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E.

EDITORIAL

Com o décimo oitavo número da Acta Portuguesa da Nutrição são
apresentados diversos artigos focando áreas bem distintas das
Ciências da Nutrição, uma área em expansão assinalável, em Portugal
e no Mundo. Destacamos o artigo de Silva e colaboradores, que estuda
as práticas alimentares em crianças até aos três anos de idade em
Portugal, recorrendo aos dados do Inquérito Alimentar Nacional e de
Atividade Física (IAN-AF) com uma amostra de mais de 900 crianças.
Remetendo obviamente para o artigo os dados mais importantes,
realçamos ainda assim que a percentagem de crianças que nunca
foram amamentadas é significativamente inferior à encontrada em
países como a França ou o Reino Unido, colocando-nos numa posição
interessante a este nível e provavelmente reveladora do esforço de
tantos profissionais, de que destaco os Nutricionistas, na promoção
do aleitamento materno. Mas fica também outra realidade menos
interessante, a de que são as mães com maior nível educacional
aquelas que mais precocemente suspendem o aleitamento, um dado
que expõe o muito que Portugal ainda tem que progredir no domínio
da proteção laboral às mães que amamentam.
Leva-nos ainda este artigo a refletir sobre a importância decisiva
que o IAN-AF teve, tem e terá ainda certamente no panorama
da Nutrição em Portugal. Durante anos sucessivamente adiado,
mas sempre reclamado pela comunidade científica, foi finalmente
possível em 2015 avançar com este projeto, fruto da capacidade da
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comunidade científica portuguesa em atrair financiamento externo.
A muito antecipada e caudalosa corrente de dados que vão sendo
disponibilizados desde então tem permitido um nível de conhecimento
sobre os hábitos alimentares dos Portugueses que nunca havíamos
alcançado. A capacidade, e mesmo o entusiasmo, dos cientistas
e respetivas instituições que participaram no projeto estão assim a
permitir um retrato muito mais nítido da nossa realidade, que tem já
tido reflexos no avanço do conhecimento científico (de que o artigo de
Silva e colaboradores é um exemplo), mas também na consequente
ação política que desse conhecimento deriva.
Assim deve ser sempre, com a ciência a guiar as decisões mais
impactantes ao nível da saúde pública, para que se construam e
solidifiquem os indispensáveis elos de confiança entre os cidadãos
e os decisores.
A Acta Portuguesa de Nutrição, como sempre temos aqui referido,
apresenta-se como um espaço totalmente dedicado à construção do
conhecimento nas Ciências da Nutrição e assim se manterá, com a
exigência e o rigor necessários.

Nuno Borges
Diretor da Acta Portuguesa de Nutrição
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Contra factos nutricionais
não há argumentos.
Saiba o que os nutrientes do leite podem fazer pelo seu corpo.

É necessário para a manutenção de ossos e dentes,
tem um papel na transmissão de impulsos nervosos,
no funcionamento muscular e na coagulação do sangue.

P

RTS

PROTEÍNAS

De alto valor biológico. Incluem aminoácidos essenciais em
proporções adequadas ao nosso organismo e contribuem
para o crescimento e manutenção da massa muscular.
Contribui para o normal funcionamento
muscular assim como do sistema nervoso e para
a manutenção de uma pressão arterial normal.
Em conjunto com o cálcio contribui para
a manutenção de ossos e dentes normais.
Ajuda na formação normal de glóbulos
vermelhos e no normal funcionamento
dos sistemas nervoso e imunitário.
Tem um papel na proteção das células contra
as oxidações indesejáveis, no normal
metabolismo produtor de energia e contribui
para a redução do cansaço e da fadiga.
Contribui para o normal funcionamento
do sistema nervoso e para uma normal
função cognitiva.

Saiba mais sobre estas e outras verdades do leite em:

www.mimosa.com.pt/cnam/leite-e-bom

Leite é bom. Esta é uma pura verdade.

A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO desenvolveu um Programa de Sensibilização
e Informação sobre Sustentabilidade Alimentar, adaptado à idade escolar, mais concretamente
ao ensino secundário, para consciencializar e envolver ativamente os alunos e a restante comunidade escolar para esta matéria. Esta iniciativa assenta nos seguintes eixos:

1

Representa uma proposta de abordagem à promoção da sustentabilidade alimentar,
destinada a alunos do ensino secundário, com idades compreendidas entre os 15 e os
18 anos;

2

É um projeto desenvolvido por nutricionistas e a ser implementado por professores das mais variadas disciplinas, tais como: português, matemática, geologia, geografia,
biologia e educação para a cidadania. Paralelamente, intenta-se que englobe toda a
comunidade escolar;

3

Apresenta uma plataforma digital delineada, especialmente, para a utilização por
professores e com acesso a conteúdos exclusivos na área reservada;

4

Disponibiliza um conjunto de recursos e atividades pedagógicas disponíveis, gratuitamente, para todas as escolas do país com ensino secundário;

5

Visa utilizar, como base de informação, um documentário sobre sustentabilidade
alimentar, realizado pela Academia Espanhola de Nutrição e Dietética, sendo a peça
central deste projeto. O documentário será acedível, gratuitamente, através da área
reservada ao professor, para ser visualizado a partir da plataforma.

OBJETIVOS
Estimular a literacia alimentar dos alunos, através do acesso a informação fidedigna sobre
sustentabilidade alimentar;
Fomentar a melhoria das escolhas alimentares dos alunos e da comunidade envolvente,
sendo os alunos o veículo de transmissão da mensagem;
Promover competências, valores e atitudes que suportem escolhas alimentares mais sustentáveis.

Execução do projeto
Candidatura
e inscrição
na plataforma
digital para professores

Receção, na escola,
dos materiais gratuitos
para os professores
e alunos

Avaliação
da ação

Visualização e análise
do documentário

Realização
de atividades facultadas
sobre sustentabilidade
alimentar

Para mais informações, consultar:

http://sustentabilidadealimentar.apn.org.pt/
Apoio institucional:

Apoio ao desenvolvimento:
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PRÁTICAS ALIMENTARES NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA E
SEUS DETERMINANTES: INQUÉRITO ALIMENTAR NACIONAL
E ATIVIDADE FÍSICA 2015-2016
Sara Silva1; Daniela Correia1,2; Milton Severo1,2; Andreia Oliveira1,2; Duarte Torres1,3; Carla Lopes1,2*

ABSTRACT

INTRODUCTION: Feeding practices in the first two years of life influence the child’s growth and future health. Updated information on
factors associated with breastfeeding and complementary feeding practices is needed to support maternal and child health policies.
OBJECTIVES: To describe breastfeeding and complementary feeding practices and associated factors on a representative sample
of Portuguese children.
METHODOLOGY: The study includes a sample of 904 children from 3 to 35 months from the National Food, Nutrition and Physical
Activity Survey (IAN-AF 2015-2016). A questionnaire about feeding practices during the first years of life was applied to parents/
caregivers. Survival analysis was used to estimate proportions and a Cox regressions hazard model was used to estimate associations.
RESULTS: The proportion of children never breastfed was around 6% and 30% stopped breastfeeding before 4 months. The
breastfeeding duration was longer in older, less educated and unemployed mothers. Only 3.3% of infants started complementary
feeding before 4 months. Weaning started with a vegetable soup in 66% of infants. Around 7% of children drunk cow milk before
completion of 12 months of age and the risk of early consumption was increased in infants from less educated and unemployed
mothers. Children assisted by a primary health care physician had a higher risk of early introduction of cow milk in comparison
with the paediatrician.
CONCLUSIONS: Among Portuguese children, early feeding practices seem to be globally according to recommendations. An early stop
of breastfeeding is more frequent in higher educated women and active workers. Other practices that could compromise children’s
growth such as the early introduction of cow milk is more frequent in socio-economic disadvantaged families.
KEYWORDS

Breastfeeding, Complementary feeding, Cow milk, Determinants, Early feeding practices
RESUMO

INTRODUÇÃO: As práticas alimentares nos primeiros 2 anos de vida condicionam o crescimento e a saúde futura da criança.

Informação atualizada sobre que fatores estão associados às práticas de aleitamento materno e de diversificação alimentar é
necessária para apoiar políticas de saúde materno-infantil.
OBJETIVOS: Caraterizar a prática de aleitamento materno e diversificação alimentar e fatores associados numa amostra representativa
de crianças Portuguesas.
METODOLOGIA: O estudo incluiu uma amostra de 904 crianças dos 3 aos 35 meses, avaliadas no Inquérito Alimentar Nacional e
de Atividade Física (IAN-AF 2015-2016). O questionário sobre práticas alimentares no primeiro ano de vida foi aplicado aos pais/
cuidadores. Para estimar as proporções usou-se análise de sobrevivência e para estimar as associações utilizaram-se modelos
de regressão de Cox.
RESULTADOS: A proporção de crianças que nunca foi amamentada é de cerca de 6% e 30% deixou de ser amamentada antes dos
4 meses. A duração do aleitamento materno foi maior em mães mais velhas, menos escolarizadas e desempregadas. Apenas 3,3%
das crianças iniciaram a diversificação alimentar antes dos 4 meses de idade. Em 66% dos casos, o primeiro alimento introduzido
foi a sopa de vegetais. Pelo menos 7% das crianças consumiram leite de vaca antes dos 12 meses de idade e a probabilidade de
introdução precoce do mesmo foi maior no caso de mães menos escolarizadas e desempregadas. Também as crianças assistidas
pelo médico de família apresentaram maior risco de introdução precoce de leite de vaca comparativamente a crianças assistidas
pelo pediatra.
CONCLUSÕES: Entre as crianças portuguesas as práticas alimentares parecem ocorrer, globalmente, de acordo com as recomendações.
O abandono precoce do aleitamento materno é mais frequente em mães mais escolarizadas e ativas profissionalmente. Outras
práticas que podem comprometer o crescimento saudável da criança, como a introdução precoce do leite de vaca, são mais
frequentes em grupos socioeconómicos mais desfavorecidos.
PALAVRAS-CHAVE

Aleitamento materno, Diversificação alimentar, Leite de vaca, Determinantes, Práticas alimentares precoces
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INTRODUCTION

The first 1000 days of life, from conception to 2 years of age, is
described as the most important period in programming future health
(1). Inadequate early feeding practices, namely short duration of
breastfeeding (BF), use of human milk substitutes and inadequate
timing of complementary feeding onset have been related with dietary
nutrient inadequacy and commitment of normal childhood growth and
development (2).
The World Health Organization (WHO) recommends exclusive
breastfeeding (EBF) – the infant is breastfed with no supplemental
liquids or solid food other than medications or vitamins, during the first 6
months of life (3). The European Society for Paediatric Gastroenterology,
Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) (4), the European Food Safety
Authority (EFSA) (5) and the Portuguese Society of Paediatrics (6)
recommend EBF for approximately 6 months and the introduction of
complementary feeding between 17 and 26 weeks of age (7).
According to the WHO, BF should continue, at least, until to 2 years
of age (3). However, other entities, namely the Portuguese Society
of Paediatrics recommends BF, at least, during the first year of life
(8). Likewise, the ESPGHAN supports that BF should be continued
for long as desired by the mother and child due to the European low
burden of infectious diseases and the lack of data about the optimal
duration of BF (4).
Despite the recognized beneficial effects of breastfeeding to child and
mother’s health, for around 5-6 months it is important to introduce
other foods and liquids in order to meet all nutritional requirements
of the child (7). Appropriate complementary feeding should be timely,
nutritionally adequate and safe (9) and should be included in a healthy
and varied diet taking into account traditions and feeding patterns (6,
7). The preference for healthy foods could be developed during infancy
and could persist up to 6 years later (7). The Portuguese Society
of Paediatrics, according to healthy growth patterns, recommends
starting complementary feeding with a vegetable soup (5th and 6th
months), followed by fruit, meat and fish around the 6th month and the
introduction of cow milk only after 12 months of age (6).
The early consumption of cow milk has health negative effects (10).
Extent evidence relates the early cow milk introduction during infancy
with lower iron stores and a higher probability of iron deficiency (11)
(cow milk is a poor source of iron (7) and calcium and casein content
inhibits non-heme iron absorption (12)).
Socioeconomic, educational and lifestyle factors were previously
associated with breastfeeding (4) and with complementary feeding
practices (13). Feeding practices during infancy are significantly
associated with maternal characteristics (breastfeeding initiation and
duration are positively associated with higher education (14, 15), being
married (14) and multiparity (15)) and child characteristics (low birth
weight (15) and being in a day-care (14) are positively and negatively,
respectively, associated with the duration of breastfeeding).
Data about complementary feeding practices in European countries
are limited (7) and few studies have analysed the influence of maternal
characteristics on the timing of complementary feeding (16) and type of
food introduced (7) as well as the consumption of cow milk before one
year of age (17) in representative national samples. The aim of this study
is to characterize early feeding practices and associated factors using
data from the National Food, Nutrition and Physical Activity Survey
(IAN-AF 2015-2016).
METHODOLOGY

The IAN-AF 2015-2016 methodology is fully described elsewhere (18,
19). Briefly, the IAN-AF 2015-2016 used a two-stage sampling design

to obtain a representative sample of the Portuguese general population,
aged between 3 months and 84 years of age, based on the National
Heath Registry. Firstly, Primary Health Care Units in each region (NUTS
II) were randomly selected and then a fixed number of individuals by
sex and age groups were randomly selected among those registered
in each Primary Health Care Unit.
The final sample included 6553 individuals who attended one interview,
6429 with at least one dietary assessment (participation among eligible
individuals: 33.4%) and 5811 with two complete assessments (29.6%).
Those who refused to participate were invited to complete a refusal
questionnaire.
For children up to 2 years-old (n=911), the participation rate was 54.9%
and 48.6% for the first and second interviews, respectively. The final
sample of this study includes 904 children, aged between 3 and 35
months, with complete information to key variables.
Data collection
The IAN-AF 2015-2016 included the evaluation of several dimensions,
using methods and protocols harmonized for the Pan-European Food
Consumption Survey (20). Two computer-assisted personal interviews
were conducted during 12 months and the information was collected
in an electronic platform (“You Eat&Move”).
For children aged between 3 and 35 months, the assessed
dimensions were sociodemographic, general health, eating behaviours,
anthropometry and two food diaries filled by parents or caregivers
followed by an interview in the following day. Anthropometrics included
weight/length recorded from the child health booklet and objective
measurements during the interview. For the current analysis only the
objective measurements were considered. Overweight and obesity
were defined based on the cut-off points recommended by the WHO
specific by sex and age (two and three times the standard-deviation,
respectively) (21).
Ethical procedures
The IAN-AF 2015-2016 was approved by the National Commission
for Data Protection, the Ethical Committee of the Institute of Public
Health of the University of Porto and by the Ethical Commissions of
the Regional Administrations of Health. All participants were asked
to provide their written informed consent for participation. Written
agreements from the parents were required for participants under 18
years-old.
Statistical Analysis
Survival analysis was performed to estimate breastfeeding,
breastfeeding substitutes and complementary feeding practices from
3 to 35 months. Data was weighted according to the complex sampling
design used in the IAN-AF (18, 19). Nelson-Aeler method was used to
obtain the survival function. Differences between survival curves were
tested using the log-rank test.
Associations between breastfeeding cessation, beginning of
complementary feeding and cow milk introduction with socioeconomic
and health factors were estimated using time-dependent Cox
regression hazard models, after the proportional hazards assumption
being tested and not verified for some variables of interest. The factors
considered were child’s gender and age, living with siblings, type of
health assistance and having a disease that requires regular health
care, as well as maternal education and employment status. A crude
and a complete model were considered. Tests for interaction between
co-variables were not significant and therefore not included in final
hazard models.
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A significance level of 5% was assumed as well as independence
between observations. Analyses were performed using the R software
(The R Project for Statistical Computing), version 3.4.1, and Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS), version 24.0.
RESULTS

Children’s characteristics are described in Table 1. Of the 904 children,
50.4% were female, 70.6% were aged 1 to 2 years, and 7.8% and
1.6% were overweight and obese, respectively. Mothers were aged
more frequently between 30-35 years of age (44.7%). Higher education
is more frequent among mothers than fathers (41.8% vs. 28.8%), and
both were mostly employed.
The prevalence of BF, the use of milk-substitutes and complementary
feeding practice is described in Table 2. Around 6% of children were
never breastfed and 64.9% were breastfed for less than 12 months.
Table 1
Socioeconomic and health-related characteristics of children aged
between 3 and 35 months and their parents, IAN-AF 2015-2016
N (%)

Sex

PARTICIPANTS
(N=904)

Approximately 46% of children were exclusively breastfed for less
than 4 months and only 21.6% during 6 or more months. Almost
80% of children have consumed formula milk and 63.8% “growth”
milk before 36 months. The early introduction of cow milk, before 12
months of age, was observed in 6.5% of children. Most children started
complementary feeding between the age of 4 and 5 months, and 3.3%
before 4 months of age. The most common first food during weaning
was vegetable soup (66.3%) followed by infant cereals (25.8%). The
median age of introduction of soup was 5 months and 6 months of
infant cereals and fruits. The introduction of meat only occurred after
the 9 months of age for 10% of children, as well as fish, after the age
of 11 months. At least 75% of children were introduced to the yogurt
before 9 months of age. The consumption of fruit juices, fruit nectars,
breakfast cereals, desserts, and soft drinks was observed, mostly,
after the first year of age. However, 10% of children have started with
soft drinks before 12 months and at 30 months 50% of children have
already tasted this type of sugary beverages.
Table 3 describes the association of mother’s sociodemographic factors
and child’s health status with BF duration, the age of complementary
feeding starting and the early introduction of cow milk. Children whose
mothers were aged over 35 years showed lower risk of breastfeed
cessation when compared to children whose mothers were less

Female

456 (50.4%)

Male

448 (49.6%)

Table 2

< 1 year-old

266 (29.4%)

1-2 years-old

638 (70.6%)

Prevalence of breastfeeding, breastfeeding substitutes and complementary feeding practices in Portuguese children aged between 3
and 35 months, IAN-AF 2015-2016

Age group

Nationality
Portuguese

% (95%CI)

899 (99.4%)

Other

Exclusive breastfeeding duration (*)

5 (0.5%)

Household composition

Never

Less than 3 members
3-5 members

<4 months

45.9 (41.3; 50.1)

760 (90.4%)

<5 months

50.3 (43.5; 56.3)

58 (6.9%)

<6 months

78.4 (75.3; 81.1)

Living with siblings

≥6 months
Total breastfeeding duration (*)

434 (48.0%)

BMI classesa

Never

Low/Normal weight

8.9 (6.1; 11.6)

23 (2.7%)

More than 5 members
Yes

91.1 (88.4; 93.9)

21.6 (18.9; 24.7)
94.1 (91.6; 96.7)
5.9 (3.3; 8.4)

788 (90.6%)

<4 months

30.2 (25.4; 34.6)

Overweight

68 (7.8%)

<5 months

34.3 (29.0; 39.1)

Obesity

14 (1.6%)

<6 months

39.3 (33.6; 44.5)

<12 months

64.9 (58.5; 70.33)

Chronic diseaseb
Yes

≥12 months

99 (11.0%)

Health assistance

Use of infant formula before 36 months (*)

35.1 (29.7; 41.5)
78.4 (73.9; 82.1)

Paediatrician

209 (23.2%)

Primary health care physician

310 (34.4%)

Use of growth milk before 36 months (*)

63.8 (54.8; 71.0)

Both

381 (42.3%)

Introduction to cow milk before 36
months (*)

96.6 (93.3; 98.1)

Mother

<4 months

<6 months

Father

Age
<30 years-old

197 (25.0%)

98 (15.1%)

30-35 years-old

352 (44.7%)

224 (34.5%)

>35 years-old

239 (30.3%)

327 (50.4%)

Educational level
Non-higher education

524 (58.2%)

644 (71.2%)

Higher education

377 (41.8%)

260 (28.8%)

Nationality
Portuguese
Other

856 (94.7%)

867 (95.9%)

48 (5.3%)

37 (4.1%)

Employment situation
Employed (for remuneration or profit)

683 (75.6%)

817 (90.4%)

Unemployed or other

174 (19.2%)

71 (7.9%)

According to the WHO classification
b
Disease that requires regular medical care
a

8

46.4 (41.3; 51.1)

1.0 (0.4; 1.6)

<12 months

6.5 (4.0; 8.9)

<24 months

70.9 (62.1; 77.7)

Age of introduction of complementary
feeding (*)
<4 months

3.3 (1.7; 4.8)

<5 months

38.3 (34.6; 41.8)

<6 months

63.2 (59.4; 66.7)

≥6 months

36.8 (33.3; 40.6)

First food introduced at complementary
feeding (**)
Infant cereals

25.8 (21.1; 30.5)

Soup

66.3 (61.0; 71.5)

Fruit

6.5 (4.0; 9.0)

Other

1.4 (0.0; 2.8)

(*) Weighted data and estimated through survival analysis (Nelson-Aaler method)
(**) Estimated prevalence for children that already started complementary feeding
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Table 3
Hazard Ratios (HR) for breastfeeding cessation, beginning of complementary feeding and early cow milk introduction (<12 months), according to sociodemographic and health data
BREASTFEEDING CESSATION
HR (95%CI)

CRUDE

ADJUSTEDa

BEGINNING OF COMPLEMENTARY FEEDING
HR (95%CI)

CRUDE

ADJUSTEDa

COW MILK INTRODUCTION
HR (95%CI)

CRUDE

ADJUSTEDa

Child sex
Female
Male

ref

ref

ref

ref

ref

ref

0.95 (0.82; 1.11)

0.90 (0.77; 1.06)

1.11 (0.97; 1.27)

1.12 (0.97; 1.29)

1.36 (0.94; 1.37)

1.04 (0.85; 1.27)

Living with siblings
No

ref

ref

ref

ref

ref

ref

Yes

0.87 (0.75; 1.01)

0.95 (0.79; 1.13)

1.03 (0.91; 1.18)

1.06 (0.91; 1.24)

1.26 (1.04; 1.51)

1.32 (1.06; 1.64)

Mother’s age
<30 years

ref

ref

ref

ref

ref

ref

30-35 years

0.78 (0.65; 0.96)

0.89 (0.72; 1.09)

0.97 (0.82; 1.16)

0.94 (0.78; 1.14)

0.78 (0.61; 1.00)

0.90 (0.70; 1.17)

>35 years

0.69 (0.56; 0.86)

0.77 (0.61; 0.99)

0.97 (0.80; 1.17)

0.92 (0.74; 1.14)

0.71 (0.54; 0.92)

0.82 (0.60; 1.10)

Mother’s educational level
Non-higher education

ref

ref

ref

ref

ref

ref

Higher education

1.17 (0.93; 1.48)

1.15 (0.88; 1.50)

1.57 (0.91; 2.74)

1.52 (0.84; 2.78)

0.56 (0.45; 0.70)

0.65 (0.50; 0.85)

Higher education x
child’s ageb

1.48 (1.27; 1.72)

1.46 (1.24; 1.72)

0.88 (0.48; 1.61)

1.50 (0.82; 2.76)

2.85 (1.43; 5.67)

2.98 (1.43; 6.21)

Mother’s employment status
Working (for
remuneration or profit)

ref

ref

ref

ref

ref

ref

Not working or other
condition

0.64 (0.48; 0.86)

0.62 (0.45; 0.85)

0.80 (0.44; 1.44)

0.82 (0.43; 1.55)

1.51 (1.22; 1.87)

1.40 (1.10; 1.77)

Not working or other
condition x child’s ageb

0.69 (0.59; 0.81)

0.71 (0.60; 0.84)

0.88 (0.49; 1.61)

0.90 (0.46; 1.74)

0.29 (0.14; 0.59)

0.32 (0.15; 0.68)

Health assistance
Paediatrician

ref

ref

ref

ref

ref

ref

Primary health care
physician

1.08 (0.89; 1.32)

0.90 (0.72; 1.13)

0.93 (0.78; 1.11)

0.93 (0.76; 1.14)

2.01 (1.55; 2.61)

1.70 (1.26; 2.29)

Both

0.98 (0.81; 1.19)

0.91 (0.74; 1.12)

1.00 (0.84; 1.18)

1.01 (0.84; 1.21)

1.46 (1.13; 1.89)

1.49 (1.12; 1.97)

Child's chronic diseasec
No

ref

ref

ref

ref

ref

ref

Yes

1.02 (0.80; 1.30)

1.07 (0.82; 1.39)

0.96 (0.78; 1.18)

0.98 (0.78; 1.23)

0.76 (0.56; 1.03)

0.76 (0.56; 1.06)

Model adjusted for child sex, mother's age and educational level, living with siblings, health assistance and disease; In the case of the variable mother’s employment status, the
model is adjusted for all variables except mother’s educational level
Additional adjustment for the interaction between mothers’ education or employment status and children’s age
c
Disease that requires regular medical care
a

b

than 30 years old (HR=0.77, 95%CI=0.61; 0.99). The risk o of BF
cessation was higher in more educated mother’s when compared to
children whose mothers do not have a higher education, even though
not significant. However, for later child ages, the risk of BF cessation
significantly increases for higher educated mothers (HR=1.46,
95%CI=1.24; 1.72). The unemployment situation had a protective
effect for BF cessation (HR=0.62, 95%CI=0.45; 0.85), also having a
significant decreasing effect as the child’s age increases (HR=0.71,
95%CI=0.60; 0.84), when compared with employed mothers.
Early introduction of cow milk (<12 months) was significantly higher in
children living with siblings (HR=1.32, 95%CI=1.06; 1.64). Unemployed
mothers also had higher risk of early introduction to cow milk (HR=1.40,
95%CI=1.10; 1.77) when compared to children whose mothers were
employed, although the risk was attenuated as the age of the children
increases (HR=0.32, 95%CI=0.15; 0.68). The risk of early introduction
of cow milk was also 70% higher in children assisted by the primary
health care physician (HR=1.70, 95%CI=1.26; 2.29) and 49% higher
in children assisted by both the primary health care physician or and
the paediatrician (HR=1.49, 95%CI=1.12; 1.97), when compared with
children assisted by the paediatrician. On the other hand, children
with mothers with a higher education presented a 35% lower risk
of early cow milk introduction, when compared with less educated
mothers (HR=0.65, 95%CI=0.50;0.85), however as the child’s age

increases, the differences between classes (employed vs. unemployed)
are attenuated.
None of the studied variables revealed an association with the time of
introduction of complementary feeding (Table 3).
Time of complementary feeding significantly differed according to the
use or non-use of infant formulas, and the introduction of cow milk
significantly differed according to EBF (Figure 1). Mothers who used
infant formulas before 4 months, started earlier the complementary
feeding and mothers who breastfed exclusively less than 4 months,
more frequently introduced cow milk before 12 months of age.
DISCUSSION

In a national representative sample of children aged between 3 and 35
months, the prevalence of breastfeeding initiation was high (94%) but
mostly for less than one year (65% of dropout). Only 21% of children
were exclusively breastfed until 6 months Complementary feeding
practice seems to happen according to recommendations, starting
between 4 and 6 month of age in most cases, and by a vegetable
soup (66%).
This study concludes that approximately 6% of children were never
breastfed, a higher proportion than reported in an analysis of data from
26 Portuguese hospitals describing a prevalence of no BF until the day
of hospital discharge of 1.4% in 2013 (22). Last data of OCDE (2005)
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Figure 1
Survival curves for beginning of complementary feeding in children’s diet as event of interest stratified by use of infant formula (top) and for
cow milk introduction stratified by exclusive breastfeeding habits (bottom)
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8
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puts Portugal in a positive situation about the proportion of children
that were ever breastfed, being above the average of EU-countries
(23). More recent data reveals that in England and France, 23.8% and
26.3% of children were never breastfed, respectively (24). In the present
study, most children (65%) were breastfed for less than one year of age,
approaching the American Paediatric Society (8) and ESPGHAN (4)
recommendations, even thought for a shorter period than the proposed
by WHO (3). According to the current results, 30% of children stopped
BF before 4 months. The European average, among WHO country
members, is 33% and the prevalence of EBF varies between 6% and
66% until 4 months of age (25). Besides its protective effect for the
child and the mother (4), BF seems to be associated with healthy eating
habits during infancy, since shorter BF duration was associated with
lower vegetable consumption (26) and with less healthy and less varied
diets between 2 and 4 years of age, among European birth cohorts
(24). Previous results from the EPACI study held in 2012 (27), including
a national sample of mainland Portuguese population until 36 months,
showed a prevalence of breastfeeding initiation of 90%, and 20.6% of
exclusive breastfeeding until 6 months.
In our sample, higher maternal education was associated with a
lower duration of BF, which is not observed in previous literature
(14, 15, 28, 29). This fact could be associated with the Portuguese
legislation concerning maternity leaving, which may be the cause of
an earlier return to work by more educated mothers, influencing the
cessation of BF during this period.
The fact that children with mothers, older than 35 years, had longer

