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E.

EDITORIAL

A décima nona edição da Acta Portuguesa de Nutrição inclui dez novos
artigos, sendo sete originais e três revisões. Trata-se de um significativo
contributo para esta área, revelador do contínuo e abnegado esforço de
tantos investigadores das Ciências da Nutrição, em Portugal e não só,
assim como dos revisores que contribuíram para que estes trabalhos
pudessem cumprir o seu percurso até à publicação. Impõe-se, pois,
um agradecimento a todos eles.
As duas revisões centradas na Vitamina D constituem mais uma
importante adição ao conhecimento sobre esta vitamina, e cujo
status na população Portuguesa está longe de se poder considerar
adequado. Na realidade, toda a informação de que dispomos
atualmente revela que uma parte muito significativa dos residentes
em Portugal apresenta níveis plasmáticos considerados de risco.
Muito recentemente foi publicado um novo estudo, por Duarte et
al.1, onde se obtiveram prevalências de cerca de 21% de risco de
deficiência e de 45% de risco de inadequação. Estes valores são
ainda maiores nos meses de menor exposição solar. Dada a relevância
desta vitamina na saúde óssea, parece-nos urgente a tomada de
medidas de saúde pública que visem contornar este problema. Entre
estas, a fortificação de alimentos com vitamina D tem constituído
uma alternativa válida em alguns países, requerendo, por isso, uma
profunda análise por parte das entidades competentes. Parece-nos
assim essencial a colaboração de investigadores da área, para que
possam ser definidas quantidades e, sobretudo, os alimentos que
possam constituir os veículos mais adequados a esta fortificação, de
modo a atingir o máximo da população sem prejudicar o importante
equilíbrio alimentar de cada um.

2

Torna-se, em nosso entender, inevitável, nestes tempos conturbados
de epidemia pelo COVID19, abordar o tema. A pandemia tem gerado
em Portugal e no Mundo profundas alterações dos nossos hábitos,
podendo mesmo especular-se (mas apenas isso) que a alimentação
pode estar aqui incluída nestas mesmas alterações. Será, por certo,
um tema que virá a ser objeto de estudo por parte da comunidade
científica. É, no entanto, demasiado prematuro para que possamos
prever o que vai suceder a este nível, sendo que neste momento as
prioridades devem estar noutro tipo de problemas. O que parece
já evidente é a tentativa de profissionais menos escrupulosos em
tirar partido da situação, promovendo práticas alimentares que,
alegadamente, favorecem a proteção ou até o tratamento desta
infeção vírica. Uma vez mais, e como tantas vezes fazemos aqui,
pede-se que todos tenham por base nas suas afirmações, quer
públicas quer privadas, a melhor evidência científica disponível, sob
pena de desvirtuar a própria credibilidade e, com ela, a de toda uma
classe de profissionais. A Acta Portuguesa de Nutrição continuará o
seu percurso de divulgação de conhecimento científico validado por
pares, no mais rigoroso cumprimento das normas a que se propôs
desde a primeira hora.
1

Duarte, C, et al. Prevalence of vitamin D deficiency and its predictors in the Portuguese

population: a nationwide population-based study. Archives of Ostheoporosis. 2020. 15(1):36.

Nuno Borges
Diretor da Acta Portuguesa de Nutrição
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REGULAMENTO
PRÉMIO DE MELHOR PUBLICAÇÃO NA ACTA PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO 2020
A Associação Portuguesa de Nutrição institui o "Prémio de Melhor Publicação na Acta Portuguesa de Nutrição 2020" a aplicar
ao melhor trabalho publicado na Acta Portuguesa de Nutrição referente ao ano de 2020, regendo-se a sua atribuição pelo
presente regulamento.

1. DESTINATÁRIOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Esta ação destina-se a autores singulares que tenham
submetido trabalhos que foram publicados na Acta Portuguesa
de Nutrição em edição referente ao ano de 2020. Ao participar
no concurso, o(s) autor(es) está(estão) a aceitar na totalidade
os termos e condições do presente regulamento.
2. DIVULGAÇÃO DO CONCURSO
O concurso ao "Prémio de Melhor Publicação na Acta
Portuguesa de Nutrição 2020" será divulgado através de
mailing, website e redes sociais, assim como nas plataformas
de comunicação e divulgação das entidades promotoras,
institucionais e parceiras.
3. PRÉMIO
A Associação Portuguesa de Nutrição prevê a atribuição de
um prémio no valor de 500€ em formação APN, válido para
cursos de atualização profissional e/ou Congresso de Nutrição
e Alimentação, a ser usufruído até 31 de dezembro de 2022,
ao autor ou autores do melhor trabalho publicado na Acta
Portuguesa de Nutrição referente a 2020.
4. ELEGIBILIDADE DOS TRABALHOS
Serão elegíveis a concurso todas as tipologias de artigos
publicados nas edições referentes ao ano civil de 2020.
5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os trabalhos submetidos serão avaliados de acordo com a
pontuação ponderada obtida nos seguintes critérios (escala
de 0 a 10 pontos):
- Originalidade (10%)
- Qualidade técnica (50%)
- Clareza da redação (30%)
- Interesse (10%)
6. COMPOSIÇÃO DO JÚRI
O júri será constituído por 5 elementos do painel de revisores
da Acta Portuguesa de Nutrição, nomeados pela direção da
revista. Caso algum dos elementos do júri integre a lista de
autores de um trabalho a concurso, este será excluído da
avaliação desse trabalho.
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7. DELIBERAÇÕES DO JÚRI
A deliberação do júri ocorrerá com total independência,
baseada nos critérios de avaliação supramencionados. As
candidaturas serão ordenadas tendo em conta a classificação
final atribuída, vencendo o melhor classificado. Em caso da
ocorrência de conflito de interesses, qualquer elemento do
júri poderá abster-se da avaliação, procedendo-se ao ajuste
da classificação final com a pontuação dos restantes. Caso
o trabalho vencedor tenha como autor algum elemento da
coordenação editorial da revista, estes autoexcluem-se
do prémio, sendo este atribuído ao trabalho seguinte com
pontuação mais elevada.
8. DIVULGAÇÃO DA DECISÃO E ENTREGA DO PRÉMIO
A divulgação do vencedor e a atribuição do "Prémio de Melhor
Publicação na Acta Portuguesa de Nutrição 2020" ocorrerá no
decorrer do XX Congresso de Nutrição e Alimentação, sendo
posteriormente publicada no website da Acta Portuguesa de
Nutrição (http://actaportuguesadenutricao.pt/) e nas redes
sociais.
9. CONFIDENCIALIDADE
O júri e os promotores do concurso comprometem-se, sob
compromisso de honra, a manter a confidencialidade dos
dados de identificação recolhidos no âmbito do concurso,
sendo apenas divulgado publicamente o título do trabalho
vencedor acompanhado pelo nome do(s) autor(es) do mesmo.
10. ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO
A Associação Portuguesa de Nutrição reserva-se ao direito de
alterar a qualquer momento o presente regulamento, sempre
que necessário. Eventuais alterações ao presente regulamento
serão comunicadas no website da Acta Portuguesa de Nutrição
(http://actaportuguesadenutricao.pt/) e redes sociais. Sem
prejuízo, os participantes que assim o entenderem poderão
exercer o seu direito de recusa de continuar a participar no
concurso.
Porto, 31 de dezembro de 2019
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A SUPLEMENTAÇÃO COM ÁCIDO FÓLICO
NA GRAVIDEZ: PERCEÇÕES E PRÁTICAS
CLÍNICAS NA ÁREA METROPOLITANA DO
PORTO
FOLIC ACID SUPPLEMENTATION IN PREGNANCY:
CLINICAL AWARENESS AND PRACTICE IN PORTO REGION
Carla Silva1*; Elisabete Pinto2,3; Elisa Keating4,5

RESUMO

INTRODUÇÃO: Os suplementos de ácido fólico, comparticipados no mercado português, contendo apenas esta vitamina, contêm

uma dose 12,5 vezes maior do que a dose diária recomendada pela Organização Mundial da Saúde, o que faz prever que, em
Portugal, as mulheres grávidas façam uma suplementação excessiva em ácido fólico. Por outro lado, o início da suplementação
raramente acontece na pré-conceção, como seria desejável.
OBJETIVOS: Conhecer as perceções e as práticas clínicas sobre a prescrição de suplementação com ácido fólico na gravidez e
identificar os benefícios e efeitos adversos que os médicos reconhecem nesta suplementação.
METODOLOGIA: Foram realizadas 12 entrevistas semiestruturadas a médicos especialistas em medicina geral e familiar (n=6) ou em
obstetrícia (n=6), em unidades de saúde familiar e hospitais da área metropolitana do Porto, cujo conteúdo, após desgravação, foi
codificado em categorias e subcategorias que foram sujeitas a análise qualitativa recorrendo ao software NVIVO 10.0.
RESULTADOS: Foi possível observar que: a) todos os médicos reconhecem a importância da suplementação com ácido fólico na
gravidez para a prevenção da ocorrência de malformações do tubo neural, b) há a convicção de que a adesão à toma de ácido
fólico é muito elevada (n=12); c) há unanimidade na descrição de falta de oportunidade para cumprir o início da suplementação
antes da conceção e ainda que d) há um razoável desconhecimento em relação à dose de ácido fólico prescrita (n=7).
CONCLUSÕES: Considerando os estudos recentes que sugerem efeitos adversos da suplementação com ácido fólico em doses
excessivas e temporalmente desadequadas, este estudo evidencia a pertinência de um esforço conjunto nacional para a
homogeneização das práticas clínicas na prescrição de suplementação com ácido fólico na gravidez.
PALAVRAS-CHAVE

Ácido fólico, Gravidez, Medicina geral e familiar, Obstetrícia, Período de suplementação
ABSTRACT

INTRODUCTION: Folic acid supplements reimbursed by the Portuguese Government that contain solely this vitamin have a dose

12.5 times higher than the daily dose recommended by the World Health Organization. So, it is expectable that Portuguese
pregnant women are taking excessive folic acid supplementation. On the other hand, the beginning of supplementation rarely
occurred in the preconception, as desirable.
OBJECTIVES: To explore the perceptions and clinical practices concerning the prescription of folic acid supplementation in
pregnancy and to identify the beneficial and adverse effects acknowledged by the physicians regarding this supplementation.
METHODOLOGY: Twelve semi-structured interviews were performed (Specialists in Family Medicine (n=6) or specialists in Obstetrics
(n=6) working at primary care units and hospitals of the Grande Porto region) and the content was codified in categories and
sub-categories and analysed with NVIVO 10.0 software.
RESULTS: We could observe that: a) all the physicians acknowledged the relevance of folic acid supplementation in pregnancy
for the prevention of neural tube defects, b) the physicians recognized that compliance by pregnant women to folic acid intake
is very high (n=12); c) all the physicians acknowledge the difficulty to comply with the ideal timing for folic acid supplementation
before conception; d) the ideal folic acid dose is largely unknown by the physicians (n=7).
CONCLUSIONS: Considering recent studies that suggest adverse effects of excessive and chronologically unsuitable folic acid
supplementation, this study evidences that there should be a national joint effort towards the homogenization of clinical practices
regarding the prescription of folic acid supplementation in pregnancy.

Histórico do artigo:
Recebido a 1 de agosto de 2019
Aceite a 10 de novembro de 2019
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INTRODUÇÃO

Desde os anos 90 do século passado, quando apareceu evidência
contundente acerca do efeito do ácido fólico (AF) na prevenção das
malformações do tubo neural (1, 2), surgiram diferentes estratégias
para a suplementação e a fortificação de alimentos com esta vitamina.
Estas estratégias incluíam a suplementação massiva das mulheres
na periconceção, assumindo-se que a prevalência de inadequação
em folato era elevada e que, pelo facto de se tratar de uma vitamina
hidrossolúvel, qualquer excesso no aporte originaria a sua excreção,
sem qualquer prejuízo. Efetivamente, a prevalência de inadequação em
folato em mulheres portuguesas era, num estudo publicado em 2009,
de 58,2% no ano prévio à conceção e de 90,8% durante a gravidez
(3). Atualmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza
a suplementação diária com 0,4 mg de AF, durante a gravidez, a
iniciar o mais precocemente possível. No caso de mulheres com risco
acrescido de malformações fetais (ou seja, grávidas com filho anterior
com defeito do tubo neural ou com história familiar desta situação
ou ainda mulheres com doenças ou sob terapêutica associadas a
diminuição da biodisponibilidade de AF) a recomendação da OMS é de
5 mg de AF por dia (4, 5). Em qualquer caso, é assumido que a proteção
em relação às malformações do tubo neural apenas é eficaz quando a
suplementação ocorre nas primeiras quatro semanas de gestação (6).
Paralelamente, têm surgido estudos que suportam o papel nefasto da
suplementação com ácido fólico em doses excessivas (7-12). Sabe-se
que a ingestão de doses maiores do que 0,4 mg/dia de AF origina o
aparecimento de AF não metabolizado na corrente sanguínea materna
e fetal, facto que tem sido sugerido como responsável pela alteração
da regulação génica, com consequências na programação fetal de
doenças, tais como asma, insulinorresistência, alguns tipos de cancro
ou autismo (15, 16). Em Portugal, através da aplicação da prescrição
eletrónica médica (PEM) do Sistema Nacional de Saúde, a dose de
0,4 mg por comprimido encontra-se apenas disponível em associação
com outras vitaminas e/ou minerais, não sendo estes suplementos
comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde. Os suplementos
comparticipados disponíveis no mercado português contendo
apenas esta vitamina contêm 5 mg por comprimido, ou seja, uma
dose 12,5 vezes maior de que a dose diária recomendada pela OMS.
Prevê-se, pois, que a esmagadora maioria das mulheres grávidas
faça uma suplementação excessiva em AF (17). Adicionalmente, é
também previsível que algumas mulheres iniciem esta suplementação
somente após terem tido conhecimento da sua gravidez (17), o que
na maioria dos casos ocorre após o período crítico para a prevenção
das malformações do tubo neural.
A suplementação de acordo com a evidência atual dependerá de
muitos fatores, nomeadamente o conhecimento sobre ácido fólico
dos profissionais de saúde que prescrevem estes suplementos às
futuras mães e, consequentemente, das suas práticas clínicas. A
caracterização destes conhecimentos e práticas clínicas é a grande
motivação deste estudo, uma vez que se desconhece a dimensão
desta realidade. Optou-se assim pela realização de um estudo
qualitativo tendo como princípio o facto de que as práticas quotidianas
dos profissionais não decorrem apenas das orientações teóricas
mas são resultado de forças, fatores, estruturas internas e externas
que atuam sobre as pessoas, gerando determinados resultados. A
abordagem qualitativa permite, então, produzir informação com base
na experiência vivida dos seres humanos, que pode ser de extrema
importância no contexto da prática médica e na interpretação de
práticas que já estão enraizadas há várias décadas, como acontece
com o AF durante a gravidez (18).

