desperdício 
alimentar e uma gestão eficiente dos alimentos.
OBJETIVOS: Aferição da objetividade dos AO na determinação do desperdício 
alimentar do doente.
METODOLOGIA: Foram pesados os componentes do tabuleiro de refeição 
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distribuída ao doente, em 11 dias aleatórios (8 almoços e 3 jantares), pela 
Unidade de Nutrição e Dietética, no serviço de Cirurgia Vascular do Centro 
Hospitalar São João, de 14 de abril a 13 de maio de 2015.
Foram pesados os componentes do tabuleiro (sopa e prato) antes da distribuição 
ao doente e após a sua recolha pelo AO por forma a determinar a percentagem 
de desperdício. A percentagem de erro foi calculada através da comparação 
do desperdício real com o desperdício selecionado pelo AO no programa 
informático.
RESULTADOS: Foram analisados 975 itens. Concluiu-se que a percentagem de 
erro global dos AO foi de 17,1%. Analisando os resultados por componente de 
tabuleiro, constata-se que a percentagem de erro foi de 16,6% para a sopa, 
19,7% para o prato e 15,1% para a sobremesa. Relativamente ao desperdício 
real, verificamos um desperdício global de 31,6%, sendo este superior na sopa 
(39%), seguido do prato (35,4%) e da sobremesa (20,3%).
CONCLUSÕES: Os dados obtidos com este estudo sugerem haver um erro de 
cerca de 17% na análise dos AO, relativamente ao real. Será necessário formar 
os AO no sentido de diminuir a subjetividade na análise do desperdício gerado, 
aproximando-o do desperdício real.
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A Nordic Laboratories foi fundada há 
quase 20 anos com o objectivo de 
apoiar e promover cuidados de saúde 
individualizados através de um inabalável 
compromisso com a integridade científica, 
inovação e o ato de fazer o que é melhor 
para o paciente.

Desde o doente crónico ao atleta de 
alta competição, uma visão sobre a 
constituição genética do indivíduo é 
uma mais-valia para uma prática clínica 
personalizada e de excelência.

Para mais informações e inscrições:

Helena Santos
hs@nordic-labs.com

www.nordic-labs.com

Bárbara Nogueira
bn@nordic-labs.com

Junte-se a nós no caminho 
rumo à nutrição personalizada!

A genética tem uma influência na saúde que não 
pode ser menosprezada!

Os profissionais mais procurados serão aqueles que 
possam ser “nutrigenetic counselors” e tenham a 
capacidade e conhecimento para interpretar e fazer 
recomendações de acordo com perfil genético do 
paciente.
[Pereira, F., Machado, J. C., Vaz de Almeida, M. D. 2006. Nutrigenética e 
nutrigenómica: em direção à nutrição personalizada. Ser Saúde, nº2, 18-24]

Participe no curso DNA Life que decorrerá nos 
dias 2 e 3 de Setembro de 2016, no Porto

Programa abreviado:  
Conceitos gerais de genética; 
DNA Health (explicação e aplicação prática); 
DNA Diet (explicação e aplicação prática).

Temos à sua disposição:

dnalife Portugal print ad June 2016-PT-04.indd   1 13/6/16   8:02 PM
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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.
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. 



A Acta Portuguesa de Nutrição é disponibilizada gratuitamente a:
Administrações Regionais de Saúde
Associações Científicas e Profissionais na área da Saúde
Associados da Associação Portuguesa dos Nutricionistas
Câmaras Municipais
Centros de Saúde
Direções Regionais de Educação
Empresas de Restauração Coletiva
Hospitais
Indústria Agroalimentar
Indústria Farmacêutica
Instituições de Ensino Superior na área da Saúde
Juntas de Freguesia
Ministérios
Misericórdias Portuguesas

Patrocinadores desta edição:
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Danone
Derovo Group
Gertal
Grupo Cerealis
Instituto Becel
Itau, S.A.
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Lallemand
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Poderá consultar e efetuar o download da Acta Portuguesa de Nutrição no site:
www.actaportuguesadenutricao.pt

SUBMETA O SEU ARTIGO ONLINE PARA PUBLICAÇÃO 
NA ACTA PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO EM:
WWW.ACTAPORTUGUESADENUTRICAO.PT
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