10
10

22

BF duration may be explained by multiparity. A North American study
revealed that a previous long-duration BF experience has a positive
influence in BF duration in the following pregnancy (30). Another
study in a Danish population concludes that, besides having long BF
previous experiences, self-efficacy perception about BF could increase
its duration (31) and that more educated mothers seem to feel more
competent about BF than less educated mothers, therefore feeling
more capable of dealing with difficulties (32). Therefore, guiding and
promoting longer periods of BF at first pregnancy is beneficial not only
for the child but also for future pregnancies (30). One way to promote
BF for a longer period of time is to promote feelings and confidence
and efficiency, what could be essential in cases of reduced experience
(32) as primiparous mothers. Moreover, employment status has been
considered as an important influencing factor in non-breastfeeding
or early beginning of complementary feeding (33). In Portugal, the
maternity leave duration is for 4 months with full wage or 5 months
with a monthly wage reduction of 20%. A previous study in Portuguese
northern population supports that 5 months of maternity leave increases
the BF duration (34). Thus, higher maternity availability seems to be
associated with an increase of BF duration, which is in agreement with
the results obtained for unemployed mothers in this study.
In Portuguese children, complementary feeding starts mostly during
the recommended period, between the 4th and the 6th months of life
(7). However, 3.3% of children started complementary feeding before
4 months, age in which children are not physiologically prepared to
solid foods (7). Moreover, it has been associated with an increased
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risk of allergy (35), overweight and obesity (36), when compared with
starting complementary feeding at the recommended age.
The food reported as first food in complementary feeding was the
vegetable soup (66.3%), even higher percentage than reported in
2012 (52.5%) (27). Portugal has a long tradition of vegetable soup
consumption that could help to support this decision regarding young
children’s diet.
According to the ESPGHAN recommendation(7), meat should be
introduced to infants at 6 months of age in order to avoid inadequacy
of iron, since the iron reserves start to run out between the 4th and
the 6th months (6). However, 25% of the children only introduced
meat after the age of 8 months. The fish introduction was also delayed
beyond the recommended timing for 25% of children.
The consumption of fruit juices, fruit nectars, breakfast cereals,
desserts, and soft drinks happened, mostly, after one year of age,
which may be associated with the integration into the family diet (6).
As described previously, 10% of children have started with soft drinks
before 12 months and at 30 months 50% of children have already tasted
this type of sugary beverages. In the US population, the situation is even
worse, where soft drinks are among the main carbohydrates sources
after the 11th month of age, representing the third higher energy source
between the age of 12 and 24 months (37). Besides the high energy
density, this could enhance the innate preference for sweet taste (7).
According to previous literature, lower maternal literacy, younger
motherhood, lower socioeconomic status and lower BF duration
are factors often associated with the early start of complementary
feeding (13). In our study, none of the studied factors has shown to
be associated with the age of complementary feeding beginning which
might be explained by the lower prevalence of children who started
complementary feeding before 4 months.
In the present study, it was also observed that 6.5% of children
introduced cow milk before 12 months of age, which according to
the literature predisposes children to a higher risk of anaemia (10). Cow
milk is generally a less expensive alternative to infant formula, so when
early introduced should be considered in a context of a balanced diet
with other sources of iron (10), and be aware for not exceeding the
adequate daily protein intake.
Children whose mothers were unemployed had a higher risk of early cow
milk introduction, in contrast to more educated mothers. A systematic
review (13) supports this relationship but did not find an association
with children living with siblings, as found in this study. Child’ health
assistance also seems to influence the age of cow milk introduction.
Even after adjustment for sociodemographic variables, children
exclusively followed by the primary health care physician, compared
with children exclusively followed by the paediatrician, had 70% more
risk of early introduction and, if assisted by both, the increased risk was
of 49%. We could hypothesized that children followed at the primary
health care system were less frequently followed, but additional studies
need to be performed to clarify this.
This study has the advantage of including a representative sample
of children, although without regional representativeness that could
be important in future studies. Data collection was made by trained
interviewers with Nutrition background and following standardize
procedures.
The cross-sectional nature of this study difficult the estimation of the
prevalence among the different age groups, sometimes even for events
that were not expected to happen until a certain age. However, it was
overtaken using survival analysis, a methodology capable of leading
with different periods of exposure. This study is inside a national survey
with large age spectrum, not specifically designed for children in the

age groups defined in this study, which somehow limited the study of
other early eating practices determinants.
In conclusion, among the Portuguese population, the early feeding
practices happen in general according to recommendations. Early
breastfeeding cessation is more frequent among more educated and
employed mothers. Other practices that could compromise child’s
healthy growth as the early cow milk introduction are more frequent
in lower socioeconomic families. Thus, feeding practices during over
the first few years could be influenced by several factors that should
be considered in child health promotion and definition of healthy public
policies.
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AVA L I AÇÃO E AU TO PE RC E ÇÃO
ANTROPOMÉTRICA DE CRIANÇAS DO 1.º
CICLO DO ENSINO BÁSICO DE VALONGO
ANTHROPOMETRIC ASSESSMENT AND SELF-PERCEPTION
AMONG PRIMARY SCHOOLCHILDREN IN VALONGO
António Teixeira1*; Natália Costa1; Júlia Mendes2; Bela Franchini3; Rui Poínhos3

RESUMO

O excesso de peso em crianças é um grave problema de saúde pública, com repercussões na saúde e qualidade de vida no
imediato e a longo prazo. Foram objetivos deste estudo: caraterizar crianças a frequentar o 1.º ciclo do ensino básico em termos
de antropometria e imagem corporal (atual e desejada), avaliar a satisfação com a imagem corporal e relacionar o estado ponderal
das crianças com a perceção e satisfação face à imagem corporal.
Para este estudo epidemiológico transversal foi selecionada uma amostra representativa da população estudantil do 1.º ciclo do
ensino básico das escolas do Município de Valongo. Foi feita uma avaliação antropométrica (peso e estatura) e da perceção da
imagem corporal (atual e desejada).
Das 481 crianças cujos dados foram analisados (52,2% do sexo feminino) frequentavam o 1.º, 2.º, 3.º e 4.º ano, respetivamente, 112,
123, 139 e 107 crianças. A proporção de crianças com excesso de peso (sobrepeso ou obesidade) foi de 41,0% nas raparigas e
35,7% nos rapazes. Cerca de sete em cada dez crianças desejavam uma imagem diferente da atual, uma em cada oito desejava uma
imagem correspondente a magreza e crianças com índice de massa corporal mais elevado indicavam imagens desejadas mais baixas.
Os resultados reforçam a necessidade de políticas alimentares e intervenções que promovam simultaneamente uma correta
evolução estaturo-ponderal e uma perceção adequada da imagem corporal, considerando as caraterísticas pessoais e contextuais
dos indivíduos e grupos a que se destinam.
PALAVRAS-CHAVE

Alunos do 1.º ciclo, Autoperceção, Avaliação antropométrica, Imagem corporal, Satisfação
ABSTRACT
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Overweight among children is a serious public health problem, with repercussions in health and quality of life, both in the present and
long term. The aims of this study were to characterize primary schoolchildren regarding anthropometry and body image (current and
desired), to evaluate satisfaction with body image, and to relate children’s weight status with their body image perception and satisfaction.
For this cross-sectional study a representative sample of primary schoolchildren in the municipality of Valongo was selected.
Anthropometric (weight and height) and body image (current and desired) assessments were made.
From a total of 481 children whose data were analyzed (52.2% females), respectively 112, 123, 139 and 107 attended the first, second,
third and fourth school years. The proportion of overweight or obese children was 41.0% among girls and 35.7% among boys. About
seven out of ten children desired a body image different from their current one, one out of eight desired an image corresponding to
low weight, and children with higher body mass index selected lower desired images.
The results highlight the need for food policies and interventions promoting simultaneously an healthy weight and height progression
and an adequate body image perception, taking into account the personal and contextual features of the target individuals and groups.
KEYWORDS

Schoolchildren, Self-perception, Anthropometric assessment, Body image, Satisfaction

INTRODUÇÃO

Desde há décadas a comunidade científica reconhece
o excesso de peso como um grave problema de saúde
pública, sendo crescente a importância atribuída ao excesso
de peso em crianças (1, 2). Na Europa foram reportadas
prevalências de excesso de peso em crianças dos 6 aos 9
anos de idade entre 18,4% e 42,5% em raparigas e entre
19,3% e 49,0% em rapazes; mesmo quando considerados
apenas os casos de obesidade, os valores são igualmente
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alarmantes, chegando aos 17,3% nas raparigas e 26,6%
nos rapazes (3, 4). A estes dados acresce que a prevalência
de excesso de peso em crianças tem vindo a aumentar
(1, 4), e na Europa verifica-se um gradiente norte-sul nas
prevalências referidas, sendo as maiores prevalências
registadas nos países do sul (3, 4). Em Portugal, entre 2008
e 2016, verificou-se uma redução de 37,9% para 30,7%
na prevalência de excesso de peso (incluindo obesidade)
e de 15,3% para 11,7% na de obesidade. Os rapazes são
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quem apresenta maior prevalência de obesidade (12,6%), sendo que
as raparigas registam maior prevalência de excesso de peso (incluindo
obesidade) (31,6%) (5).
Para além do maior risco de excesso de peso e problemas associados
na idade adulta (6), o excesso de peso infantil está associado a
diversas comorbilidades ainda durante a infância e adolescência, como
hipertensão arterial (7), diabetes tipo 2 (8), doenças cardiovasculares
(9) e distúrbios de sono (10,11), bem como a outros problemas como
pior qualidade de vida e baixa autoestima (12).
Apesar de na Europa as prevalências de crianças com baixo peso,
baixa estatura ou baixo Índice de Massa Corporal (IMC) para a idade
serem muito mais baixas comparativamente às de excesso de peso
(3), estas condições não deixam de ser graves e, paradoxalmente,
estão associadas a maior risco de excesso de peso no futuro (1).
A imagem corporal e, particularmente, a insatisfação com a mesma,
influencia o autoconceito, não só em adultos como também em crianças
e adolescentes. Para além de baixa autoestima e autoconfiança,
a insatisfação com a imagem corporal pode causar depressão,
dificuldades nas interações sociais e alterações comportamentais
em crianças (13-18). Adicionalmente, se por um lado a insatisfação
com a imagem corporal na infância aumenta o risco de excesso de
peso, o excesso de peso leva à insatisfação corporal, havendo assim
uma potenciação das consequências negativas das duas condições
(14,19-20).
Os dados referentes à prevalência do excesso de peso em crianças
evidenciam a necessidade de intervenções que a reduzam,
minimizando assim as suas consequências imediatas e futuras. A
avaliação concomitante da perceção e insatisfação com a imagem
corporal será útil no delineamento destas estratégias, dadas as
relações reportadas.
OBJETIVOS

Caraterizar crianças a frequentar o 1.º ciclo do ensino básico sob
o ponto de vista antropométrico; caraterizar as crianças quanto à
sua imagem corporal atual e desejada; avaliar a satisfação com a
imagem corporal; relacionar o estado ponderal das crianças com a
sua imagem corporal; e relacionar o estado ponderal com a satisfação
face à imagem corporal.
METODOLOGIA

Este estudo epidemiológico transversal foi desenvolvido no âmbito
do Projeto “CRESCER+”, da responsabilidade do Instituto Técnico
de Alimentação Humana, S.A. (ITAU), juntamente com a Faculdade
de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
(FCNAUP) e em parceria com o Município de Valongo (MV). O
estudo foi autorizado pela Comissão de Ética da Universidade do
Porto, Comissão Nacional de Proteção de Dados e Direção-Geral
da Educação.
Amostra
No ano letivo de 2017-2018 estavam inscritas/os 3147 alunas/os no 1.º
ciclo do ensino básico, no MV, distribuídas/os por 144 turmas. Foram
selecionadas para participar no estudo 29 turmas, correspondendo a
20% do número total de turmas. A amostragem foi aleatória, estratificada
por agrupamentos e ano de escolaridade.
De um total de 632 alunas/os inscritas/os (idades entre os 6 e os 11
anos), 122 não foram avaliadas/os (taxa de participação de 80,7%) por
não devolução do consentimento informado (n = 62), recusa pela/o
encarregada/o de educação (n = 38) ou ausência no dia da avaliação
(n = 22). Posteriormente, foram excluídas da análise 29 crianças por

impossibilidade de recolha completa dos dados.
Procedimentos e instrumentos
O consentimento informado das/os encarregadas/os de educação
foi obtido por escrito. O termo de consentimento incluía questões
a serem respondidas pelas/os encarregadas/os de educação que
autorizassem a participação. As avaliações decorreram entre os dias
23 de abril e 16 de junho de 2018, nas instalações dos próprios
estabelecimentos de ensino.
As avaliações foram realizadas por quatro avaliadoras/es com
formação académica superior em Ciências da Nutrição e
que participaram numa sessão de treino e uniformização de
procedimentos. A avaliação antropométrica consistiu na medição
do peso e da estatura, tendo sido posteriormente calculado o IMC.
O peso foi medido com uma balança Tanita BC-601 e registado
em kg com uma precisão de 0,1 kg. A estatura foi medida com um
estadiómetro Seca 213 e registada em cm com uma precisão de
0,1 cm. As medições foram realizadas de acordo com metodologia
internacionalmente reconhecida (21), tendo sido uniformizado como
procedimento a ausência de calçado e a manutenção da menor
roupa de corpo em uso possível (t-shirt, calções/calças). O peso,
a estatura e o IMC foram transformados em valores padronizados
(z-scores) e classificados de acordo com os critérios da Organização
Mundial da Saúde (22-24).
A avaliação da imagem corporal foi feita através da aplicação da Escala
de Silhuetas de Collins para crianças, onde é apresentando à criança
um conjunto de sete imagens que representavam ou raparigas ou
rapazes com a mesma estatura e por ordem crescente de peso (1 =
magreza; 7 = obesidade) (25). A criança deveria identificar a imagem
percecionada como atual (“imagem atual”; “Das seguintes imagens,
qual aquela que mais se parece contigo?”) e a sua “imagem desejada”
(“Destas imagens, com qual te gostarias de parecer?”).
Análise de dados
A conversão dos valores de peso, estatura e IMC para z-scores foi
feita através da extensão ao programa Microsoft Excel “lmsGrowth”
(26). A análise estatística foi realizada no programa IBM SPSS versão
25.0 para Windows. A estatística descritiva consistiu no cálculo
de frequências absolutas (n) e relativas (%) e de médias e desvios-padrão (DP). A normalidade das variáveis cardinais foi avaliada
através dos coeficientes de assimetria e de achatamento, sendo que
todas apresentavam distribuição próxima da normal; dada a baixa
amplitude da escala, as variáveis correspondentes às imagens foram
tratadas como ordinais (testes não paramétricos). Foi usado o teste t
de student para comparar médias de amostras independentes, e foram
usados os testes de Mann-Whitney e de Wilcoxon, respetivamente,
para comparar ordens médias de amostras independentes ou
emparelhadas. Utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman
(rs) para medir o grau de associação entre pares de variáveis. Rejeitou-se a hipótese nula quando o nível de significância crítico para a sua
rejeição (p) era inferior a 0,05.
RESULTADOS

Das 481 crianças cujos dados foram analisados, 251 (52,2%)
eram do sexo feminino. Frequentavam o 1.º, 2.º, 3.º e 4.º ano,
respetivamente, 112, 123, 139 e 107 crianças. Não se verificaram
diferenças significativas entre as idades das crianças do sexo feminino
e masculino, quer para a totalidade da amostra quer por ano (dados
não apresentados).
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preferida = imagem atual), sendo que mais de metade das raparigas
e mais de 40% dos rapazes indicaram como desejada uma imagem
inferior à atual.

Caraterização antropométrica
Nas Tabelas 1 e 2, apresenta-se a caraterização antropométrica da
amostra. Não se verificaram diferenças significativas entre sexos para
os z-scores de peso-para-idade, estatura-para-idade ou IMC-para-idade
(Tabela 1). A proporção total de crianças com baixo peso-para-idade
e baixa estatura-para-idade é inferior a 1% e a de crianças com baixo
IMC-para-idade é inferior a 2%; apenas 12 crianças (2,5%) se encontram
em uma ou mais destas condições. Por outro lado, a proporção de
crianças com excesso de peso (sobrepeso ou obesidade) atinge 41,0%
nas raparigas e 35,7% nos rapazes (Tabela 2).

Avaliação antropométrica e imagem corporal
Na Tabela 5, apresentam-se as associações da imagem atual, da
imagem desejada e da diferença entre as duas imagens com os
z-scores de IMC-para-idade. Valores de IMC mais elevados estão
associados a uma perceção da imagem atual também mais elevada,
bem como a uma maior discrepância entre a imagem desejada e a
atual (crianças com IMC mais elevado preferem uma imagem mais
inferior à atual), mas a uma imagem desejada inferior.
Mais de três quartos das crianças com excesso de peso indicaram
uma imagem preferida inferior à atual. Mesmo entre as crianças
normoponderais verifica-se uma elevada prevalência de insatisfação
com a imagem corporal, com cerca de 40% das raparigas e de um
quarto dos rapazes a preferir também imagens inferiores à atual e
uma em cada quatro raparigas e mais de 30% dos rapazes a indicar
uma imagem desejada superior à atual. Salienta-se ainda que cerca
de um sexto das crianças com excesso de peso indicou uma imagem
desejada igual à atual (Tabela 6).

Imagem corporal
Não foram encontradas diferenças significativas entre sexos
relativamente à imagem atual ou à imagem desejada. É de salientar que
aproximadamente uma em cada oito crianças de cada sexo indicou
como imagem desejada a primeira, que corresponde a uma situação
de magreza (Tabela 3).
A Tabela 4 mostra a relação entre a imagem indicada por cada criança
como correspondendo à sua imagem atual e a que corresponde à
que gostaria de ter (desejada). Para ambos os sexos a imagem
preferida é, em média, inferior à atual. Apenas cerca de três em cada
10 crianças estão satisfeitas com a sua imagem corporal (imagem
Tabela 1
Caraterização antropométrica
PESO-PARA-IDADE
Z-SCORES

ESTATURA-PARA-IDADE
Z-SCORES

IMC-PARA-IDADE
Z-SCORES

SEXO
FEMININO

SEXO
MASCULINO

p*

TOTAL

SEXO
FEMININO

SEXO
MASCULINO

p*

TOTAL

SEXO
FEMININO

SEXO
MASCULINO

p*

TOTAL

Média

0,71

0,59

0,300

0,65

0,25

0,30

0,630

0,28

0,73

0,56

0,164

0,65

DP

1,22

1,23

1,22

1,06

1,01

1,03

1,22

1,34

1,28

Mínimo

-2,38

-2,64

-2,64

-2,27

-2,37

-2,37

-2,35

-2,69

-2,69

Máximo

4,34

4,01

4,34

4,47

3,53

4,47

4,05

3,87

4,05

O tamanho amostral para o peso-para-idade corresponde ao número de crianças até aos 9 anos (sexo feminino: n = 222; sexo masculino: n = 202; total: n = 424).
* Diferença entre sexos

Tabela 2
Caraterização antropométrica: classificação
SEXO FEMININO

CLASSIFICAÇÃO

SEXO MASCULINO

TOTAL

n (%)

n (%)

n (%)

Baixo peso-para-idade (z < -2)

1 (0,5)

2 (1,0)

3 (0,7)

Baixa estatura-para-idade (z < -2)

2 (0,8)

2 (0,9)

4 (0,8)

Baixo IMC-para-idade (z < -2)

3 (1,2)

5 (2,2)

8 (1,7)

Normoponderabilidade (-2 ≤ z ≤ 1)

145 (57,8)

143 (62,2)

288 (59,9)

Sobrepeso (1 < z ≤ 2)

63 (25,1)

46 (20,0)

109 (22,7)

Obesidade (z > 2)

40 (15,9)

36 (15,7)

76 (15,8)

A proporção de crianças com baixo peso-para-idade foi calculado para o número de crianças com idade até aos 9 anos (sexo feminino: n = 222; sexo masculino: n = 202; total: n = 424).

Tabela 3
Imagem atual e imagem desejada
IMAGEM

Imagem
atual

Imagem
desejada

1

2

3

4

5

6

7

Sexo feminino

n (%)

15
(6,0)

19
(7,6)

35
(13,9)

99
(39,4)

71
(28,3)

11
(4,4)

1
(0,4)

Sexo masculino

n (%)

10
(4,3)

10
(4,3)

59
(25,7)

91
(39,6)

49
(21,3)

10
(4,3)

1
(0,4)

Sexo feminino

n (%)

32
(12,7)

39
(15,5)

59
(23,5)

94
(37,5)

24
(9,6)

2
(0,8)

1
(0,4)

Sexo masculino

n (%)

28
(12,2)

25
(10,9)

58
(25,2)

82
(35,7)

36
(15,7)

0
(0,0)

1
(0,4)

p*

0,158

0,182

* Diferença entre sexos
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Tabela 4

Tabela 5

Relação entre a imagem atual e a imagem desejada

Associação das imagens atual e desejada com o IMC-para-idade

SEXO FEMININO
n (%)

SEXO MASCULINO
n (%)

SEXO FEMININO
rs (p)

SEXO MASCULINO
rs (p)

Imagem preferida < atual

141 (56,2)

102 (44,3)

Imagem atual

0,480 (< 0,001)

0,479 (< 0,001)

Imagem preferida = atual

69 (27,5)

77 (33,5)

Imagem desejada

-0,127 (0,045)

-0,236 (< 0,001)

Imagem preferida > atual

41 (16,3)

51 (22,2)

p*

< 0,001

< 0,001

Imagem desejada –
imagem atual

-0,490 (< 0,001)

-0,576 (< 0,001)

* Diferença entre imagem preferida e imagem atual

Tabela 6
Associação das imagens atual e desejada com o IMC-para-idade
SEXO

Baixo IMC-para-idade
(z < -2)
Normoponderabilidade
(-2 ≤ z ≤ 1)
Excesso de peso
(z > 1)

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

IMAGEM PREFERIDA
< ATUAL

IMAGEM PREFERIDA
= ATUAL

IMAGEM PREFERIDA
> ATUAL

1 (33,3)

Feminino

n (%)

1 (33,3)

1 (33,3)

Masculino

n (%)

1 (20,0)

1 (20,0)

3 (60,0)

Feminino

n (%)

59 (40,7)

51 (35,2)

35 (24,1)

Masculino

n (%)

35 (24,5)

63 (44,1)

45 (31,5)

Feminino

n (%)

81 (78,6)

17 (16,5)

5 (4,9)

Masculino

n (%)

66 (80,5)

13 (15,9)

3 (3,7)

Este estudo permitiu caraterizar sob o ponto de vista antropométrico e
em termos de imagem corporal as/os alunas/os do 1.º ciclo do ensino
básico do MV. Apesar da limitação decorrente da não participação de
todas as crianças selecionadas, foi possível analisar os dados de mais
de três quartos destas, o que, conjugado com o tipo de amostragem,
constitui um dos pontos fortes deste estudo.
O resultado mais preocupante em termos de avaliação antropométrica
prende-se com a elevada proporção de crianças de ambos os sexos
com sobrepeso ou obesidade, cujos 38,5% superam em cerca de cinco
pontos percentuais os 33,9% registados na região norte de Portugal
em 2016 (5). Tal como noutros estudos, as raparigas apresentaram
maiores proporções quer de sobrepeso quer de obesidade (27). Por
outro lado, a prevalência de baixo peso, baixa estatura e/ou baixo
IMC para a idade é reduzida, pelo que as intervenções a esse nível
deverão ser individualizadas. Já a elevada prevalência de excesso de
peso faz com que possam ser definidas estratégias de prevenção e
intervenção mais abrangentes, nomeadamente de âmbito escolar (26).
Para avaliação da imagem corporal foi utilizada uma escala desenvolvida
e testada especificamente para crianças, apesar de não se encontrar
ainda validada especificamente para as crianças portuguesas (27).
Sete em cada dez crianças não estão satisfeitas com a sua imagem,
sendo que a maioria deseja uma inferior à atual. A insatisfação com
a imagem é mais prevalente em crianças com excesso de peso, o
que é consistente com os resultados de outros estudos (28, 29).
As raparigas apresentaram prevalência superior de insatisfação com
a imagem, consistentemente com o descrito noutros estudos. Esta
maior prevalência pode ser influenciada pela maior tendência para
modelos de magreza como padrão para o sexo feminino (27-30).
Mais rapazes preferiam uma imagem corporal superior à atual, talvez
em função do padrão de muscularidade incutido culturalmente (2830). A insatisfação com a imagem corporal pode ter repercussões em
termos de qualidade de vida no presente, mas também ser promotora
de complicações de saúde no futuro, nomeadamente perturbações
da alimentação e do comportamento alimentar, pelo que deve ser
alvo privilegiado de atenção, especialmente no intervalo de idades
das crianças estudadas (27-29).
Alguns resultados encontrados indicam que muitas crianças não têm
uma adequada perceção da sua imagem corporal, pelo que este

aspeto deve ser incluído em futuras intervenções que visem promover
uma maior satisfação com a imagem corporal. É de salientar que
não se verifica uma correspondência exata entre o estado ponderal
e a (in)satisfação com a imagem, devendo por isso ser explorada
concomitantemente a perceção de normas sociais relativamente ao
estado ponderal e à imagem corporal. Estas normas podem variar em
função de caraterísticas sociodemográficas, influência de familiares,
pares e meios de comunicação (28, 29, 31), pelo que as intervenções
devem ser específicas para os grupos-alvo.
CONCLUSÕES

Os resultados deste estudo reforçam a necessidade de políticas
alimentares e intervenções que promovam uma correta evolução
estaturo-ponderal em crianças do 1.º ciclo simultaneamente com a
promoção de uma perceção adequada da imagem corporal. Estas
ações devem ter em conta as caraterísticas pessoais e contextuais
dos indivíduos e grupos a que se destinam.
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RESUMO

INTRODUÇÃO: Na população diabética, a adesão à Dieta Mediterrânica está associada a uma redução das complicações médicas,

permitindo um melhor controlo glicémico e do peso corporal. No entanto, são escassos os estudos que avaliem se uma boa adesão
à Dieta Mediterrânica se traduz numa melhor Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde dos indivíduos diabéticos.
OBJETIVOS: Este estudo pretende estudar a associação entre a adesão à Dieta Mediterrânica e Qualidade de Vida Relacionada
com a Saúde em pacientes com diabetes tipo 2.
METODOLOGIA: Avaliou-se a Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde de 185 pacientes (103 mulheres e 82 homens) através
do preenchimento de um instrumento genérico (SF-36), e um específico para a diabetes, o Perfil de Saúde do Diabético (DHP-18).
Os participantes foram entrevistados para preenchimento de uma ferramenta de avaliação de adesão à Dieta Mediterrânica, o
PREDIMED. Para efetuar a análise estatística utilizou-se o programa SPSS. Todos os testes estatísticos foram efetuados com um
intervalo de confiança de 95%, considerando um valor de p <0,05, estatisticamente significativo.
RESULTADOS: A amostra apresenta uma elevada prevalência de obesidade (43,7%), dislipidemia (77,8%), hipertensão (87,4%), e
valores de hemoglobina glicada (77,2%) acima do recomendado, no grupo de indivíduos com fraca adesão à Dieta Mediterrânica,
comparativamente ao grupo com boa adesão. O score de adesão à Dieta Mediterrânica está significativamente associado a scores
mais elevados (p <0,05) em algumas dimensões do SF-36: saúde geral, função física, desempenho físico, assim como, na medida
sumário física.
CONCLUSÕES: As pessoas com diabetes tipo 2 têm uma melhor Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde sobretudo nas
dimensões da saúde física, se recorrerem a uma dieta baseada nos princípios da Dieta Mediterrânica. Seria importante desenvolver
programas de educação para a saúde que promovam a adoção da Dieta Mediterrânica tanto a nível individual como comunitário
entre a população diabética, como estratégia de redução de carga de doença, e prevenção ou retardamento das complicações
associadas à diabetes, que poderão originar perda de funcionalidade e/ou incapacidade física.
PALAVRAS-CHAVE

Adesão à Dieta Mediterrânica, Diabetes tipo 2, Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde
ABSTRACT

INTRODUCTION: In diabetic population, the adherence to Mediterranean Diet is associated with fewer medical complications, which
allows a better glycemic and weight control. However, there is a lack of studies that assesses if good adherence to Mediterranean
Diet results in better Health-Related Quality of Life in diabetic individuals.
OBJECTIVES: This study intends to assess the association between adherence to Mediterranean Diet and Health-Related Quality
of Life in patients with type 2 diabetes.
METHODOLOGY: We assessed Health-Related Quality of Life in 185 patients (103 women and 82 men) by filling a generic questionnaire
(SF-36) and a specific one for diabetes, the Diabetes Health Profile (DHP-18). The participants were individually interviewed to
complete an assessment tool of the adherence to Mediterranean Diet, the PREDIMED. Statistical analysis was conducted with
SPSS. All statistical tests were performed with a 95% confidence interval, considering a p-value of <0.05 statistically significant.
RESULTS: Our sample shows a higher prevalence of obesity (43.7%), dyslipidemia (77.8%), hypertension (87.4%), and glycated
hemoglobin (77.2%) over the recommendation, in the poor adherence to Mediterranean Diet group comparing to good adherence
group. The adherence to Mediterranean Diet score is significantly associated with higher scores (p <0.05) in some SF-36 dimensions:
general health, physical functioning, role functioning, as well, in the physical summary measure.
CONCLUSIONS: People with type 2 diabetes have better Health-Related Quality of Life especially in physical health dimensions by
appealing to a diet based on the principles of Mediterranean Diet. It will be important to develop health education programs that
promote the adoption of Mediterranean Diet in diabetic population at either individual and community level, as well a strategy to reduce
the disease burden, and prevent or delay diabetes-related complications that may cause loss of functionality and/or physical disability.
KEYWORDS