OBJETIVOS

Este estudo tem como objetivos concretos: a) conhecer as perceções
e as práticas clínicas de médicos no que respeita à prescrição de
suplementação com AF na gravidez, nomeadamente no que diz
respeito à dose e ao período de suplementação, bem como b)
identificar os benefícios e efeitos adversos que os profissionais
reconhecem nesta suplementação. Este estudo pretende responder
à questão de investigação “Qual o nível de conhecimento e quais as
práticas clínicas de prescrição de suplementação com AF na gravidez,
em Portugal?”
METODOLOGIA

Este estudo qualitativo baseia-se na informação recolhida em
entrevistas semiestruturadas, realizadas a médicos das duas
especialidades que mais frequentemente são responsáveis pela
vigilância de mulheres grávidas: especialistas em medicina geral e
familiar (MGF) e especialistas em obstetrícia (OBS). Optou-se por
realizar estas entrevistas num hospital universitário – Centro Hospitalar
de S. João, E.P.E. (Porto) – e em três unidades de saúde familiares
(USF) do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) de Gondomar,
situado na área de referenciação desse hospital, bem como num
hospital não universitário – Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E.
– Hospital Padre Américo, Vale do Sousa (Penafiel) – e numa USF de
grande dimensão do ACeS Tâmega II – Vale Sousa Sul. O estudo foi
aprovado pela Comissão de Ética do Centro Hospitalar de S. João,
E.P.E. e pela Comissão de Ética da Unidade Hospital Padre Américo e
teve o aval dos Diretores de todos os Serviços envolvidos. Os objetivos
e procedimentos do estudo foram devidamente explicados a todos os
potenciais participantes, que consentiram livremente participar, não
se tendo verificado qualquer recusa.
Foi inicialmente decidido pelas autoras que seriam entrevistados
três OBS de cada hospital envolvido, bem como três MGF de cada
ACeS, na tentativa de capturar maior diversidade de perceções e
práticas. No total foram realizadas 12 entrevistas presenciais no local
de trabalho dos profissionais. O objetivo do estudo foi claramente
explicado, com base num guião previamente preparado que garantiu
que a explicação foi a mesma para todos os entrevistados. No
início da entrevista foi solicitada autorização para gravação áudio.
As gravações foram destruídas após desgravação integral. Os
materiais resultantes da entrevista foram anonimizados e foi assim
mantida a total confidencialidade dos dados recolhidos. As entrevistas
decorreram entre outubro e novembro de 2014. Cada entrevista teve
uma duração aproximada de 15 minutos. O guião das entrevistas
(anexo I) foi concebido pelas autoras. No início de cada entrevista foi
ainda perguntado a cada profissional quantos anos de especialidade
médica possuía. Todas as entrevistas foram integralmente transcritas,
tendo posteriormente sido sujeitas a leitura flutuante para identificação
das porções significativas dos dados e atribuição de categorias/
subcategorias. As categorias criadas foram as seguintes: a)
período ideal para a suplementação, b) dosagem aconselhada, c)
fundamentação para a sua realização, d) formas de prescrição dos
suplementos (isolados ou em associação com outras vitaminas e/ou
minerais), e) fontes de informação utilizadas pelos profissionais para se
informarem sobre esta temática, f) identificação de potenciais efeitos.
Tendo-se utilizado uma abordagem indutiva na análise dos dados, este
sistema de categorias foi-se, naturalmente, complexificando à medida
que as entrevistas foram codificadas, tendo-se criado diferentes
subcategorias. Três das 12 entrevistas foram independentemente
codificadas por duas das autoras, tendo-se posteriormente procedido
à avaliação da concordância das codificações, que foi considerada
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elevada. As 12 entrevistas foram classificadas segundo a especialidade
médica do entrevistado, a classe de cuidados de saúde prestados
(primários versus diferenciados), a localização geográfica do local de
trabalho, bem como segundo a duração da sua experiência profissional
na especialidade atual, categorizada em intervalos de 10 anos. Os
padrões e regularidades dos dados foram notificados pelas respetivas
frequências com que apareciam nas entrevistas. Contudo, foi também
dado o devido destaque a ocorrências únicas de perceções ou
práticas. As expressões mais ilustrativas das perceções e práticas
dos médicos em relação à suplementação com AF no contexto da
gravidez foram selecionadas para apresentação neste trabalho. A
análise foi validada pelas três autoras e as dúvidas foram resolvidas
por consenso, após discussão conjunta. Foram realizadas matrizes
de relação entre diferentes categorias para uma interpretação mais
aprofundada dos dados, nomeadamente a observação de quaisquer
padrões nas informações obtidas de acordo com os atributos dos
entrevistados. A análise de conteúdo foi realizada com recurso ao
software NVIVO 10.0.
RESULTADOS

Perceção Clínica sobre a Importância da Suplementação da
Grávida com Ácido Fólico
A maioria dos médicos entrevistados considera que a suplementação
com AF na periconceção é importante em todas as mulheres. Dos
12 entrevistados, 9 referem que a suplementação é importante:
“sempre” ou “em todas as mulheres” e três médicos, embora não
respondam diretamente à questão, assumem como adquirido que esta
suplementação deve ser feita em todas as mulheres que planeiam uma
gravidez e, de facto, todos dizem prescrever esta vitamina nas mulheres
grávidas, assim que as contactam pela primeira vez e, sempre que
possível, naquelas que planeiam uma gravidez. Dos 12 entrevistados,
três (todos obstetras) referem adicionalmente que há grupos específicos
de mulheres com indicação adicional para suplementação com AF,
sendo referidas como exemplo as mulheres com mutações na
metilenotetrahidrofolato redutase ou com medicação para a epilepsia.
Quando questionados sobre o objetivo da suplementação com AF, a
prevenção das malformações do tubo neural é o motivo mais referido,
sendo que apenas dois dos entrevistados referem genericamente
malformações ou auxílio da embriogénese, não especificando a
importância na formação do tubo neural. Para além de reconhecerem a
importância da suplementação com AF na prevenção das malformações
do tubo neural, alguns médicos consideram também as anemias, a
prevenção de malformações fetais ou cardiopatias ou medicação
materna específica, como razões para a prescrição de AF. Verificou-se que o tempo de serviço não parece afetar a opinião clínica sobre a
importância da suplementação com AF na gravidez. Verificou-se ainda
que os OBS apontam mais frequentemente as anemias e a prevenção
de cardiopatias como fundamentação para a suplementação com AF,
quando comparados com os MGF.
Perceção Clínica sobre os Efeitos Adversos da Suplementação
da Grávida com Ácido Fólico
Quando questionados sobre possíveis efeitos adversos da
suplementação da mulher com AF, 11 médicos afirmaram não haver
ou nunca terem constatado a ocorrência de efeitos adversos para a
mulher, para o bebé ou para ambos. Um dos médicos entrevistados
refere ter “conhecimento (…) de um estudo feito por nutricionistas que

levantava (…) [a questão de] aumento (…) do risco de cancro da mama
em mulheres que faziam suplementação com quantidades excessivas
de AF durante longos períodos de tempo”, mas completou afirmando
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que “(...) [o estudo] não era muito conclusivo”.
Perceção Clínica sobre as Janelas Temporais Ótimas para a
Suplementação com Ácido Fólico
Muitos dos clínicos referiram claramente existir uma distinção entre o
que seria o período ideal e o período em que efetivamente conseguem
prescrever a suplementação (timing real), que é dependente do momento
em que as mulheres os procuram, frequentemente após gravidez
confirmada. A maioria dos médicos considera que o período, pré-concecional, bem como o primeiro trimestre de gravidez, são as janelas
temporais ideais para a suplementação com AF. Na maioria dos casos,
são estes os períodos reais de prescrição. No entanto, foi evidente no
discurso dos clínicos a dificuldade em conseguir a suplementação na
pré-conceção. A este respeito um médico refere: “Essa suplementação
deve ser iniciada na pré-conceção, idealmente”, um outro responde:
“(…) pelo menos, um mês antes [da conceção], [a suplementação] (…)
deveria [iniciar], embora isso nem sempre é possível.”. No que respeita
ao término da suplementação, verificou-se muito mais heterogeneidade
de práticas. Curiosamente, embora alguns dos médicos reconheçam
que a suplementação deveria ser mantida apenas durante o primeiro
trimestre, a prática clínica real não corresponde a esta opinião, havendo
cerca de metade dos médicos que afirmam manter a suplementação
até ao final da gravidez com algumas referências para a manutenção
durante o aleitamento. Um dos médicos afirma que: “Em princípio

mantenho 5 mg [de AF] até ao final da gravidez.”; um outro refere: “Faço
sempre mais ou menos quatro meses antes de programar a gravidez, e
depois durante toda a gravidez, até mesmo a amamentar (…)”, prática
corroborada por um outro médico que diz: “(…) mantenho durante a
gravidez toda e aleitamento, também.”. Quando se perguntou qual a
fundamentação da opinião clínica sobre as janelas temporais ótimas
para suplementação com AF, a evidência científica e a experiência clínica
foram as justificações mais apontadas (n=8 e n=6, respetivamente),
com uma baixa frequência de referência concreta à circular normativa
da Direção-Geral da Saúde relativa a esta temática (n=3). Embora a
localidade de exercício de funções não pareça influenciar a perceção
clínica sobre as janelas temporais ideais de suplementação com AF,
verificou-se que os OBS, mais do que os MGF, apontam a pré-conceção
e o primeiro trimestre como períodos ideais. Paralelamente, nenhum
MGF aponta toda a gravidez e o aleitamento como períodos ideais
ótimos de suplementação, o mesmo não acontecendo com os OBS.
Relativamente às janelas temporais de suplementação efetivamente
praticadas (timing real), observa-se que os clínicos com experiência de
serviço entre 10 e 20 anos são aqueles que referem nunca prescrever
a suplementação com AF após o primeiro trimestre de gravidez. É
também importante realçar que há um maior número de MGF que
efetivamente preconizam a suplementação com AF até ao final da
gravidez, quando comparado com os OBS. A localidade de exercício de
funções não parece afetar os períodos de suplementação efetivamente
recomendados pelos clínicos.
Dose de Ácido Fólico Prescrita
A pergunta sobre a dose de AF que é habitualmente prescrita às
mulheres no período periconcecional ou durante a gravidez foi aquela
que gerou mais hesitações. De facto, 7 dos entrevistados não sabiam
ou revelavam uma clara confusão sobre a dose de AF existente no
suplemento que prescreviam, como ilustrado pelos seguintes trechos:
“Não tenho ideia da dosagem… agora não tenho ideia da dosagem
dos comprimidos, mas normalmente é um comprimido.”; “Temos
[para prescrição] o Folicil®, que é 400 se não estou em erro (…)”. A
esmagadora maioria dos médicos referiu que prescreve Folicil®, um dos
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suplementos disponíveis no mercado português, que contém 5 mg de
AF por comprimido e/ou referiu especificamente a dose de 5 mg por
dia. Contudo, embora com baixa frequência, registou-se a referência
a outras doses como 0,4 mg e 1 mg. A dose de 0,4 mg foi referida
como a dose ideal ou como a dose existente em multivitamínicos. Dos
12, apenas um médico mostrou colocar em prática a preocupação
sobre o excesso de AF, referindo: “(…) digo (…) [à grávida que], não

precisa de tomar um comprimido de 5 mg todos os dias. Às vezes
opto por lhes dizer… tome 3 ou 4 comprimidos por semana, ou tome
dia sim, dia não, enfim a dose não é preciso ser exatamente aquela
que vem no comprimido, que é muito superior à recomendada (…)”.
Prescrição de Ácido Fólico em Multivitamínicos ou em
Associação com Outros Micronutrientes
A maioria dos médicos entrevistados referiu prescrever micronutrientes
além do AF, sendo que o iodo é o micronutriente mais prescrito,
normalmente numa formulação independente do AF. Apenas três
médicos referiram prescrever ferro, para além do AF, em formulações
independentes ou em associação. A alusão a multivitamínicos foi muito
menos frequente, sendo feita em função da alimentação praticada
pela mulher, como é visível nos seguintes excertos: “[A decisão de
prescrição de multivitamínicos] tem muito a ver, muito, com o tipo de
alimentação [da grávida] (…)”; “Depende do tipo de alimentação que

a grávida tem e do meio em que vive.”.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

É inequívoca a relevância da suplementação com AF durante a
gravidez, por estar solidamente demonstrado que esta suplementação
previne a ocorrência e a recorrência de defeitos do tubo neural na
descendência (1, 2). Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde, através
da circular normativa N.º: 02/DSMIA de 16/01/06, recomenda a
suplementação com ácido fólico “a iniciar pelo menos dois meses
antes da interrupção do método contracetivo”, e apenas no final
de 2015, passou a ser mencionada a dosagem em que esta deve
ocorrer. Esta medida deveria, naturalmente, ser acompanhada da
disponibilização no mercado português de comprimidos contendo
somente 0,4 mg de AF. Neste contexto, foi objetivo principal deste
estudo conhecer as perceções e as práticas clínicas no que respeita
à prescrição de suplementação com AF no contexto de uma gravidez.
Este estudo constitui uma primeira aproximação a esta problemática,
não sendo garantido que espelha a opinião de todos os profissionais
dos grupos profissionais versados. Contudo, o facto de se ter
entrevistado médicos de especialidades diferentes, a trabalhar em
contextos diferentes (Cuidados de Saúde Primários e Cuidados
Especializados Hospitalares) contribui certamente para a diversidade
das opiniões que foram encontradas. Em relação a algumas temáticas,
como por exemplo a importância da realização de suplementação
com AF por todas as mulheres na periconceção, foi obtida elevada
consistência nas respostas o que nos leva a afirmar que foi esgotada
a variabilidade de respostas possíveis com as entrevistas realizadas.
Contudo, um estudo anterior baseado na coorte de nascimento
Geração XXI mostrou que, numa subamostra de 249 grávidas,
56,6% referiram ter planeado a gravidez, mas somente 18,6% tinha
realizado suplementação com AF na pré-conceção, não cumprindo
portanto a prática recomendada (3). Não obstante a subjetividade
inerente ao conceito de planeamento de gravidez, em particular
na perceção das mulheres, estes números indicam que há espaço
para informar melhor as mulheres em idade fértil. Assim, quisemos
explorar os conhecimentos e práticas de alguns médicos acerca da
temática. De um modo geral, no presente estudo observou-se que

todos os médicos reconhecem a importância do AF no contexto de
uma gravidez, sendo praticamente unânimes em considerar que
este previne a ocorrência de malformações do tubo neural e não têm
experiência da ocorrência de efeitos adversos. Contudo, apontam,
por vezes, outras indicações para a realização de suplementação
para as quais a evidência é menos consistente (19). Quanto às janelas
temporais ótimas de suplementação, muitos médicos defendem
como início ideal da suplementação a pré-conceção e/ou primeiro
trimestre de gravidez, mas no que respeita ao término dessa janela de
maximização do benefício existe uma maior diversidade de opiniões.
Foi possível perceber unanimidade na dificuldade de implementação
deste timing ideal de suplementação, por falta de oportunidade, já
que, como é do conhecimento generalizado, uma grande parte das
mulheres não realiza consulta de planeamento da gravidez, recorrendo
aos serviços de saúde apenas quando sabem que estão grávidas. É
importante referir que esta falta de oportunidade não deverá justificar
o prolongamento da suplementação para além do período ideal
preconizado, embora esta ideia tenha ficado subjacente em algumas
considerações tecidas pelos médicos, no presente estudo.
Efetivamente, a falta de informação sobre os potenciais riscos de uma
suplementação excessiva em AF, pode estar na base da decisão clínica
da manutenção da suplementação ao longo da gravidez, mesmo sem
que este prolongamento esteja previsto nas orientações ou normas
clínicas. Como referido acima e revisto anteriormente pelo nosso
grupo, este excesso poderá acarretar riscos para a mãe e para o
filho (15), além de poder interferir com os níveis de vitamina B12,
acarretando consequências importantes para a mulher (20).
De uma forma muito consistente, observou-se desconhecimento
em relação à dose de AF prescrita, muitas vezes com a assunção,
errónea, de que as formulações disponíveis nas farmácias portuguesas
e indicadas para o efeito possuem a dose adequada. Este parece ser,
por isso, um ponto crucial que merece maior esclarecimento entre
os clínicos.
Por outro lado, foi interessante perceber que a prescrição de
multivitamínicos foi frequentemente referida como sendo realizada com
ajuste ao tipo de alimentação da grávida, sem contudo se perceber a
existência de uma recomendação generalizada destas formulações.
Ainda com respeito a esta questão observou-se que a maioria dos
médicos prescreve também iodo à mulher grávida, revelando grande
adesão à orientação técnica 011/2013 da Direção-Geral da Saúde.
Não deixa de ser curioso que apenas três médicos tenham feito alusão
à suplementação com ferro. No estudo realizado por Pinto et al. (3)
a suplementação com este mineral ocorreu em cerca de 76% das
grávidas a partir do segundo trimestre de gravidez, ultrapassando
os 40% já no primeiro trimestre. É fortemente recomendado que se
explore igualmente o conhecimento dos enfermeiros sobre este mesmo
tema, nomeadamente por atualmente surgir a figura do enfermeiro de
família que se pretende que tenha um contacto muito próximo com
as pessoas, tendo um papel decisivo na educação para a saúde.
Apesar de este estudo ter sido conduzido em 2014/2015, até ao
momento não existiu por parte da Direção-Geral da Saúde nenhuma
revogação da circular normativa N.º: 02/DSMIA de 16/01/06 nem foi
criado nenhum grupo de trabalho, à semelhança do que foi criado pela
Direção-Geral da Saúde em novembro de 2018 sobre a suplementação
em iodo da criança e da grávida, com o intuito de rever as orientações
de suplementação bem como de definir normas de monitorização.
Este facto demonstra uma evidente lacuna nesta área e demonstra
a pertinência e atualidade do tema estudado. Adicionalmente, com
base em investigação subsequente ainda não publicada, os autores
verificaram que a posição dos clínicos se mantém inalterada.
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CONCLUSÕES