Adherence to Mediterranean Diet, Type 2 diabetes, Health-Related Quality of Life

20
20

ASSOCIAÇÃO ENTRE A ADESÃO À DIETA MEDITERRÂNICA E A QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES DIABÉTICOS

ACTA PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO 18 (2019) 20-24 | LICENÇA: cc-by-nc | http://dx.doi.org/10.21011/apn.2019.1804

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO® | WWW.ACTAPORTUGUESADENUTRICAO.PT | ACTAPORTUGUESADENUTRICAO@APN.ORG.PT

INTRODUÇÃO

A Dieta Mediterrânica (DMed) traduz o padrão alimentar dos países
banhados pelo Mar Mediterrânico ou que por ele são influenciados
(1). Esta dieta assenta numa base sociogeográfica, cultural e de
sustentabilidade, que privilegia a utilização de alimentos tradicionais
e da época, confecionados através de práticas culinárias simples e
frugais. Este padrão alimentar caracteriza-se por um consumo elevado
de alimentos de origem vegetal (cereais integrais, hortofrutícolas,
leguminosas, frutos oleaginosos, sementes e azeitonas) e azeite como
gordura de eleição. E, por outro lado, por um consumo moderado
de pescado, marisco, ovos, carne de aves, produtos lácteos (queijo e
iogurte) e bebidas alcoólicas (sobretudo vinho tinto para acompanhar
as refeições principais), assim como, um baixo consumo de carnes
vermelhas. Na nova pirâmide da DMed salienta-se ainda a importância
da convivialidade à volta da mesa e da prática regular de atividade física
(2). Uma boa adesão a este padrão alimentar contribui para o aumento
da longevidade, diminuição da morbilidade e mortalidade por doenças
cardiovasculares e cancro, diminuição da incidência de obesidade,
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e hipertensão, e, por conseguinte, para
uma melhor qualidade de vida (3).
A DM2 é uma patologia crónica caracterizada por uma alteração do
metabolismo dos hidratos de carbono associada à insulinorresistência
que resulta no aumento dos níveis de glicemia. Segundo os dados
epidemiológicos mais recentes, em 2015, esta condição afetava cerca
de 13,3% da população portuguesa com idades compreendidas entre
os 20 e os 79 anos (4).
A Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde (QdVRS) pode ser
definida como uma avaliação subjetiva e multidimensional que um
indivíduo faz sobre a sua própria saúde, bem-estar, e o impacto da sua
doença nas componentes físicas, psicológicas, emocionais e sociais (5,
6). Sendo a DM2 uma doença com atingimento a longo prazo de vários
órgãos e sistemas, esta apresenta implicações importantes na qualidade
de vida dos doentes, tanto pelas complicações médicas como também
pelo estigma social que a doença ainda representa (7).
Em 2016, um estudo publicado por Alcubierre et al., forneceu-nos
resultados preliminares sugestivos sobre uma possível associação
positiva entre a adesão à DMed e a qualidade de vida de doentes
com DM2 (8).
OBJETIVOS

Com este estudo pretendemos caracterizar o consumo alimentar da
amostra, segundo as recomendações da DMed; identificar o nível de
adesão à DMed da amostra; e estudar a relação entre a adesão à DMed
e a QdVRS de pacientes com DM2.
METODOLOGIA

Este é um estudo observacional e transversal. A amostra é constituída
por 185 pacientes (103 mulheres e 82 homens) com DM2 e idade
igual ou superior a 18 anos, recrutados entre os dias 29 de maio e 31
de outubro de 2018. Foram excluídos da amostra os indivíduos: com
análises bioquímicas com validade superior a três meses; imobilizados;
com histórico de internamento, acidentes, quedas ou fraturas ósseas
no último mês; e aqueles dependentes nas suas atividades diárias. Isto
serviu para controlar outros fatores que podem influenciar a QdVRS
reportada, além da adesão à DMed. Mediu-se o peso corporal dos
participantes utilizando uma balança, aplicando o protocolo constante
na Orientação da Direção-Geral da Saúde n.º 17/2013 – Avaliação
Antropométrica no Adulto (9). Para calcular o índice de massa
corporal (IMC) utilizou-se o valor da estatura contida no documento
de identificação civil de cada indivíduo, por não haver estadiómetro

disponível em todos os gabinetes de avaliação. Identificou-se o score
de adesão à DMed através da aplicação de protocolo PREDIMED
(PREvención com Dieta MEDiterránea) composto por 14 perguntas
(10). Considera-se uma boa adesão se o valor do score obtido no
inquérito for ≥ 10 pontos (11). Avaliou-se a QdVRS através da aplicação
de um instrumento de medição genérico composto por 36 perguntas
(SF-36), que permite ao entrevistado avaliar o seu estado de saúde
em oito dimensões: saúde geral (SG), desempenho físico (DF), função
física (FF), dor física (DR), desempenho emocional (DE), função social
(FS), vitalidade (VT), e saúde mental (SM). Estas dimensões podem ser
ainda agregadas de forma a obter-se as medidas sumário física (SG, DF,
FF e DR) e mental (DE, FS, VT e SM) (12). Administrou-se também um
instrumento específico para avaliar a QdVRS na população diabética,
o Perfil de Saúde do Diabético (Diabetes Health Profile - DHP-18). Ao
contrário do SF-36, nas dimensões do DHP-18 (sofrimento psicológico,
barreiras à atividade e alimentação desinibida) as pontuações são
apresentadas numa escala de orientação negativa em que quanto maior
for o valor, pior é a perceção da qualidade de vida (13). As respostas dos
questionários foram informatizadas e transformadas em escalas de 0
a 100, conforme proposto pelos autores que os validaram para uso na
população portuguesa (12-15). Todos os questionários foram aplicados
de forma indireta, através de entrevista presencial. A análise estatística
foi realizada utilizando o programa SPSS, versão 23. Previamente à
realização dos testes estatísticos os “outliers” foram removidos segundo
a aplicação do teste de Tukey. Efetuou-se uma análise descritiva das
variáveis por categoria de adesão à DMed (boa ou fraca). Analisou-se a
relação entre a adesão à DMed e as várias dimensões dos questionários
de avaliação da QdVRS, efetuando uma análise de regressão linear
simples e múltipla. Nesta última, também se incluíram no modelo os
seguintes fatores: sociodemográficos (idade, género, estado civil, nível
de escolaridade), sobre o estilo de vida (hábitos tabágicos e de atividade
física), estado nutricional (IMC – variável contínua), histórico de saúde
(dislipidemia e/ou hipertensão – variáveis dicotómicas), e bioquímicos
(hemoglobina glicada – A1c – valor de referência <7,0%). Antes da
realização da análise de regressão linear conferiu-se a normalidade
da distribuição dos resíduos, e, a sua independência pelo teste de
Durbin-Watson. A ausência de multicolinearidade foi verificada pelo
fator de inflação da variância (VIF), e a homocedasticidade pela análise
do diagrama dos resíduos. O protocolo do estudo foi aprovado pela
Comissão de Ética do Hospital Distrital de Santarém.
RESULTADOS

A idade média da amostra é de 67 ± 10 anos, a idade mínima 38
anos, e a máxima 92 anos. Foram avaliadas 103 mulheres, das quais
9 (8,7%) têm boa adesão à DMed e 94 (91,3%) têm fraca adesão;
relativamente aos homens, 9 (11,0%) têm boa adesão e 73 (89,0%)
têm fraca adesão. Há que salientar que 90,3% (n=167) dos inquiridos
têm uma fraca adesão à DMed, enquanto que, apenas 9,7% (n=18)
parecem aderir a este padrão alimentar. O IMC médio é de 26,9 ± 3,3
kg/m² e 30,0 ± 5,4 kg/m², nos grupos de boa e fraca adesão à DMed,
respetivamente. Verifica-se uma prevalência elevada de indivíduos
classificados com obesidade (43,7%) no grupo com fraca adesão à
DMed comparativamente ao grupo com boa adesão (11,1%). Já os
valores de A1c estão predominantemente acima do valor de referência
no grupo de indivíduos com fraca adesão (77,2%) quando comparado
com o grupo com boa adesão (72,2%). Para além disso, a prevalência
de dislipidemia (77,8%) e hipertensão (87,4%) é superior no grupo de
indivíduos com fraca adesão à DMed, comparativamente ao grupo
com boa adesão (Tabela 1). De acordo com os dados obtidos com o
PREDIMED, a amostra apresenta uma baixa prevalência de consumo de
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frutas (44,9%), leguminosas (31,9%), azeite (13,0%) e frutos oleaginosos
(10,8%), e, por outro lado, um consumo elevado de manteiga, margarina
ou natas (59,5%) (Tabela 2). Os pacientes com boa adesão à DMed
têm significativamente scores mais elevados (p <0,05) em algumas
dimensões do SF-36: SG, FF, DF, assim como, na medida sumário física
(SG, DF, FF e DR), mesmo depois de ajustados para a idade, género,
IMC, A1c, atividade física, hábitos tabágicos, hipertensão, dislipidemia,

nível de escolaridade e estado civil. Na dimensão da SM encontrou-se
um valor estatisticamente significativo apenas no modelo não ajustado.
Pelo contrário, uma boa adesão à DMed está associada a scores mais
baixos numa das dimensões do DHP-18 (barreiras à atividade), o que
não se verificou no modelo ajustado para outros fatores que influenciam
a qualidade de vida além da adesão à DMed (Tabela 3).

Tabela 1
Caracterização da amostra por adesão à Dieta Mediterrânica
CARACTERÍSTICA

Género

IMCa

Atividade físicaa

Hábitos tabágicos
A1cb
Dislipidemia
Hipertensão

Nível de escolaridade

Estado civil

a
b

BOA ADESÃO DMED (n=18)

CATEGORIA

FRACA ADESÃO DMED (n=167)

n

%

n

%

Homens

9

50,0

73

43,7

Mulheres

9

50,0

94

56,3

Baixo peso

0

0,0

1

0,6

Peso adequado

6

33,3

25

15,0

Pré-obesidade

10

55,6

68

40,7

Obesidade

2

11,1

73

43,7

Sedentário
(<150 minutos por semana)

17

94,4

137

82,0
18,0

Ativo
(≥150 minutos por semana)

1

5,6

30

Fumadores

4

22,2

10

6,0

Não fumadores

14

77,8

157

94,0

<7,0%

5

27,8

38

22,8

≥7,0%

13

72,2

129

77,2

Sim

13

72,2

130

77,8

Não

5

27,8

37

22,2

Sim

11

61,1

146

87,4

Não

7

38,9

21

12,6

Ensino básico ou menos

15

83,3

140

83,8

Ensino secundário

3

16,7

19

11,4

Ensino superior

0

0,0

8

4,8

Solteiro

0

0,0

10

6,0

Casado

15

83,3

114

68,2

Divorciado

1

5,6

15

9,0

Viúvo

2

11,1

28

16,8

Organização Mundial da Saúde
American Diabetes Association

A1c: Hemoglobina glicada
Adesão DMed: Adesão à Dieta Mediterrânica

IMC: Índice de Massa Corporal

Tabela 2
Descrição das questões de adesão à Dieta Mediterrânica
QUESTÕES DE ADESÃO À DIETA MEDITERRÂNICA

CRITÉRIO PARA 1 PONTO

0 PONTOS (%)

1 PONTO (%)

Sim

1,6

98,4

2. Que quantidade de azeite consome num dia (incluindo uso para fritar, temperar saladas,
refeições fora de casa, etc.)?

≥ 4 colheres de sopa

87,0

13,0

3. Quantas porções de produtos hortícolas consome por dia? (1 porção: 200 g; considere
acompanhamentos como metade de uma porção)

≥ 2 (≥ 1 se for porção em cru
ou em salada)

35,7

64,3

4. Quantas peças de fruta (incluindo sumos de fruta natural) consome por dia?

≥3

55,1

44,9

5. Quantas porções de carne vermelha, hambúrguer ou produtos cárneos (presunto, salsicha,
etc.) consome por dia? (1 porção: 100-150 g)

<1

27,6

72,4

6. Quantas porções de manteiga, margarina, ou natas consome por dia? (1 porção: 12 g)

<1

59,5

40,5

7. Quantas bebidas açucaradas ou gaseificadas bebe por dia?

<1

9,7

90,3

1. Utiliza azeite como principal gordura culinária?

8. Quantos copos de vinho bebe por semana?

≥ 7 copos

75,1

24,9

9. Quantas porções de leguminosas consome por semana? (1 porção: 150 g)

≥3

68,1

31,9

10. Quantas porções de peixe ou marisco consome por semana? (1 porção: 100-150 g de peixe
ou 4-5 unidades ou 200 g de marisco)

≥3

20,0

80,0

11. Quantas vezes por semana consome produtos de pastelaria ou doces comerciais (não
caseiros), como bolos, bolachas, biscoitos?

<3

54,1

45,9

12. Quantas porções de oleaginosas (nozes, amêndoas, incluindo amendoins) consome por
semana? (1 porção: 30 g)

≥3

89,2

10,8

13. Consome preferencialmente frango, peru ou coelho em vez de vaca, porco, hambúrguer ou
salsicha?

Sim

24,3

75,7

14. Quantas vezes por semana consome hortícolas, massa, arroz ou outros pratos
confecionados com um refogado (tomate, cebola, alho-francês ou alho e azeite)?

≥2

60,5

39,5
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Tabela 3
Associação entre o score de adesão à Dieta Mediterânica e os scores do SF-36 e DHP-18
MODELO NÃO AJUSTADO
Β (IC 95%)

MODELO AJUSTADO
VALOR-p

Β (IC 95%)

VALOR-p

SF-36
Saúde geral

2,192 (0,841; 3,542)

0,002*

2,239 (0,871; 3,607)

0,001*

Função física

3,450 (0,932; 5,969)

0,008*

3,032 (0,886; 5,177)

0,006*

Desempenho físico

3,427 (0,948; 5,906)

0,007*

3,160 (0,793; 5,527)

0,009*

Dor física

2,364 (-0,168; 4,896)

0,067

1,924 (-0,606; 4,453)

0,135

Desempenho emocional

1,136 (-1,428; 3,700)

0,383

0,789 (-1,793; 3,372)

0,547

Função social

0,044 (-2,459; 2,548)

0,972

-0,386 (-2,925; 2,153)

0,764

Vitalidade

1,324 (-0,728; 3,376)

0,205

1,253 (-0,714; 3,220)

0,210

Saúde mental

2,390 (0,206; 4,574)

0,032*

1,615 (-0,471; 3,701)

0,128

Medida sumário física

1,718 (0,754; 2,683)

0,001*

1,696 (0,789; 2,603)

<0,001*

-0,076 (-0,954; 0,803)

0,865

-0,168 (-1,094; 0,758)

0,721

Medida sumário mental
DHP-18
Sofrimento psicológico
Barreiras à atividade
Alimentação desinibida

0,110 (-0,992; 1,213)

0,844

0,147 (-0,988; 1,282)

0,799

-1,579 (-3,090; -0,069)

0,041*

-1,303 (-2,854; 0,248)

0,099

1,147 (-0,457; 2,751)

0,160

1,165 (-0,438; 2,767)

0,153

Os resultados dos modelos não ajustado e ajustado foram obtidos através da
análise de regressão linear simples e múltipla, respetivamente. No modelo ajustado
foram incluídas no modelo as seguintes covariantes: idade (anos), género (feminino
(GR) e masculino), IMC (kg/m²), A1c (%), atividade física (<150 minutos por semana
ou sedentário/a (GR) e ≥150 minutos por semana ou fisicamente ativo/a), hábitos
tabágicos (sim e não (GR)), hipertensão (sim e não (GR)), dislipidemia (sim e não (GR)),
nível de escolaridade (ensino básico ou menos (GR), ensino secundário e ensino
superior) e estado civil (solteiro/a, casado/a (GR), divorciado/a e viúvo/a).

* Um valor de p <0,05 foi considerado estatisticamente significativo
β: Coeficiente beta
A1c: Hemoglobina glicada
GR: Grupo de referência
IC: Intervalo de confiança
IMC: Índice de massa corporal

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

uma associação positiva entre a adesão à DMed e a saúde mental (a
pessoa sente-se em paz, feliz e em calma) (20). No entanto, os resultados
não foram estatisticamente significativos depois de ajustados para outros
fatores, o que também não se verificou no estudo de Pérez-Tasigchana
et al., utilizando o PREDIMED como instrumento de avaliação da adesão
à DMed (21). Por outro lado, uma boa adesão à DMed parece estar
inversamente associada às barreiras à atividade (menos limitações,
barreiras e ansiedade ligada às atividades do dia a dia) somente quando
não se controlam outras variáveis, o que revela que essa associação não
é suficientemente consistente (13). Sendo o primeiro estudo a avaliar a
relação entre a adesão à DMed e as dimensões do DHP-18, na conceção
de novos estudos seria interessante: usar o DHP-18 como instrumento de
mediação da QdVRS; e utilizar amostras de maiores dimensões e boas
bases metodológicas que permitam clarificar esta questão.
Como limitações do presente estudo podem-se enumerar as seguintes:
1 – Os participantes foram pesados em balanças diferentes devido
à disponibilidade dos gabinetes de avaliação, o que torna variável e
impossível de estimar o erro técnico de medição associado à medição do
peso corporal; 2 - Não foi aferida a estatura dos participantes por ausência
de recursos (estadiómetros) nos diferentes gabinetes de avaliação, tendo-se, por isso, utilizado o valor registado no documento de identificação civil,
o qual carece de validação; 3 – Não foram incluídos na análise estatística
outros fatores que influenciam a qualidade de vida além da adesão à
DMed, como por exemplo, a presença de outras condições patológicas
incapacitantes, ou, a ingestão energética diária dos participantes.

Os valores de adesão à DMed encontrados são semelhantes aos
descritos anteriormente na população adulta portuguesa (9,5% de boa
adesão), por Gregório et al. Os autores depararam-se também com
um baixo consumo de azeite, leguminosas, frutas e frutos oleaginosos.
Esses grupos de alimentos são os pilares fundamentais por que se rege
o padrão alimentar mediterrânico, e estão a ser omitidos da alimentação
dos portugueses (16). Neste estudo a amostra apresenta ter excesso
ponderal e valores de A1c acima do recomendado para a população
diabética (<7,0%), principalmente no grupo de indivíduos que tem uma
fraca adesão à DMed (17). Segundo os resultados da meta-análise
de Huo et al., seria importante adotar uma boa adesão a este padrão
alimentar para garantir um melhor controlo glicémico e reduzir o IMC. Os
autores explicaram estes factos referindo que a DMed caracteriza-se por
um consumo elevado de alimentos de origem vegetal com elevado teor
em fibra dietética, alimentos pobres em gorduras saturadas e colesterol,
e alimentos com teores elevados de gorduras monoinsaturadas, que
em conjunto com outros compostos anti-inflamatórios e antioxidantes
presentes nos hortícolas, frutos, cereais integrais e vinho tinto, resultam
num melhor controlo do peso corporal e do metabolismo da glucose,
e auxiliam a redução do risco cardiovascular (18).
Uma boa adesão à DMed associa-se a uma melhor QdVRS da
população diabética principalmente nas dimensões da saúde física:
SG (a pessoa acredita que a sua saúde é boa e que não vai piorar);
FF (a pessoa consegue realizar todos os tipos de atividade física,
incluindo as mais exigentes, sem limitações por motivos de saúde);
e DF (a pessoa não tem problemas na realização do trabalho ou de
outras atividades diárias em consequência da saúde física) (19). Estes
são bons indicadores do estado de saúde daqueles que aderem à Dieta
Mediterrânica, e representam um panorama favorável de bem-estar e
ausência de incapacidade física.
Na literatura científica, embora uma boa adesão à DMed tenha sido
associada a uma melhor qualidade de vida sobretudo nas dimensões
da saúde física, tal como neste estudo, outros autores encontraram ainda

CONCLUSÕES

As pessoas com DM2 têm uma melhor qualidade de vida sobretudo
nas dimensões da saúde física, se recorrerem a uma dieta baseada nos
princípios da DMed. Em oposição, os indivíduos com fraca adesão à
DMed têm piores indicadores de controlo da diabetes, pelo que será
necessário investir na divulgação dos benefícios para a saúde deste tipo
de dieta junto da comunidade em geral, e, em particular, da população
diabética.
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QUALIDADE DE VIDA EM DOENTES COM
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RESUMO

INTRODUÇÃO: A obesidade está fortemente associada à morbidade e mortalidade, no entanto é menos claro o seu impacto na
qualidade de vida relacionada com a saúde. Devido ao aumento da prevalência de excesso ponderal e suas consequências na saúde
e qualidade de vida relacionada com a saúde torna-se importante proceder à sua avaliação.
OBJETIVOS: Avaliar a qualidade de vida relacionada com a saúde antes e após intervenção nutricional para redução ponderal.
METODOLOGIA Estudo analítico longitudinal com intervenção nutricional para perda de excesso ponderal/adiposidade, numa amostra
de 39 utentes. A qualidade de vida relacionada com a saúde foi avaliada pela aplicação dos questionários SF-36v2 e EQ-5D-3L.
RESULTADOS: O peso, a massa gorda e o índice de massa corporal iniciais encontraram-se negativamente associadas a pelo menos
uma das dimensões avaliadas. No final da intervenção observou-se uma diminuição de medidas antropométricas e um aumento
significativo na qualidade de vida relacionada com a saúde. Verificou-se um aumento do índice EQ-5D-3L com a redução do peso,
de índice de massa corporal e de massa gorda.
CONCLUSÕES: A redução ponderal de apenas 4,3% numa amostra de indivíduos com índice de massa corporal médio classificado em
obesidade, embora borderline (30,6 Kg/m2), foi suficiente para se observarem alterações positivas na qualidade de vida relacionada
com a saúde.
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ABSTRACT

Recebido a 26 de outubro de 2018
Aceite a 15 de setembro de 2019

Excesso de peso, Qualidade de vida relacionada com a saúde, EQ-5D-3L e SF-36

INTRODUCTION: Obesity is strongly associated with morbidity and mortality, but the impact on health-related quality of life is less
known. Due to the increasing importance given to health-related quality of life and the higher prevalence of excess weight and its
consequences in Health, it is essential to evaluate it.
OBJECTIVE: Evaluate health-related quality of life before and after a nutritional intervention for weight/adiposity reduction.
METHODOLOGY: Longitudinal analytical study with nutritional intervention for loss of overweight, in a sample of 39 patients the healthrelated quality of life was assessed by SF-36v2 and EQ-5D-3L questionnaires.
RESULTS: Weight, fat mass and body mass index were negatively associated with at least one of the dimensions evaluated. By the
end of intervention the reduction in all anthropometric measurements was follow by significant increase in health-related quality of
life. There was an increase in the EQ-5D-3L index with weight reduction, body mass index and fat mass.
CONCLUSIONS: The weight reduction of only 4.3% in a sample of individuals with a moderate body mass index classified as obesity,
although borderline (30.6 Kg/m2), was sufficient to observe positive changes in health-related quality of life.
KEYWORDS

Overweight, Health-related quality of life, EQ-5D-3L and SF-36

INTRODUÇÃO

A obesidade é considerada uma epidemia a nível mundial,
e está fortemente associada à morbidade e mortalidade
(1). Além do impacto físico, tem um impacto relevante
na vertente psicológica e de bem-estar dos indivíduos,
podendo afetar a sua qualidade de vida (QV) (2).
No passado, as medições em saúde baseavam-se na
presença ou ausência de estados negativos de saúde,
limitações funcionais, sintomas de doença e existência de
problemas agudos e/ou crónicos (3). Atualmente incluem-se
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medidas de QV, pelo que têm sido desenvolvidos vários
instrumentos que permitem, numa definição global, avaliar
a perceção do utente sobre o seu estado de saúde.
A QV foi definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
como "a perceção do indivíduo da sua posição na vida no
contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive
e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações" (2). A qualidade de vIda relacionada com
a saúde (QVRS) é um subconjunto dos aspetos de QV
relacionados, na existência individual, com o domínio da
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saúde (3-5). São vários os instrumentos de avaliação de QVRS. De entre
estes encontra-se o questionário Short Form Health Survey 36 (SF-36)
(3), com grande potencial na utilização e o muito utilizado EQ-5D (6).
A obesidade parece estar associada a menor QVRS independentemente
da existência ou não de outras doenças crónicas (7-9). No entanto
são ainda escassos os estudos sobre o impacto da redução ponderal
na QVRS.
Devido ao aumento da prevalência de excesso ponderal e suas
consequências na saúde, torna-se pertinente avaliar a QVRS e qual
o impacto da redução ponderal.
OBJETIVOS

Foram nossos objetivos, avaliar a QVRS na perda ponderal, bem como
avaliar a QVRS em indivíduos com excesso ponderal/adiposidade; e
relacionar a recente perda ponderal/adiposidade com a QVRS.
METODOLOGIA

Tratou-se de um estudo analítico longitudinal, numa população de
indivíduos sujeitos a intervenção nutricional para perda de excesso
ponderal/adiposidade. A amostra foi constituída por 39 utentes e
selecionada por conveniência.
Para ser incluído no estudo o participante tinha de ser adulto e encontrar-se com excesso ponderal e/ou de adiposidade. Foi considerado
excesso ponderal/adiposidade a presença de pelo menos um dos
seguintes critérios:
1. Perímetro da cintura (PC) aumentado. Considerou-se aumentado
quando no género masculino PC≥94 cm e no género feminino PC≥80cm
(10). Avaliou-se com recurso a uma fita métrica não extensível Seca®
201, com capacidade até 205 cm e precisão de 0,1 cm;
2. Percentagem de massa gorda aumentada. Considerou-se
aumentada quando ≥25% no género masculino e ≥32% no género
feminino. Avaliou-se com recurso a uma balança Tanita® BC-60, com
precisão de 100 g;
3. Razão cintura/altura aumentado/a. Considerou-se aumentado
quando RCA>0,5 cm (10);
4. Excesso de peso. Considerou-se excesso de peso quando IMC≥25
Kg/m2. O IMC foi classificado segundo a OMS (10). Avaliou-se com
recurso a uma balança Tanita® BC-60, com precisão de 100 g.
Foram recolhidos dados sociodemográficos (idade e género), diretamente
questionados ao utente. Foram ainda avaliados dados de antropometria
(altura, peso) e composição corporal (% massa gorda).Os dados
antropométricos e de composição corporal foram avaliados em consulta
de acordo com as diretrizes da OMS (10) e DGS (11). Os dados relativos à
QVRS foram recolhidos com recurso aos questionários SF-36 v2 (3) e EQ-5D-3L (EuroQol-5 dimensões-3 níveis) e EQ-VAS (EuroQol-escala visual
analógica), onde valores mais elevados correspondem a melhor QVRS (6),
preenchidos em local reservado e entregues num envelope fechado. A sua
aplicação e a avaliação de medidas antropométricas realizou-se em dois
momentos: 1.º Momento: 1.ª consulta de perda ponderal/adiposidade; e
2.º Momento: 8 semanas ± 2 semanas após o 1.º momento.
A análise estatística foi realizada com o software IBM SPSS versão
24.0, utilizou-se um nível de significância p ≤ 0,05. Na caraterização
global da amostra, as variáveis numéricas são resumidas através da
média e desvio-padrão (DP) e as variáveis qualitativas através das
frequências absolutas e relativas. Para testar a normalidade das
variáveis foi utilizado o teste Shapiro-Wilk. Foi realizada uma análise
das variáveis através de testes estatísticos paramétricos e não
paramétricos, conforme adequado. No caso das variáveis numéricas,
a comparação entre os dois momentos foi efetuada através do teste
t para duas amostras emparelhadas ou teste Wilcoxon. Para avaliar a

alteração das variáveis qualitativas entre dois momentos, recorreu-se
ao Teste de Homogeneidade Marginal. Para comparar os valores das
variáveis MSF, MSM e dimensões do SF-36, EQ-5D-3L e EQ-VAS entre
as diferentes categorias de IMC, utilizou-se o teste Kruskal-Wallis. Com
vista a avaliar correlação entre os dados recolhidos utilizou-se os testes
à significância de correlação de Pearson e Spearman.
O presente estudo foi aprovado pelo Conselho Científico da Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa e pela Comissão de Ética
do Centro Hospitalar Lisboa Norte e da Comissão de Ética do
Centro Académico de Medicina de Lisboa. Todos os participantes
preencheram o Termo de Consentimento Informado, esclarecido e
livre (por escrito e em duplicado).
RESULTADOS

O tempo decorrido entre as avaliações inicial e final foi de 8 semanas±2
semanas. Verificou-se 20,4% de dropouts.
Características sociodemográficas e estado nutricional
Foram incluídos 39 participantes, 82,1% (n=32) eram do género
feminino. A idade dos participantes variou entre os 19 e 59 anos,
apresentando uma média de 39±11 anos. A altura média foi
1,65±0,08 m (1,52-1,87).
As variáveis referentes ao estado nutricional (refere-se a IMC, RCA, MG
e PC) no início e término do estudo apresentam-se em tabela (Tabela
1). Verificou-se uma redução significativa nas variáveis de peso (3,6
Kg; 4,3%), de IMC (1,3 Kg/m2; 4,4%), de MG (2,3%), de PC (7,01 cm;
6,8%) e de RCA (0,12 cm; 17,7%).
Verificou-se variação (p<0,001) na classificação nutricional no início e
o término do estudo (Tabela 2).
Tabela 1
Estado nutricional inicial e final

Peso (Kg)

INICIAL
n=39

FINAL
n=39

p

83,9 ± 17,9

80,4 ± 17,5

<0,001*

30,6±4,6

29,3±4,5

<0,001*

Índice de Massa Corporal
(Kg/m2)
Massa gorda (%)

37,4±5,4

35,1±5,8

<0,001*

Perímetro da cintura (cm)

101,81±11,35

94,75±11,38

<0,001*

Razão cintura/altura (cm)

0,61±0,07

0,58±0,07

<0,001*

Teste: Teste t* Diferença entre sexos

Tabela 2
Valores do Índice de Massa Corporal, massa gorda (%), perímetro
da cintura e razão cintura/altura
INICIAL
n=39

Índice de Massa
Corporal

Massa gorda
(%)
Perímetro da
cintura (cm)
Razão cintura/
altura (cm)

FINAL
n=39

n

%

n

%

Eutrofia

4

10,3

6

15,4%

Pré-obesidade

14

35,9

18

46,2%

Obesidade I

14

35,9

13

33,3%

Obesidade II

6

15,4

1

2,6%

Obesidade III

1

2,6

1

2,6%

Normal

2

5,1

5

12,8%

Em excesso

37

94,9

34

87,2%

Normal

3

7,7

5

13,2%

Aumentado

6

15,4

7

18,4%

Muito aumentado

30

76,9

26

68,4%

Normal

4

10,3

13

33,3%

Aumentada

35

89,7

26

66,7%
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A maioria dos utentes apresentava no início do estudo MG, PC e
RCA em excesso, tendo-se verificado no final do estudo redução no
número de utentes classificados na categoria de PC muito aumentado,
MG em excesso e RCA, no entanto apenas a última com significado
estatístico (p=0,003).
Qualidade de vida relacionada com a saúde
Do início para o final do estudo, as pontuações do EQ-5D-3L (Tabela
3) aumentaram no EQ-VAS (p<0,001) e no índice EQ-5D-3L (p=0,022).
Quanto às pontuações do SF-36 (Tabela 3) também foi observado
aumento em todas as dimensões, no entanto apenas estatisticamente
significativo nas dimensões função física (p=0,027), saúde geral
(p=0,013), vitalidade (p=0,016) e MSF (p=0,015).
Influência do estado nutricional na qualidade de vida relacionada
com a saúde
Foi observada (Tabela 4) uma correlação entre o estado nutricional e a
QVRS. Observou-se um aumento de diferentes dimensões de QVRS
do SF-36 com a redução do IMC, massa gorda, PC e RCA. Não se
verificou correlação de nenhuma variável do estado nutricional com o
EQ-VAS e com o índice EQ-5D-3L.
A QVRS avaliada pelo SF-36 foi inferior nas categorias mais elevadas de
IMC, onde os utentes classificados com excesso ponderal apresentaram
pior QVRS nas dimensões função física (96,67 vs. 91,6; p=0,036), dor
física (88,33 vs. 71,81; p=0,045) e MSF (59,10 vs. 57,52; p=0,015). Nas
dimensões de QVRS avaliadas pelo EQ-5D-3L, não houve diferença.

Tabela 3
Pontuações do EQ-VAS, índice EQ-5D-SL e dimensões SF-36
INICIAL
n=39

FINAL
n=39

p

MÉDIA

DP

MÉDIA

DP

EQ-VAS

73,7

15,9

81,4

13,0

Índice EQ-5D-3L

0,6

0,2

0,7

0,3

0,022

SF-36: Função física

83,0

16,2

98,7

14,4

0,027*

SF-36: Desempenho
físico

83,9

17,5

86,9

13,8

0,226

SF-36: Dor física

69,1

19,4

74,4

15,2

0,094

SF-36: Saúde geral

64,5

18,7

71,9

17,7

0,013*

SF-36: Vitalidade

57,3

15,8

63,6

17,4

0,016*

SF-36: Função social

75,9

20,0

78,6

18,8

0,339

SF-36: Desempenho
emocional

78,1

17,4

82,0

18,8

0,210

SF-36: Saúde mental

68,1

15,5

73,0

16,0

0,067

Medida sumária física

56,9

1,6

57,8

1,9

0,015*

Medida sumária mental

56,9

1,6

56,0

2,3

0,057

<0,001

Nota:*p<0,05
DP: Desvio-padrão
EQ-VAS: Escala analógica visual vertical de 0 a 100, sendo 100 o melhor estado de saúde
Índice EQ-5D-3L: Sistema descritivo do questionário EQ-5D-3L que varia entre 0 e 1,
sendo o 1 um perfeito estado de saúde
SF-36: Questionário Short Form 36
Teste: Teste t

Tabela 4
Associação das imagens atual e desejada com o IMC-para-idade
INICIAL
n=39

EQ-VAS
Índice EQ-5D-3L
SF-36: Função física
SF-36: Desempenho
físico
SF-36: Dor física
SF-36: Saúde geral
SF-36: Vitalidade
SF-36: Função social
SF-36: Desempenho
emocional
SF-36: Saúde mental
SF-36: MSF
SF-36: MSM

IMC
(Kg/m2)

MASSA GORDA
(%)

PC
(cm)

RCA
(cm)

IMC
(Kg/m2)

MASSA GORDA
(%)

PC
(cm)

RCA
(cm)

r

-0,106

-0,127

-0,055

0,052

-0,151

-0,177

-0,107

0,055

p

0,473

0,389

0,714

0,728

0,358

0,282

0,522

0,742

r

-0,090

0,051

-0,022

0,061

-0,090

-0,141

-0,022

0,007

p

0,538

0,727

0,885

0,679

0,587

0,391

0,895

0,969
-0,315

r

-0,394

-0,370

-0,259

-0,199

-0,378

-0,208

-0,309

p

0,005

0,009

0,076

0,176

0,019

0,211

0,063

0,058

r

0,063

0,224

-0,065

0,098

-0,137

0,035

-0,360

-0,269

p

0,665

0,122

0,659

0,506

0,414

0,832

0,029

0,107

r

-0,152

0,080

0,020

0,139

-0,443

-0,198

-0,449

-0,425

p

0,298

0,585

0,894

0,347

0,005

0,234

0,005

0,009

r

-0,136

-0,190

-0,104

-0,098

-0,027

0,032

0,030

-0,021

p

0,352

0,190

0,480

0,508

0,870

0,850

0,860

0,903

r

0,086

-0,175

-0,021

-0,054

0,036

-0,094

-0,315

-0,151

p

0,556

0,229

0,887

0,718

0,829

0,576

0,058

0,372

r

-0,066

-0,199

-0,172

-0,069

0,132

0,093

0,102

0,243

p

0,651

0,170

0,242

0,642

0,428

0,580

0,549

0,147

r

0,173

0,213

0,246

-0,383

-0,013

-0,186

0,008

0,174

p

0,234

0,142

0,093

0,007

0,938

0,263

0,960

0,302

r

0,096

0,008

0,041

0,051

0,112

0,136

-0,089

0,048

p

0,513

0,955

0,783

0,731

0,505

0,415

0,602

0,776
0,154

r

-0,295

-0,095

-0,145

-0,067

0,305

-0,321

0,307

p

0,039

0,516

0,324

0,651

0,063

0,049

0,065

0,363

r

0,192

0,011

0,065

0,122

-0,488

-0,227

-0,442

-0,513

p

0,185

0,943

0,660

0,408

0,002

0,171

0,006

0,001

Nota: *p<0,05
EQ-5D-3L que varia entre 0 e 1, sendo o 1 um perfeito
estado de saúde
EQ-VAS: Escala analógica visual vertical de 0 a 100,
sendo 100 o melhor estado de saúde

28
28

FINAL
n=39

IMC: Índice de Massa Corporal
Índice EQ-5D-3L: Sistema descritivo do questionário
MSF: Medida sumária física
MSM: Medida sumária mental
SF-36: Questionário Short Form 36

Teste: Correlação de Pearson
Teste: Teste t
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Observou-se a existência de uma correlação positiva entre o índice
EQ-5D-3L e a redução das seguintes variáveis: peso (em %, r=0,384;
p=0,016 em Kg, r=0,369;p=0,021), MG (r=0,336;p=0,036) e IMC
(r=0,380;p=0,017). Não foi observada correlação entre a redução de
peso (%, Kg), IMC, MG, PC e RCA e as pontuações do EQ-VAS, e as
dimensões MSF e MSM do SF-36.

perda ponderal, pelo que, não se pode considerar a amostra como
representativa da população com excesso ponderal, ainda assim, e
apesar do número reduzido de utentes avaliados neste estudo, foram
analisados diferentes parâmetros antropométricos, que poderão ter
influência na perceção da QVRS. Este estudo fornece informação
sobre o impacto de uma intervenção a curto prazo, na QVRS de
utentes seguidos em consulta de obesidade.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A maior prevalência de indivíduos do género feminino no nosso estudo
pode estar relacionado com o facto da prevalência de obesidade em
Portugal ser superior no género feminino (12) ou por as mulheres
apresentarem uma maior preocupação com a estética, possivelmente
recorrendo mais a consultas de tratamento para redução ponderal/
adiposidade (12, 13).
O valor médio de IMC encontrado (30,6 Kg/m 2) foi inferior ao
encontrado em estudos semelhantes (14, 15). Esta discrepância pode
estar relacionado com o facto do acompanhamento nutricional ser
realizado em clínica privada, pois utentes acompanhados no sistema
público apresentam pior estado nutricional do que no sistema privado
(16). Outro fator é a probabilidade de, no sistema público, estarem
incluídos utentes a aguardar cirurgia de obesidade, que devido ao seu
protocolo exigem um valor superior de IMC (17).
Os resultados encontrados quando estudada a QVRS entre
indivíduos em eutrofia, pré-obesidade e obesidade são semelhantes
aos verificados por outros autores, em que indivíduos com excesso
ponderal são os que apresentam piores valores de QVRS (7, 9, 18).
Embora o valor médio de redução ponderal no presente estudo
(4,3%) tenha sido inferior à reportada noutros estudos com o mesmo
período de intervenção, verificou-se uma redução significativa no peso,
IMC, MG, PC e RCA. A redução ponderal de apenas 4,3% numa
amostra de indivíduos com IMC médio classificado em obesidade,
embora borderline (30,6 Kg/m2), foi suficiente para se observarem

CONCLUSÕES

alterações positivas na QVRS, como verificado noutros estudos (18).
Com exceção da vitalidade, nenhuma dimensão mental aumentou
significativamente entre o início e o término do estudo. Este resultado é
semelhante ao observado por outros autores aquando da utilização do
SF-36, que verificaram alterações na saúde física, mas não na saúde
mental (7, 9, 18). O mesmo se verificou na utilização do EQ-5D-3L
onde existiu um aumento do EQ-VAS e do índice EQ-5D-3L, após
intervenção (15). Neste estudo, as diferenças encontradas na QVRS
do início e final são no entanto inferiores às encontradas por outros
autores, possivelmente pelo menor tempo de intervenção nutricional
(3 meses vs. 6 e 30 meses), ou porque a nossa amostra apresentava
ao início melhor estado nutricional (IMC médio bordeline de obesidade
vs. classe I e II de obesidade) (14, 15).
Quanto à influência do estado nutricional na QVRS, o presente estudo
encontrou uma relação inversa entre o IMC e a QVRS (7, 9, 15). Apesar
de SØltof at al (15) observaram uma correlação negativa entre o IMC
e a QVRS, em que utentes com IMC elevado apresentaram valores
inferiores na maioria das dimensões da QVRS, na nossa amostra tal
não foi verificado no índice EQ-5D-3L e EQ-VAS. Possivelmente pelo
facto do nosso estudo ter uma amostra reduzida e um valor médio
de IMC inferior. Quando analisada a relação da redução das variáveis
observou-se que existia um aumento da pontuação do índice EQ-5D-3L
com a redução ponderal e de MG, semelhante a outros estudos (19).
O facto de a recolha de dados ser realizada em consulta conduziu
à diminuição da amostra, devido à existência de desistências/
adiamentos das consultas. Ainda assim a percentagem de dropouts
foi semelhante ao reportado em intervenções para redução ponderal
em ambulatório (20). Os participantes eram seguidos em consulta de

hrqol/concept.htm.

Foram nossos objetivos, avaliar a QVRS na perda ponderal, bem
como avaliar a QVRS em indivíduos com excesso ponderal/
adiposidade; e relacionar a recente perda ponderal/adiposidade
com a QVRS. A redução ponderal de apenas 4,3% numa amostra
de indivíduos com IMC médio classificado em obesidade, embora
borderline (30,6 Kg/m2), foi suficiente para se observarem alterações
positivas na QVRS.
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COMUNICAÇÃO DOS PERIGOS ALIMENTARES PELA IMPRENSA ESCRITA: UM ESTUDO DE CASO PARA O MILÉNIO (2000-2017)
THE REPORTING OF FOOD HAZARDS BY DAILY PRINTED
MEDIA: A CASE STUDY FOR THE MILLENNIUM (2000-2017)
Rosa Azevedo1; Ana Sofia Mil-Homens2-4; Luís M Cunha3,4; Ana Pinto de Moura1,3*

RESUMO

Os media assumem um papel crítico na disseminação da informação sobre o risco alimentar, podendo o consumidor instruir-se sobre
a atualidade dos diferentes perigos alimentares, recorrendo nomeadamente à leitura da imprensa escrita. A presente investigação
pretendeu avaliar o modo como as notícias associadas ao risco alimentar são tratadas por um jornal diário nacional. Para o efeito,
consideraram-se os títulos das suas capas, para o período de 2000 a 2017. Recorreu-se à análise de conteúdo, procurando-se identificar categorias comuns às diferentes capas, construindo-se um formulário de recolha de informação. Das 335 capas
analisadas, confirmou-se que os perigos alimentares tiveram cobertura nas capas do jornal, representando cerca de 5% das capas
noticiadas durante o período em estudo, sendo que o tipo de perigo mais difundido foi o biológico, seguido do perigo nutricional.
Individualmente, os perigos alimentares mais abordados foram a obesidade, o vírus da gripe das aves e a BSE. Verificou-se ainda
que a BSE assumiu particular importância por ser o perigo alimentar que constituiu um maior número de manchetes. A maioria
das capas analisadas sobre perigos alimentares dizia respeito ao território português.
PALAVRAS-CHAVE

Jornal diário, Perceção do risco alimentar, Perigos alimentares
ABSTRACT

The mass media plays a critical role in the dissemination of information regarding food risk, so that the consumers can learn about
the current situation of the food hazards by reading the press. This research aims to evaluate how news related to food risk are
handled by a daily newspaper with a national coverage. For this purpose, the titles of the covers were considered for the period
from 2000 to 2017. Content analysis was used as a way to identify the same categories from the different covers, a guide was
constructed for this effect. From the 335 covers analyzed, it was confirmed that the food hazards were portrayed in the covers of
the newspaper, representing about 5% of the covers reported during the study period, and that the most widespread type of hazard
was the biological type, followed by the nutritional hazard. Individually, the most commonly reported hazards were obesity, avian
flu and BSE. It was also found that BSE was particularly important because it was the hazard that made up the biggest number of
headlines. Most of the food risk covers were related to the Portuguese territory.
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INTRODUÇÃO

Define-se tecnicamente risco alimentar, como sendo
uma função da probabilidade de um efeito nocivo para
a saúde e da gravidade desse efeito, como consequência
de um perigo (1). Deste modo, dois constituintes do risco
são identificados: i) a probabilidade de ocorrência de um
determinado perigo e ii) a magnitude das consequências
dessa mesma ocorrência. No entanto, a ponderação
destes mesmos constituintes difere do ponto de vista dos
“consumidores” e dos “especialistas”. Os especialistas
valorizam mais a probabilidade de ocorrência de um efeito
nocivo para a saúde, contrapondo com os consumidores
que tendem a ponderar muito mais a severidade das
consequências do que a probabilidade de ocorrência de

um efeito nocivo para a sua saúde (2). Em causa está o
facto das reações do consumidor face ao risco terem em
conta as suas características psicológicas e sociais (3).
No caso do contexto alimentar, esta situação é reforçada
pela complexidade do sistema agroalimentar e pelo cada
vez maior distanciamento entre a produção e o consumo
alimentar (4). Ora, na presença de uma situação de risco
alimentar, a confiança do consumidor face à compra
e ao consumo dos alimentos poderá ser posta em
causa, contribuindo para a formação de sentimentos de
angústia e de insegurança nos consumidores em relação
aquilo que comem, podendo afetar a sustentabilidade
de toda a cadeia alimentar, reforçando o paradigma de
que vivemos numa sociedade de risco (5).
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Neste contexto, os media assumem particular importância no acesso à
informação relacionada com os perigos alimentares e seus impactes (6,
7), dado que as pessoas dispõem de tempo e conhecimento limitados
e desejam ser informadas com rapidez e eficiência, recorrendo aos
media para um melhor entendimento dos acontecimentos de risco.
Por outro lado, parte desta experiência individual decorre indiretamente
pela exposição aos media (8), como é o caso das novas tecnologias
usadas no processamento alimentar, desconhecidas maioritariamente
pelo consumidor (9).
No entanto, os acontecimentos de risco também competem por espaço
mediático, na medida em que nem todos os acontecimentos de risco
são dignos de serem notícia (10). A presença de diferentes atores com
posições extremadas e dissonantes, bem como de perigos alimentares
com repercussões nefastas para a saúde das pessoas, cenários
próximos dos acontecimentos que envolvem os perigos alimentares
(11), transformam ocorrências de acontecimentos em notícias, uma vez
que são causadores de polémica e medo/receio junto das populações
(6). Por outro lado, os media, incluindo a imprensa escrita, em função
da importância que a notícia assume, recorrem a elementos visuais,
nomeadamente manchetes (título principal na capa), cor, e uso de
imagens, com vista a destacar a própria notícia.
OBJETIVOS

O presente trabalho pretendeu avaliar de que modo a imprensa escrita
diária, com particular influência na região Norte do país, comunicou,
para o período, janeiro de 2000 a dezembro de 2017, os perigos
alimentares nas suas capas.
METODOLOGIA

Recorreu-se ao Jornal de Notícias (JN) impresso, edição Nacional
(Porto), por ser um jornal diário de grande tiragem, com uma tiragem
média de 132 278 exemplares, para a década de 2000, e de 88 586
exemplares para a década de 2010 (2010-2017) (12). Entre os quatro
diários generalistas (Correio da Manhã, Diário de Notícias, Jornal de
Notícias e Público) auditados pela Associação Portuguesa para o
Controlo de Tiragem e Circulação, em 2017, o JN foi o segundo com
mais tiragens (65 014 exemplares), depois do Correio da Manhã (130
064 exemplares), sendo que o JN foi destronado do primeiro lugar,
em 2003, quando teve uma tiragem de 142 888 exemplares contra os
144 115 exemplares do Correio da Manhã (12). Por outro lado, trata-se de um jornal com uma presença geográfica de âmbito nacional e
conteúdos transversais para toda a população, não obstante a região
Norte ser a sua principal área de influência (13). Trata-se de um jornal
tradicional de informação generalista, elaborado com uma linguagem
popular e dirigido às massas (14), tornando-o, portanto, significativo
enquanto fonte de informação para a população em geral. Optou-se
ainda pelo JN por uma questão de conveniência de acesso aos dados
e recolha de informação.
Como unidade de análise, considerou-se a avaliação dos títulos
relacionados com os perigos alimentares presentes nas capas do
jornal, por considerar-se que a presença de uma notícia na capa
evidencia a relevância que é concedida à própria notícia (15). Recorreu-se à análise de conteúdo quantitativa e descritiva (16), seguindo uma
metodologia dedutiva, no sentido de fazer um levantamento das
ocorrências, em detrimento da avaliação da associação entre variáveis.
Para o efeito, construiu-se, previamente ao estudo de campo, uma
grelha de recolha de informação, tendo por base os trabalhos de
Kehagia e Chrysochou (17) e de Rowe, Frewer e Sjoberg (18), de
modo a identificar categorias comuns às diferentes capas e as suas
ocorrências. A grelha contemplou as seguintes categorias: a) Código

da notícia; b) Título na notícia; c) Subtítulo da notícia; d) Destaque
(presença de “manchete”); e) Recurso (qualquer componente não
verbal); f) Cor; g) Natureza do género alimentício; h) Alimento; i)
Tipologia do perigo alimentar; j) Perigo alimentar; e k) Território.
A classificação dos perigos alimentares identificados nas capas do
JN foi efetuada por triangulação entre os autores de acordo com a
seguinte tipologia: biológico, químico, tecnológico, nutricional, físico
e fraude alimentar (19, 21). Neste contexto, refira-se que o vírus da
gripe das aves (H5N1) foi considerado, tendo em conta as suas
consequências negativas no consumo de carne de aves (21).
A pesquisa das capas decorreu, entre 12 de janeiro a 8 de abril de 2017.
Consultaram-se manualmente exemplares do JN da edição Porto, para
as edições de janeiro de 2000 a agosto de 2002, nas instalações da
Direção de Documentação e Informação, do Porto Global Media Group.
A partir de setembro de 2002, uma vez que, desde essa data, existe uma
base de dados de fotos e textos (todas as edições), consultou-se a base
de dados, considerando as seguintes palavras-chave: comida; comer;
alimento; alimentação; risco; perigo; tóxico; intoxicação; intoxicado;
intoxicada; contaminar; contaminado; contaminada; contaminação;
gripe suína; nitrofuranos; brucelose; obesidade; anorexia; bulimia; ASAE;
vacas loucas; BSE; gripe das aves; H5N1; E. coli; Listeria; Hantavírus;
DECO; água contaminada; botulismo; epidemia; carne; bactéria; vírus;
sal em excesso; açúcar em excesso; diabetes; colesterol; alergénio;
alérgico; alérgica; OGM; transgénicos; organismos geneticamente
modificados; radioatividade; nuclear; pesticidas; toxinas; aditivos
alimentares; febre aftosa; Legionela; e Salmonela. As palavras-chave
mencionadas foram selecionadas tendo por base o estado da arte da
investigação e a grelha de recolha de informação.
Para a análise dos resultados dos títulos presentes nas capas recorreu-se à estatística descritiva, utilizando-se tabelas de frequências e
representações gráficas, procurando-se assim uma sistematização
dos resultados, através do Microsoft Office Excel®.
RESULTADOS

Consultaram-se 6 575 capas do referido periódico, sendo que se
identificaram 310 capas do JN que abordaram a temática em estudo,
através de 312 títulos, correspondendo a 4,7% do total de capas
publicadas de 2000 a 2017.
Em termos de distribuição das frequências relativas de divulgação das
capas, para o período em análise, confirma-se que a cobertura mediática
sobre os perigos alimentares foi mais intensa em 2001 e em 2006,
representando 8,8% e 8,5% do total anual das capas do JN (Figura 1).
Fazendo uma análise mais desagregada dos dados, verifica-se que
os picos de frequência de cobertura mediática, localizados para os
anos 2000, 2001, 2003, 2005 e 2006, estão associados à divulgação
mensal de perigos específicos, a saber: prião/agente da Encefalopatia
Espongiforme Bovina (BSE), em novembro de 2000; febre aftosa, em
março de 2001; nitrofuranos, em março de 2003; vírus da gripe aviária
A (H5N1), em outubro de 2005 e fevereiro de 2006; utilização de carne
de cavalo para consumo humano, em fevereiro de 2013 (Figura 1).
Globalmente, a maioria dos títulos analisados, para o período em
estudo, refere-se aos perigos biológicos (36,5%), seguidos dos perigos
nutricionais (36,2%), perigos químicos (16,6%), fraude alimentar (6,7%)
e perigos tecnológicos (1%). Os perigos físicos não foram referidos
durante este período.
Contabilizando os diferentes perigos alimentares presentes nos 312
títulos relacionados com o risco alimentar, identificaram-se 40 perigos
alimentares, com uma maior divulgação, a saber: obesidade (14,9%);
vírus da gripe das aves (13%); BSE (9,3%); e, consumo de açúcar em
excesso (9,3%).
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Em relação à origem do alimento, confirma-se que 55,8% da totalidade
dos títulos relacionados com os perigos alimentares diziam respeito a
alimentos de natureza animal, como a carne de vaca e a carne de aves;
18,9% dos títulos diziam respeito a alimentos de natureza vegetal, tais
como o açúcar e rebentos vegetais; 16,3% diziam respeito a alimentos
de natureza mineral, como a água; e 0,6% dos títulos diziam respeito a
alimentos de natureza fúngica, caso dos cogumelos (Figura 2).
Identificaram-se 67 alimentos diferentes presentes nas capas do JN,
ora identificados genericamente (ex.: “carne” e “peixe”) ora identificados

de um modo mais específico (ex.: “carne de porco”, “carne de vaca”). A
“carne de aves” foi o alimento mais mencionado, estando presente em
45 títulos das capas do JN relacionados com os perigos alimentares,
seguido da “carne de vaca” presente em 29 títulos das capas e do
“açúcar”, presente em 26 títulos das capas.
Em termos de dispersão geográfica, contabilizaram-se 18 territórios
nesta mediatização dos perigos alimentares. Portugal foi o território mais
referido, representando 82,1% dos casos, seguido da União Europeia
(UE), estando presente em 6,0% dos casos. A França e a Espanha

Figura 1
Frequência relativa (%) anual e mensal das capas relacionadas com o risco alimentar no Jornal de Notícias de 2000-2017
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Figura 2
Distribuição semestral do número de títulos relacionados com o risco alimentar presentes nas capas do Jornal de Notícias por diferentes
categorias de géneros alimentícios, durante 2000-2017
25

Número de títulos

20
15
10
5

./2

m

1º

se

2º

1º

se

m

./2

00
0
se 00
0
2º m
se ./2
m 00
./2 1
1º
se 00
2º m. 1
se /20
m 02
./2
1º
se 00
2º m. 2
se /20
1º m./ 03
se 20
m 03
./2
2º
se 00
1º m. 4
se /20
m 04
2º
./
se 200
1º m./ 5
se 20
2º m. 05
se /20
m 06
1º
./
se 200
2º m./ 6
se 20
m 07
./
1º
se 200
2º m. 7
se /20
m 08
1º
./
se 200
2º m. 8
se /20
m 09
1º
./
se 200
m
9
2º
./
se 201
1º m./ 0
se 20
2º m. 10
se /20
m 11
1º
./
se 201
2º m./ 1
se 20
m 12
./
1º
se 201
2º m. 2
se /20
m 13
1º
./
se 201
2º m. 3
se /20
m 14
1º
./
se 201
2º m./ 4
se 20
m 15
./
1º
se 201
2º m. 5
se /20
m 16
1º
./
se 201
2º m. 6
se /20
m 17
./2
01
7

0

Semestre de publicação
Número de títulos de risco alimentar

34
34

Animal

Vegetal

Mineral

Fúngico

COMUNICAÇÃO DOS PERIGOS ALIMENTARES PELA IMPRENSA ESCRITA: UM ESTUDO DE CASO PARA O MILÉNIO (2000-2017)
ACTA PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO 18 (2019) 32-37 | LICENÇA: cc-by-nc | http://dx.doi.org/10.21011/apn.2019.1806