13. Yang NV, Pannia E, Chatterjee D, Kubant R, Ho M, Hammoud R, et al. Gestational

Em suma, este estudo descreve perceções e práticas clínicas sobre a
prescrição de suplementação com AF na gravidez, evidenciando por um
lado o reconhecimento generalizado da importância desta vitamina na
gravidez mas, por outro, que há inconsistência nas perceções clínicas
no que respeita aos períodos ideais de suplementação, em particular a
altura ideal de paragem de suplementação, e no que respeita à dose
de AF a suplementar. Por estes motivos, e dado os estudos existentes
sobre os potenciais efeitos adversos da suplementação com doses
excessivas e/ou temporalmente desadequadas, este estudo evidencia
a pertinência de um esforço conjunto nacional para a homogeneização
de práticas clínicas concretas no que diz respeito à prescrição de
suplementação com AF na gravidez, sugerindo-se a revisão da circular
normativa em vigor (N.º: 02/DSMIA de 16/01/06) com retificação da
dosagem de AF a suplementar e a introdução no mercado português
de um medicamento comparticipado contendo apenas AF com a
dosagem recomendada de 0,4 mg.
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ANEXO 1
GUIÃO DA ENTREVISTA

Através das perguntas que seguidamente lhe colocarei, gostaríamos de saber a sua opinião sobre a suplementação
com ácido fólico no contexto de uma gravidez.
1. Em que situações considera que deve ser prescrito o ácido fólico a uma mulher na periconceção?
2. Que efeitos considera que a suplementação com ácido fólico poderá ter para a mulher e/ou a feto/criança?
3. Considera a existência de períodos específicos (durante todo o período que se estende da pré-conceção até ao
final do aleitamento) em que suplementação com ácido fólico pode ter os seus efeitos otimizados? (se sim, pedir para
indicar quais as janelas temporais)
4. Em que base assenta a sua opinião: na sua experiência clínica, na evidência científica ou em qualquer outro motivo?
(qual?)
5. Habitualmente qual a dosagem de ácido fólico que prescreve a uma mulher na periconceção e/ou gravidez?
6. Costuma prescrever suplementos contendo somente ácido fólico, multivitamínicos contendo ácido fólico, ambos
ou a sua forma de prescrever é personalizada na grávida?
7. Se prescreve personalizadamente, explique sucintamente como decide qual a suplementação a instituir.
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IMPACTO DA PROVA CEGA NA ACEITAÇÃO
DE FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS
POR CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR
IMPACT OF BLIND TASTE ON FRUITS AND VEGETABLES
ACCEPTANCE IN SCHOOL CHILDREN
Carolina Marques1*; Ana Faria2; Helena Loureiro2; Margarida Pocinho3

RESUMO

INTRODUÇÃO: Atualmente, assistimos ao baixo consumo de frutas e produtos hortícolas pelas crianças que, muitas vezes, rejeitam

sequer prová-los. As atividades sensoriais surgem como alternativa de incentivo ao consumo destes alimentos, estimulando o
contacto com as suas diferentes dimensões – aspeto, odor, sabor e texturas.
OBJETIVOS: Avaliar se a prova cega afetou a aceitação de frutas e produtos hortícolas pelas crianças.
METODOLOGIA: A amostra incluiu 47 crianças dos 9 aos 11 anos de uma Escola Básica do Centro de Portugal. A opinião dos
pais sobre os gostos dos filhos foi recolhida através de um questionário. As preferências das crianças foram avaliadas através do
preenchimento de uma escala após a exposição visual a 20 alimentos e após a prova cega a 3 frutas e 3 produtos hortícolas. Foram
comparadas as classificações da prova visual e da prova cega e ainda as respostas dos pais com as classificações de cada prova.
RESULTADOS: A prova cega levou a mudanças das classificações aos alimentos testados, maioritariamente no sentido positivo.
Em 4 alimentos, foram mais os que melhoraram a opinião dos que pioraram, sendo essa diferença mais expressiva para a pera e
laranja (p<0,05). Em todos os alimentos houve passagem de classificações “não preferenciais” para “preferenciais”, principalmente
na cenoura, pera e laranja. Comparando as respostas dos pais e das crianças, percebemos que as classificações na prova visual
vão de encontro ao reportado previamente pelos pais. Pelo contrário, na prova cega, houve diferenças interessantes entre pais e
filhos. A maioria das crianças deu uma resposta diferente à dos pais em 4 dos alimentos em teste - a classificação das crianças
foi, regra geral, melhor do que a dos pais.
CONCLUSÕES: A prova cega pareceu afetar positivamente a opinião das crianças sobre as frutas e produtos hortícolas, sendo
necessários mais estudos para verificar esta tendência em amostras maiores e com mais alimentos.
PALAVRAS-CHAVE

Frutas, Produtos hortícolas, Prova cega, Sensorial
ABSTRACT

INTRODUCTION: Nowadays, we observe a low fruit and vegetables consumption for children who commonly reject to even taste it.
Sensorial activities emerge as alternatives to promote the consumption and stimulate the contact of its’ many dimensions – looks,
odor, taste and textures.
OBJETIVES: To evaluate if the blind tasting of food influenced the children’ acceptance of fruit and vegetables.
METHODOLOGY: The sample included 47 children between 9 and 11 years old from a basic school in the central region of Portugal.
Parents’ opinion about his children’s food preferences was collected in a questionnaire. Children’s preferences were measured by
a scale after visual exposure of 20 different foods and after blind taste of 3 fruits and 3 vegetables. The scores of the two scales
were compared, as well as the relation between parents’ opinion and children’s ratings in each scale.
RESULTS: The blind taste led to changes in scores given to the tested foods, mostly positive changes. There has been more positive
than negative changes in the ratings of 4 tested foods, with a stronger difference in pear and orange (p< 0.05). There were changes
from “non preferential” to “preferential” ratings in all foods tested, specially in carrot, pear and orange. Comparing parents’ and
children’s scores, we noticed that scores after visual exposure are similar to parents’ opinion. On the contrary, after blind taste
there were interesting changes. The majority of children gave different scores than their parents in 4 tested foods – kids’ scores
where mostly higher.
CONCLUSIONS: Blind taste seemed to affect positively children’s opinion about fruits and vegetables, but more interventions are
needed to verify this in bigger groups and with more foods.
KEYWORDS

Fruits, Vegetables, Blind taste, Sensorial
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INTRODUÇÃO

Nos dias de hoje, uma das grandes dificuldades dos pais é conseguir
que as crianças incluam frutas e produtos hortícolas na sua rotina.
Para além de não os consumirem frequentemente, é comum que
também rejeitem prová-los. Segundo o projeto Pro Children, Portugal
tem um dos maiores consumos de fruta e produtos hortícolas, com
264 g/dia (1), ainda assim abaixo das recomendações da Organização
Mundial da Saúde (≥400g / dia) (2). Neste projeto, foi considerado o
consumo dos produtos hortícolas em sopas e não em separado – crus
ou cozinhados (1). A sopa é muitas vezes a única forma de garantir
a aceitação e o consumo dos produtos hortícolas pelas crianças. No
COSI Portugal 2016, confirmou-se o consumo preferencial de sopa em
detrimento dos produtos hortícolas em si. O consumo diário de fruta
fresca foi superior - 63,3% das crianças consome todos os dias (3). O
Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física aponta igualmente
para um elevado consumo de sopas por parte das crianças (247 g/
dia), em comparação com os outros grupos etários. No entanto, de
acordo com este inquérito, as crianças são dos que menos consomem
fruta fresca e hortícolas, tal como os adolescentes (4). A ingestão de
frutas e produtos hortícolas tem um papel essencial na prevenção de
várias doenças crónicas, como as doenças cardiovasculares (5) e a
diabetes tipo II (6). No trabalho de Barbalho et al. o baixo consumo de
fruta e produtos hortícolas por crianças dos 6 aos 10 anos pareceu
estar associado a um perfil lipídico menos favorável, com valores
mais elevados de triglicerídeos e de colesterol LDL (o último apenas
encontrado para o baixo consumo de produtos hortícolas). Pelo
contrário, o consumo frequente de fruta e produtos hortícolas esteve
associado a melhores níveis de colesterol HDL nestas crianças (7). O
estudo de coorte Boyd Orr fez o follow up de 37 anos a uma amostra
de crianças britânicas e encontrou menores taxas de mortalidade
cardiovascular nos indivíduos com maior consumo de produtos
hortícolas na infância (8). O consumo destes alimentos parece ainda
influenciar o desenvolvimento, com o baixo consumo associado a
baixa estatura para a idade (< p5) (9).
Por todos os benefícios destes alimentos, é essencial promover a sua
aceitação desde cedo, em crianças e jovens. O desenvolvimento do
paladar é afetado pelas diversas experiências com sabores, cheiros
e texturas nos primeiros anos de vida. Durante a gestação, o feto
contacta com vários sabores através do líquido amniótico (afetado pela
alimentação materna), o que pode levar à apetência inata por doces e
salgados e à aversão pelo amargo. Essa tendência pode ser afetada
por outras experiências ao longo da infância, em que os alimentos
disponibilizados pelos pais vão modelar os hábitos alimentares da
criança (10). Sendo o paladar importante na aceitação dos alimentos,
as atividades sensoriais têm vindo a ser estudadas como estratégias
de promoção do consumo de produtos hortícolas e frutas, numa
tentativa de evitar a influência do pré-conceito que as crianças têm
sobre estes alimentos. Para elas, a decisão de provar um alimento
parece ser baseada principalmente no seu aspeto visual (11). Nesse
sentido, existem programas sensoriais como o método SAPERE ou
“Classes du Goût”, que visa ensinar às crianças a importância do cheiro,
texturas e sabores dos alimentos e as incentiva a cozinhar e a provar
alimentos desconhecidos (12). Em crianças dos 7 aos 11 anos, este
programa melhorou tanto a descrição de alimentos como a identificação
de sabores e odores (13). Este método parece ter mais impacto a médiolongo prazo nas preferências alimentares e não tanto a curto prazo (12).
Em outro estudo, as crianças foram divididas em dois grupos – um em
que utilizavam frutas e produtos hortícolas para criar uma imagem e
outro em que apenas viam os alimentos. Quando questionadas sobre
a vontade de provar alguns alimentos, percebeu-se que as crianças

que mexeram nos alimentos estavam mais recetivas a isso. Mais do
que a exposição visual repetida, o contacto direto e prolongado com os
alimentos parece promover o seu consumo (14). No presente trabalho
foi testado outro método de intervenção sensorial – a prova cega de
alimentos.
OBJETIVOS

Avaliar se a prova cega afeta a aceitação de frutas e produtos hortícolas
pelas crianças;
Comparar a opinião dos pais sobre os gostos dos seus filhos com a
opinião das crianças sobre os alimentos em teste, na prova visual e
na prova cega.
METODOLOGIA

Estudo observacional, com uma amostra não probabilística de alunos
de uma Escola Básica do Centro de Portugal. Os critérios de exclusão
foram a existência de alergia a algum dos alimentos considerados
ou o preenchimento incorreto de algum dos instrumentos de recolha
de dados. Este trabalho foi autorizado pela Comissão de Ética do
Instituto Politécnico de Coimbra. O agrupamento escolar também
autorizou a aplicação do trabalho na escola. Todos os inquiridos foram
devidamente autorizados pelos encarregados de educação a participar,
com preenchimento do consentimento informado livre e esclarecido.
Foi garantida a confidencialidade dos dados recolhidos, bem como o
princípio da não maleficiência a todas as crianças incluídas na amostra.
Este estudo incluiu 51 indivíduos. Destes, foram excluídos 4 indivíduos
por falhas no preenchimento do questionário entregue aos seus pais,
resultando uma amostra de 47 crianças, 19 meninas e 28 meninos
com idades compreendidas entre os 9 e os 11 anos (idade média
9,53±0,72 anos).
Os pais ou encarregados de educação (adiante designados por “pais”)
responderam a um questionário de classificação de 40 alimentos (20
frutas e 20 produtos hortícolas, selecionados com base na Tabela
de Composição de Alimentos do Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge) de acordo com a sua perceção sobre os gostos das
crianças, usando uma escala de 1 a 5 (em que 1 corresponde a
“não gosta nada” e 5 a “gosta muito”). Destes 40 alimentos, foram
selecionados aleatoriamente 20 para uma apresentação de imagens
para as crianças – prova visual. Após a visualização da imagem de
cada alimento foi pedido às crianças que classificassem com a mesma
escala (1 a 5) de acordo com os seus gostos pessoais. Os alunos
foram depois submetidos à prova cega individual de 6 dos alimentos
incluídos na prova visual – 3 frutas e 3 produtos hortícolas escolhidos
de forma aleatória, com classificação pela mesma escala (1 a 5). As
frutas (pera, framboesa e laranja) foram consumidas cruas, enquanto
os produtos hortícolas (brócolos, beterraba e cenoura) foram cozidos
em água - cozedura média, apenas para garantir maior facilidade
na mastigação, ainda oferecendo alguma resistência (5 minutos
para os brócolos, 20 minutos para a beterraba e 10 minutos para a
cenoura). Para garantir a segurança dos participantes e a resposta
imediata face a uma reação alérgica ou outra emergência, a prova
cega foi acompanhada por uma enfermeira especialista em saúde
infantil. Todos os participantes tinham conhecimento do procedimento,
ainda que desconhecendo os alimentos incluídos na prova cega. Essa
informação foi disponibilizada no final da intervenção.
Os dados recolhidos foram analisados para perceber a relação entre a
classificação na prova visual e na prova cega. Para avaliar as mudanças
de opinião sobre os alimentos, as classificações atribuídas foram
agrupadas em “não preferencial” (1 a 3) e “preferencial” (4 a 5) em
um dos testes efetuados. Foi também estudada a relação entre os

IMPACTO DA PROVA CEGA NA ACEITAÇÃO DE FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS POR CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR
ACTA PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO 19 (2019) 12-18 | LICENÇA: cc-by-nc | http://dx.doi.org/10.21011/apn.2019.1903

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

13

gostos das crianças percecionados pelos pais e os reportados pelas
próprias, quer na prova visual quer na prova cega. A análise estatística
foi feita através do software IBM IPSS versão 23. A estatística descritiva
incluiu o cálculo das frequências, médias e desvio-padrão das idades.
Para a restante análise estatística utilizaram-se os testes emparelhados
Wilcoxon e McNemar.
RESULTADOS

Opinião dos Pais sobre os Gostos das Crianças
A classificação atribuída pelos pais no questionário (1 a 5 onde a maior
pontuação corresponde a maior preferência) acerca dos gostos das
crianças pode ser vista na Tabela 1 (produtos hortícolas e frutas).