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO® | WWW.ACTAPORTUGUESADENUTRICAO.PT | ACTAPORTUGUESADENUTRICAO@APN.ORG.PT

encontraram-se em ex-quo, com 2,1% dos casos, sendo que, em
5,4% dos casos, não foi referido qualquer território diretamente no título.
Aquando da crise “do vírus da gripe das aves” e da ocorrência de
episódios relacionados com a BSE, existiram 10 títulos presentes nas
capas do JN que abordaram dois a três territórios simultaneamente.
Em relação à utilização de elementos gráficos, verifica-se que da
totalidade das notícias sobre perigos alimentares, 21,8% (n=68 títulos)
utilizaram imagens. Destas, 48,5% dos títulos diziam respeito aos perigos
nutricionais, seguidos dos perigos biológicos (26,5%), dos perigos
químicos (17,7%) e dos perigos associados à fraude alimentar (8,8%).
Não existiram títulos referentes a perigos tecnológicos que utilizassem
imagens. Fazendo uma análise semelhante em relação à utilização das
cores, verifica-se que da totalidade das notícias sobre perigos alimentares,
43,6% (n=136 títulos) utilizaram cores. Destas, 36% diziam respeito aos
perigos biológicos, 36,8% aos perigos nutricionais, 19,9% aos perigos
químicos, 6,6% a perigos associados à fraude alimentar. Identificou-se
apenas um exemplar de perigo tecnológico que faz recurso à coloração
(0,7%). Quanto à presença de manchetes, confirma-se que da totalidade
de notícias em que existe informação sobre perigos alimentares, 29,4%
(n=92) apareceram em manchetes, sendo que as relacionadas com os
perigos biológicos foram as mais proeminentes (representando 39,1%
do total das manchetes trabalhadas), seguidas das relacionadas com
os perigos nutricionais (34,8%), perigos químicos (16,3%), e perigos
associados à fraude alimentar (9,8%). Não foram registadas nenhumas
manchetes relativas aos perigos tecnológicos.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Dos resultados do presente estudo, confirma-se a relevância dos
perigos alimentares enquanto notícia, divulgados nas capas do JN,
para o período 2000-2017, sendo que numa média anual, cerca de
4,9% dos títulos apresentados nas capas diárias do JN relacionaram-se
com os perigos alimentares. No entanto, repete-se o padrão avançado
anteriormente em relação à cobertura dos perigos alimentares (22), quer
dizer, assiste-se a uma cobertura diferenciada dos diferentes perigos
alimentares quer ao nível da sua exposição (número de notícias) quer ao
nível da sua relevância (notícias de perigos alimentares em manchetes
ou recursos a elementos gráficos).
Na realidade, para o período em estudo, a mediatização dos perigos
alimentares foi mais intensa para os perigos biológicos, seguidos dos
perigos nutricionais, químicos e fraude alimentar, contrapondo com a
escassa cobertura noticiosa dos perigos tecnológicos, e a ausência de
qualquer título que referisse perigos físicos. Neste contexto, confirma-se que os perigos biológicos, químicos e perigos relacionados
com a fraude alimentar estão associados às crises alimentares (23),
observando-se a existência de picos de frequência anual de cobertura
noticiosa relacionados com perigos alimentares específicos: BSE, em
2000 e 2001; surgimento de contaminação de aves de capoeira com
nitrofuranos, em 2001; vírus da gripe das aves, em 2005 e 2006; e
produtos preparados com carne de cavalo, em 2013, reforçando o
facto da carne de aves e da carne de vaca terem sido os alimentos mais
referidos nas capas do JN para o período em estudo.
Em relação ao destaque dado à BSE pelo JN, importa contextualizar
que, de outubro de 1998 a outubro de 2004, foi decretado, pela UE,
o embargo à exportação de animais vivos e carne a partir de Portugal,
tendo, em setembro de 2004, sido proposto pela Comissão Europeia
o fim deste embargo (24). Por outro lado, a cobertura da BSE na
imprensa escrita foi igualmente observada nos jornais britânicos, gregos
e germânicos (25, 27). Esta cobertura ocorreu particularmente após o
anúncio feito pelas autoridades britânicas, em março de 1996, de que
o aparecimento de casos de encefalopatia espongiforme bovina era

transmissível ao homem, anunciando-se uma nova e fatal variante da
doença de Creutzfeldt-Jakob (26). Estes acontecimentos provocaram
nos consumidores europeus uma crise de confiança sem precedentes
em relação à carne de bovino e aos produtos de origem bovina (28). Em
Portugal, o consumo de carne de bovino baixou de 24% para 18%, entre
1990 e 1997 (29), evidenciando o impacte e o interesse das notícias
sobre a BSE na opinião pública.
Por outro lado, a UE proibiu a utilização dos nitrofuranos para
administração em animais destinados à produção de alimentos, desde
1994, devido ao facto deste grupo de fármacos estar associado a
efeitos secundários mutagénicos e oncogénicos quando acumulados
no organismo humano (30). No entanto, em Portugal, entre 2003-2004,
foram detetados resíduos de nitrofuranos em diversas explorações
de aves (30), usados ilegalmente para prevenir, a custos reduzidos e
com grande eficácia, doenças nos animais (20). Perante esta situação
de ameaça à segurança alimentar, a produção total de animais de
capoeira registou uma redução de 12,1%, em 2003, comparativamente
a 2002 (31).
Verificou-se ainda uma mediatização da crise “da gripe das aves”
na generalidade dos jornais europeus, em particular para o período
outubro 2005 abril 2006 (32), dado coincidir com o surgimento de aves
selvagens infetadas com o vírus da gripe aviária A (H5N1) na Europa, em
particular no espaço da UE (33). Quer dizer, o surgimento destes casos
na Europa, consubstanciou a proximidade da ameaça, inicialmente
circunscritos ao continente asiático, favorecendo a mediatização do
acontecimento, já que o vírus H5N1 é particularmente virulento quer
para as aves domésticas quer para os humanos, apesar do risco de
infeção humana por este vírus ser muito baixo e da via alimentar ser
uma via de transmissão muito pouco provável ou mesmo teórica (34).
Por sua vez, a cobertura mediática da crise “da carne dos cavalos”,
decorreu da fraude detetada, em janeiro de 2013, inicialmente na Irlanda
e posteriormente experienciada em diferentes países europeus, na
comercialização de carne de cavalo como carne de bovino (alimentos
congelados como hambúrgueres de vaca e lasanha de bovino), com
indicação de uma rotulagem incorreta, levando, portanto, o consumidor
ao engano (35), facto que possibilitou o retrocesso do uso da rotulagem
alimentar pelos consumidores, contrariando assim a abordagem das
entidades ligadas à saúde, nomeadamente pela Organização Mundial
da Saúde (36), de se considerar a rotulagem alimentar, em particular
a rotulagem nutricional, enquanto elemento que pode contribuir para
uma melhor decisão de compra dos produtos alimentares (37-38).
Posteriormente foi detetada a comercialização de carne de cavalos
tratados com fenilbutazona, um anti-inflamatório utilizado como
analgésico no tratamento da dor e da febre em cavalos, mas que não
se destina à cadeia alimentar, devido ao facto da sua exposição estar
associada à anemia aplástica humana (39). Em Portugal, esta situação
levou a que a ASAE emitisse um conjunto de comunicados de imprensa
a dar conta das diligências efetuadas de modo a garantir a saúde pública
e a segurança alimentar dos consumidores (40).
O interesse da mediatização destes temas pelo JN é reforçado pela
inclusão de elementos visuais que destacam as respetivas notícias, em
particular para as notícias relacionadas com a crise “do vírus da gripe
das aves” e a ocorrência de episódios relacionados com a BSE. Ora, o
recurso a estes artefactos diferenciadores pode ser explicado através
dos seguintes critérios de seleção noticiosa (41): i) receio/medo que os
mesmos ditam (42), em particular pela perceção da falta de controlo
por parte das pessoas (3, 11), explorando-se assim as consequências
a curto, médio e longo prazo que os perigos comportam para a
coletividade, pessoas envolvidas e suas famílias, bem como na vida
dos leitores (caso da existência de vítimas mortais no caso da BSE e da
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gripe das aves); ii) conflito e infração de normas: proibição da utilização
dos nitrofuranos e de fenilbutazona na pecuária, não obstante a sua
utilização por parte de certos operados destas cadeias alimentares; iii)
atualidade do assunto (caso da fraude alimentar, com evidências de
infratores para a existência do acontecimento).
Por outro lado, constata-se que os perigos nutricionais foram abordados
pelo JN, desde o início do milénio, de uma forma periódica, destacando-se, neste contexto, a referência ao açúcar e ao sal. Na realidade, o
consumo excessivo de sal e de gorduras geram medo/ansiedade à
população portuguesa (2), tendo em conta as implicações que acarretam
para a saúde das pessoas (43), sendo que os media se interessam por
conteúdos que são atuais e familiares à audiência (44) e que podem
afetar uma elevada extensão de pessoas (45). Na realidade, embora a
Organização Mundial da Saúde recomende um consumo diário de sal
por pessoa de 5 gramas (43), o consumo médio de sal dos portugueses
situa-se nos 10,7 g/dia (46). Por outro lado, estima-se que, em 2016,
a prevalência da obesidade (IMC≥30 kg/m2) na população adulta (≥18
anos) em Portugal seja de 23,2%, e de pré-obesidade (25≤IMC<30 kg/
m2) de 39,1%, contrapondo com uma prevalência a nível mundial de
13,2% e 25,9%, respetivamente (47). De igual modo, aproximadamente
10,4% das crianças e adolescentes (5-19 anos) portugueses são obesos
(IMC>2 desvios-padrão acima da mediana) e 22,0% dos mesmos são
pré-obesos (1 desvio-padrão acima da mediana<IMC≤2 desvios-padrão
acima da mediana), contrapondo com a prevalência a nível mundial de
6,8% e 11,6%, respetivamente (47). Esta mediatização continuada dos
perigos nutricionais, consubstanciada com a inclusão no planeamento
gráfico das capas, da utilização de imagem, cor, e manchete, evidencia
o destaque dado pelo JN a estas notícias, eventualmente com o intuito
de proporcionar ao leitor reflexão sobre a melhor maneira como gerir a
saúde no seu quotidiano (48-49).
Por outro lado, de acordo com os resultados do presente estudo,
os territórios mais mencionados nos títulos presentes nas capas do
JN de 2000 a 2017 diziam essencialmente respeito a Portugal, EU
e territórios adjacentes a Portugal. É usual os media destacarem as
notícias próximas da sua área de influência, relacionadas com o seu
próprio país e países adjacentes (17), tendo em conta que nos valores
notícia incluem-se critérios como interesse nacional, acessibilidade à
fonte/local, e proximidade (45). O facto dos períodos em que foram
reportados mais territórios em simultâneo corresponderem aos períodos
de reporte da gripe das aves e da BSE pode estar relacionado com o
caso destes perigos terem afetado diferentes países em simultâneo,
interferindo globalmente nas cadeias alimentares respetivas.
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COMIDA DE RUA: CONSUMO E PERCEÇÃO
DE SALUBRIDADE EM CONSUMIDORES
PORTUGUESES

STREET FOOD: CONSUMPTION AND PERCEPTION OF
HYGIENIC STATUS IN PORTUGUESE CONSUMERS
João PM Lima1,2; Alfonsina Ortiz3; Ángela Velásquez4; Beatriz Agazzi3; Débora Cabanes5; Elka Gonzalez6; Emilia Raimondo7; Gabriela Fretes8;
Karla Cordón9; Johanna Léon10; John Velásquez11; Juan Gonzalez12; Laura Gonzalez13; Luz Arboleda11; Maria Celeste Nessier14; Marli Brasioli5;
Saby Mauricio15; Samuel Durán16; Sonia Ivankovich17; Jairo Torres18,19; Ada Rocha2,20*
RESUMO

INTRODUÇÃO: A comida de rua define-se como os alimentos e bebidas prontos a comer, preparados e/ou vendidos na rua ou similares
e esta tem-se revelado nos últimos anos uma tendência global na restauração, apesar da insegurança quanto às práticas higio
sanitárias percecionada por alguns indivíduos.
OBJETIVOS: Conhecer o perfil de consumidores de comida de rua em Portugal, o tipo de alimentos, a sua frequência de consumo
e avaliar a perceção do consumidor em relação à segurança alimentar, por comparação com os resultados obtidos em países da
América Latina.
METODOLOGIA: Foi realizado um inquérito online, integrado num estudo multicêntrico a nível ibero-americano.
RESULTADOS: Em Portugal, dos 803 inquiridos, 50,9% são indivíduos entre os 18-30 anos, e a maioria são do sexo feminino. A maioria
dos inquiridos consumiu comida de rua nos três meses anteriores ao preenchimento do inquérito. Cerca de 46% destes dizem ingeri-la
com uma periodicidade inferior a mensal. Os alimentos mais consumidos foram os gelados (89,6%), as bifanas ou pão com chouriço/
queijo/presunto (83,1%), as farturas/churros (80,3%) e os cachorros/hambúrgueres (79,8%). Os principais motivos de consumo foram
a disponibilidade (48,7%) e o sabor (30,3%). O reporte de episódios de diarreia ou vómito após o consumo de comida de rua em
Portugal apresentou um valor muito abaixo da média dos países latino-americanos. Em relação aos locais de venda de comida de
rua verifica-se que 80,2% dos inquiridos considera que os mesmos se encontram sujos ou parcialmente sujos.
CONCLUSÕES: Em Portugal, observa-se um consumo de comida de rua pouco frequente, sendo os gelados e as bifanas os alimentos
mais consumidos, e o consumo determinado predominantemente pela disponibilidade e sabor deste tipo de alimentos. Globalmente
a perceção de higiene dos consumidores portugueses é má, contudo o reporte de mau estar após a ingestão deste tipo de alimentos
foi baixo.
PALAVRAS-CHAVE

Comida de rua, Consumidor, Perceção de segurança
ABSTRACT

INTRODUCTION: Street food is defined as foods and beverages ready-to-eat prepared and / or sold on the street or similar and this
has revealed in recent years as global trend in food service, despite the insecurity regarding the hygiene practices perceived by
some individuals.
OBJECTIVES: To know the profile of street food consumers in Portugal, the type of food, its frequency of consumption and to evaluate
the consumer's perception regarding food safety, comparing to results obtained in Latin American countries.
METHODOLOGY: An online survey was conducted as part of a multicenter study at the Iberian American level.
RESULTS: In Portugal, from 803 inquired individuals, 50.9% are aged between 18 and 30 years old, and the majority are female. The
majority of respondents consumed street food in the three months before answer the questionnaire. About 46% consumed street
food less than monthly. The most consumed foods were ice cream (89.6%), bifanas or bread with cheese (83.1%), farturas / churros
(80.3%) and hot-dogs / hamburgers (79.8%). The main reasons for consumption were availability (48.7%) and taste (30.3%). The
report of vomiting and diarrhea after street food consumption in Portugal is below the average for Latin American countries. About
80.2% of respondents consider street food vendors as dirty or partially dirty.
CONCLUSIONS: In Portugal, there is a low frequency of consumption of street food, being ice cream and as bifanas the most consumed,
and consumption predominantly determined by the availability and taste of this type of food. Overall, the perception of hygiene of
Portuguese consumers is bad; however, the report of illness after eating this type of food was low.
KEYWORDS

Street food, Consumers, Safety perception
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INTRODUÇÃO

De acordo com a definição da Food and Agriculture Organization,
a comida de rua define-se como os alimentos e bebidas prontos a
comer, preparados e/ou vendidos na rua, em equipamentos móveis ou
lojas com apenas um balcão de venda (1). No ranking das cidades do
mundo onde a comida de rua é mais popular encontramos exemplos
em países da Ásia, África e América, contudo cidades europeias como
Bruxelas, Berlim, Londres e Paris assumem-se progressivamente
neste âmbito (2). A comida de rua tem-se revelado nos últimos
anos uma tendência global na restauração e na forma de fornecer
alimentos prontos a comer, vendidos na rua ou outro local público,
por vendedores ambulantes. A popularidade do consumo deste tipo
de alimentos parece estar relacionada com a urbanização e estilos de
vida na qual os consumidores tendem a procurar opções mais baratas
(3), a mobilidade dos vendedores, a conveniência da sua localização,
preços atrativos e rapidez de preparação (3-5).
Em Portugal, e de acordo com Carlos Costa, na sua visão estratégica
do restaurante do futuro, a comida de rua é uma tendência que surge
num contexto contemporâneo, informal e simples, e está alinhada
com outras, como a dos produtos gourmet e do fast-food saudável.
Acrescenta ainda que pode ser apresentada em diversos formatos
móveis, como food-trucks, carrinhas, rulotes ou bancas de comida
(6). Os espaços de venda ambulante na União Europeia (UE) devem
cumprir os requisitos da Comissão Europeia (CE), nomeadamente o
Regulamento 852/2004 (7) relativo à higiene dos alimentos; e no que
se refere ao Anexo II, cap.III) que estabelece os requisitos para os
vendedores de comida de rua. O regulamento horizontal baseia-se no
código de prática do Codex Alimentarius relativo aos princípios gerais
de higiene (8). Os vendedores de comida de rua devem respeitar as
práticas de higiene rigorosas para garantir a segurança do produto
acabado. Muitos estudos apresentam discussões sobre as práticas
higiénicas de estabelecimentos comerciais de rua localizadas em
vários países (3, 4, 8); no entanto, há uma escassez de estudos
sobre o consumo e práticas de higiene e a perceção das mesmas
em vendedores de comida ambulante na UE.
Adicionalmente, os vendedores de comida de rua devem observar e
cumprir os referenciais sobre venda ambulante em Portugal, incluindo
dos Municípios (ex. regime jurídico da venda ambulante-Decreto-Lei 122/79 e atualizações posteriores; Regulamento n.º 628/2017
Regulamento Municipal do Comércio a Retalho Não Sedentário de
Vila Nova de Gaia).
A segurança da comida de rua é afetada por vários fatores desde
a qualidade da matéria prima até às condições de manipulação e
armazenamento. A comida de rua pode encontrar-se exposta a
condições extremas, tais como a presença de insetos, roedores,
animais domésticos e poluição, especialmente em países em vias de
desenvolvimento (9). A comida de rua tem sido associada a doenças
de origem alimentar maioritariamente devido às dificuldades em
assegurar que os alimentos são preparados e vendidos em condições
higiénicas, quer em países em vias de desenvolvimento, quer em
países desenvolvidos (10, 11).
Existe uma perceção generalizada de que a comida de rua é insegura,
maioritariamente devido ao ambiente em que esta é preparada,
vendida e consumida, sendo exposta contaminação. A comida de
rua é encarada como um grande risco de saúde pública devido à falta
de infraestruturas e serviços, dificuldades no controle de um grande
número de operadores de venda ambulante, devido à sua diversidade,
mobilidade e natureza temporária, especialmente em países em vias
de desenvolvimento, como a maioria dos pertencentes à América
Latina (12).

Atendendo a que a gastronomia se tem vindo a constituir um forte
aliado ao nível do Turismo em Portugal (13), e que a comida de rua
é parte da oferta gastronómica portuguesa, é importante analisar a
perceção dos consumidores de comida de rua uma vez que esta
poderá constituir um fator a considerar pelos turistas aquando da
decisão de visitar ou re-visitar o país (14, 15).
OBJETIVOS

Conhecer o perfil de consumidores de comida de rua em Portugal, o
tipo de alimentos, a sua frequência de consumo e avaliar a perceção
do consumidor em relação à segurança alimentar, por comparação
com os resultados obtidos em países da América Latina.
METODOLOGIA

Foi realizado um inquérito online, integrado num estudo multicêntrico
a nível ibero americano. O inquérito, composto por 12 perguntas,
incluía questões sociodemográficas e de frequência de consumo de
10 alimentos e relato de sintomas de intoxicação alimentar após o
consumo destes alimentos e opinião em relação às condições de
higiene dos locais de armazenamento (ANEXO 1).
O questionário foi validado pelo método de Delphi, tendo sido ajustado
aos alimentos de consumo usual em cada país. O questionário foi
difundido online através de diversas plataformas de uso generalizado
pela população portuguesa, entre os meses de março e julho do ano
de 2016. A seleção dos participantes foi feita por conveniência, uma
vez que o questionário foi disseminado online pelos investigadores em
plataformas de acesso generalizado e livre, mas condicionadas pelo
conhecimento dos mesmos.
RESULTADOS

Perfil dos inquiridos
Em Portugal, dos 803 inquiridos, 50,9% são indivíduos entre os 18-30
anos, e a maioria são do sexo feminino (82,1%). A maioria dos inquiridos
(75,3%) têm formação superior e 70,2% habitam numa zona urbana.
61,1% dos inquiridos trabalham ou estudam em áreas relacionadas
com a saúde ou com a ciência dos alimentos.
Caracterização dos consumidores
A maioria dos inquiridos (52,2%) consumiu comida de rua ou de venda
ambulante nos três meses anteriores ao preenchimento do inquérito.
Tipo de alimentos e a frequência de consumo em Portugal
Dos que consumiram comida de rua nos três meses anteriores
ao preenchimento do inquérito, apenas 4,0% a consomem com
frequência semanal. Cerca de 46% dos consumidores de comida de
rua portugueses entrevistados dizem ingeri-la com uma periodicidade
inferior a mensal (ou seja, menos do que uma vez por mês) (Figura 1).
Em Portugal, os alimentos mais consumidos (independentemente
da frequência) foram os gelados (89,6%), as Bifanas ou Pão com
chouriço/queijo/presunto (83,1%), as farturas/churros (80,3%) e os
cachorros/hambúrgueres (79,8%).
Quando analisada a frequência de consumo verificamos que os
alimentos mais frequentemente consumidos foram os gelados (35,9%),
seguidos dos cachorros/hambúrgueres (31,2%) e das bifanas/pão
com chouriço (28,1%).
Entre os alimentos menos consumidos encontramos as sardinhas, a
fruta e os pastéis, uma vez que 74,3%, 60% e 51,3% dos consumidores
indicaram não os consumir, respetivamente (Tabela 2).
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Tabela 1

Tabela 3

Caracterização sociodemográfica dos consumidores

Atitude face a situação de mal-estar após ingestão de comida de rua

N

ATITUDES EM CASO DE MAL-ESTAR APÓS
INGESTÃO DE COMIDA DE RUA

%

Faixa etária (anos)

N

%

Procurou o médico

15

46,9
46,9

18 - 30

246

58,7

31 - 40

Automedicou-se

82

19,6

15

41 - 50

Não fez nada

60

14,3

2

6,2

51 - 60

Total

27

6,4

32

100,0

> 60

4

0,9

Masculino

78

18,6

Feminino

341

81,4

Ensino básico

6

1,4

Ensino secundário

64

15,3

Curso de especialização tecnológica

29

6,9

Curso superior (bacharelato/licenciatura)

190

45,3

Pós graduação/mestrado/doutoramento

130

31,0

Rural

119

28,4

Urbana

300

71,6

Saúde ou Ciências dos Alimentos

248

59,2

Outras

171

40,8

Motivações para o consumo de comida de rua
Os principais motivos de consumo de comida de rua foram a
disponibilidade (48,7%) e o sabor (30,3%).

Sexo

Nível de escolaridade

Consumo de comida de rua e episódios de diarreia ou vómito
Em Portugal, 7,6% dos consumidores referiram alguma vez ter
apresentado episódios de diarreia ou vómito depois de consumir
alimentos em locais de comida de rua ou venda ambulante. Dos que
referem apresentar sintomas de diarreia ou vómito após o consumo
de comida de rua, 46,9% procuraram o médico.
No que se refere à perceção dos inquiridos em relação aos locais de
venda de comida de rua ou ambulante verifica-se que 80,2% considera
que os mesmos se encontram sujos ou parcialmente sujos.

Zona habitacional

Área de trabalho/estudo

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Figura 1
Frequência do consumo de comida de rua
4 a 6 vezes por semana: 0,2%
Todos os dias: 0,2%

1 a 3 vezes por semana:
3,6%

Outro:
12,6%
2 vezes por mês:
16,7%

A cada 2 ou 3 meses:
46,3%

1 vez por mês:
20,3%

Tabela 2
Frequência de consumo por tipo de alimento
TIPO DE ALIMENTOS

FREQUÊNCIA DE CONSUMO (%)
NUNCA

OCASIONALMENTE FREQUENTEMENTE

Pastéis

51,3

40,1

8,7

Cachorro ou hambúrguer

20,2

48,6

31,2

Sardinhas

74,3

21,5

4,2

Bifana/pão com
chouriço/queijo/presunto

16,8

55,0

28,1

Tripa ou bolacha
americana

38,3

39,3

22,4

Farturas ou churros

19,7

59,4

20,9

Fruta

60,0

25,4

14,5

Doces

44,0

45,4

10,5

Crepes ou waffles

40,4

44,7

14,9

Gelados

10,4

53,7

35,9

40
40

O consumo de comida de rua ou de venda ambulante nos três meses
anteriores ao preenchimento do inquérito em Portugal apresentou um
resultado ligeiramente abaixo da média dos países latino-americanos,
onde 54% dos inquiridos consumiram alimentos de venda ambulante
num mesmo período (15).
O consumo de comida de rua em Portugal é muito inferior ao reportado
nos países da América Latina, onde 15,8% dos consumidores
indicam ingerir este tipo de alimentos, com a mesma periodicidade
(16). Relativamente às motivações para o consumo de alimentos de
comida de rua ou venda ambulante, os resultados em Portugal foram
concordantes com os encontrados nos países latino-americanos (16).
O reporte de episódios de diarreia ou vómito após o consumo de
comida de rua ou venda ambulante em Portugal apresentou um valor
muito abaixo da média dos países latino americanos, onde 18,2%
dos consumidores referiram já ter apresentado estes sintomas após a
ingestão (16). Na América Latina, apenas 26,3% dos episódios tiveram
igual acompanhamento. Nenhum dos países avaliados apresentou
uma procura de assistência médica tão significativa como Portugal (16).
Apesar do resultado ser alarmante, verifica-se que as condições de
higiene consideradas pelos inquiridos em Portugal serão melhores que
as apresentadas nos países latino-americanos, uma vez que apenas
8% dos inquiridos naqueles países consideram que os espaços de
venda se encontram limpos (16).
O baixo consumo de comida de rua em Portugal, comparativamente
com os restantes países em estudo, poderá estar relacionado com
a perceção sobre o estado higio sanitário destes locais, tal como
verificado por outros autores (17-19).
Quando questionados acerca do aspeto mais importante a melhorar
nos locais de venda ambulante de alimentos, 41,5% refiram a higiene
dos manipuladores de alimentos, 25,5% a qualidade nutricional
dos alimentos e 24,0% a higiene das instalações, o que revela uma
perceção concordante com práticas de higiene observadas em locais
de venda de comida de rua já reportados por outros autores em
estudos desenvolvidos em Paris (20), Uganda (21), Grécia, Polónia,
Tailândia e China (22), Brasil (23). Face ao consumo de comida de
rua e a sua importância crescente para o turismo, esforços adicionais
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deverão ser desenvolvidos pelas entidades reguladoras para aumentar
o grau de cumprimentos dos requisitos de higiene (24).
O período do ano em que decorreu a recolha de dados poderá ser
encarado como uma limitação, uma vez que, devido ao clima e
atividades lúdicas decorrentes do mesmo, em Portugal o consumo
de comida de rua poderá ser mais influenciado por esse fator do que
nos restantes países envolvidos no estudo multicêntrico. Também a
metodologia utilizada para a recolha de dados poderá ter conduzido a
uma amostragem enviesada com elevada percentagem de indivíduos
com elevadas habilitações académicas e constituída por jovens
adultos, bem como estudantes ou trabalhadores nas áreas da saúde
ou alimentação, por ser também a área de trabalho dos investigadores.
A recolha de dados é relativa a episódios passados, pelo que o viés da
memória e a influência de notícias ou episódios relatados por outros
indivíduos poderão ter influenciados as respostas fornecidas. Em
ambas as situações, se ressalva que a opção pela metodologia referida
se deveu à uniformização da mesma nos vários países envolvidos no
estudo multicêntrico.
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CONCLUSÕES

Em Portugal observa-se um consumo de comida de rua pouco
frequente sendo os gelados e as bifanas os alimentos mais consumidos,
sendo este determinado predominantemente pela disponibilidade e
sabor deste tipo de alimentos.
Globalmente a perceção de higiene dos consumidores portugueses
é má, contudo o reporte de mau estar após a ingestão deste tipo de
alimentos foi baixo.
As entidades locais em colaboração com a academia deverão
trabalharem conjunto para promover a melhoria das condições de
venda de comida de rua em Portugal e consequentemente melhorar a
perceção do consumidor, bem como ajustando a oferta às expectativas
do consumidor.
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ANEXO 1
QUESTIONÁRIO SOBRE CONSUMO DE ALIMENTOS
DE VENDA AMBULANTE EM PORTUGAL

Bom dia/tarde, convidamo-lo a participar no ESTUDO IBERO-AMERICANO SOBRE PERCEÇÃO DO CONSUMO DE
COMIDA DE RUA. Solicitamos que responda a este breve questionário de 12 perguntas, que não demora mais de 2
minutos a responder. Informamos que não existem respostas certas ou erradas, boas ou más, e que as suas respostas
são confidenciais e só serão utilizadas para este estudo. Solicitamos que seja sincero nas suas respostas, uma vez
que isso se refletirá na validade deste estudo. Este questionário só poderá ser respondido por maiores de 18 anos.

1. Idade*
❍❍ 18-30 anos
❍❍ 31-40 anos
❍❍ 41-50 anos
❍❍ 51-60 anos
❍❍ 61 ou mais anos
2. Sexo*
❍❍ Feminino
❍❍ Masculino
3. Selecione nível de escolaridade*
❍❍ Ensino Básico
❍❍ Ensino Secundário
❍❍ Curso de Especialização Tecnológica
❍❍ Curso Superior (bacharelato, licenciatura)
❍❍ Pós-graduação ou superior
4. Mora em:*
❍❍ Zona rural
❍❍ Zona urbana
5. Trabalha ou estuda em áreas relacionadas com a saúde ou ciência dos alimentos?*
❍❍ Sim
❍❍ Não
6. Consumiu comida de rua ou de venda ambulante nos últimos 3 meses?*
❍❍ Sim
❍❍ Não
7. Qual a frequência com que consome comida de rua ou de venda ambulante?*
❍❍ Todos os dias
❍❍ 4-6 vezes por semana
❍❍ 1-3 vezes por semana
❍❍ 2 vezes por mês
❍❍ 1 vez por mês
❍❍ A cada 2 ou 3 meses
❍❍ Outro:
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8. Quando come nestes locais, quais são os alimentos que consome com mais frequência?
FREQUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

NUNCA

Pasteis
Cachorro ou Hambúrguer
Sardinhas
Bifana ou Pão com chouriço/queijo/presunto
Tripa ou Bolacha americana
Farturas ou Churros
Fruta
Doces
Crepes ou Waffles
Gelados

9. Qual o principal motivo pelo qual consome estes alimentos? *
❍❍ Económicos ou baratos
❍❍ Falta de tempo
❍❍ Estão disponíveis em locais que frequento
❍❍ São saborosos
❍❍ Outro:
10. Alguma vez apresentou episódios de diarreia ou vómitos depois de consumir algum alimento em locais
de comida de rua ou de venda ambulante?*
❍❍ Sim
❍❍ Não
11. Quando isso aconteceu, que atitude tomou?*
❍❍ Procurou o médico
❍❍ Automedicou-se
❍❍ Outro:
12. Segundo a sua perceção a respeito de Higiene, considera que os locais de comida de rua e venda
ambulante são:*
❍❍ Sujos
❍❍ Parcialmente sujos
❍❍ Limpos
13. Quais os aspetos que gostaria de ver melhorados?
❍❍ Higiene das instalações
❍❍ Higiene dos manipuladores de alimentos
❍❍ Qualidade sensorial dos alimentos
❍❍ Qualidade nutricional dos alimentos
❍❍ Outro
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DIFFERENT APPROACHES TO DEFINE EATING
OCCASIONS AND ITS ASSOCIATIONS WITH
WEIGHT STATUS
DIFERENTES ABORDAGENS PARA DEFINIR REFEIÇÕES E A SUA
ASSOCIAÇÃO COM O PESO CORPORAL
Sofia Vilela1,2*; Carla Lopes1,2

ABSTRACT

A more holistic approach has been encouraged to explore complex issues, such as nutrition-related health outcomes, before addressing
any specific question to explain the whole. The analysis at the meal pattern level allows assessing the combined effect of food compounds
synergy and to be translated into meaningful results, such as dietary guidelines. This review describes different approaches to define
eating occasions and previous evidence on the association between meal patterns and weight status. A variety of definitions of an
eating occasion has been used in previous research, including ´time-of-day’, ‘participant-identification’, ‘food-based classification’,
and ‘neutral’. Moreover, to optimize the differentiation between a main meal and a snack more than one criterion should be used. The
inconsistency in definitions of eating occasions might impact the associations with health outcomes, namely body weight, and hamper
data interpretation and comparison between studies.
KEYWORDS

Eating frequency, Holistic approach, Meal patterns, Obesity
RESUMO

Ao abordar problemas de saúde relacionados com alimentação, uma abordagem mais holística tem sido encorajada, antes de
abordar qualquer questão específica para explicar o todo. A análise ao nível de padrões de refeição permite avaliar o efeito combinado
da sinergia de diferentes alimentos e ser traduzida em resultados significativos, como recomendações alimentares. Esta revisão
pretende descrever diferentes abordagens para definir refeições e evidência prévia sobre a associação entre o padrão da refeição e
peso corporal. Uma variedade de definições do que constitui uma refeição tem sido usada em investigações anteriores, incluindo a
'hora do dia', 'identificação pelo participante', 'classificação baseada no alimento' e 'neutra'. Além disso, para otimizar a diferenciação
entre uma refeição principal e um lanche (snack), mais de um critério deverá ser usado. A inconsistência nas definições do que
constitui uma refeição, pode influenciar as suas associações com o peso corporal e dificultar a interpretação dos resultados e a
comparação entre diferentes estudos.
PALAVRAS-CHAVE

Número de refeições, Perspetiva/abordagem holística, Padrão da refeição, Obesidade
INTRODUCTION

In the past decades, a reductionist approach has
dominated nutrition research, with the focus on individual
dietary constituents, such as essential nutrients, and
their relationship with specific physiologic effects (1,
2). This reductionist paradigm consists of explaining a
complex phenomenon by studying their separate entities’
functional properties (3). This approach has led to a
better understanding of how nutrients, or other bioactive
compounds, affect human metabolism. For instance, the
discovery of the role of vitamins had a huge impact on
people’s health, especially in developing countries where
hypovitaminosis is prevalent (4). However, the increasing
prevalence of diet-related chronic diseases, such as obesity
and cardiovascular disease worldwide (5, 6) has pushed
forward researchers to explore new ways to disentangle
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these phenomena, with real improvements in the public
health. So recently, researchers have been encouraged
to explore complex issues through a holistic view before
addressing any specific question to explain the whole. In that
way, strategies such as assessing dietary patterns rather
than isolated food compounds or nutrients, or evaluating
different dimensions of eating habits (e.g. diet quality and
meal patterns) are encouraged. Moreover, the examination
of food combination at the meal level provides an interesting
approach, following this point of view, by expressing
cumulative and interaction effects of foods and nutrients,
overcoming the limitations of the study of nutrients or
isolated foods. This review will explore different classification
systems to define an eating occasion, and how this might
influence the association between eating frequency and
health outcomes, taking as an example the weight status.
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Meal patterns: definition of an eating occasion
A lack of public health recommendations on eating frequency or
temporal distribution of meals is common at European level, especially
in young populations (7). Eating behaviours can influence the diet
quality and health outcomes, being the ‘skipping breakfast’ the most
reported eating behaviour associated with a worse diet quality (8, 9)
and with poor cardiometabolic health outcomes, including a higher
body mass index (BMI) (10, 11). Nevertheless, evidence for other
types of eating behaviours, such as eating frequency, has been less
consistent (12). One explanation is the inconsistency in definitions
of eating behaviour, which might hamper data interpretation and
comparison between studies (12). Accordingly, differences in the
characterization of eating behaviours, namely those related to meal
patterns, may affect the direction and magnitude of the association
between diet and health outcomes (13).
The terms ‘eating occasion’ (EO) or ‘eating event’ are usually used
to describe any occasion where food or drink is consumed, and
thus includes all meal types. However, there is no consensus on a
universal definition of what constitutes an EO and how to differentiate
main meals from snacks (14). This differentiation requires attention,
as people tend to give a different perception to an EO, which in
turn could influence significantly their dietary intake. Experimental
studies showed that adults who define a particular EO as a main
meal, based on some eating cues (i.e. use of dishes and utensils and
being seated at a table), may reduce caloric intake later in that day
(15). In an intervention study, undergraduate students reported feeling
less satiated by a snack than a meal, even when the two EO were
isocaloric (16). These peculiarities highlight that simply the label of an
EO, by the individual, as meal or snack may influence food choice,
satiety, and daily energy intake (17). Hence, researchers have advised
to avoid the word ‘snack’ when collecting information on individuals’
eating patterns and to simply ask participants, for example, to record
meals and food and drinks consumed between meals (17). A variety
of approach has been described in the literature to define an EO,
main meals and snacks, namely time-of-day, participant-identiﬁed,
food-based classiﬁcation (FBC) and neutral (13). Each classification
system has its own strengths and limitations, and can potentially
influence the outcome and interpretation of results. These definitions
are discussed below and summarized in Table 1.
Time-of-day
This approaches defines meals based on the time-of-day in which
food or drinks were consumed. The main meal may be defined as
the largest EO (e.g. the highest percentage of energy) occurring
between specific time intervals, while smaller EOs and any EOs
occurring outside these intervals are considered as snacks. While

this approach is easy to apply and understand, it does not capture
meals eaten at unusual times, such as among shift workers and it
requires a measure of time of eating. In addition, a bias towards
traditional eating patterns might occur, as these time frames might
be influenced by local or cultural factors, limiting comparison across
different countries or cultural groups. Moreover, a definition of meals
based on time might become more complex on weekend days or
during holidays periods (13).
Neutral
The neutral approach defines an EO as any occasion when foods
or drinks are consumed. The advantage of this definition is that it
can be standardized and results are more comparable over time
and across studies. Additional criteria have been used to define EO
using the neutral definition, such as the time intervals between EO
(e.g. 15min), a minimum of energy per EO (e.g. 210 kJ/50 Kcal) and
whether beverage-only EO are included or not. Noteworthy, these
criteria have also been used in other definitions, namely the time-ofday and participated-identified, in order to define a separate meal and/
or snack (13). A mixed approach, using both neutral and time-of-day
approaches, was previously used to define EO among 4 and 7-yearold Portuguese children. Using data from 3-day food diaries, EO was
defined as any occasion when food or drink was consumed with 30
min apart and provided a minimum of 210kJ (50 kcal) of energy (neutral
approach) (18). Afterwards, a time-of-day approach was used to define
a ‘main meal’ and a ‘snack’ event. The main meal was defined as
the EO providing more energy content between 6 am and 9.30 am
(breakfast), between 11 am and 2.30 pm (lunch) and between 7 and
9.30 pm (dinner). All other eating occasions were considered snacks
events. One of the limitations of using a time-of-day approach is that it
does not capture unusual time of feeding, such as among shift workers,
however, as the authors had evaluated eating frequency of young
children, a more typical pattern of feeding is likely to occur.
Participant-identiﬁed
This definition implicates that participants are asked to report their
own EO, distinguishing between main meals and snacks, usually
using a list of pre-specified meal labels (e.g. breakfast, lunch, dinner,
or snacks). This approach avoids the use of a complex criterion to
classify main meals and snacks; however, the definition cannot be
standardized due to participant’s subjectivity (13). This definition
relies on an individual’s perception of a meal or snack which might
vary, depending on using the terms ‘a snack’, ‘snacks foods’ or
‘snacking’ (17). Moreover, the researcher must decide how to treat
the EOs that are not clearly defined as a main meal or a snack by
the participant and whether EOs occurring close in time should

Table 1
Summary of different approaches used to define eating occasions (EO)
APPROACH

DEFINITION

ADVANTAGES

LIMITATIONS

Time-of-day

Based on time intervals during which EO occur

Easy to apply and understand. Focus on ‘when’
foods are consumed

Bias towards traditional eating patterns. Not
apply to individuals with varied meal times (e.g.
shift workers)

Participant-identified

Participant report their own EO, using a list of
pre-specified meal labels

Avoids the use of a complex ‘a priori’ deﬁnition
of different EO (e.g. meals and snacks)

Deﬁnition is not standardized (participants’
subjectivity). Might occur researcher bias

Food-based
classification

Foods are categorized into food categories
based on their nutritional profile. The
combinations determine the type of EO

Provides information on both qualitative and
quantitative aspects of the patterning of eating
events

Complex categorization system. Differences in
classiﬁcation criteria of meals and snacks may
limit comparison across studies

Neutral

A neutral term (e.g. ‘eating event’) is used to
collect meal pattern data

Standardized and consistent. Findings may be
more comparable over time and across studies

Loss of qualitative information about
individuals’ perceptions of what constitutes
a meal/snack. Need to add additional criteria
(e.g. minimum-energy criterion)
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be combined using additional time criteria. Using national data
from Portuguese 3-9-year-old children, the ‘participant-identified’
approach was used to define an EO (19). The main caregiver had
identified 12 predefined food consumption occasions (ranging from
‘before breakfast’ to ‘during evening/at night’). All EO reported in
the food diaries were considered as separated intake occasions if
the time of eating was different from another EO and providing at
least 210kJ (50 kcal) of energy. However, the differentiation between
‘main meal’ and ‘snacks’ events was performed a posteriori by the
researchers: the main meals were defined as breakfast, lunch or
dinner (respondents could only select one of each) and all the other
eating occasions were classified as snacks. With this methodological
decision, the authors were able to overcome some limitations of the
‘participant-identified’ approach, such as participants’ subjectivity
of what constitutes a main meal and what constitutes a snack.
Food-based classification (FBC)
In this approach, foods are categorized into food categories based on
their nutritional profile. The type of EO, ranging from a complete meal
(high nutrient density) to a low–quality snack (low nutrient density), is
based on food category combinations. Another variation of the FBC is to
distinguish main meals and snacks based on core and non-core foods.
This classification was first used by Lennernãs & Andersson (20) and
was based on seven food categories that included food items of similar
nutrient characteristics within each category. Taking into consideration
the combination of food categories each EO was categorized as any
four types of main meals (e.g. complete meal, less balanced meal or
vegetarian meal) or four types of snacks (eg. High-quality snacks). An
EO was considered as a “meal” if had included more food categories
for high nutrient density (e.g. meat and meat products, fish, vegetables,
legumes, fruit and dairy) than a snack. In a practical example, an EO
including only chocolate would be considered “low-quality snack”, but
an EO including both an apple and chocolate would be considered
“Mixed-quality snacks”. This approach intended to encompass both
qualitative and quantitative aspects of meal patterns, however, due to
its complex categorization is use is limited. Additionally, differences in
criteria to classify meals and snacks (e.g. nutrient profiles vs. energy
density of foods) may limit comparison across studies and generalizability
of this classification (13).
A previous research (21) has examined the influence of eight different
definitions of EO on the characterization of eating patterns among
adults and the extent to which they predict the proportion of variance
in the total energy intake. It was the neutral definition, with a 15-min
time interval plus a 210 kJ (50 Kcal) energy criterion, which best
predicted the variance in total energy intake. One of the advantages
of using this definition is that it can be standardized and comparable
over time and across different studies (13). Overall, the study showed
that different approaches to the definition of EOs affect how eating
patterns are characterized (21). Nevertheless, even in the absence
of a universal definition, a clear description of what is considered
to constitute an EO should always be provided in manuscripts
investigating the topic of EO (22).
Meal patterns and obesity
Research at the ‘meal’ level has shown that specific meal
characteristics, such as the nutrient composition, eating frequency
or regularity of meals, could influence adverse outcomes in health,
such as obesity, insulin resistance, and metabolic syndrome,
independently of other risk factors (23-29). Most of the studies have
focused particularly on the topic of eating frequency (26-35). In that
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way, increased eating frequency might actually lead to a higher
exposure to energy-dense foods, such as fast food and soft drinks,
and large-portion-size foods, resulting in an increased hunger, excess
energy intake, and ultimately unhealthy body weight gain (30-32).
Nevertheless, some studies among adults showed that a greater meal
frequency is associated with a healthier weight status (33, 34). Indeed,
a recent systematic review of 31 observational studies among adults
(30), found fourteen studies that reported an inverse association
between eating frequency and body weight or body composition,
and seven studies reporting a positive association. Although in men,
a potential protective effect was consistently described, the authors
concluded that there was not enough evidence for establishing a clear
association between eating frequency and body weight in adults. A
previously meta-analysis (35) found an overall inverse association
between eating frequency and the likelihood of being overweight
or obese in children and adolescents. However, when stratified by
sex, the effect remained significant only in boys. The presence of
publication bias and heterogeneity of studies might in part explain
these differences, and further research was advised. More recently,
in centrally obese children, eating frequency was associated with a
higher BMI and no association was found between physical activity
level and eating frequency (36). Among very young children, using a
longitudinal approach, the daily eating frequency was not associated
with the current or subsequent change in BMI (37). The authors
justified, in part, these null associations due to a potential improvement
of internal energy self-regulation by young children, in comparison
with older children (37). Among healthy weight children aged 9-10
years, increased eating frequency was positively associated with
higher levels of physical activity and improved composition of snacks
and breakfast in terms of F&V, fat, fiber and carbohydrates (36). It was
previously described that eating frequency is somewhat stable during
childhood as a moderate correlation between the number of EO at
4 and 7 years of age was found (18). Also, using a robust definition
of EO, a lower daily eating frequency was associated with increased
odds of being overweight or obese in a national representative sample
of Portuguese children (19).
Overall, the results between eating frequency and weight status
should be interpreted with caution due to potential methodological
limitations associated with the different studies. Besides the difficulty
in interpretation of previous research related to the fact that there is
no universal definition about what constitutes an EO, main meals or
a snack, assessment of eating frequency has often been based on
self-reported questionnaires (38-44), while just a few have assessed
eating frequency using information on actual dietary habits (using
e.g. food diaries or 24h recall) (18, 36, 37, 45). Another issue is the
potential for underreporting by obese or overweight individuals (46,
47) that might confound the association between eating frequency
and adiposity.
CONCLUSIONS

To optimize the definition of a main meal or a snack more than one
criterion should be used. This would allow avoiding ambiguities about
what constitutes a main meal and what constitutes a snack. The
collection of the time of consumption, as well as the identification of
the eating occasion by the participant, seems to be a recommended
strategy to study the impact of specific meal patterns on health
outcomes. A more consistent approach to the definition of EO will
facilitate appropriate interpretation of present and future research,
improving the knowledge of the role of eating frequency on health.
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A L I M E N TAÇ ÃO V E G E TA R I A N A N A
CRIANÇA E NO ADOLESCENTE
VEGETARIAN FOOD IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
Daniela Silva Martins1*; Ana Faria1; Helena Loureiro1

RESUMO

Os comportamentos alimentares têm vindo a alterar-se ao longo dos anos, tendo-se verificado um maior interesse pelo padrão
alimentar vegetariano, por parte de adultos mas também de crianças e adolescentes.
O objetivo deste artigo é identificar os motivos que provocam uma adesão ao padrão alimentar vegetariano e identificar os efeitos
sobre a saúde deste padrão alimentar nas crianças e adolescentes.
Alguns dos motivos que podem levar as crianças e adolescentes a adotarem por um padrão alimentar vegetariano podem ser por
questões de saúde, ambientais, religiosas ou éticas.
O padrão alimentar em questão apresenta alguns benefícios para a saúde, nomeadamente na prevenção de doenças como a
obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e cancro.
Por fim, o padrão alimentar vegetariano, se for corretamente planeado, pode fornecer as necessidades nutricionais de crianças e
adolescentes. Contudo, se não for bem planeado pode originar défices nutricionais, comprometendo o crescimento e desenvolvimento
adequados nestas faixas etárias.
PALAVRAS-CHAVE

Adolescentes, Crianças, Dieta vegetariana, Saúde
ABSTRACT

Eating behaviors have been changing over the years and there has been a greater interest in the vegetarian dietary pattern by adults
but also by children and adolescents.
The aim of this paper is to identify the reasons for adhering to the vegetarian dietary pattern and to identify the health effects of this
dietary pattern on children and adolescents.
Some of the reasons that may lead children and adolescents to adopt a vegetarian dietary pattern may be for health, environmental,
religious or ethical reasons.
The dietary pattern in question has some health benefits including the prevention of diseases such as obesity, cardiovascular
disease, type 2 diabetes and cancer.
Finally, the vegetarian dietary pattern, if properly planned, can provide the nutritional needs of children and adolescents. However,
if not well planned can lead to nutritional deficits, compromising proper growth and development in these age groups.
KEYWORDS

Adolescents, Children, Vegetarian diet, Health
INTRODUÇÃO

O padrão alimentar vegetariano, é um padrão de
consumo alimentar, também designado por “alimentação
vegetariana” ou “dieta vegetariana” (1) que tem vindo a
ganhar popularidade em todo o mundo (2), bem como
em Portugal (3). Apesar de não existirem muitos dados
(4), supõe-se que esteja a aumentar a prevalência de
bebés, crianças e adolescentes que praticam este tipo
de alimentação (5, 6).
De acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira (7) ”é
considerado vegetariano todo aquele que exclui da sua
alimentação todos os tipos de carne, aves, peixes e seus
derivados, podendo ou não utilizar laticínios ou ovos.”

50
50

O padrão alimentar vegetariano pode classificar-se
em ovolactovegetariano (exclui a carne e o pescado e
permite ovos e laticínios) (5, 7-9), lactovegetariano (exclui
a carne, pescado e ovos e permite os laticínios) (5, 7-9),
ovovegetariano (exclui carne, pescado e laticínios e
permite o consumo de ovos) (5, 7-9), vegetariano estrito
(exclui todos os alimentos de origem animal (incluindo,
por ex.: mel, gelatina, banha, insetos, albumina, caseína,
corante E120)) e vegan (exclui todos os alimentos de
origem animal e todos os produtos que os contenham,
nomeadamente vestuário, adornos, produtos testados em
animais e condena a utilização de animais como forma de
entretenimento) (1, 5, 7).
ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE
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Os principais constituintes de um padrão alimentar vegetariano são
a fruta, os hortícolas, os cereais e tubérculos, as leguminosas, os
frutos gordos e as sementes, de preferência produzidos localmente,
da época e minimamente processados (5).
A Academia Americana de Nutrição e Dietética (8) considera que
“dietas vegetarianas adequadamente planeadas, incluindo as vegan,
são saudáveis, nutricionalmente adequadas e podem fornecer
benefícios à saúde na prevenção e tratamento de certas doenças.
São apropriadas para todas as etapas do ciclo de vida, incluindo
gravidez, lactação, infância, adolescência, idade adulta e para atletas.”
Contudo, a Associação Alemã de Nutrição (4) não recomenda uma
dieta vegan na infância e adolescência devido ao maior risco de défices
nutricionais.
Motivos que levam à adesão a um padrão alimentar vegetariano
Desde a Antiguidade Clássica que se conhecem e seguem padrões
alimentares vegetarianos, essencialmente por questões filosóficas,
religiosas e de saúde (1). Os motivos que levam à adesão a um padrão
alimentar vegetariano são diversos nomeadamente:
1. Éticos e filosóficos – Quando os indivíduos decidem evitar comer
carne por acreditarem que o ato de a comerem é errado, por terem a
noção de que os animais são seres sencientes. Os animais não deviam
ser criados e abatidos com o propósito de serem utilizados para fins
alimentares, de cosmética e vestuário (7, 10).
2. Saúde – Uma alimentação vegetariana apresenta alguns benefícios
para a saúde, nomeadamente na diminuição do risco de diabetes
tipo 2 (1, 6, 8, 9), doenças cardiovasculares (1, 6, 9), hipertensão (1,
6, 8), hiperlipidemia (1, 6), obesidade (1, 8, 11, 12), cancro da mama
(9), cancro do cólon (9), doenças da vesícula biliar (9), aumento da
longevidade (1) e apresentam um perfil mais favorável de adipocinas
anti-inflamatórias (6).
3. Ambientais – De acordo com a Sociedade de Educação e
Comportamento Nutricional Americana (11) as tendências ambientais
atuais (ex.: alterações climáticas, perda de biodiversidade, escassez
de água) ameaçam a segurança alimentar a longo prazo, e em parte,
são causadas pelas escolhas alimentares e práticas agrícolas atuais.
O impacto ambiental pode ser diminuído reduzindo o consumo de
alimentos de origem animal e aumentando o consumo de alimentos
de origem vegetal (11).
A produção dos alimentos que integram a alimentação vegetariana
utiliza menos recursos de água, combustíveis fósseis, pesticidas e
fertilizantes, comparada com uma alimentação omnívora (8).
De acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura (13)
“Dietas sustentáveis são aquelas com baixo impacto ambiental que
contribuem para a segurança alimentar e nutricional, para a saúde
e vida das gerações presentes e futuras. As dietas sustentáveis
protegem e respeitam a biodiversidade e os ecossistemas, são
culturalmente aceitáveis, disponíveis, economicamente justas e
acessíveis, nutricionalmente adequadas, seguras e saudáveis,
enquanto contribuem para otimizar os recursos naturais e humanos”.
Deste modo podemos considerar que o padrão alimentar vegetariano
apresenta efeitos favoráveis na sustentabilidade ambiental (8).
4. Familiares – Por vezes as crianças e adolescentes, assim como a
população adulta são influenciadas a adotar este tipo de alimentação
por familiares (7) ou influenciadores nas redes sociais.
5. Religiosos – Algumas religiões como a Igreja Adventista do Sétimo
Dia, o Espiritismo, o Hinduísmo, o Budismo, entre outras, recomendam
a adoção de um padrão alimentar vegetariano (7).
6. Sociopolíticos – Quando os indivíduos decidem evitar a carne por
questões de segurança alimentar e de justiça social (10), no sentido

de haver alimento disponível para todas as pessoas.
7. Paladar – Pode haver recusa do consumo de carne por não
aceitação do paladar (7). De acordo com Ramalho C. e col. (14), no
seu estudo sobre neofobia alimentar em crianças dos 6 aos 12 anos,
os novos alimentos com menor intenção de serem experimentados
eram sobretudo de origem animal.
Benefícios para a saúde de um padrão alimentar vegetariano
A evidência científica sobre os benefícios do padrão alimentar
vegetariano tem vindo a aumentar nos últimos anos, nomeadamente
na prevenção de algumas doenças crónicas que afetam a nossa
sociedade (3). Um padrão alimentar vegetariano adequado na infância
pode reduzir os riscos de algumas doenças crónicas na idade adulta
(5), nomeadamente:
1. Obesidade – A obesidade infantil é um problema de saúde pública
do século XXI (15), que tem vindo a aumentar em áreas urbanizadas
de países em desenvolvimento (12), e está associada a uma maior
morte prematura e incapacidade na idade adulta (12,15).
As principais consequências do sobrepeso e obesidade infantil para
a saúde, que geralmente aparecem na idade adulta, são doenças
cardiovasculares, diabetes, distúrbios músculo-esqueléticos e certos
tipos de cancro (endométrio, mama e cólon) (15).
Alguns estudos referem que as dietas vegetarianas estão associadas
a um menor Índice de Massa Corporal (IMC) e menor prevalência de
obesidade em adultos e crianças (8, 12). Em comparação com crianças
não vegetarianas, as vegetarianas são mais magras e a diferença de
IMC aumenta durante a adolescência (12). Um estudo realizado em
crianças e adolescentes adventistas com idades entre os 7 e os 18
anos, classificadas como vegetarianas, observou que as crianças
vegetarianas eram mais altas que os colegas omnívoros (12). Contudo,
numa pesquisa longitudinal realizada em crianças e adolescentes
adventistas e omnívoros entre os 6 e os 18 anos, observou-se que
as meninas pré-púberes adventistas eram mais baixas, e que, nas
meninas omnívoras o início do surto de crescimento puberal ocorreu
um ano antes, o que sugere que as meninas adventistas vegetarianas
apresentam um atraso no início da maturação puberal, o que pode
reduzir o risco de desenvolver cancro da mama (12). Um estudo realizado
em adolescentes adventistas que frequentavam o ensino secundário
mostrou que os estudantes com uma alimentação predominantemente
vegetariana tinham menores valores de IMC, circunferência da cintura,
relação colesterol total e colesterol HDL e concentração do colesterol
LDL, em comparação com os estudantes omnívoros (12). As dietas à
base de plantas apresentam uma baixa densidade energética (4, 12),
e um elevado teor de hidratos de carbono complexos, fibra e água que
aumentam a saciedade e o gasto energético em repouso (12).
Sabaté e Wen (12) relataram que os alimentos de origem animal (carne,
laticínios e ovos) estão associados a um aumento do risco de excesso
de peso, enquanto os alimentos de origem vegetal são protetores
(cereais, hortícolas, nozes) ou não apresentam associação (fruta,
hortícolas e produtos de proteína vegetal). Os autores descreveram
que as diferenças observadas no IMC entre vegetarianos e não
vegetarianos podem ser explicadas pelo consumo de carne (rica em
ácidos gordos saturados e com maior densidade calórica), por fatores
de estilo de vida (ex.: tabagismo, atividade física e nível de educação)
e por uma maior ingestão e/ou variedade de hortofrutícolas. Deste
modo, um padrão alimentar vegetariano pode ser importante na
prevenção primária de excesso de peso e obesidade (12). A ingestão
alimentar elevada de proteína, principalmente de origem animal, está
positivamente associada ao IMC (12) e é um fator que predispõe para
o excesso de peso e obesidade em crianças (6, 12).
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2. Estado de inflamação – Ambroszkiewicz e col. (6) descreveram
que um padrão alimentar ovolactovegetariano, quando bem planeado
pode afetar beneficamente o perfil de adipocinas e pode ter um efeito
protetor sobre o estado inflamatório em crianças pré-púberes com
idades entre os 5 e os 10 anos, comparativamente a uma dieta
omnívora tradicional. As adipocinas secretadas pelo tecido adiposo,
estão envolvidas de maneira autócrina e parácrina na regulação do
gasto de energia, na sensibilidade à insulina, no metabolismo de
glicose e lipídico, na função endotelial e no estado inflamatório (6).
Entre as adipocinas, a leptina, a resistina e a visfatina, foram descritas
como marcadores positivamente relacionados com o peso corporal, a
massa gorda, a resistência à insulina e propriedades pró-inflamatórias
(6). No estudo realizado por Ambroszkiewicz e col. (6) observou-se que
os níveis da adipocina leptina eram menores nas crianças vegetarianas
em comparação com as omnívoras. A desregulação da síntese de
adipocinas pode alterar a homeostase e levar a condições patológicas
(6). De acordo com alguns autores, os principais compostos bioativos
associados às propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes são os
polifenóis, as vitaminas e os minerais que se obtém nos alimentos
de origem vegetal (6). O padrão alimentar vegetariano e a dieta
mediterrânea estão associados a um menor estado inflamatório, a
níveis mais elevados de adiponectina, níveis mais baixos de leptina e
níveis inalterados de resistina (6).
3. Doenças cardiovasculares (hiperlipidemia, cardiopatia isquémica
e hipertensão) – O consumo de um padrão alimentar vegetariano
está associado a uma redução do risco de desenvolver doenças
cardiovasculares (8), devido à melhoria de fatores de risco modificáveis,
nomeadamente obesidade abdominal, pressão arterial (16), perfil
lipídico, glicémia, diminuição da proteína C reativa, redução do stress
oxidativo e redução da formação de placas ateroscleróticas (8). Alguns
estudos verificaram uma redução da prevalência de hipertensão
arterial sistémica em populações vegetarianas. Esta redução está
relacionada com uma maior sensibilidade à insulina e um melhor
estado antioxidante, que melhora a redução da aterogenicidade e
preserva o óxido nítrico sintetizado pelo endotélio (7). Os indivíduos que
praticam um padrão alimentar vegetariano apresentam um nível sérico
mais elevado de diversos antioxidantes, atividade da superóxidodismutase, maior proteção contra a oxidação das lipoproteínas e maior
estabilidade genómica. No entanto, os indivíduos vegetarianos que
não fazem suplementação de vitamina B12, apresentam níveis maiores
de homocisteína, o que aumenta a formação de radicais livres (7).
4. Diabetes tipo 2 – Os indivíduos com um padrão alimentar vegan ou
ovolactovegetariano têm menor risco de desenvolver diabetes tipo 2
relativamente a indivíduos omnívoros. O consumo elevado de cereais
integrais, hortícolas, fruta e sementes e o baixo consumo de cereais
refinados, bebidas açucaradas e de carnes vermelhas ou processadas,
reduz o risco de diabetes e melhora o controlo glicémico e o perfil
lipídico em pessoas com diabetes (8).
5. Cancro – Estudos epidemiológicos referem que os fitoquímicos
presentes nos alimentos de origem vegetal estão associados a um
risco reduzido de certos tipos de cancro (8, 17). Alguns estudos
verificaram uma menor prevalências de alguns tipos de cancro em
indivíduos vegetarianos, tendo sido associados fatores como um
menor valor de IMC, um melhor estado antioxidante e inflamatório e
a um menor nível de insulina, encontrados em indivíduos vegetarianos
(7). O consumo excessivo de carne aumenta o risco de cancro do
cólon e reto (7).
6. Osteoporose – A elevada ingestão de produtos hortofrutícolas
está associada a alguns fatores que promovem a saúde óssea.
Contudo, a baixa ingestão de cálcio, vitaminas D e B12 e proteína
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pode comprometer a saúde óssea, principalmente no padrão alimentar
vegan (8).
7. Menor exposição a antibióticos – Crianças com uma alimentação
vegetariana estão menos expostas a antibióticos veterinários,
encontrados em alimentos de origem animal (2), e que podem provocar
resistência a antibióticos, causando doenças difíceis de tratar e
aumentando a morbilidade e mortalidade (8).
Riscos nutricionais associados a um padrão alimentar vegetariano
Os nutrientes que apresentam um maior risco de carência nos
praticantes deste padrão alimentar são a vitamina B12, a vitamina D,
os ácidos gordos ómega 3, a proteína, o cálcio, o zinco, o ferro e o
iodo (2, 4, 5, 18) devendo ser realizado um correto planeamento e uma
monitorização adequada, de modo a colmatar as possíveis carências
nutricionais, tendo em atenção a biodisponibilidade dos nutrientes (2, 18,
19). Em alguns casos pode ser necessária a ingestão de suplementos
e/ou de alimentos fortificados (5, 8, 18).
Os bebés, as crianças e os adolescentes são mais vulneráveis
e apresentam maior risco de inadequação nutricional do que os
adultos, uma vez que apresentam maiores necessidades de energia
e nutrientes durante o crescimento (4).
De acordo com alguns autores, a dieta vegan é o único padrão alimentar
vegetariano que pode apresentar risco de nutrição inadequada, caso
não seja bem planeado (9) e a dieta ovolactovegetariana é a que se
associa a um menor risco no desenvolvimento e crescimento das
crianças (19).
Durante a adolescência (8) podem desenvolver-se distúrbios
alimentares como a bulimia (5), a anorexia nervosa (7) e a ortorexia
(7), contudo não existe evidência de que o consumo de um padrão
alimentar vegetariano aumente o risco de um distúrbio alimentar,
embora adolescentes com distúrbios alimentares pré-existentes
possam adotar este tipo de alimentação para limitar a ingestão de
alimentos (5, 8).
ANÁLISE CRÍTICA