Classificação Atribuída pelas Crianças (Prova Visual)
Na Tabela 2, encontra-se a distribuição de respostas na prova visual
aos produtos hortícolas. Os produtos hortícolas com melhores
classificações foram o feijão-verde (51,1% com classificação máxima),
o pepino (48,9%), os espinafres (46,8%) e os brócolos (42,6%). Os
produtos hortícolas com mais opiniões negativas foram a couve
de bruxelas e na beterraba, com 44,7% e 36,2% (respetivamente)
a classificarem com a pior pontuação possível. Tal como nos
questionários aos pais, em alguns alimentos as classificações
dividiram-se de forma idêntica nos pontos extremos da escala.
Nas frutas (Tabela 2), em 9 das 10 testadas foram mais as respostas
no nível 5 do que para os restantes níveis da escala, com 51,1% ou
mais crianças a dar a pontuação máxima. Exceção no figo, o alimento

Tabela 1
Classificação atribuída aos produtos hortícolas e às frutas pelos pais [n (%)]
PRODUTO HORTÍCOLA

Tomate
Cenoura

1

2

3

4

5

13 (27,7%)

6 (12,8%)

12 (25,5%)

3 (6,4%)

13 (27,7%)
14 (29,8%)

3 (6,4%)

9 (19,1%)

13 (27,7%)

8 (17,0%)

Feijão-verde

12 (25,5%)

8 (17,0%)

15 (31,9%)

4 (8,5%)

8 (17,0%)

Couve Portuguesa

9 (19,1%)

9 (19,1%)

8 (17%)

10 (21,3%)

11 (23,4%)

Couve branca

12 (25,5%)

11 (23,4%)

9 (19,1%)

6 (12,8%)

9 (19,1%)

Couve roxa

23 (48,9%)

8 (17,0%)

4 (8,5%)

2 (4,3%)

10 (21,3%)
5 (10,6%)

16 (34%)

13 (27,7%)

9 (19,1%)

4 (8,5%)

Couve Bruxelas

Couve-flor

25 (53,2%)

7 (14,9%)

9 (19,1%)

4 (8,5%)

2 (4,3%)

Curgete

15 (31,9%)

7 (14,9%)

14 (29,8%)

4 (8,5%)

7 (14,9%)

Beterraba

22 (46,8%)

8 (17,0%)

6 (12,8%)

4 (8,5%)

7 (14,9%)

Abóbora

11 (23,4%)

10 (21,3%)

10 (21,3%)

4 (8,5%)

12 (25,5%)

Pepino

15 (31,9%)

2 (4,3%)

6 (12,8%)

5 (10,6%)

19 (40,4%)

Brócolos

14 (29,8%)

5 (10,6%)

5 (10,6%)

6 (12,8%)

17 (36,2%)
10 (21,3%)

Espinafres

11 (23,4%)

9 (19,1%)

7 (14,9%)

10 (21,3%)

Nabiça

17 (36,2%)

11 (23,4%)

7 (14,9%)

5 (10,6%)

7 (14,9%)

Agrião

11 (23,4%)

9 (19,1%)

7 (14,9%)

11 (23,4%)

9 (19,1%)

Alface

4 (8,5%)

6 (12,8%)

7 (14,9%)

6 (12,8%)

24 (51,1%)

Beringela

31 (66%)

4 (8,5%)

6 (12,8%)

3 (6,4%)

3 (6,4%)

13 (27,7%)

1 (2,1%)

3 (6,4%)

10 (21,3%)

20 (42,6%)

1

2

3

4

5

Cogumelos*
FRUTA

Maçã

2 (4,3%)

0 (0%)

3 (6,4%)

3 (6,4%)

39 (83%)

Pera

4 (8,5%)

4 (8,5%)

5 (10,6%)

3 (6,4%)

31 (66,0%)

Laranja

5 (10,6%)

3 (6,4%)

3 (6,4%)

7 (14,9%)

29 (61,7%)

Banana

3 (6,4%)

0 (0%)

3 (6,4%)

7 (14,9%)

34 (72,3%)

Ananás

3 (6,4%)

6 (12,8%)

6 (12,8%)

13 (27,7%)

19 (40,4%)

Morango

2 (4,3%)

3 (6,4%)

5 (10,6%)

6 (12,8%)

31 (66%)

Framboesa

10 (21,3%)

5 (10,6%)

9 (19,1%)

6 (12,3%)

17 (36,2%)

Mirtilo

10 (21,3%)

6 (12,8%)

11 (23,4%)

4 (8,5%)

16 (34,0%)

Manga

6 (12,8%)

2 (4,3%)

7 (14,9%)

9 (19,1%)

23 (48,9%)

Kiwi

10 (21,3%)

4 (8,5%)

5 (10,6%)

9 (19,1%)

19 (40,4%)

Melão

5 (10,6%)

2 (4,3%)

4 (8,5%)

5 (10,6%)

31 (66,0%)

Meloa

6 (12,8%)

2 (4,3%)

2 (4,3%)

6 (12,8%)

31 (66,0%)

Melancia

4 (8,5%)

3 (6,4%)

4 (8,5%)

5 (10,6%)

31 (66,0%)

Pêssego

5 (10,6%)

4 (8,5%)

8 (17,0%)

9 (19,1%)

21 (44,7%)

Ameixa

8 (17,0%)

5 (10,6)

4 (8,5%)

10 (21,3%)

20 (40,6%)

Cereja

8 (17,0%)

5 (10,6%)

0 (0%)

3 (6,4%)

31 (66,0%)

Figo

17 (36,2%)

4 (8,5%)

7 (14,9%)

6 (12,8%)

13 (27,7%)

Papaia

21 (44,7%)

5 (10,6%)

6 (12,8%)

5 (10,6%)

10 (21,3%)

Romã

11 (23,4%)

4 (8,5%)

10 (21,3%)

5 (10,6%)

17 (36,2%)

2 (4,3%)

1 (2,1%)

4 (8,5%)

6 (12,8%)

34 (72,3%)

Uva

* Embora não sejam hortícolas, foram incluídos neste grupo pela semelhança de momento de consumo.
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com menos respostas na pontuação máxima (48,9%), tal como já tinha
acontecido nas respostas dos pais ao questionário.
Classificação Atribuída pelas Crianças (Prova Cega)
Analisando as classificações das duas provas (Tabela 3), percebemos
que a prova cega levou a algumas mudanças. Para a cenoura
e beterraba foram mais as crianças que alteraram a sua resposta
na prova cega do que os que mantiveram a classificação dada
previamente na prova visual – apenas 43% (para a cenoura) e 36%
(beterraba) mantiveram a pontuação em ambas as provas. Em 4
alimentos (beterraba, pera, framboesa e laranja) foram mais as crianças
a melhorar a classificação do que a piorar, sendo estatisticamente

significativo para a pera e laranja (p<0,05). Já na cenoura e nos
brócolos a prova cega não teve efeitos tão positivos, com mais alunos
a piorar a classificação (32% e 28%, respetivamente) do que a melhorar
(26% e 19%, respetivamente).
Na Tabela 4, agruparam-se as classificações como “não preferenciais”
(1 a 3) e “preferenciais” (4 e 5) atribuídas tanto na prova visual como
na prova cega. A maioria dos alunos que tinham dado classificação
“preferencial” na prova visual mantiveram essa opinião na prova cega.
No entanto, alguns dos que deram classificação “não preferencial”
na prova visual melhoraram a sua opinião, alterando a classificação
para “preferencial”. Em 3 dos 6 alimentos, o número de crianças
a melhorar a sua opinião foi igual (cenoura – 50%) ou superior

Tabela 2
Classificação atribuída pelas crianças aos produtos hortícolas e às frutas na prova visual [n (%)]
PRODUTO HORTÍCOLA

Cenoura

1

2

3

4

5

6 (12,8%)

5 (10,6%)

11 (28,4%)

6 (12,8%)

19 (40,4%)

Feijão-verde

8 (17,0%)

7 (14,9%)

3 (6,4%)

5 (10,6%)

24 (51,1%)

Couve-flor

11 (23,4%)

8 (17,0%)

9 (19,1%)

9 (19,1%)

10 (21,3%)

Couve Bruxelas

21 (44,7%)

2 (4,3%)

12 (25,5%)

8 (17,0%)

4 (8,5%)

Beterraba

17 (36,2%)

12 (25,5%)

3 (6,4%)

4 (8,5%)

11 (23,4%)

Abóbora

11 (23,4%)

6 (12,8%)

8 (17,0%)

7 (14,9%)

15 (31,9%)

Pepino

13 (27,7%)

3 (6,4%)

4 (8,5%)

4 (8,5%)

23 (48,9%)

Brócolos

14 (29,8%)

5 (10,6%)

4 (8,5%)

4 (8,5%)

20 (42,6%)

Espinafres

5 (10,6%)

5 (10,6%)

2 (4,3%)

13 (27,7%)

22 (46,8%)

Alface

3 (6,4%)

7 (14,9%)

9 (19,1%)

9 (19,1%)

19 (40,4%)

FRUTA

1

2

3

4

5

Maçã

0 (0%)

0(0%)

0 (0%)

3 (6,4%)

44 (93,6%)

Pera

4 (8,5%)

1 (2,1%)

1 (2,1%)

8 (17,0%)

33 (70,2%)

Laranja

3 (6,4%)

1 (2,1%)

3 (6,4%)

7 (14,9%)

33 (70,2%)

Banana

2 (4,3%)

0 (0%)

1 (2,1%)

6 (12,8%)

38 (80,9%)

Morango

2 (4,3%)

2 (4,3%)

5 (10,6%)

4 (8,5%)

34 (72,3%)

Framboesa

5 (10,6%)

5 (10,6%)

7 (14,9%)

6 (12,8%)

24 (51,1%)

Kiwi

5 (10,6%)

7 (14,9%)

3 (6,4%)

5 (10,6%)

27 (57,4%)

Melão

5 (10,6%)

2 (4,3%)

1 (2,1%)

2 (4,3%)

37 (78,7%)

Figo

13 (27,7%)

4 (8,5%)

3 (6,4%)

4 (8,5%)

23 (48,9%)

Uva

1 (2,1%)

1 (2,1%)

2 (4,3%)

4 (8,5%)

39 (83,0%)

Tabela 3
Diferenças entre classificações dos alimentos na prova visual e prova cega - melhoria, manutenção ou pioria
COMPARAÇÃO COM
PROVA CEGA

ALIMENTO

Cenoura

Beterraba

Brócolos

Pera

Framboesa

Laranja

n

%

Piorou na prova cega

15

32

Melhorou na prova cega

12

26

Manteve na prova cega

20

43

Piorou na prova cega

12

26

Melhorou na prova cega

18

38

Manteve na prova cega

17

36

Piorou na prova cega

13

28

Melhorou na prova cega

9

19

Manteve na prova cega

25

53

Piorou na prova cega

2

4

Melhorou na prova cega

12

26

Manteve na prova cega

33

70

Piorou na prova cega

9

19

Melhorou na prova cega

12

26

Manteve na prova cega

26

55

Piorou na prova cega

2

4

Melhorou na prova cega

11

23

Manteve na prova cega

34

72

p-VALUE

0,540
-0,139
-0,987
-0,006
-0,390
-0,024
--

Os valores de p-value < 0,05 estão assinalados a negrito
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(pera – 66,7%; laranja – 71,4%) aos que mantiveram como não
“preferencial”. Embora em menor expressão, nos outros alimentos
também houve alterações para “preferencial” com a prova cega – em
10 alunos para a beterraba (31,3%), em 5 para os brócolos (21,7%) e
em 8 para a framboesa (47,1%). As mudanças existentes não foram
estatisticamente significativas.
Comparando as respostas dos pais sobre os gostos dos filhos e as
respostas das crianças à prova visual (Tabela 5), existem algumas
semelhanças. Em 5 dos 6 alimentos considerados, foram mais as
crianças com resposta igual aos pais – beterraba (51%), brócolos
(64%), pera (66%), framboesa (53%) e laranja (66%) - do que com
resposta diferente. Já no caso da cenoura, só 19 crianças (40%)
tiveram respostas concordantes com os pais, sendo que os restantes
melhoraram essa classificação (36%) ou pioraram-na (23%). De uma
forma geral, havendo diferenças entre as respostas de pais e crianças,
esta foi positiva. Em todos os alimentos foram mais os que melhoraram
na prova visual dos que pioraram a pontuação, sendo as alterações
estatisticamente significativas na framboesa a favor do aumento de
preferência deste fruto (p<0,05). Relacionando as respostas dos pais

com as dos filhos na prova cega (Tabela 6), encontramos algumas
mudanças importantes na forma como os responsáveis julgam ser
as preferências das crianças e as suas respostas. Ao contrário da
prova visual, em que em 5 alimentos foram mais as crianças com
resposta igual aos pais do que os que deram respostas diferentes, na
prova cega isso só aconteceu em 2 alimentos (pera – 60% e laranja
– 62%). Nos restantes foram mais os que deram uma classificação
diferente dos pais do que os que igualaram a resposta. A mudança foi
maioritariamente positiva em todos os alimentos, com mais crianças
a dar melhor classificação que os pais do que pior classificação.
De realçar as melhorias da pontuação da prova cega (em relação à
classificação dada pelos pais) à beterraba, pera, framboesa e laranja,
em que as diferenças foram bastante expressivas e estatisticamente
significativas (p<0,05).
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O consumo frequente de frutas e produtos hortícolas é um pilar da
promoção da saúde e prevenção de múltiplas doenças. No entanto,
assistimos a uma tendência global de baixa ingestão destes alimentos

Tabela 4
Relação entre classificações dos alimentos na prova visual e na prova cega, agrupando as classificações como "Não Preferencial" (NP) e
"Preferencial" (P), [n(%)]
PROVA CEGA

ALIMENTO

Cenoura
Beterraba
Brócolos
Pera

PROVA
VISUAL

Laranja
Framboesa

TOTAL

NP

p

NP

11 (50,0%)

11 (50,0%)

22

P

5 (20,0%)

20 (80,0%)

25

NP

22 (68,8%)

10 (31,3%)

32

P

4 (26,7%)

11 (73,3%)

15

NP

18 (78,3%)

5 (21,7%)

23

P

5 (20,8%)

19 (79,2%)

24

NP

2 (33,3%)

4 (66,7%)

6

P

0

41 (100%)

41

NP

2 (28,6%)

5 (71,4%)

7

P

1 (2,5%)

39 (97,5%)

40

NP

9 (52,9%)

8 (47,1%)

17

P

3 (10,0%)

27 (90,0%)

30

p-VALUE

0,210
0,180
1
0,125
0,219
0,227

Tabela 5
Diferenças entre classificação atribuída aos alimentos pelos pais e classificação dos alunos na prova visual - melhoria, manutenção ou pioria
ALIMENTO

Cenoura

Beterraba

Brócolos

Pera

Framboesa

Laranja

DIFERENÇAS

n

%

Pior prova visual

11

23

Melhor prova visual

17

36

Igual prova visual

19

40

Pior prova visual

8

17

Melhor prova visual

15

32

Igual prova visual

24

51

Pior prova visual

8

17

Melhor prova visual

9

19

Igual prova visual

30

64

Pior prova visual

6

13

Melhor prova visual

10

21

Igual prova visual

31

66

Pior prova visual

5

11

Melhor prova visual

17

36

Igual prova visual

25

53

Pior prova visual

5

11

Melhor prova visual

11

23

Igual prova visual

31

66

p-VALUE

0,501
-0,095
-0,474
-0,115
-0,007
-0,113
--

Os valores de p-value < 0,05 estão assinalados a negrito
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Tabela 6
Diferenças entre classificação atribuída aos alimentos pelos pais e classificação dos alunos na prova cega - melhoria, manutenção ou pioria
ALIMENTO

Cenoura

Beterraba

Brócolos

Pera

Framboesa

Laranja

n

%

Pior prova cega

DIFERENÇAS

13

28

Melhor prova cega

19

40
32

Igual prova cega

15

Pior prova cega

7

15

Melhor prova cega

20

43
43

Igual prova cega

20

Pior prova cega

11

23

Melhor prova cega

13

28
49

Igual prova cega

23

Pior prova cega

3

6

Melhor prova cega

16

34
60

Igual prova cega

28

Pior prova cega

4

9

Melhor prova cega

22

47
45

Igual prova cega

21

Pior prova cega

3

6

Melhor prova cega

15

32

Igual prova cega

29

62

p-VALUE

0,310

0,006

0,555

0,001

0,001

0,002

Os valores de p-value < 0,05 estão assinalados a negrito

na população (2). Sabendo que grande parte dos hábitos alimentares
dependem das experiências durante a infância e adolescência (15), é
essencial promover a alimentação saudável desde cedo. Na prática
isso é bastante difícil, devido à rejeição de vários alimentos pelas
crianças, que antes de provar assumem que não gostam. Assim,
a prova cega pode ser um método útil, porque as crianças provam
alimentos que não estão a ver e focam-se apenas no seu paladar para
avaliar se gostam ou não.
Pela realização deste trabalho obtivemos algumas conclusões
interessantes.
Opinião dos Pais sobre os Gostos das Crianças
Através do questionário entregue aos pais, percebemos que, na sua opinião, as crianças gostam mais de frutas do que de produtos hortícolas.
Relação das Respostas dos Pais e das Crianças (Prova Visual)
Analisando a relação entre o que os pais percecionam acerca dos
gostos dos filhos e como os próprios classificam os seus gostos
(após a visualização de imagens dos alimentos – prova visual), vemos
que as respostas foram iguais na maioria dos casos, mostrando
que os pais conheciam a opinião dos seus filhos. Esta semelhança
confirma a influência da família na alimentação das crianças. Tanto
a aceitação como o consumo de frutas e produtos hortícolas
parecem ser fortemente afetados pelo exemplo dos pais (16, 17) e
pela disponibilidade destes alimentos em casa (17). Se os pais não
gostam de um alimento, não o consomem nem o têm em casa,
comprometendo a sua aceitação pelas crianças (18). Ainda assim,
em alguns casos a classificação foi diferente na prova visual - alguns
melhoraram a classificação, mostrando gostar mais dos alimentos do
que os seus pais julgavam, o que pode dever-se à influência social
nos hábitos alimentares. O efeito de grupo (ex.: turma, amigos) parece
também influenciar a opinião sobre alimentos desconhecidos (19).
Relação das Respostas das Crianças em Ambas as Provas
(Visual e Cega)
Encontrámos algumas diferenças nas classificações das duas provas
aplicadas nas crianças (visual e cega). Embora alguns tenham piorado

a classificação na prova cega, foram mais os que mantiveram ou
melhoraram a sua opinião. Na cenoura e na beterraba foram mais
os alunos que alteraram a sua opinião do que as que mantiveram. O
impacto da prova cega foi positivo em 4 alimentos, principalmente na
pera e laranja (p<0,05). Ao agrupar por classificação “não preferencial”
(1 a 3) e “preferencial” (4 a 5) entendemos que os que já gostavam do
alimento na prova visual (classificação preferencial) mantiveram essa
opinião na prova cega, talvez por o terem reconhecido pelas suas
características organoléticas. Já quando a classificação na prova visual
foi “não preferencial”, houve mudanças para “preferencial” em todos os
alimentos, o que só por si é importante do ponto de vista clínico. De
destacar que na pera e na laranja, foram mais as crianças a mudar a
sua opinião para “preferencial” na prova cega do que a manter como
“não preferencial”. Na prática, qualquer caso em que consigamos
promover o consumo de frutas e produtos hortícolas e contribuir para
a sua maior aceitação é relevante. Se ao provar as crianças deram
uma classificação “preferencial” a um alimento, acreditamos que a
aceitação futura desse alimento será maior.
Importante apontar que estes resultados se devem a uma intervenção
apenas, sem qualquer sessão de educação alimentar prévia. Serão
estas sessões relevantes para a maior aceitação de frutas e produtos
hortícolas pelas crianças? Em outro trabalho, a aplicação de atividades
sensoriais prévia à classificação dos alimentos não pareceu afetar mais
as opiniões que a exposição e degustação repetida dos mesmos, em
crianças dos 8 aos 11 anos (12). Põe-se a hipótese de, mais do que
a educação alimentar, o contacto direto com os alimentos parece
melhorar a sua aceitação. O efeito das sessões na vontade de provar
novos alimentos parece maior quanto mais novas forem as crianças,
(20) reforçando que é essencial incluí-las precocemente. Outro estudo
(Taste Lessons) não pareceu ter efeitos na vontade de provar produtos
hortícolas desconhecidos, apenas nos já conhecidos pelas crianças
(21). Nesse método, tal como no SAPERE, as crianças veem o
alimento antes de decidirem prová-lo e dar a sua opinião. Sabendo
que o aspeto visual dos alimentos afeta a decisão de consumo (22)
e por isso contribui para a vontade de o provar (de forma positiva ou
negativa), a prova cega pode ultrapassar essa barreira e incentivar o
1.º contacto. Reconhecendo o impacto positivo da prova cega, ainda
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que subtil, na melhoria da opinião sobre as frutas e produtos hortícolas
encontrado neste trabalho, fica a hipótese de incluir este método nas
atividades a aplicar pelo nutricionista em escolas.
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in childhood and adult cardiovascular and all cause mortality: the Boyd Orr cohort.
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9. Lee EM, Park MJ, Ahn HS, Lee SM. Differences in Dietary Intakes between Normal

Comparação entre as Respostas dos Pais e das Crianças (Prova
Cega)
Considerando a relação entre as respostas dos pais e as da prova
cega, detetaram-se alterações interessantes. Enquanto que na prova
visual as crianças deram a mesma resposta que os seus pais em 5
alimentos, essa semelhança apenas existiu em 2 alimentos na prova
cega. Nos outros alimentos considerados foram mais as crianças
a melhorar a classificação dada pelos pais do que a igualar essa
pontuação, mostrando gostar mais destes alimentos do que os seus
pais acreditavam, principalmente na beterraba, pera, framboesa e
laranja (p<0,05). Se a prova cega for um reflexo dos gostos reais,
entendemos que as crianças mostram gostar dos alimentos (prova
visual) de forma semelhante ao reportado pelos pais mas que, na
realidade, melhoram a opinião quando não veem o alimento que estão
a provar e a classificar.

and Short Stature Korean Children Visiting a Growth Clinic. Clinical Nutrition Research.
2012;1:23-9.
10. Ross ES. Flavor and Taste Development in the First Years of Life. Nestlé Nutrition
Institute Workshop Series. 2017;87:49-58.
11. Dovey TM, Aldridge VK, Dignan W, Staples PA, Gibson EL, Halford JCG.
Developmental differences in sensory decision making involved in deciding to try a
novel fruit. British Journal of Health Psychology. 2012;17(2):258-72.
12. Reverdy C, Schlich P, Koster EP, Ginon E, Lange C. Effect of sensory education on
food preferences in children. Food Quality and Preference. 2010;21:794-804.
13. Mustonen S, Rantanen R, Tuorila H. Effect of sensory education on school children’s
food perception: A 2-year follow-up study. Food Quality and Preference. 2009;20:230-40.
14. Coulthard H, Sealy A-M. Play with your food! Sensory play is associated with tasting
of fruits and vegetables in preschool children. Appetite. 2017;113:84-90.
15. Birch L, Savage JS, Ventura A. Influences on the Development of Children's Eating
Behaviours: From Infancy to Adolescence. Canadian Journal of Dietetic Practice and
Research. 2007;68(1) : s1–s56.

Limitações
Seria importante investigar a relação entre a opinião na prova visual e
na prova cega com mais alimentos e com uma amostra maior, de forma
a contornar as limitações deste trabalho. Outra limitação terá sido o
método de confeção utilizado para os produtos hortícolas (cozedura
em água). Principalmente para a cenoura, o seu consumo em cru
poderia melhorar a aceitação na prova cega.
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Concluindo, a prova cega parece ser um instrumento interessante
para promover o contacto com os alimentos e melhorar a opinião
das crianças. Mesmo sem resultados estatisticamente significativos,
cada uma das melhorias encontradas nos participantes é clinicamente
relevante. Percebemos que os pais conhecem a opinião que os filhos
reportam sobre os alimentos. No entanto, quando comparamos com a
prova cega, percebemos que talvez os pais formulem um pré-conceito
acerca dos gostos dos seus filhos que, apesar de ir de encontro ao
que eles reportam, não se confirma quando provam os alimentos e
os classificam.
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RESUMO

A prevalência da Diabetes Mellitus tipo 1 tem vindo a aumentar nos últimos anos. O tratamento intensivo através de Sistema de
Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina é o método mais fisiológico de administração de insulina atualmente disponível. Para
que este seja eficaz é fundamental ter conhecimentos sobre a composição dos alimentos, particularmente os Hidratos de Carbono.
O presente estudo teve como objetivos avaliar e caracterizar o controlo metabólico, compará-lo antes e depois do Sistema de
Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina, avaliar os conhecimentos de contagem de Hidratos de Carbono e relacioná-los com
o controlo metabólico.
Trata-se de um estudo observacional, analítico e retrospetivo, com uma amostra de conveniência constituída pelos utentes com
consulta entre novembro 2017 e março de 2018 no Hospital Garcia de Orta. A avaliação do controlo metabólico foi realizada através
da HbA1c. Na avaliação dos conhecimentos sobre contagem de Hidratos de Carbono utilizou-se uma adaptação do questionário
PedCarbQuiz.
Avaliaram-se 60 indivíduos com uma média de idades 21,3 ± 14,27 anos [2 - 57]. Aquando a colocação do Sistema de Perfusão
Subcutânea Contínua de Insulina, apenas 23,6% da amostra se encontrava com a HbA1c dentro dos valores recomendados. Três
meses após a colocação do Sistema de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina verificou-se uma diminuição significativa da
HbA1c, que estabilizou após os 6 primeiros meses. Relativamente aos conhecimentos sobre contagem de HC, 78,3% possuíam
nível muito bom e os restantes nível bom.
Não foi detetada correlação significativa entre a HbA1c e os conhecimentos de contagem de Hidratos de Carbono, ou seja, ter mais
conhecimentos não demonstrou ter influência no controlo metabólico da amostra.
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Conhecimentos de contagem de Hidratos de Carbono, Diabetes Mellitus tipo 1, Sistema de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina
ABSTRACT

The prevalence of type 1 diabetes mellitus has been increasing in recent years. Intensive treatment through Continuous Subcutaneous
Insulin Perfusion System is the most physiological method of insulin administration currently available. For this to be effective it is
essential to have knowledge about the composition of the food, particularly about its content in carbohydrates.
The aim of the present study was to evaluate and characterize metabolic control, to compare it before and after Continuous
Subcutaneous Insulin Perfusion System, to evaluate the carbohydrates count knowledge and to relate it to metabolic control.
This is an observational, analytical and retrospective study, with a convenience sample of patients consulted between November
2017 and March 2018 at the Garcia de Orta Hospital. The evaluation of metabolic control was performed through HbA1c. In the
evaluation of the knowledge about carbohydrates count, an adaptation of the PedCarbQuiz questionnaire was used.
Sixty individuals with a mean age of 21.3 ± 14.27 years were evaluated [2-57]. At the Subcutaneous Insulin Perfusion System,
placement, only 23.6% of the sample was HbA1c within the recommended values. 3 months after Continuous Subcutaneous Insulin
Perfusion System placement there was a substantial decrease in HbA1c, which stabilized after the first 6 months. Regarding the
knowledge about carbohydrates count, 78.3% had “very good” level and the remaining “good” level.
No significant correlation was detected between HbA1c and carbohydrates counting knowledge. Having more knowledge has not
been shown to influence the metabolic control of the sample.
KEYWORDS

Knowledge of Carbohydrate count, Diabetes Mellitus type 1, Continuous Subcutaneous Insulin Perfusion System
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INTRODUÇÃO

A Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença metabólica, caracterizada
por uma deficiência absoluta na secreção de insulina, sendo mais
prevalente nas crianças ou jovens, apesar de também surgir em adultos
e até em idosos (1). A sua prevalência tem vindo a aumentar ao longo
dos anos (2).
O tratamento intensivo da DM1 visa mimetizar o perfil de produção de
insulina de um indivíduo sem DM1 (3), sendo o Sistema de Perfusão
Subcutânea Contínua de Insulina (SPSCI) o método mais fisiológico
de administração de insulina atualmente disponível (4,5), visto que
administra insulina no organismo quase de forma contínua (6).
Os resultados obtidos, em diferentes estudos, relativamente à
melhoria do controlo metabólico com a colocação do SPSCI não
são concordantes (7), embora a maioria documente uma melhoria
significativa dos valores de HbA1c e uma diminuição de hipoglicemias
severas após a sua introdução (6, 8, 9).
A Associação Americana de Diabetes (ADA) recomenda que a
terapêutica nutricional faça parte do tratamento de todas as pessoas
com DM1 (10). A utilização de SPSCI implica que o doente saiba
fazer Contagem de Hidratos de Carbono (HC), para decidir a dose
de insulina adequada ao bólus pré-prandial (10).
A contagem de HC é uma ferramenta de planeamento alimentar,
que destaca os HC como o nutriente com maior impacto na glicemia
pós-prandial e tem por objetivo otimizar o controlo metabólico e
glicémico (11). Foi o método utilizado no estudo DCCT em 1993
(12), tendo-se revelado eficaz no controlo metabólico e na melhoria
da qualidade de vida dos indivíduos com DM.
A utilização do método de contagem de HC apresenta inúmeras
vantagens, nomeadamente permitir maior liberdade e flexibilidade
na escolha dos alimentos tornando a alimentação menos restritiva,
melhorando a qualidade de vida (13) e o controlo glicémico de pessoas
com DM1, com consequente redução da HbA1c (14,15). É o método
recomendado pela ADA, desde 1995, como ferramenta nutricional (16).