Um padrão alimentar vegetariano saudável deve respeitar as regras
básicas de uma alimentação saudável, nomeadamente o fornecimento
de refeições completas, equilibradas e diversificadas; a ingestão
adequada de água; e a redução do consumo de açúcar, sal e
gordura saturada e trans (1, 3). Deve fornecer energia e nutrientes em
quantidades adequadas para o correto funcionamento do organismo,
permitindo um crescimento e desenvolvimento adequado de crianças
e adolescentes (2, 5).
O padrão alimentar vegetariano, apresenta algumas características do
padrão alimentar Mediterrânico, nomeadamente o consumo elevado
de alimentos de origem vegetal e o consumo de produtos frescos,
minimamente processados e produzidos localmente, respeitando
a sazonalidade (5, 20-23). Ambos os padrões alimentares estão
associados com uma maior longevidade, menor índice de inflamação
(6), proteção contra doenças como o cancro, a diabetes tipo 2, a
hipertensão arterial, a doença cardiovascular e a obesidade (1, 20).
De acordo com dados preliminares da 5.ª fase do COSI Portugal (24),
verificou-se uma diminuição de 8,3% na prevalência de excesso de
peso infantil (37,9% para 29,6%) e de 3,3% na prevalência de obesidade
infantil (15,3% para 12,0%), entre 2008 e 2019, em crianças entre os 6
e os 8 anos. Contudo, os resultados do Inquérito Alimentar Nacional
e de Atividade Física (25) revelaram que o grupo etário das crianças
(3-9 anos) e dos adolescentes (10-17 anos) é onde se verifica um
menor consumo de fruta e hortícolas. Deste modo, a implementação
da opção vegetariana (26, 27) nas ementas escolares foi uma medida
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importante uma vez que num padrão alimentar vegetariano existe um
maior consumo de alimentos de origem vegetal (5).
Por fim, o padrão alimentar vegetariano, se não for bem planeado
pode ter consequências para a saúde, deste modo são necessárias
escolhas alimentares adequadas e um estilo de vida saudável.
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CONCLUSÕES
Relativamente aos motivos que levam a uma adesão a um padrão
alimentar vegetariano por parte de crianças e adolescentes são
necessários mais estudos nesta população.
Em relação aos riscos e benefícios de um padrão alimentar vegetariano,
desde que bem planeado e monitorizado por um profissional de saúde
qualificado, os vários tipos de dietas vegetarianas são adequadas
nas crianças e adolescentes, apresentando vários benefícios para a
saúde a curto e a longo prazo. Contudo, se não for bem planeado
pode originar défices nutricionais, comprometendo o crescimento e
desenvolvimento adequados das crianças e adolescentes.
Por fim, são necessários mais estudos realizados em crianças e
adolescentes que pratiquem um padrão alimentar vegetariano em
comparação com grupos de controlo que pratiquem uma alimentação
omnívora para analisar os efeitos na saúde deste padrão alimentar.
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MENTOL - O ERGOGÉNICO REFRESCANTE
MENTHOL - THE REFRESHING ERGOGENIC
Fernando Ribeiro1*; Vitor Hugo Teixeira1,2

RESUMO

O aumento da temperatura corporal é um dos principais fatores que contribui para a fadiga e diminuição da performance em provas
desportivas. Por esse motivo, têm vindo a ser investigados métodos de arrefecimento corporal que visam contrariar a elevação
da temperatura e potenciar a performance. Neste contexto, tem vindo a acumular-se evidência de que a ingestão de mentol pode
potenciar o rendimento desportivo através de vários mecanismos não-térmicos. Entre estes, destaca-se a capacidade de ativar
recetores de frio, reduzindo a perceção de calor aquando da prática de exercício intenso. Outros possíveis mecanismos incluem um
aumento do volume de ar expirado, diminuição da perceção de esforço cardiopulmonar, efeitos analgésicos e efeitos estimulantes
ao nível do Sistema Nervoso Central. No geral, a aplicação oral de mentol parece melhorar a performance no exercício de endurance
realizado em ambiente quente e húmido, principalmente na parte final das provas. O mentol aparenta ser um composto seguro nas
concentrações habitualmente usadas nos estudos em que se verificou potenciar a performance. No entanto, ao permitir prolongar
o exercício para além dos limites térmicos normais, a suplementação com mentol poderá interferir no surgimento de respostas
fisiológicas de proteção contra a elevação da temperatura corporal. Entretanto, é necessário testar os efeitos de concentrações
maiores de mentol na performance e confirmar a sua segurança em atletas.
PALAVRAS-CHAVE
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ABSTRACT

Increased body temperature is one of the major factors contributing to fatigue and decreased performance in sporting events. In
consequence, body cooling methods have been investigated to counteract the rise in temperature and enhance performance. In
this context, evidence has been accumulating that menthol intake may enhance sports performance through various non-thermal
mechanisms, notably through its ability to activate cold receptors and reduce heat perception during intense exercise. Other possible
mechanisms include increased expired air volume, decreased perception of cardiopulmonary effort, analgesic and CNS stimulating
effects. In general, oral menthol administration seems to improve endurance exercise performance in hot and humid environments,
mostly at the end of a competitive event. Menthol appears to be safe at the concentrations commonly used in studies that observed
ergogenic effects with this compound. However, by allowing exercise to be prolonged beyond normal thermal limits, menthol
supplementation may interfere with the arise of physiological protective responses against rising body temperature. Meanwhile, it
is necessary to test the effects of higher menthol concentrations on performance and confirm its safety in athletes.
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INTRODUÇÃO

O organismo é muito ineficiente a transformar energia
química dos alimentos em energia mecânica, sendo
que >75% é dissipada como calor (1). Se o organismo
não fosse muito eficiente a termorregular, atingir-se-iam
temperaturas letais em apenas 4-8 minutos (2). De facto,
para que possam manter-se operacionais, os órgãos vitais
da cabeça e tronco devem ser mantidos a temperaturas
entre os 35-40°C (3). Para que o equilíbrio térmico
seja mantido, é necessário que o ganho de calor seja
equivalente à perda de calor, o que é conseguido através
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da termorregulação (3). Caso a taxa de ganho de calor
exceda a taxa de dissipação para o ambiente, este irá
acumular-se nos fluídos e tecidos corporais, resultando
num aumento da temperatura corporal (2), o que ocorre
aquando da prática de exercício físico (1). Para que este
excesso de calor seja dissipado, é necessário que seja
transportado para a pele, onde poderá ser transferido
para o ambiente envolvente, nomeadamente através da
radiação, condução, convenção e evaporação (1). Nesse
contexto, o fluxo sanguíneo é redistribuído para a pele
e a ativação das glândulas sudoríparas écrinas faz com
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que o suor seja secretado na superfície da pele, promovendo perda
de calor por evaporação do conteúdo de água do suor (1). Se a
evaporação do suor não for capaz de contrabalançar o aumento da
temperatura corporal com o exercício físico, o cérebro desencadeará
uma redução da intensidade ou a cessação voluntária do esforço de
forma a manter a homeostase térmica (4, 5). Contudo, a perda de um
grande volume de suor para termorregular, se não for reposto pela
ingestão adequada de água, também poderá diminuir gradualmente
o fluxo sanguíneo nos músculos exercitados (5). Esses fatores
diminuem a capacidade de trabalho e prejudicam a performance no
exercício de endurance (6-9) pelo que são úteis todas as estratégias
que contribuam para os contrariar. Entre as várias estratégias
existentes que poderão ajudar a prevenir o aumento da temperatura
corporal, temos a aclimatização, pré-arrefecimento e arrefecimento,
hiperhidratação com glicerol, reidratação durante as provas e outras
(1, 10, 11). Por exemplo, verificou-se que a ingestão de água fria e de
granizados, antes ou durante o exercício, bem como outras estratégias
de arrefecimento corporal, podem promover uma melhoria significativa
da performance no exercício de endurance (10, 11). Também se sabe
que alguns compostos presentes em alimentos têm a capacidade
de ativar recetores de temperatura localizados (principalmente) nos
nervos sensitivos do sistema nervoso periférico, suscitando dessa
forma sensações de frio e calor (12). Por exemplo, a capsaícina, um
composto presente na pimenta, proporciona uma sensação de calor
ao ativar os recetores de potencial transitório vanilóide tipo 1 (TRPV1)
(12). Ao invés, o mentol (C10H20O), um álcool terpeno monocíclico

que ocorre naturalmente nas plantas da espécie Mentha (13), ativa os
recetores de frio (12). O L-mentol é o isómero que ocorre com maior
frequência na natureza e que exerce propriedades de arrefecimento
não térmico mais potentes quando aplicado na pele e membranas
mucosas, para além de produzir o odor característico de hortelã-pimenta (13-15). Este composto é usado, pelo menos, desde o Egipto
antigo (16) e, atualmente, está presente numa grande variedade de
produtos de consumo, incluindo pasta de dentes, cigarros, rebuçados,
pastilhas elásticas, cosméticos, pesticidas e medicamentos para a
constipação (13, 14). A concentração de mentol varia de 0,001% a
2%, nos produtos orais, de 0,001% a 6% nos produtos de aplicação
tópica e de 0,1% a 0,45% nos produtos inalados (17).
Efeitos e mecanismos de ação
O mentol é o principal constituinte do óleo de hortelã-pimenta e
tem a possibilidade de exercer vários efeitos fisiológicos ao se ligar
a diferentes recetores. No entanto, os mecanismos fisiológicos que
contribuem para os efeitos do frio e do mentol na performance do
exercício de endurance ainda não estão completamente esclarecidos
(11, 18, 19). Entre os putativos efeitos atribuídos ao mentol, encontram-se os térmicos, os ventilatórios, os estimulantes e os analgésicos,
por exemplo.
Efeitos térmicos: O mentol é um agonista do recetor de potencial
transitório melastatina tipo 8 (TRPM8), o principal detetor de frio
ambiental (20). O TRPM8 é um canal iónico transmembranar que,
quando estimulado, permite o influxo de Ca2+ e Na+. Este canal
possui quatro subunidades, sendo que cada uma possui seis hélices
transmembranares (S1-6). Os agonistas do TRPM8 ligam-se ao
S2 causando o alongamento do S4 e, consequentemente, uma
modificação conformacional que conduz à abertura do canal (21).
Quando em contacto com a pele ou membranas mucosas, o mentol
induz sensações de frio ao estimular estes canais (TRPM8), expressos
nos neurónios sensoriais Aδ e C, que estão presentes maiormente
na cavidade oral, língua, tecido broncopulmonar e derme superficial

(13, 21-27). De notar que a cavidade oral é uma das partes corporais
com maior densidade de recetores periféricos (28), podendo ser
uma área mais sensível aos efeitos do mentol, comparativamente à
epiderme (29). Posteriormente, essa informação sensorial é transmitida
ao tálamo, tronco cerebral e córtex somatossensorial (21, 30). Aqui,
pensa-se que ocorre uma diminuição percetual do stress e desconforto
térmico que, por sua vez, diminui a perceção de esforço, potenciando
assim a performance (18, 31-34). Desta forma seriam minimizados os
sinais inibitórios enviados para os centros de controlo motor (35), bem
como a quantidade de sangue redistribuída do centro para a pele,
mantendo assim a perfusão sanguínea para os músculos em atividade
(31, 36). Também o volume de sangue ejetado e a frequência cardíaca
permaneceriam constantes durante mais tempo (31, 36).
Efeitos ventilatórios: A administração oral de mentol causa uma
sensação subjetiva de melhoria do fluxo de ar, provavelmente devido
à estimulação do nervo palatino maior (37) e de termoreceptores da
mucosa nasal (37, 38), o que poderá diminuir o esforço da respiração
(38, 39). causar hiperventilação e, consequentemente, aumentar a
capacidade de endurance (39). Ademais, vários estudos demonstraram
que o mentol quando inalado é um potente broncodilatador, tendo
propriedades antitússicas e atuando como descongestionante nasal
(13, 40). Num estudo em animais verificou-se, ainda, que o vapor
de mentol diminuiu a tensão de superfície entre o ar e a água do
surfactante pulmonar, aumentando o nível de complacência pulmonar
(41). No entanto, não parece ter a capacidade de diminuir a resistência
das vias aéreas superiores (37, 38, 42, 43), o que sugere que, a esse
nível, o seu efeito será apenas percetual (42, 44).
Efeitos estimulantes do Sistema Nervoso Central: Foi sugerido que o
mentol poderá potenciar o estado de alerta através dos seus efeitos
refrescantes e por promover uma maior sensação de fluxo de ar nasal
que, por sua vez, poderá estimular a atividade cerebral (14). De fato,
Smith e colaboradores verificaram que mascar pastilha elástica com
mentol se associava a uma melhoria do estado de alerta mental (45).
Sullivan et al. comprovaram que respirar uma fragrância de mentol,
através de uma máscara, aumenta o nível de vigilância numa tarefa
de atenção visual prolongada (46). Por sua vez, constatou-se que o
aroma a mentol aumenta a velocidade e o nível de precisão em tarefas
de datilografia (47). Em contraste, Zhang e colegas verificaram que
chupar rebuçados de mentol não proporcionou efeitos ergogénicos/
nootrópicos durante uma simulação de combate ao fogo (48).
Efeitos analgésicos: O mentol também demonstrou inibir o canal TRPA1
(49), um mediador da dor inflamatória (50). Apesar dos efeitos analgésicos
do mentol durante o exercício ainda não terem sido investigados, alguns
trabalhos verificaram que, ao diminuir a perceção de esforço e a dor
induzida pelo exercício, o paracetamol e outros anti-inflamatórios não
esteroides têm potencial para aumentar o rendimento desportivo, uma
vez que minimizam a ativação das estruturas cerebrais superiores (51).
Com efeito, considera-se que a perceção da dor tem uma influência
significativa no rendimento desportivo de alta intensidade (52) e é possível
que o mentol também possa exercer efeitos ergogénicos através desse
mecanismo (19, 53). Também é factível que as sensações refrescantes
proporcionadas pelo mentol possam representar um estímulo “novo”
que “distraia” o atleta do stress térmico e de pistas fisiológicas (34,
54), podendo ser vantajoso para o atleta envolver-se em estratégias
dissociativas durante a execução de tarefas desportivas repetitivas,
como o ciclismo (55).
Propriedades ergogénicas
Têm sido publicados vários trabalhos que demonstraram que o mentol
tem propriedades ergogénicas, sobretudo em exercícios de endurance
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(18, 19). Um artigo de revisão concluiu que a prática de enxaguamento
bucal intermitente com mentol, durante o exercício de endurance
realizado num ambiente quente, parece beneficiar a performance
neste tipo de atividade desportiva (19). Mais recentemente, foi
quantificado numa meta-análise que a aplicação interna de mentol
(enxaguamento bucal e/ou ingestão oral) tem um efeito pequeno
(~6%, entre 3 e 9%), mas significativo, na melhoria da performance
de exercício de endurance, tipo contra-relógio e tempo até à exaustão,
e na diminuição da perceção de sensação térmica e de esforço (18).
Sugere-se que é sobretudo na parte final de provas de endurance
que a aplicação interna de mentol potencia mais a performance (31,
36). A concentração de mentol usada na maioria dos estudos foi de
cerca de 0,01% (18, 19).
A sua utilidade também tem sido testada noutro tipo de protocolos
de exercício. Assim, verificou-se que a utilização de uma fita adesiva
contendo 2 gotas de óleo de menta por debaixo do nariz permitiu realizar
mais flexões de tronco, correr mais rápido (400 m) e uma tendência para
uma maior força de preensão da mão (56). No entanto, noutro trabalho,
a inalação de aroma a mentol (57) e a ingestão de 5 mL/kg de extrato
de hortelã (58) não proporcionaram melhorias em provas de contra-relógio de 400 m. Na mesma linha, a administração oral de L-mentol
(0,01%) não parece potenciar a performance no sprint intermitente (59).
Segurança
O mentol é uma substância lipídica altamente solúvel que, após
ser absorvida por via oral, através da pele ou epitélio respiratório, é
transportada para o fígado através da circulação (13). Embora possa
ocorrer algum metabolismo de fase 1 na pele e trato gastrointestinal,
a maior parte ocorre no fígado, onde o mentol é hidroxilado por
enzimas microssomais para formar sobretudo p-mentano-3,8 diol,
que é posteriormente conjugado com glucuronido, que circula depois
até aos rins, para ser excretado através da urina (13).
Ao diminuir a perceção de calor, o mentol poderá prolongar a realização
de exercício para além dos limites térmicos normais e interferir no
surgimento de respostas fisiológicas de proteção contra o aumento
da temperatura corporal (19, 60). Para além disso, o enxaguamento
bucal com fluídos contendo mentol poderá inibir a sede, sobretudo
quando se utilizam fluídos frios (14), o que poderia reduzir a ingestão de
líquidos, com potenciais efeitos negativos para a saúde e performance
(61, 62).
O relatório “Eighty-sixth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee
on Food Additives”, recentemente publicado, aponta para um valor
máximo de Ingestão Diária Aceitável (ADI) de 4 mg/kg de peso
corporal, obtido com base no nível sem efeitos adversos observados
(NOAEL) de 380 mg/kg de peso corporal por dia proveniente de um
estudo de 2 anos realizado em ratos (63). Tendo em conta o este valor
de NOAEL e uma exposição alimentar estimada de 51,474 μg/dia,
em seres humanos, a FAO/WHO concluiu que o uso do mentol como
agente aromatizante não constitui uma preocupação de segurança
(63), ainda que possam ser necessários mais trabalhos para definir
um nível seguro para a sua ingestão (13). Entretanto, estima-se que
a dose letal oral para o ser humano seja de 50-500 mg/kg de peso
corporal (64).
Aplicações práticas
A ingestão de uma bebida e o enxaguamento bucal com mentol
aparentam ter um efeito mais potente na performance do exercício
de endurance do que a aplicação externa, através de géis ou sprays,
por exemplo (19). Apesar de bastar bochechar e expetorar o mentol
para se obter melhorias na performance (18), poderá ser preferível
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ingeri-lo juntamente com um líquido frio porque: 1) a sensação de
frio na boca é, como expectável, mais intensa quando combinado
com uma bebida fria (36); 2) um fluído frio (4ºC) diminui mais a tensão
fisiológica, a perceção de esforço e aumenta mais a capacidade de
exercício no calor (65-68); 3) os fluídos frios apesar de terem menor
potencial refrescante e ergogénico que o granizado (pasta) de gelo
(31, 36), são mais fáceis de ingerir durante o exercício porque não têm
consistência espessa (39, 69, 70) e têm menor probabilidade de causar
desconforto gastrointestinal (71); 4) os fluídos frios são habitualmente
a opção preferida (72); 5) ao estimular a via orofaríngea, o ato de
engolir diminui a sensação de sede e potencia a performance (73); 6)
a ingestão de fluídos frios minimiza o aumento da temperatura central
(74), promove um maior arrefecimento do cérebro via transferência
direta de calor com o sangue nas artérias carótidas (31, 35) e pode
atuar em termorreceptores na zona abdominal (75).
A presença de soluções de mentol na cavidade oral, em concentrações
de 0,095 a 0,105%, pode estimular os nervos palatino e trigémio,
o que por sua vez poderá promover o aumento da ventilação (19,
37, 69, 76) diminuir a sensação térmica (69, 76), a sede (76, 77)
e melhorar o nível de conforto térmico (31, 76). Para formular uma
bebida com uma concentração de 0,01% de L-mentol, podemos,
por exemplo, dissolver 1 g de cristais de mentol ((-)-menthol, Sigma
Aldrich, Dorset, UK) em 100 ml de etanol, obtendo assim uma solução
com uma concentração de 1%. Posteriormente, dilui-se a solução
de etanol-mentol, adicionando 1ml da solução em 100 ml de água,
para obtermos uma solução final com uma concentração de 0,01%
(76). Em alternativa, pode-se esmagar e dissolver um rebuçado de
Halls Extra Strong, que contém 15 mg de mentol por rebuçado de
3,2g(78, 79), em cerca de 150 mL de água morna, para obter uma
solução contendo cerca de 0,01% de mentol. Recomenda-se que
os atletas testem diferentes concentrações de L-mentol, tanto antes
como durante o exercício (19), uma vez que a resposta individual à
aplicação interna (oral) de mentol pode variar e irá depender de fatores
fisiológicos como a espessura do estrato córneo (80), do nível de
quimiossensibilidade trigeminal (81, 82), e da exposição habitual a
agonistas do nervo trigémio (83, 84).
ANÁLISE CRÍTICA E CONCLUSÕES

Embora existam vários métodos para reduzir a temperatura corporal
de atletas (11), a utilização da maioria deles poderá ser impraticável no
decorrer de provas de endurance (85). Nesse sentido, o enxaguamento
bucal ou a ingestão de fluídos contendo mentol durante o exercício
poderá ser uma estratégia eficiente para diminuir a perceção de
sensação térmica e potenciar a performance em atividades desportivas
de endurance (18, 19) realizadas em ambientes quentes, sobretudo na
parte final das provas (31, 36). No entanto, ainda são necessários mais
estudos, nomeadamente que explorem e testem os efeitos fisiológicos
do aumento progressivo da concentração de mentol na performance
(18), bem como das diferenças entre aplicações únicas ou repetidas,
quando a carga térmica é elevada (18). Além disso, dever-se-á ter
em conta os potenciais efeitos deletérios da aplicação de mentol,
uma vez que a diminuição da performance, aquando da exposição a
temperaturas elevadas, poderá representar um mecanismo de defesa
que visa proteger o organismo de lesões causadas pelo calor (86).
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INTRODUÇÃO: De acordo com o estudo Global Burden of Disease (GBD)

realizado em 2017, os hábitos alimentares inadequados dos portugueses
foram o terceiro fator de risco que mais contribuiu para a perda de anos
de vida saudável. Na última década, diversos estudos epidemiológicos têm
evidenciado uma relação entre a saúde e o consumo de certos tipos de

Nos últimos anos, um dos problemas enfrentados pelos produtores de queijo,

gordura, nomeadamente pela ingestão de alguns ácidos gordos específicos.

tem sido a presença de defeitos de cor acastanhada na casca do queijo

OBJETIVOS: Caracterizar o perfil em ácidos gordos de três grupos de alimentos

durante a sua maturação, situação esta que tem causado grandes perdas

representativos dos hábitos/consumos alimentares da população portuguesa.

económicas, uma vez que o consumidor rejeita este produto. Dando resposta

METODOLOGIA: Os grupos de alimentos estudados foram: Grupo do Peixe,

à ausência de informação sobre esta temática, o objetivo deste trabalho foi

produtos da pesca, anfíbios, répteis e invertebrados; Grupo dos Cereais e

contribuir para o estudo dos pigmentos envolvidos nos defeitos de cor nos

produtos à base de cereais e Grupo dos Pratos compostos. A recolha de

queijos, bem como avaliar potenciais bioatividades que este pigmento de

amostras e sua preparação foram efetuadas no âmbito do Projeto TDS piloto

origem bacteriana possa apresentar.

(estudos de dieta total (TDS)) enquadrado no Projeto Europeu TDSExposure.

Assim, cinco estirpes de Pseudomonas spp. isoladas de água (n=1), ambiente

Para a determinação do perfil de ácidos gordos, realizou-se a extração e

de queijaria (n=1), leite cru de ovelha (n=1), casca de queijo de cabra com

metilação dos ácidos gordos em ésteres metílicos, seguida de análise por

pigmentação acastanhada (n=1) e cinta de envolver o queijo (n=1) foram

cromatografia gasosa acoplada a detetor de ionização de chama.

estudados quanto à sua capacidade de produzir pigmento acastanhado em

RESULTADOS: De acordo com os resultados obtidos, os valores de gordura

caldo de queijo com 0% e 1% de tirosina. A estirpe que evidenciou maior

total variaram entre 0,8 g/100 g (Massa cozida) e 23,4 g/100g (Bolachas de

capacidade de produção de pigmento castanho foi Pseudomonas putida

chocolate). O valor mais elevado de ácidos gordos saturados (AGS) por 100

ESACB 191, isolado da casca de queijo de cabra com manchas de cor

g de alimento, foi observado no grupo dos Cereais e produtos à base de

castanha. Desta forma, a produção de pigmento castanho (OD400) tendo em

cereais (Bolachas de Chocolate (12,5 g/100 g)), enquanto que, o valor mais

conta o Log UFC/ml da estirpe referida anteriormente foi avaliada em três

baixo de ácidos gordos saturados quantificado foi encontrado na amostra

diferentes meios de cultura (Muller Hinton Broth, Caldo de Queijo e Luria

de Salmão (3,1 g /100 g). Os valores de ácidos gordos monoinsaturados

Broth), com 0% e 1% de tirosina, durante 7 dias, a 28 ºC e agitação a 130 rpm.