A resposta foi voluntária e confidencial, foi garantido o anonimato
e a confidencialidade de todos os dados recolhidos. O estudo foi
submetido e aprovado pela Comissão de Ética do HGO e todos os
participantes assinaram o consentimento informado, realizado de
acordo com a Declaração de Helsínquia, adotada pela Associação
Médica Mundial em 1964 e atualizada em 2002.
Para o tratamento estatístico, dividiu-se em idade pediátrica (<18 anos)
e idade adulta (≥18 anos).
Quanto à HbA1c, os dados foram agrupados em “Dentro dos valores
recomendados”, quando se encontravam dentro das recomendações
da International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (19)
e da ADA (20) para crianças (HbA1c <7,0%), e, as recomendações
da ADA (20) e International Diabetes Federation (21) param adultos
(HbA1c <7,5%), e em “Excede os valores recomendados”, quando se
encontravam acima do valor recomendado pelas mesmas entidades.
Na análise estatística foi utilizado SPSS®, versão 22.0 para Microsoft
Windows.
Na avaliação de conhecimentos sobre contagem de HC, foram
considerados como cutoffs os quartis da escala, sendo classificados
como “muito insuficiente”, “suficiente”, “bom” e “muito bom” de
acordo com o quartil. Pontuações entre 0 - 11 correspondem a
“muito insuficiente”, 12 - 23 correspondem a “suficiente”, 24 - 35
correspondem a “bom” e 36 - 48 pontos correspondem a “muito bom”.
Os resultados foram considerados significativos ao nível de significância
de 5%.
Para testar a normalidade dos dados, utilizou-se o teste KolmogorovSmirnov (22). Para comparar a HbA1c nos diferentes momentos, foi
utilizada a ANOVA de medições repetidas, uma vez que o pressuposto
de normalidade se verificou. Como não se verificou a Esfericidade,
utilizou-se a Estatística de Huynh-Feldt (22). Para estudar a relação
entre os conhecimentos de contagem de HC e controlo metabólico,
utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman (22).
RESULTADOS

OBJETIVOS

Objetivo geral: Relacionar os conhecimentos sobre contagem de HC
com o controlo metabólico em utentes com DM1 e SPSCI.
Objetivos específicos: Avaliar e caracterizar o controlo metabólico
(HbA1c) e os conhecimentos sobre contagem de HC dos doentes com
DM1 e SPSCI; Relacionar o nível de conhecimentos de contagem de
HC com o controlo metabólico.
METODOLOGIA

Estudo observacional, analítico e retrospetivo, com uma amostra de
conveniência, constituída por todos os utentes com diagnóstico de
DM1 que frequentam a consulta do Hospital Garcia de Orta (HGO),
com SPSCI previamente colocado, durante o período compreendido
entre novembro de 2017 e março de 2018.
Foram definidos como critérios de inclusão possuir idade igual ou
superior a 1 ano, o consentimento informado assinado pelo próprio
ou pelos responsáveis legais, no caso de menores e a existência de
dados sobre a HbA1c em, pelo menos, dois momentos diferentes:
antes e 3 e/ou 6 meses após a colocação do SPSCI.
Para a avaliação do controlo metabólico foi utilizada a HbA1c. Para a
avaliação de conhecimentos sobre a contagem de HC foi realizada uma
adaptação do questionário PedCarbQuiz (17). Em 2017, foi traduzido
com o objetivo da sua validação para a população portuguesa (18),
o que ainda não foi concretizado.
O questionário foi distribuído em consulta de rotina e foi preenchido
pelos próprios ou pelos cuidadores.

Dos 70 doentes seguidos na Consulta de Bombas Infusoras de Insulina
do HGO, foram avaliados 60 (85,7%). A caracterização dos doentes
encontra-se resumida na Tabela 1.
Para a comparação da HbA1c ao longo do tempo, foram considerados
apenas os utentes que tinham avaliações em todos os momentos
(n=28, 46,7%). Na altura da colocação do SPSCI, verificou-se uma
média de 7,57 ± 0,8%, e apenas 23,6% da amostra dentro dos
valores recomendados, tendo em conta as recomendações para
crianças e adultos. Após 3 meses da colocação do SPSCI, a média
de HbA1c foi de 7,5 ± 0,95%, encontrando-se 38,2% dentro dos
valores recomendados. Aos 6 meses, a média de HbA1c foi de 7,67
± 1,08%, 36,7% dos utentes apresentavam HbA1c dentro dos valores
recomendados. No dia da aplicação dos questionários, 35% dos
utentes apresentavam uma HbA1c dentro dos valores recomendados,
observando-se uma média de HbA1c de 7,57 ± 0,8%.
Ao longo do tempo, foram detetadas diferenças estatisticamente
significativas da HbA1c (Estatística Huynh-Feldt (2,347) =2,892,
p=0,049). Das comparações múltiplas, as diferenças encontradas
foram entre a HbA1c na altura da colocação do SPSCI e entre os
3 meses (p=0,011) e os 6 meses (p=0,017) após a sua colocação.
No questionário de avaliação de conhecimentos de contagem de HC,
as cotações foram divididas de acordo com os seus 2 domínios. Em
ambos, todos os indivíduos/cuidadores revelaram ter bons (n=13,
21,7%) ou muito bons (n=47, 78,3%) conhecimentos. No primeiro
domínio a média de respostas corretas foi de 79 ± 8% e no segundo
domínio, a média de respostas corretas foi de 88,3 ± 15%. De
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Tabela 1
Caracterização da amostra
N (%)

MÉDIA ± DESVIO-PADRÃO

MÍNIMO - MÁXIMO

Género
Feminino

33 (55,0%)

Masculino

27 (45,0%)

Idade (anos)

21,3 ± 14,27

2 - 57

Crianças

33 (55,0%)

10,3 ± 4,53

2 - 17

Adultos

27 (45,0%)

34,7 ± 9,78

18 - 57

10,4 ± 8,49

0 - 35

Crianças

5,7 ± 4,03

0 - 15

Adultos

16,2 ± 9,01

4 - 35

Idade Diagnóstico DM1 (anos)

Número de Anos de Doença (anos)
Crianças
Adultos
Idade de colocação do SPSCI (anos)

10,1 ± 9,27

0 - 35

4,8 ± 2,87

1 – 12

16,9 ± 9,92

4 - 35

17,7 ± 13, 16

0 - 55

Crianças

8,1 ± 4,85

0 – 16

Adultos

29,4 ± 10,2

15 - 55

3,8 ± 2,04

0 - 11

Crianças

3,1 ± 1,76

1–7

Adultos

4,7 ± 2,03

2-8

Número de anos com SPSCI (anos)

DM1: Diabetes Mellitus tipo 1
SPSCI: Sistema de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina

salientar ainda que, 31,6% (n=19) da amostra acertou na totalidade
das questões ao nível da identificação dos alimentos que contêm HC
e 96,6% (n= 58) acertou no total das questões de interpretação do
rótulo nutricional. Quanto à dosagem de insulina, 56,6% (n= 36) dos
utentes acertaram na totalidade das questões.
Não foi detetada correlação significativa entre a HbA1c atual e os
conhecimentos sobre contagem de HC (rS=0,130, p=0,323).
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A evidência de que a colocação de SPSCI é mais eficaz na melhoria
do controlo metabólico, comparativamente às múltiplas administrações
diárias de insulina (MADI), tem vindo a ser alvo de atenção ao longo
dos últimos anos (7).
No que respeita à HbA1c, utilizaram-se como pontos de corte os
valores recomendados pelas organizações anteriormente mencionadas
(19-21), no entanto, salienta-se que este parâmetro deve ser sempre
individualizado tendo em conta diversos fatores, e doentes considerados
“bem controlados” pela equipa não foram incluídos no grupo de doentes
“dentro dos valores recomendados”.
Relativamente à comparação da HbA1c entre os vários momentos de
avaliação, a melhoria verificada entre a altura da colocação do SPSCI
e os 3 meses após a sua colocação é corroborada pela literatura
existente (1, 2, 20). Tal como no presente estudo, Balsa et al (3), em
2011, verificaram uma diminuição estatisticamente significativa da
HbA1c logo nos primeiros meses após a colocação de SPSCI, com
uma ligeira tendência ascendente nos meses seguintes, apesar de se
manter uma diferença significativa, relativamente aos valores de HbA1c
obtidos com MADI.
No presente estudo, 6 meses após a colocação do SPSCI e no dia
da aplicação dos questionários houve um ligeiro aumento de indivíduos que excediam os valores recomendados da HbA1c. O que vai
de encontro a estudos recentes (23, 24), que indicam que apesar de
haver uma redução significativa da HbA1c nos primeiros 6 meses
após a colocação do SPSCI, há posteriormente uma ligeira tendência
ascendente, o que pode ser explicado pelo “efeito bomba”.
Quanto à avaliação de conhecimentos da contagem de HC, verificou-se
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uma pontuação média similar à obtida no estudo de Mendes (18) com
o mesmo questionário (80,5 ± 8,8%). Tal como nos resultados obtidos
no estudo original (17), as questões do primeiro domínio tiveram uma
pontuação inferior às questões do segundo domínio. No entanto, estes
dados foram contrários aos obtidos no estudo de Mendes (18), onde
a pontuação média foi de 81,7 ± 9,5% no primeiro domínio e de 78,3
± 17,6% no segundo domínio.
Verificou-se ainda que 96,6% (n= 58) acertou na totalidade das questões
de interpretação do rótulo nutricional, o que demonstra que os doentes
estão bastante sensibilizados para a importância da sua leitura para uma
correta contagem de HC.
No geral, todos os doentes revelaram ter bons ou muito bons
conhecimentos de contagem de HC. Por vezes respondiam “Não sei”
porque não consumiam o alimento/conjunto de alimentos, o que não
terá efeito direto no controlo da doença, uma vez que não fazem parte
dos seus hábitos alimentares (exemplo: consumo de bebida vegetal em
vez de leite). Este facto leva a ponderar se a adaptação transcultural
deste questionário foi a mais adequada.
Não foi detetada correlação significativa entre a HbA1c no momento
da aplicação do questionário e os conhecimentos de contagem de HC,
resultados corroborados pelo estudo de Mendes (18), que verificou que
não existe correlação significativa entre a pontuação do questionário
e o nível de HbA1c, ao contrário do que é defendido pelos autores do
questionário original (17).
Neste estudo, o facto de os conhecimentos não influenciarem os valores
de HbA1c, poderá prender-se com o reduzido tempo desde a colocação
do SPSCI, média de 3,83 ± 2,04 anos, destes, 25% (n=15) há menos de
1 ano, dos quais 10% (n = 6) há menos de 6 meses, pelo que usufruíram
de ensinos intensivos muito recentemente.
CONCLUSÕES

Os resultados obtidos demonstram que, à semelhança do que se
tem verificado em estudos recentes, há uma melhoria do controlo
metabólico com a transição da terapêutica com MADI para SPSCI.
Não obstante, após os 6 meses há uma estabilização com tendência
ascendente do valor de HbA1c, donde se pode concluir que apesar
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de haver inicialmente uma melhoria do controlo metabólico, esta
dissipa-se com o tempo.
Relativamente à avaliação dos conhecimentos sobre contagem de
HC, concluiu-se que todos os doentes revelaram ter bons ou muito
bons conhecimentos, o que poderá estar relacionado com o facto
de os ensinos serem recentes e com a necessidade de validação
do questionário para a população portuguesa. No entanto, ter mais
conhecimentos não demonstrou ter influência no controlo metabólico
da amostra. Não obstante, é fundamental validar e monitorizar os
conhecimentos nestes doentes de forma a perceber quais são as
lacunas de informação e a validar os conhecimentos ao longo do tempo,
promovendo a sua literacia.
Futuramente seria útil a utilização de uma amostra superior, de modo
a que os resultados obtidos conseguissem comprovar a fiabilidade e
robustez do questionário, com o objetivo da validação do mesmo para
a população portuguesa.
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COMPOSIÇÃO CORPORAL E HÁBITOS
ALIMENTARES DA POPULAÇÃO ADULTA
DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
BODY COMPOSITION AND FOOD HABITS OF THE ADULT
POPULATION OF THE AUTONOMOUS REGION OF MADEIRA
Liliane Costa1*; Eva Henriques2; Mariana Rodrigues2; Teresa Esmeraldo1

RESUMO

INTRODUÇÃO: Os hábitos alimentares inadequados são responsáveis pelo aumento de doenças crónicas em todo o Mundo. O

diagnóstico do estado nutricional e a recolha de informação do consumo alimentar são fundamentais na definição de estratégias
de promoção de uma alimentação mais saudável.
OBJETIVOS: Caracterizar o estado nutricional da população adulta (18-65 anos) da Região Autónoma da Madeira; e comparar o
consumo alimentar com as recomendações da Roda dos Alimentos Portuguesa.
METODOLOGIA: Estudo transversal com 933 adultos, realizado entre 2012-2015. Dados sobre a ingestão alimentar obtidos através
do questionário das 24 horas anteriores e recolhidos dados de Peso, Estatura, Perímetro da Cintura, Massa Gorda e Massa
Isenta de Gordura. A análise estatística descritiva incluiu frequências, mediana, percentis 25 e 75, média e desvio-padrão. O
teste do Qui-quadrado foi usado para comparar variáveis categóricas. Os testes t de Student e ANOVA foram realizados para
comparar diferenças entre as médias, e os testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis quando os pressupostos da normalidade
não se verificaram. Foi usado um nível de significância de 5%.
RESULTADOS: O valor médio de Índice de Massa Corporal para o total da população adulta da Região Autónoma da Madeira foi de
26,6 Kg/m2 (±5,4), sem diferença significativa entre sexos (p>0,05). O valor médio do Perímetro da Cintura foi de 89,2 cm (±13,8)
para as mulheres e de 93,6 cm (±13,0) para os homens (p<0,05). O grupo etário acima dos 49 anos foi o que apresentou valores
mais elevados de Peso, Índice de Massa Corporal, Massa Gorda e Perímetro da Cintura, enquanto os mais novos apresentaram
os valores médios mais baixos (p<0,05). Comparativamente com as recomendações, a população adulta da Região Autónoma
da Madeira consumiu, proporcionalmente, mais 7% de alimentos do grupo “Carne, pescado e ovos”, e menos “Hortícolas” (-12%),
“Cereais” (-7%) e “Fruta” (-5%).
CONCLUSÕES: A população adulta da Região Autónoma da Madeira apresentou um consumo inadequado para quase todos os
grupos de alimentos e mais de metade tinha excesso de peso.
PALAVRAS-CHAVE

Hábitos alimentares, Parâmetros antropométricos, População adulta
ABSTRACT

INTRODUCTION: Inadequate eating habits are responsible for the increase in chronic diseases worldwide. The diagnosis of nutritional

status and the collection of food consumption information from the population are fundamental in the definition of a strategy to
promote a healthier diet.
OBJECTIVES: To characterize the nutritional status of the adult population (18-65 years) of the Autonomous Region of Madeira;
and to evaluate the adequacy of food group consumption in comparison to the Portuguese Food Wheel guide recommendation.
METHODOLOGY: Cross-sectional study with 933 adults, carried out between 2012-2015. Food intake information collected by the 24hour dietary recall method and collected data on Weight, Height, Waist Circumference, Fat Mass and Fat Free Mass. The descriptive
statistical analysis included frequencies, median, percentiles 25 and 75, mean and standard deviation. The chi-square test was
used to compare categorical variables. Student's t-tests and ANOVA were performed to compare differences between means, and
the Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests when normality assumptions were not verified. A significance level of 5% was used.
RESULTS: The mean Body Mass Index for the total adult population of the Autonomous Region of Madeira was 26.6 Kg/m2 (±5.4),
with no significant difference between sexes (p>0.05). The mean value of Waist Circumference was 89.2 cm (±13.8) for women and
93.6 cm (±13.0) for men (p<0.05). The age group above 49 years presented the highest values of weight, Body Mass Index, Fat
Mass and Waist Circumference, while the younger ones (<30 years) had the lowest mean values (p<0.05). In comparison with the
Portuguese Food Wheel guide recommendation, the adult population of the Autonomous Region of Madeira consumed proportionally
more 7% of "Meat, fish and eggs" but less "Vegetables" (-12%), “Cereals" (-7%) and “Fruit" (-5%).
CONCLUSIONS: The adult population of Autonomous Region of Madeira showed an inadequate consumption for almost all food
groups, and more than half were overweight.
KEYWORDS

Dietary habits, Anthropometric parameters, Adult population
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INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que os hábitos
alimentares inadequados, associados a um estilo de vida inativo, têm
conduzido ao aumento de doenças crónicas como a obesidade,
diabetes, doenças cardiovasculares e alguns tipos de cancro (1).
Em Portugal, e de acordo com os dados da Balança Alimentar, um
instrumento analítico de natureza estatística que mede a disponibilidade
de alimentos e a sua evolução, a população tem vindo a mostrar um
desequilíbrio face às recomendações do guia alimentar oficial, a Roda
dos Alimentos (2). Hábitos de consumo alimentar inadequados são já
responsáveis por 86% da carga de doença no Sistema Nacional de
Saúde e constituem um dos principais fatores de risco para o total
de anos de vida saudáveis perdidos (3). Na Região Autónoma da
Madeira (RAM), o único estudo dos hábitos alimentares da população
adulta foi realizado em 1998-1999 (4, 5). Desde então, foram muitas
as transformações sociais e demográficas que marcaram a Região.
Em uma década (2001-2011), a RAM foi das que mais cresceu
em população e é uma das regiões do país com menor índice de
envelhecimento (6). O diagnóstico do estado nutricional e a recolha
de informação do consumo alimentar da população adulta da RAM
será, por isso, fundamental na definição de uma estratégia regional de
promoção de uma alimentação mais saudável e segura.
OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivos principais: i) caracterizar o perfil
antropométrico e composição corporal da população adulta (18-65
anos) da RAM, por sexo e grupo etário; ii) e avaliar a adequação da
ingestão dos grupos alimentares relativamente às recomendações da
Roda dos Alimentos Portuguesa.
METODOLOGIA

População e Amostra
Os dados do presente estudo provêm do Estudo dos Hábitos
Alimentares da População Adulta da RAM (EHA-RAM), aprovado pela
Comissão de Ética do Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, E.P.E.),
com o parecer N.º 03/2012, e coordenado pela Unidade de Nutrição
e Dietética, Serviço de Endocrinologia. A seleção dos participantes foi
efetuada através da lista de utentes (18-65 anos) inscritos nos centros de
saúde da RAM à data de 18 junho de 2012, depois de confirmada a sua
concordância pelos dados dos Censos 2011. Foi elaborada inicialmente
uma lista de 1570 utentes, a partir do cálculo de uma amostra aleatória
(5% de erro, 95% de nível de confiança) para ser representativa por
grupo etário (<30; 30-49; >49 anos) e por município, com acréscimo de
10% em cada lista. Ao longo do processo foram solicitados reforços de
listas adicionais, perfazendo um total de 1800 utentes convocados. A
todos os selecionados, foi enviada uma carta para explicação do estudo,
com indicação da data, local da entrevista (o centro de saúde da área de
residência) e os contactos para esclarecimentos ou alteração de datas
e/ou local. Na véspera da entrevista, os utentes foram contactados
telefonicamente para confirmarem a presença ou alterar data e/ou
local, conforme conveniência. A taxa de participação foi de 53,8%,
com 969 adultos entrevistados entre novembro de 2012 e março de
2015. Todos os participantes entregaram o consentimento informado,
devidamente assinado. Do total de inquéritos realizados foram excluídos
36, devido a respostas inválidas a questões fundamentais. A amostra
final do presente estudo foi assim de 933 adultos que, apesar de não
ser representativa por concelho (menos 1%, 2% e 9% de participantes
em 3 concelhos) nem grupo etário (diferença negativa de 6% no grupo
etário 30-49 anos), foi considerada representativa do total da população
adulta residente na RAM. O questionário foi aplicado por profissionais

de saúde da área da nutrição (dietista ou nutricionista) e a recolha de
informação da ingestão alimentar foi efetuada pelo método retrospetivo
de consumo das 24h anteriores à data da realização da entrevista.
A avaliação da composição corporal foi realizada pela medição de
parâmetros antropométricos (Peso, Estatura, perímetro da cintura
(PC)) e análise de bioimpedância (massa gorda (MG), massa isenta de
gordura (MIG)). As medições foram realizadas através da balança de
análise de impedância bioeléctrica tetrapolar Tanita (modelo TBF-300)
e estadiómetro. A pesagem na balança foi realizada com o mínimo de
roupa possível, pés descalços e na ausência de objetos metálicos,
objetos nos bolsos e adereços. Aos participantes foi solicitado o
esvaziamento da bexiga, no início da entrevista e aproximadamente 30
minutos antes da medição. Os registos foram efetuados no questionário
em papel ou, em alternativa, eletronicamente através do questionário
no formato ACCESS 2007, para o qual foi realizada formação prévia.
Variáveis
No presente estudo, as variáveis sociodemográficas usadas para
caracterizar a população foram: sexo, grupo etário, escolaridade,
empregabilidade, estado civil e zona de residência. A empregabilidade
foi categorizada em: desempregado; ativo (trabalhador por conta
de outrem ou por conta própria, e empregado doméstico); outros
(inclui domésticos, estudante, reformados e outros). O estado civil foi
categorizado em casado/união de facto ou não casado (divorciado,
solteiro ou viúvo). Os municípios de residência foram agrupados em 4
zonas: Funchal; Zona Oeste (Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta
do Sol e Calheta); Zona Norte (Porto Moniz, São Vicente e Santana);
e Zona Leste (Machico, Santa Cruz e Porto Santo). Parâmetros como
o peso, estatura e PC foram objetivamente medidos, de acordo com
procedimentos padronizados que os profissionais da área da nutrição
aplicam na sua atividade clínica diária e que constam no Manual de
Procedimentos da Consulta de Nutrição do SESARAM, E.P.E. (7).
O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado pela fórmula peso/
estatura2. Os itens alimentares obtidos no questionário às 24h, incluindo
bebidas, alimentos e receitas foram organizados posteriormente em
grupos de alimentos.
Análise Estatística
A análise estatística foi efetuada através do programa IBM SPSS
versão 25.0 para Windows e do Microsoft Excel 2010, com recurso às
tabelas dinâmicas. A análise estatística descritiva consistiu no cálculo
de mediana (Percentil 25 – Percentil 75), média e desvio-padrão
(dp) no caso das variáveis numéricas, e no cálculo de frequências
absolutas (n) e relativas (%) no caso das variáveis categóricas.
O teste de Kolmogorov-Smirnov foi usado para determinar se
as variáveis estavam normalmente distribuídas na população e,
nos casos em que não se verificou a normalidade, usaram-se os
testes não paramétricos. Utilizou-se o teste do Qui-quadrado para
comparar variáveis categóricas. Os testes t de Student e ANOVA
foram realizados para comparar as diferenças entre as médias e os
testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis quando os pressupostos da
normalidade não se verificavam. Em caso de diferenças significativas
entre grupos, foram realizados testes post hoc (Tukey e Tamhane).
Em todas as análises, rejeitou-se a hipótese nula, quando o nível de
significância crítico para a sua rejeição (p) foi inferior a 0,05.
RESULTADOS

As características sociodemográficas da população em estudo estão
descritas na Tabela 1. Do total da amostra, 61,2% eram mulheres e o
grupo etário mais prevalente foi o dos 30-49 anos de idade (43,3%). A
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Tabela 1

maioria da população em estudo cumpriu 9 ou mais anos de escolaridade
(60,3%) e encontrava-se em situação de emprego ativo (55,5%).
Os parâmetros antropométricos e os valores da composição corporal
por bioimpedância são apresentados na Tabela 2. O valor médio de
IMC para o total da população adulta da RAM em estudo foi de
26,6 Kg/m2 (±5,4), sem diferença significativa entre sexos (p>0,05).
Metade da população apresentou um IMC superior a 26,1 kg/m2,
conforme indicado pelo valor da mediana. O valor médio do PC foi
de 89,2 cm (±13,8) para as mulheres e de 93,6 cm (±13,0) para os
homens (p<0,0001). Na distribuição das variáveis antropométricas
pelos grupos etários, há diferenças significativas para os valores de
Peso, Estatura, IMC, MG e PC (Tabela 2). O grupo mais velho (>49
anos) foi o que apresentou valores mais elevados de Peso, IMC, MG
e PC, enquanto os mais novos (<30 anos) apresentaram os valores
médios mais baixos (p<0,0001).
A Tabela 3 descreve a distribuição do consumo habitual dos principais
grupos alimentares e compara a distribuição percentual do consumo
alimentar com as recomendações nacionais da Roda dos Alimentos. O
consumo de “Fruta” e de “Hortícolas” pela população adulta da RAM
foi, em média, de 153 g/dia e 43 g/dia, respetivamente. Os participantes
reportaram um consumo médio de 78 g/dia de alimentos do grupo
da “Carne, pescado e ovos”. Dos alimentos que não fazem parte da
Roda dos Alimentos Portuguesa, salienta-se que mais de metade da
população adulta ingeriu quantidades superiores a 200 g de bebidas
alcoólicas e refrigerantes/néctares. Considerando a quantidade total
de alimentos e bebidas consumidos pelos indivíduos (exceto água),
a percentagem de consumo dos grupos alimentares foi de 7%

Características da população adulta residente na RAM
TOTAL (N=933)

Sexo
Masculino

38,8% (362)

Feminino

61,2% (571)

Grupo etário
<30 anos

27,4% (256)

30-49 anos

43,3% (404)

>49 anos

29,3% (273)

Escolaridade
< 4 anos

3,1% (29)

4-8 anos

36,7% (342)

9-12 anos

44,2% (412)

> 12 anos

16,1% (150)

Empregabilidade
Desempregado

22,0% (205)

Ativo

55,5% (518)

Outros

22,5% (210)

Estado civil
Casado/união de facto

51,9% (484)

Não casado

48,1% (449)

Residência
Funchal

34,8% (324)

Zona Oeste

29,0% (270)

Zona Norte

8,4% (78)

Zona Leste

27,9% (260)

Tabela 2
Parâmetros de composição corporal do total da população, por sexo e grupo etário
TOTAL

Peso (n)
Média (±dp) (kg)
Mediana (P25-P75) (kg)
Estatura (n)
Média (±dp) (cm)
Mediana (P25-P75) (cm)
IMC (n)
Média (±dp) (kg/m2)
Mediana (P25-P75) (kg/m2)
MG (n)
Média (±dp) (%)
Mediana (P25-P75) (%)
MIG (n)
Média (±dp) (kg)
Mediana (P25-P75) (kg)
PC (n)
Média (±dp) (cm)
Mediana (P25-P75) (cm)

SEXO
FEMININO

360

568

928

p-VALUE

<30 ANOS

30-49 ANOS

>49 ANOS

255

401

272

p-VALUE

71,5 (±15,0)

78,3 (±14,5)

67,2 (±13,7)

<0,0001*

66,4 (±14,2)

72,6 (±14,7)

74,7 (±15,1)

<0,0001*

70,0 (60,2-80,5)

77,3 (68,7-86,0)

64,9 (57,5-74,5)

<0,0001*

63,8 (55,9-73,9)

70,6 (61,5-81,4)

73,5 (63,9-82,4)

<0,0001*

255

401

273

<0,0001*

166,1 (±9,1)

164,7 (±8,5)

160,9 (±9,0)

929

360

569

164,0 (±9,0)

171,5 (±7,2)

159,2 (±6,5)

<0,0001*

163,1 (157,6-170,0) 171,0 (166,6-176,0) 159,0 (155,0-164,0) <0,0001* 164,5 (160,0-172,0) 164,0 (158,0-170,0) 160,0 (154,0-167,9) <0,0001*
928

360

568

255

401

272

26,6 (±5,4)

26,8 (±5,5)

26,5 (±5,3)

0,421

24,1 (±4,5)

26,8 (±5,5)

28,8 (±4,9)

<0,0001*

26,1 (22,8-29,6)

26,6 (23,4-29,2)

25,8 (22,5-29,7)

0,206

23,2 (20,7-26,2)

26,1 (23,2-29,2)

28,4 (25,4-31,8)

<0,0001*

877

333

544

241

384

252

28,1 (±9,5)

22,2 (±7,8)

31,7 (±8,5)

<0,0001*

23,1 (±9,4)

28,7 (±9,0)

31,9 (±8,2)

<0,0001*

28,0 (21,6-35,1)

22,0 (16,6-27,0)

32,5 (25,9-37,8)

<0,0001*

23,2 (15,7-30,1)

28,3 (22,0-34,8)

32,7 (25,6-37,9)

<0,0001*

749

298

451

219

326

204

51,0 (±10,0)

60,5 (±8,2)

44,6 (±4,5)

<0,0001*

50,6 (±10,5)

51,4 (±9,9)

20,7 (±10,0)

0,613

47,6 (42,9-58,4)

60,8 (55,0-65,0)

43,9 (41,6-46,8)

<0,0001*

46,4 (42,8-58,4)

48,9 (43,0-59,1)

48,0 (43,0-57,3)

0,508

927

360

567

253

401

273

90,9 (±13,7)

93,6 (±13,0)

89,2 (±13,8)

<0,0001*

83,2 (±12,4)

91,1 (±12,7)

97,8 (±12,5)

<0,0001*

90,0 (80,0-100,0)

93,0 (83,8-102,0)

87,5 (79,0-99,0)

<0,0001*

80,0 (75,0-90,5)

90,0 (81,0-99,5)

98,5 (89,0-106,0)

<0,0001*

*Diferença estatística entre sexos e entre grupos etários
%: Percentagem
cm: Centímetros
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GRUPO ETÁRIO

MASCULINO

IMC: Índice de Massa Corporal
Kg: Kilograma
m: Metros

MG: Massa Gorda
MIG: Massa Isenta de Gordura
PC: Perímetro da Cintura
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Tabela 3
Consumo habitual de alguns grupos de alimentos e comparação com as recomendações da Roda dos Alimentos
GRUPOS DE ALIMENTOS

CONSUMO (%)*

DIFERENÇA (%) DAS
RECOMENDAÇÕES

MÉDIA (±DP) (G/DIA)

MEDIANA (P25-P75) (G/DIA)

Fruta

153,1 (±87,3)

150,0 (100,0-174,0)

15

-5

Hortícolas

42,5 (±48,5)

27,0 (14,0-51,0)

11

-12

Da Roda dos Alimentos

Leguminosas

35,3 (±39,1)

19,6 (10,0-41,0)

1

-3

Cereais, derivados e tubérculos

82,2 (±69,3)

55,0 (42,0-100,0)

21

-7

Carne, pescado e ovos

77,7 (±65,7)

56,0 (30,0-108,0)

12

+7

Produtos lácteos

113,8 (±102,9)

80,0 (28,0-180,0)

15

-3

Óleos e gorduras

9,3 (±13,6)

6,0 (4,0-10,0)

2

0

Refrigerantes e néctares

236,9 (±100,5)

205,0 (180,0-295,0)

11

--

Bebidas alcoólicas

240,0 (±237,6)

200,0 (120,0-250,0)

7

--

28,5 (±51,6)

8,0 (4,0-25,0)

4

--

118,1 (±109,9)

83,0 (30,0-180,0)