(AGMI) variaram entre 0,1 g/100 g (Caldo verde) e 9,9 g/100 g (Queque). O

Verificou-se que a produção de pigmento castanho é superior na presença de

teor mais elevado de ácidos gordos polinsaturados (AGPI) foi encontrado no

1% de tirosina após 72 horas de incubação em Muller-Hinton Broth. Após a

grupo do Pescado. Todos os alimentos analisados apresentaram valores de

extração e purificação do pigmento castanho, procedeu-se à sua identificação

ácidos gordos trans (AGT) inferiores a 0,05 g/100 g (limite de quantificação

química. Compilando os resultados obtidos das diferentes técnicas usadas:

do método), com exceção das amostras de Croissant e de Almôndegas, que

FTIR, (1)H NMR, HPLC, análise elementar, SEM e LC-MS/MS, concluiu-se que

apresentaram o valor 0,3 g/100 g.

o pigmento é uma eumelanina. Avaliou-se posteriormente algumas das suas

CONCLUSÕES: De acordo com os resultados obtidos, os teores mais elevados

bioatividades, nomeadamente a sua atividade antioxidante (EC50 74±0,2 μg/

de ácidos gordos saturados (AGS), monoinsaturados (AGMI) e polinsaturados

mL) e a sua capacidade de inibibição da enzima acetilcolinesterase (IC50 de 575

(AGPI) foram encontrados nos alimentos do grupo dos Cereais e produtos à

± 4 μg/mL). Verificou-se ainda que a eumelanina produzida pela estirpe acima

base de cereais, tendo sido também os que apresentaram maiores teores de

referida, não mostrou citotoxicidade nas linhas celulares A375 e Hela Kyoto.

gordura total. O valor mais baixo de AGS foi encontrado nos alimentos do

As perspetivas futuras para a utilização da eumelanina bacteriana poderão

grupo do Pescado.

passar pela aplicação em dermatologia e cosmética, em cremes de proteção
solar ou na despigmentação da pele, como a doença vitiligo, mas também
poderá ter aplicações nas doenças neurodegenerativas como a doença de
Alzheimer, uma vez que esta eumelanina mostrou uma boa inibição da enzima
acetilcoliesterase.
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INTRODUÇÃO: O padrão alimentar mediterrânico é considerado modelo
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alimentar de referência a nível mundial para a manutenção da saúde e

de pão se mantém em 2021, estimou-se o valor de redução no consumo total

prevenção da doença.

de sal após a redução para 1 grama de sal no pão. A distribuição dos valores

A alimentação mediterrânica é caracterizada pelo predomínio dos produtos

totais de sal diário consumido e esperado foram descritos por sexo, grupo

vegetais, entre estes a fruta, os produtos hortícolas, cereais, frutos oleaginosos

etário, região e nível de escolaridade.

e leguminosas, e pelo consumo de azeite como principal fonte de gordura.

RESULTADOS: Verifica-se que o consumo de sal observado apresenta grande

A fibra alimentar é constituída por substâncias de origem vegetal resistentes

variabilidade, para qualquer grupo em análise e que oscila entre 0 a 7,85

à digestão e absorção no intestino delgado, com fermentação completa ou

gramas. Também se observa uma diminuição gradual nos valores médios de

parcial no intestino grosso. Incluem polissacáridos não amiláceos solúveis e

sal consumidos a partir dos 45 anos (de 4,34 no estrato 45-54 anos para 3,40

insolúveis (celulose, pectina e hidrocolóides) lenhina e amido resistente.

no estrato 55-75). A região da Madeira apresenta os valores médios totais

A ingestão diária adequada de fibra alimentar apresenta inúmeros benefícios

mais baixos de consumo de sal (2,52). Os homens apresentam uma média

para saúde, nomeadamente na prevenção do desenvolvimento de doença

de consumo mais elevada que as mulheres (4,83 vs. 3,09), tal como o grupo

cardiovascular, hipertensão, diabetes, obesidade e algumas doenças

etário 35-44 anos (4,19), a região do Alentejo (4,56) e individuos com o ensino

gastrointestinais.

secundário (4,13). Relativamente aos valores esperados de sal total consumido

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um consumo diário

verificamos alterações coerentes com os valores observados: uma média nos

superior a 25 g de fibra alimentar.

homens superior às mulheres (4,0 vs. 2,5), no grupo etário 35-44 anos (3,58),

Os Estudos de Dieta Total (TDS) são uma ferramenta de saúde pública utilizada

na região Alentejo (3,70) e individuos com ensino secundário (3,48).

para avaliar a exposição da população a substâncias químicas, benéficas

CONCLUSÕES: Os resultados mostram que, mantendo-se o consumo de pão

e prejudiciais, através da alimentação, analisando os alimentos tal como

atual, se pode esperar uma redução no consumo total de sal constante em

consumidos.

todos os grupos analisados. A variabilidade de sal consumido em Portugal

A metodologia dos TDS inclui a seleção de alimentos baseada nos dados

é grande em cada estrato, mas não varia muito entre os grupos analisados.

de consumo alimentar, que representem uma cobertura de grande parte da

As estimativas do consumo de sal esperado, mantêm, portanto, este padrão.

alimentação típica da população, a sua preparação de acordo com os hábitos

A região da Madeira e do Alentejo por apresentarem os valores médios mais

de consumo e o subsequente agrupamento de alimentos relacionados, em

altos e mais baixos merecem uma investigação mais profunda.

amostras analíticas (amostras TDS), antes da determinação laboratorial.
OBJETIVOS E METODOLOGIA: Neste trabalho apresentam-se os resultados para

a fibra alimentar em 3 grupos de alimentos representativos da alimentação
mediterrânica, grupo das Leguminosas, grupo Fruta e produtos da fruta e o
grupo dos Produtos hortícolas e derivados e o contributo para a ingestão diária
recomendada. O método utilizado para determinação de fibra alimentar foi o

AVALIAÇÃO DA PERCEÇÃO DO CONSUMIDOR
SOBRE A PREPARAÇÃO E O CONSUMO DE
ALIMENTOS PRÉ-FRITOS
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RESULTADOS: Os alimentos que apresentam um teor mais elevado de fibra
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fruta e Produtos hortícolas e derivados, apresentam valores de fibra alimentar

Jorge

entre 0,4 g/100 g - 2,4 g/100 g e 1,0 g/100g - 3,9 g/100 g, respetivamente.
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CONCLUSÕES: A alimentação mediterrânica é caracterizada pelo consumo de
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diversos grupos de alimentos onde se destacam os grupos dos hortícolas,
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fruta e leguminosas, com um contributo significativo para ingestão diária
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Instituto Universitário Egas Moniz

recomendada de fibra alimentar.
O conhecimento atual da população sobre os alimentos pré-fritos pode ser

PROTOCOLO PARA REDUÇÃO DE SAL NO PÃO:
QUE ALTERAÇÕES NO CONSUMO ESPERAR?

determinante nas preferências de preparação e na frequência do consumo
destes alimentos. O consumo dos alimentos processados panados aumentou
consideravelmente nos últimos anos, devido principalmente à sua conveniência

Joana Santos; Paula Braz; Luciana Costa; Alexandra Costa; Roberto

e disponibilidade. Verifica-se que esta mudança no padrão alimentar tem sido

Brazão; Mariana Santos; Teresa Caldas de Almeida

acompanhada de intensos aumentos na prevalência de doenças crónicas. O
processo de produção industrial destes alimentos normalmente inclui uma

INTRODUÇÃO: Health Impact Assessment (HIA) são estudos que, com recurso

etapa de pré-fritura, onde ocorrem mudanças significativas na composição

a metodologias participativas, visam identificar e avaliar o impacte que um

de macronutrientes destes alimentos, já que durante a fritura, a gordura/

programa, um plano ou uma política podem ter na saúde de uma população.

óleo é absorvida. Ainda, dependendo do método de confeção utilizado pelo

Trata-se de uma boa prática mundialmente reconhecida, na medida em que

consumidor, as características sensoriais e a composição nutricional destes

a sua finalidade é de prover o decisor politico com evidência no processo de

alimentos podem ser afetadas. Desta forma, pretendeu-se avaliar a perceção

tomada de decisão. A fim de se implementar esta prática em Portugal, está a

do consumidor em relação à preparação e ao consumo de alimentos pré-fritos

decorrer um HIA piloto, com o apoio da Organização Mundial da Saúde. Neste

através da aplicação de um questionário online. O mesmo foi desenvolvido

contexto, avalia-se o impacto de um Protocolo que estabelece a redução do

através da plataforma Google®, que permitiu a sua difusão através de um link.

sal no pão para 1 g/100 gramas até 2021.

Este link foi partilhado por e-mail e pela rede social Facebook®. Foram inquiridos

OBJETIVOS: Descrever o consumo diário total de sal atual e o consumo total

185 índividuos, maioritariamente do género feminino (80,5%) e constatou-se

esperado após a implementação do Protocolo em análise.

que os consumidores preferem a confeção no forno (58%), em detrimento da

METODOLOGIA: O Inquérito Alimentar Nacional e de Actividade Fisica (IAN-AF)

fritura (39,5%), o que será vantajoso em relação a diminuição do consumo de

foi utilizado para descrever o consumo diário de sal e estimar o efeito esperado

gordura total. Observou-se ainda que o tipo de gordura mais frequentemente

neste consumo após a redução. Esta redução corresponde a um decrescimo

utilizada na confeção pelo processo de fritura destes alimentos é o óleo (61,7%),

de 29% em relação á linha de base atual. Assumindo que o consumo diário

mais precisamente o de girassol (50,8%) e o alimentar (44,6%). Em relação
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à sua reutilização na confeção, 36,4% dos participantes reutilizam o óleo até
2 vezes e apenas 6,8% reutilizam mais de 4 vezes. Os resultados obtidos

CONTAMINANTES E ESCOLHAS ALIMENTARES

André MPT Pereira1; Sofia Duarte1,2; Liliana JG Silva1; Celeste Lino1;

realçam a importância deste tipo de questionários, porque demonstram que

Angelina Pena1

as iniciativas que têm sido realizadas para a consciencialização da população

1

estão a ser eficazes, mas que ainda podem vir a melhorar. É necessário

de Farmácia da Universidade de Coimbra

continuar a tomar medidas que permitam a promoção da literacia em saúde,

2

procurando potenciar e criar, desta forma, mais e novas oportunidades de

Gama, Escola Universitária Vasco da Gama

LAQV-Requimte, Laboratório de Bromatologia e Farmacognosia da Faculdade
Departamento de Ciências Veterinárias/Centro de Investigação Vasco da

ativação de comportamentos saudáveis.
Os desafios e as escolhas alimentares da nova década prendem-se não só
AGRADECIMENTOS: Trabalho financiado pelo INSA, I.P. (projeto PTranSALT-2012DAN828)

com fatores nutricionais, mas também com a presença de contaminantes nos

e UID/QUI/50006/2019 com financiamento FCT/MCTES através de fundos nacionais.

géneros alimentícios, como é realçado pelos resultados de alguns estudos
realizados em Portugal.

CHIPS DE BATATA-DOCE (IPOMOEA BATATAS L.).
EFEITO DA SECAGEM A DIFERENTES TEMPERATURAS NO CONTEÚDO FITOQUÍMICO DO PRODUTO

Entre os diversos contaminantes presentes em alimentos, os antibióticos,
nomeadamente as fluoroquinolonas, têm sido amplamente utilizados na
produção de aves. Em dois estudos não se observou risco de toxicidade
aguda para o Homem através do consumo de carne de aves. No entanto, as

I. Raposo1,2; M. Abreu2,3; A.C. Ramos2; N. Alvarenga2-4; F. Pessoa1,4; E.

frequências de deteção elevadas suportam o aumento de infeções bacterianas

M. Gonçalves2,4

resistentes a fluoroquinolonas através de contaminações cruzadas com carne
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Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa

de aves crua ou do consumo de carne de aves mal cozinhada.

2
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Num estudo de avaliação da exposição à ocratoxina (OTA), através do

3

LEAF - Linking Landscape, Environment, Agriculture & Food da Universidade

consumo de pão (n=738) e carne suína (n=254), associado a um estudo

Nova de Lisboa
4

GeoBioTec da Universidade Nova de Lisboa

de biomonitorização em urina (n=472) de adultos, realizado durante 2 anos,
observou-se que independente da região ou faixa etária, a carne de suíno foi
o alimento que mais contribuiu para a ingestão diária de OTA.

A batata-doce (Ipomoea batatas L.) é uma planta herbácea de raízes

Os alimentos infantis (cereais e bolachas) apresentaram uma frequência de

tuberculosas, cuja produção em Portugal se concentra principalmente no

deteção para microtoxinas de 96%, realçando a exposição desta população

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. O consumo de batata-doce tem

a estes contaminantes.

despertado interesse pelo seu elevado valor nutricional, associado ao baixo

O aumento do consumo de chá e infusões de ervas conduz também a uma

índice glicémico, altos teores de antioxidantes, fibras e vitaminas fundamentais

maior exposição às micotoxinas. No primeiro estudo realizado em Portugal,

na alimentação humana. Chips de vegetais e/ou frutos desidratados que podem

observou-se que 83,8% das amostras analisadas estavam contaminadas com

servir como snacks ou lanches saudáveis, são nutricionalmente equivalentes

aflatoxinas (AFs) ou zearalenona (ZEA). As amostras provenientes de países

aos produtos em fresco. O consumo deste produto é uma recomendação atual

não europeus e vendidas a granel apresentaram os níveis mais altos de ZEA,

da dieta em diferentes países, com o objetivo de se obter todos os benefícios

sendo a ingestão diária estimada, no caso da ZEA, correspondente a 9% da

de nutrientes essenciais e fitoquímicos promotores de saúde, juntamente com

ingestão diária tolerável estabelecida pela EFSA.

seu sabor e aroma desejáveis dos produtos que lhe deram origem.

A presença de metais pesados em alimentos, como o níquel, constitui um risco

Neste contexto, procurando desenvolver produtos sofisticados e inovadores

para a saúde humana. Num estudo realizado em 85 amostras de alimentos

e motivar o consumo de hortícolas, o objetivo deste estudo foi desenvolver

comerciais pré-preparados para bebés verificou-se que 92,9% estavam

chips de batata-doce (BD) um produto saboroso e crocante que mantenha o

contaminadas. As amostras provenientes de agricultura biológica apresentaram

seu valor funcional. Amostras de BD foram lavadas, cortadas finamente em

valores de contaminação superiores. A ingestão diária estimada ultrapassou a

rodelas (2±0,1mm) e desidratadas (ar forçado; velocidade média de 1,5m/s)

ingestão diária tolerável para as faixas etárias de 1 e 2 anos, realçando o risco

a diferentes binómios de temperatura (60°-80°C) retirando-se amostras

nesta população mais vulnerável.

em cinco tempos (5, 20, 60, 120, 200 min). Matéria-prima e amostras, nas

Com uma alimentação cada vez mais global, por alimentos cada vez mais

diferentes condições de temperatura e tempo, foram avaliadas relativamente

processados, estes exemplos reafirmam a importância dos contaminantes

ao conteúdo de fenólicos totais (mg eq.ácido Gálico/100 g; FT), carotenoides

nas escolhas alimentares saudáveis, realçando a premência da constante

totais (mg eq.β-caroteno/100 g; CT). Os chips de batata-doce, amostras

atualização da legislação para a proteção da saúde pública.

finais, foram ainda avaliados em termos de conteúdo mineralógico (mg/100
g). Os resultados demonstraram que a BD fresca de polpa laranja, utilizada
neste estudo, apresentou valores elevadores de FT e CT comparativamente a
outros hortofrutícolas, sendo ainda, uma boa fonte de cálcio, cobre, potássio e
manganês. Nas amostras, às diferentes temperaturas, o conteúdo de FT diminui

ESTUDO DO TEMPEH – ANÁLISE QUÍMICA E
MICROBIOLÓGICA

Ana Serôdio 1; Inês Coelho 1; Sandra Gueifão 1; Susana Santiago 1,2;

significativamente (p<0,05) nos primeiros 20 min de secagem, mantendo-se

Cristina Belo Correia1; Rosália Furtado1; Luísa Oliveira1; Bruno Sousa3;

posteriormente num valor de c.a. 63 mg EAG.100 g-1, não se observando

Isabel Castanheira1

o efeito significativo (p>0,05) da temperatura. No entanto, o processo de
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Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge

secagem (temperatura e tempo) influenciou (p<0,05) o conteúdo carotenoide

2

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

final das amostras, observando-se uma redução mais acentuada (c.a 40%) às

3

CBIOS - Centro de Investigação em Biociências e Tecnologias da Saúde

temperaturas mais baixas (60°, 65° e 70°C) do que nas amostras desidratadas
às temperaturas mais altas (75° e 80°C), com uma redução média de 10%.

Nos últimos anos, diversos estudos têm vindo a demonstrar a importância
dos produtos de origem vegetal na alimentação, quer para a saúde humana
quer para o ambiente. Este estudo integrado no projeto “Avaliação da
importância dos substitutos da carne na alimentação humana”, tem como
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objetivo a pesquisa de contaminantes químicos e indicadores microbiológicos

identificadas, em língua portuguesa e inglesa.

em amostras de Tempeh fermentado por Rhizopus oligosporus, de forma a

RESULTADOS: Após tratamento de higienização e térmico (ebulição ou secagem)

avaliar-se o risco associado ao seu consumo.

não se observaram contaminação microbiológica da casca de ovo; os

Adquiriram-se, em estabelecimentos comerciais, 20 amostras de Tempeh

processos tecnológicos envolvidos foram, na maioria dos trabalhos analisados,

distribuídas por 6 marcas e lotes diferentes, representativas das variedades

a trituração e a secagem, sendo considerados processos tecnológicos simples;

disponíveis para consumo. As amostras foram analisadas “cruas” e

e o potencial nutricional da fortificação parece traduzir-se num aporte de cálcio

confecionadas de duas formas: salteadas e marinadas/estufadas, sendo cada

em 30 g de pão equivalente ao de uma porção de laticínios.

amostra dividida em três sub-amostras. Após confeção, foram agrupadas

CONCLUSÕES: A literatura parece demonstrar que a casca de ovo apresenta

obtendo-se três pools (“crua”, salteada e marinada/estufada), cada com 20

um potencial tecnológico, microbiológico e nutricional muito relevante para

sub-amostras.

ser utilizado na biofortificação de pão, tendo em vista a otimização do aporte

Cada pool foi analisada em duplicado e/ou em triplicado para determinação

de cálcio da população.

de contaminantes químicos por ICP-MS (Arsénio, Crómio, Chumbo, Níquel,
Alumínio, Cádmio e Estanho) e EAA com decomposição térmica da amostra
(Mercúrio). A quantificação de microrganismos foi realizada nas 20 amostras
pelo método TEMPO ® e a pesquisa de Salmonella spp. e de Listeria
monocytogenes foi realizada em pools de 25g retiradas de 5 amostras pelo

SERÃO OS SUBPRODUTOS DO MELÃO POTENCIAIS INGREDIENTES ALIMENTARES?

Mariana Silva1,2; Tânia Gonçalves Albuquerque1-3; Rita Alves2; Maria

método VIDAS®.

Beatriz Oliveira2; Helena Soares Costa1,2

Como resultados da análise química, observaram-se teores de Crómio,

1

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge

Níquel e Alumínio em todas as amostras, enquanto o teor de Arsénio foi

2

LAQV-Requimte, Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

superior ao limite de quantificação apenas na amostra marinada. Os restantes

3

Instituto Universitário Egas Moniz

contaminantes inorgânicos encontravam-se abaixo dos respetivos limites de
quantificação. A presença de Crómio e Níquel poderá dever-se a materiais

Na Europa e em outros países desenvolvidos, houve um aumento do interesse

usados no processamento, ao passo que a presença de Arsénio necessita

em questões relacionadas com a saúde, alimentação e bem-estar. Isso levou

de um estudo mais aprofundado, nomeadamente ao nível dos ingredientes

a um aumento na procura poralimentos com efeitos benéficos para a saúde

utilizados na confeção.

e foi um impulso importante para o desenvolvimento de alimentos funcionais

Não foram detetados microrganismos patogénicos. Foi detetada a presença de

que fornecem ingredientes que promovem a saúde dos consumidores. Por

E. coli em 1 amostra “crua” (1/20) e em 1 amostra marinada/estufada (1/20).

outro lado, um dos objetivos da Comissão Europeia é a redução do desperdício

O número de microrganismos a 30 ̊C variou muito por amostra analisada de

alimentar para estimular a transição da Europa para uma economia circular.

<102 a > 108 ufc/g em amostras “cruas”, e de e <102 a 2,4x104 ufc/g em

O uso de subprodutos alimentares para a formulação e/ou desenvolvimento

amostras salteadas e marinadas/estufadas.

de produtos inovadores com valor acrescentado é muito importante para

Os resultados obtidos destacam a necessidade de mais estudos considerando

a sustentabilidade, sendo uma solução para reduzir perdas e desperdícios

as atuais tendências para a escolha de alimentos sustentáveis de origem

alimentares e o impacto ambiental. O melão (Cucumis melo L.) é uma fruta

vegetal e podem ser um contributo para aumentar o conhecimento deste

muito consumida em todo o mundo e contém grandes quantidades de

alimento.

sementes e casca, que até o momento são descartadas.
Este estudo tem como objetivo fornecer uma visão geral da composição

BIOFORTIFICAÇÃO DE PÃO COM CASCA DE OVO:
UM CONTRIBUTO PARA A OTIMIZAÇÃO DO
APORTE DE CÁLCIO DA POPULAÇÃO
Julia Helena Schuh1; João PM Lima2-5; Angélica Weber Menzel1
1

UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos – São Leopoldo – Rio

potencial no desenvolvimento de novos alimentos funcionais. Para tal, foi
realizada uma revisão sistemática das evidências publicadas entre 2000 e
2018.
As sementes de melão são ricas em lípidos (13 – 37 g/100 g peso fresco),
fibra (7 – 44 g/100 g peso fresco) e proteína (15 – 36 g/100 g peso fresco).
A casca de melão também é uma boa fonte de fibra alimentar (35 g/100

Grande do Sul
2

nutricional dos subprodutos do melão (sementes e casca) para avaliar o seu

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra do Instituto Politécnico

g peso fresco) e possui um teor de hidratos de carbono que varia de 3 a
58 g/100 g peso fresco.

de Coimbra
3

CiTechCare

Os subprodutos do melão podem ser considerados uma boa fonte de fibra

4

GreenUPorto

alimentar e podem ser usados para desenvolver e enriquecer novos produtos

5

LAQV-Requimte

alimentares com propriedades benéficas para a saúde e bem-estar dos
consumidores. Por outro lado, a suautilização também contribuirá para reduzir

INTRODUÇÃO: O pão é considerado um dos alimentos mais antigos na

o desperdício alimentar, bem como para uma produção mais sustentável da

história da humanidade, tornando-o muito apreciado pelo seu aroma, sabor

indústria alimentar.

e disponibilidade. A casca do ovo de galinha, considerada um subproduto de
baixo valor comercial, possui cerca de 40% de cálcio, tornando-a uma fonte

AGRADECIMENTOS: Este trabalho foi financiado pelo INSA, I.P., no âmbito do projeto

apreciável deste mineral.
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OBJETIVOS: Avaliar o potencial tecnológico, microbiológico e nutricional da
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escolhas alimentares mais saudáveis é também determinante para uma
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estratégia para a promoção da alimentação saudável. Os alimentos pelos
quais optamos apresentam compostos com efeitos benéficos, no entanto,
alguns podem apresentar potencial efeito negativo para a saúde, como por
exemplo, os contaminantes alimentares. A avaliação de risco-benefício (RBA)

Portugal, tal como outros países do Mediterrâneo, tem uma grande diversidade

de alimentos estima os benefícios e riscos para os seres humanos decorrentes

de produtos cárneos secos tradicionais com caraterísticas organoléticas muito

da ingestão de um alimento, um componente alimentar ou uma dieta específica,

particulares. Atualmente há uma procura crescente por produtos alimentares

e integra-os utilizando ferramentas que permitam essa comparação.

tradicionais, a par com preocupações nutricionais e de saúde. A Organização

O projeto internacional RiskBenefit4EU, financiado pela EFSA (https://

Mundial da Saúde demonstrou a necessidade de reduzir o consumo de sal e

riskbenefit4eu.wordpress.com/), pretende, ao integrar as perspetivas

recomenda uma ingestão máxima diária de sal de 5g, correspondendo a menos

microbiológicas, toxicológicas e nutricionais, contribuir para o desenvolvimento,

de 2 g de sódio. Vários estudos têm reportado não só a redução do cloreto

na Europa e em Portugal, de uma nova cultura no âmbito da segurança

de sódio (NaCl) em produtos cárneos secos, mas também a sua substituição

alimentar e nutrição, sugerindo linhas de orientação para a realização de uma

por outros sais. No entanto, a dificuldade de produzir enchidos com baixo

alimentação mais segura e saudável.

teor em sal, deve-se ao facto de o NaCl ter um efeito determinante tanto no

A exposição a contaminantes químicos nos primeiros 1000 dias de vida tem

flavour como na estabilidade microbiológica dos enchidos.

sido associada a alterações de saúde, constituindo também um domínio

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a qualidade e a segurança de

emergente de investigação. A exposição precoce a contaminantes ocorre

paios com baixo teor em sal produzidos com carne de porcos Alentejanos

durante a gestação pela transferência de substâncias tóxicas da dieta materna

e Ribatejanos.

para o feto através da placenta e, posteriormente, durante a lactação, através

Foram fabricados três lotes de paio com baixo teor em sal numa unidade de

do leite materno. As micotoxinas, contaminantes químicos presentes nos

produção local. Avaliaram-se o pH e a atividade da água (aW), determinou-se o

alimentos, são compostos tóxicos com efeitos carcinogénicos, nefrotóxicos,

perfil de aminas biogénicas e fizeram-se as seguintes análises microbiológicas:

hepatotóxicos e imunossupressores. Estudos recentes evidenciaram que as

contagem de microrganismos mesófilos e psicrotróficos, de bactérias do ácido

crianças portuguesas até aos 3 anos estão expostas a múltiplas micotoxinas

láctico (BAL), de estafilococos, de enterobactérias, de bolores e leveduras, e

através da alimentação, o que constitui um risco potencial para a sua saúde

de Listeria monocytogenes, e pesquisa de Salmonella spp. Os dados foram

(https://www.youtube.com/watch?v=CsKaz3mt2J4).

tratados estatisticamente.

Neste contexto, é pertinente questionar qual o impacto de uma exposição

Os valores de pH e de aW são geralmente baixos, e estão de acordo com

precoce a micotoxinas na saúde da criança e do futuro adulto. O projeto

os valores habitualmente encontrados em produtos de cura longa. As BAL

nacional earlyMYCO, financiado pela FCT, pretende assim responder a questões

são a microbiota dominante, tal como é habitual neste tipo de produtos. As

como: estarão as grávidas e lactentes até aos 6 meses de idade expostos a

contagens de enterobactérias apresentaram valores superiores aos reportados

micotoxinas? Esta exposição representa um risco para a sua saúde?

por outros autores para enchidos Portugueses, mas similares aos reportados

Nesta comunicação pretende-se apresentar e discutir dois projetos

para outros enchidos. Não se detetou a presença de Salmonella spp., nem

complementares a decorrer no Departamento de Alimentação e Nutrição, do

de L. monocytogenes.

INSA, e que constituem dois desafios atuais relacionados com as escolhas

Os paios produzidos a partir de carne de porco Alentejano e Ribatejano são

alimentares.

seguros, mesmo considerando a redução do teor em sal, uma vez que estes
são produtos cárneos estáveis, tendo em conta o seu pH e aW, que não foi
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METODOLOGIA: Foi realizado um estudo observacional, analítico, transversal em

duas IPSS’s do concelho de Águeda. De forma a quantificar o sal adicionado
às refeições, foram recolhidas 20 amostras de refeições, tendo-se procedido
à avaliação quantitativa média de sal por refeição através do método de
Fotometria de Chama. O tratamento dos dados foi realizado com recurso
ao software SPSS, tendo sido considerado um nível de significância de 5%.
RESULTADOS: Não se verificaram diferenças na quantidade de sal entre

as refeições das duas instituições. Verificou-se que em todas as amostras
recolhidas o teor de sal era superior a 0,2 g de sal por 100 g de alimento, acima
do recomendado. Verificou-se que parece existir necessidade de adicionar
maior quantidade de sal nos pratos de peixe, durante o processo de confeção.
CONCLUSÕES: Verificou-se uma quantidade de sal elevada nas refeições

analisadas. Tal fato sugere que a implementação de um sistema de avaliação
da ingestão de sal, a monitorização da sua quantidade nos alimentos, e
simultaneamente a sensibilização das cozinheiras para uma redução na
quantidade de sal adicionado nas preparações culinárias, podem contribuir
para a reversão do cenário observado.
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