1

--

Fora da Roda dos Alimentos

Bolachas, bolos e doces
Snacks, salgados e pizzas

*Consumo alimentar em percentagem (%) da quantidade total de alimentos consumidos
DP: Desvio-padrão

de “Cereais, derivados e tubérculos”, 15% de “Fruta” e “Produtos
lácteos”, 12% de “Carne, pescado e ovos”, 11% de “Hortícolas”, 2%
de “Gorduras” e 1% de “Leguminosas” (Tabela 3). Comparativamente
com as recomendações preconizadas pela Roda dos Alimentos
Portuguesa, a população adulta da RAM consumiu, entre 2013-2014,
mais 7% do grupo “Carne, pescado e ovos”, e menos 12% de “Produtos
hortícolas”, 7% de “Cereais, derivados e tubérculos” e 5% de “Fruta”. Os
alimentos do grupo “Óleos e gorduras” foram consumidos na proporção
recomendada (2%). O conjunto de alimentos não incluídos no guia
alimentar teve um contributo percentual de 23%, dos quais se destaca o
grupo dos “Refrigerantes e néctares” (11%) e “Bebidas alcoólicas” (7%).
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A informação recolhida no EHA-RAM 2012-2015 não permite
estabelecer comparações sobre o estado nutricional com o estudo
anterior (1998-1999), principalmente por diferenças de amostragem.
Em 1998/1999, foram inquiridos 920 adultos (18-74), dos quais 58,8%
apresentava excesso de peso e destes, 22,7% eram obesos (4). É
reconhecido que a média de IMC e prevalência de obesidade tendem
a aumentar com a idade, mas há também evidência de alterações
no padrão de composição corporal e na distribuição de gordura em
idosos (9,10). No EHA-RAM 2012-2015, mais de metade da população
apresentou excesso de peso, segundo os critérios da OMS (11), para
ambos os sexos, e a média de IMC foi superior para os indivíduos mais
velhos. O IMC≥25 kg/m2 é um indicador de risco de comorbilidades
associadas à obesidade, que deve ser usado em associação com outros
índices, nomeadamente o PC, para determinar o risco cardiometabólico
(11,12). Um risco aumentado devido à gordura abdominal (PC >80
cm para mulheres; >94 cm para homens), constitui um dos principais
componentes da síndrome metabólica, cuja condição aumenta 1,5
vezes o risco de mortalidade por todas as causas, e 2 vezes o risco
de desenvolver doenças cardiovasculares e cerebrovasculares (13,14).
No presente estudo, as mulheres apresentaram, em média, um maior
risco cardiometabólico, devido a PC aumentado (>80 cm), quando
comparado com os homens (ponto de corte de >94cm). Para ambos
os índices, o risco surgiu aumentado para os grupos etários mais velhos,
comparativamente aos adultos com <30 anos de idade. As mulheres
com idade igual ou superior a 30 anos devem, por isso, ser consideradas
um grupo de risco para complicações metabólicas. No que respeita aos
resultados obtidos através da análise de bioimpedância, os resultados
do nosso estudo são consistentes com a evidência presente na

literatura, de que a MG aumenta com a idade e é maior em mulheres
do que em homens (15–18).
No final da década de 90, o estudo dos hábitos alimentares permitiu
concluir que a população com 18 ou mais anos de idade tinha um consumo
adequado de alimentos pertencentes aos grupos dos “Cereais, derivados
e tubérculos” e “Carne, peixe e ovos”, mas insuficiente dos alimentos
dos grupos de “Hortícolas”, “Fruta”, “Leguminosas” e “Produtos lácteos”
(5). Os resultados do EHA-RAM 2012-2015 apresentaram um consumo
inadequado de todos os grupos de alimentos, comparativamente ao que
são as recomendações, exceto para o grupo dos “Óleos e gorduras”.
O padrão de consumo foi caracterizado por um excesso de produtos
alimentares do grupo da “Carne, pescado e ovos” e por um défice de
“Hortícolas”, “Fruta”, “Cereais, derivados e tubérculos” e “Leguminosas”.
A aparente diferença na última década na adequação do consumo
de “Cereais, derivados e tubérculos” e “Carne, peixe e ovos”, pode
dever-se ao facto de, no estudo anterior, estarem incluídos idosos que,
tradicionalmente, consomem mais produtos em natureza.
Os resultados mais recentes do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade
Física (IAN-AF 2015-2016), para o total da população portuguesa,
revelam um consumo, comparativamente às recomendações,
proporcionalmente superior de “Carne, pescado e ovos” (12%) e
menor de “Hortícolas” (-8%), “Fruta” (-7%) e “Leguminosas” (-2%) (19).
À semelhança do EHA-RAM 2012-2015, também o IAN-AF 2015-2016
revelou um consumo adequado apenas para gorduras e óleos. Uma das
diferenças evidentes entre os dois estudos foi o consumo de laticínios,
proporcionalmente superior no IAN-AF 2015-2016 (6%), e inferior ao
preconizado pela Roda dos Alimentos (-3%), no EHA-RAM 2012-2015.
O consumo de fruta e produtos hortícolas é considerado um dos
principais indicadores da qualidade da alimentação e uma ingestão
mínima diária de 400 g é a porção recomendada pela OMS, como
estratégia de prevenção de doenças cardiovasculares, obesidade,
diabetes tipo 2 e alguns tipos de cancro (20, 21). Na RAM, e segundo
o nosso estudo, a ingestão de fruta, hortícolas e leguminosas, pela
população adulta, perfaz cerca de 230 g, o que corresponde a pouco
mais de metade do que é recomendado. Resultados semelhantes foram
obtidos no IAN-AF 2015-2016, onde a RAM se destacou por ter uma
das prevalências mais elevadas de inadequação de fruta e hortícolas. As
estratégias regionais de promoção de uma alimentação saudável devem,
por isso, fomentar o consumo habitual destes produtos alimentares.
O consumo de “Carne, pescado e ovos” parece ter aumentado nos
últimos anos na RAM, passando de uma ingestão adequada (1998/1999)
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para um consumo excessivo (+7% do que o recomendado no EAH-RAM
2012-2015). Contudo, no panorama Nacional, os dados mais recentes
(IAN-AF 2015-2016) revelam que a Madeira foi a região do país com
prevalências de inadequação de carnes vermelhas e processadas mais
baixas. Este resultado pode surpreender, uma vez que a carne vermelha
é um ingrediente fundamental no típico prato “espetada”, globalmente
difundido entre a população da RAM. O reconhecimento da Agência
Internacional de Investigação em Cancro de que este tipo de carnes
está associada positivamente a cancro em alguns órgãos humanos,
nomeadamente cólon, pâncreas, estômago e próstata, enfatiza o
consumo moderado de carnes vermelhas e processadas (22). No geral,
iniciativas de promoção de uma ingestão adequada de “Carne, pescado
e ovos” devem ser integradas na estratégia regional de promoção de
uma alimentação mais saudável e segura.
No EHA-RAM 2012-2015, uma população mais jovem aliada
ao aumento da disponibilidade de alimentos do tipo fast-food e
processados, pode ter potenciado o consumo destes últimos, em
detrimento dos alimentos mais tradicionais. Neste estudo, a ingestão
média de “Snacks, salgados e pizzas” foi superior à média consumida
de “Cereais, derivados e tubérculos” e “Carne, pescado e ovos”. O
contributo calórico total dos grupos de alimentos não incluídos na Roda
dos Alimentos foi, em média, de cerca de 800 Kcal/dia, com destaque
para as bebidas “Refrigerantes e néctares” e “Bebidas alcoólicas”, o
que pode constituir um fator importante para a prevalência de excesso
de peso no total da população adulta e, em particular, no excesso de
gordura abdominal no sexo feminino.
O presente estudo apresenta pontos fortes e também algumas limitações.
Como ponto forte, destaca-se a representatividade da amostra a nível
regional para a população adulta. Trata-se do segundo estudo de base
populacional realizado na RAM, sobre hábitos alimentares e estado
nutricional em adultos, e os seus resultados serão fundamentais para
a definição de estratégias de saúde pública. Outro aspeto importante é
que a recolha de dados foi realizada por profissionais da área da Nutrição
treinados, conferindo maior precisão dos valores do que no caso de dados
autoreportados. Uma das principais limitações deste estudo prende-se
com a falta de representatividade da amostra por grupo etário e por
município. Adicionalmente, é notória a discrepância entre os participantes
no que respeita ao sexo (61% mulheres vs. 39% homens), pelo que é
necessária cautela no tratamento e interpretação dos dados.
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ABSTRACT

INTRODUCTION: Nutrition knowledge among health professionals has a major impact on older adults’ healthcare. However, there is a
lack of specialized education offer in this area. Within the Nutrition UP 65 Project, a health professional’s qualification nutrition course
was created and implemented from April 2015 to April 2017. We aim to describe this process here.
METHODOLOGY: At Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, a course of twenty-seven hours was
created by six professors. The course comprises eight hours of direct contact and nineteen hours of individual study and was accredited
by the University of Porto and credited with one European Credit Transfer System (ECTS). Educational materials and presentations for
each session were produced including posters and flyers. A final test was developed to evaluate attendee’s knowledge. Approximately
10% of national health units were identified, randomly selected in each country regional area (NUTS II – “Nomenclatura Comum das
Unidades Territoriais para Fins Estatísticos”) and invited to participate.
RESULTS: Thirty-five course editions were carried out by twenty-three Porto University accredited instructors for 784 professionals
from 241 different health units. Concerning the knowledge evaluation, a 99% approval rate was achieved and the average mark score
was of 16.8 out of 20. Course satisfaction survey revealed that 45.7% of the participants classified the course as “good” and 41.1%
as “very good”.
CONCLUSIONS: The overall balance of this branch of the Nutrition UP 65 project is very positive. The results on health professional’s
adherence demonstrate that the interest in this area of nutrition care is high and that this nutrition course is a good opportunity to expand
access to specialized education. This highlights the need for further initiatives promoting educational sessions targeting nutrition topics.
These course sessions must be acknowledged as a starting point to a new approach in older adult’s nutrition knowledge in Portugal.
KEYWORDS

Health education, Health personnel, Health services for the elderly, Nutrition
RESUMO

INTRODUÇÃO: O conhecimento sobre nutrição dos profissionais de saúde tem um grande impacto na saúde dos indivíduos idosos.

No entanto, há escassez de oferta de educação especializada nessa área. O Projeto Nutrition UP 65 foi criado e implementado a
nível nacional um curso de qualificação em nutrição para profissionais de saúde, que decorreu entre abril de 2015 e abril de 2017.
Pretende-se descrever aqui este processo.
METODOLOGIA: Na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, seis professores elaboraram um curso
de vinte e sete horas. Este curso é composto por oito horas de contacto direto e dezanove horas de estudo individual e foi acreditado
e creditado pela Universidade do Porto com um European Credit Transfer System (ECTS). Foram produzidos materiais didáticos e
apresentações, bem como cartazes e desdobráveis informativos. Desenvolveu-se uma prova final para avaliar os conhecimentos
dos participantes. Cerca de 10% das unidades de saúde nacionais foram identificadas, selecionadas aleatoriamente em cada área
regional (NUTS II) e convidadas a participar.
RESULTADOS: Realizaram-se 35 edições do curso para 784 profissionais de 241 unidades de saúde diferentes por 23 instrutores
credenciados pela Universidade do Porto. No teste de avaliação obteve-se uma taxa de aprovação de 99% e uma pontuação média
de 16,8 em 20 valores. 45,7% dos participantes classificaram o curso como “bom” e 41,1% como “muito bom”.
CONCLUSÕES: O balanço global desta vertente do Projeto Nutrition UP 65 é muito positivo. Os resultados da adesão dos profissionais
de saúde demonstram que o interesse por esta área da intervenção nutricional é elevado e que este curso é uma boa oportunidade
para expandir o acesso à formação especializada. Assim, destaca-se a necessidade de outras iniciativas que promovam sessões de
formação voltadas para tópicos nutricionais. Estas sessões de formação devem ser reconhecidas como um ponto de partida para
uma nova abordagem no conhecimento nutricional dos idosos em Portugal.
PALAVRAS-CHAVE
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INTRODUCTION

The world population is ageing and the number of individuals aged
60 or more years is expected to double by 2050. In Portugal, older
adults represent circa 19% of the population (1). The improvements
that were made in health care have resulted in higher longevity of the
population (2). However, this successful trend is also a concern and
changes are required in order to reduce the burden associated with
the diseases affecting this age group (2).
Considering this trend, the healthcare system faces several challenges
considering the need to ensure the quality of life and health promotion
in this age group which also involves a special attention to nutritional
needs. Moreover, changes are required in order to reduce the burden
associated with the diseases affecting this age group (2).
Portuguese population is ageing faster than the average European
population and nutritional inequalities are a major issue. The lack of
nutrition knowledge among health professionals may impact on older
adults’ healthcare and the socio-economic situation in countries which
experienced an economic crisis such as Portugal leads us to predict
that the prevalence and consequences of nutritional disorders will
increase in the forthcoming years (3).
In Portugal, there are few specialized health professionals working
with older adults. The first Gerontology courses appeared just a little
more than a decade ago (4). Moreover, Portuguese university students
appeared to be more interested in working with children than with
other age groups (5). Another relevant issue is that only one of the
Portuguese medical schools has a compulsory module on nutrition
(“Nutrition and Metabolism”); the others have nutritional knowledge
scattered among other disciplines or offer it as an optional discipline.
Maybe due to this fact, hospital records usually contain little information
about the relevance of evaluating the nutritional status of patients and
correctly assessing their nutritional needs (6). Thus, the empowerment
on nutrition of health professionals in representative areas of the whole
country, including rural areas, has been a pressing need. Moreover, it is
described that Portuguese health professionals, particularly physicians,
find relevant to have knowledge in clinical nutrition for their practice,
but many consider having little knowledge in this field (7).
A health professional’s qualification course was created in the scope
of the Nutrition UP 65 Project. This Project aims to improve health
professionals’ knowledge regarding clinical nutrition and dietary
strategies in older adults. The Nutrition UP 65 Project main goal was
to reduce nutritional inequalities among Portuguese older adults. This
is expected to result in better nutritional care in Portuguese health units
and to reduce the financial impact of disorders related to nutritional
status. If health professionals acquire more knowledge, skills and
competencies in nutrition, health care units can promote a better
nutritional status of their users, which will translate into health gains
and lower costs for society.
We aim to report the results from this relevant branch of the
Nutrition UP 65 Project. The analysis of data from the adherence to
health professional’s qualification course, the success of sessions
implementation, health professional’s knowledge achievement and
overall satisfaction, will allow to evaluate whether this course format
is appropriate to transmit the desired knowledge and if it is well
accepted by those health professionals. This exercise could serve as an
insight into the development of other courses aimed at increasing the
knowledge of health professionals regarding the nutrition of the elderly
health care setting. The dissemination of these results also intends to
motivate the reflection on the relevance in health professionals to have
better knowledge in the nutrition of the elderly.

METHODOLOGY

Course Structure
A course of twenty-seven hours was created at Faculdade de Ciências
da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP) by six
professors and project partners who integrated the Nutrition UP 65
Project team. The course was developed based on previous knowledge
and experience from FCNAUP on developing continuing education
courses for Porto University directed to health professionals and partners
experience. The conception of the course took into account the empirical
knowledge on the required nutrition topics and also on the ongoing
guidelines for continuing education from University of Porto.
This course is composed of eight hours of direct contact and 19 hours of
individual study. In order to provide the possibility of health professionals
to conciliate this course with their own working activities, the eight hours
of contact were organized in two four hour sessions with at least oneweek interval. This course was accredited by the University of Porto in
October 2015 and credited with one European Credit Transfer System
(ECTS).
The course syllabus was composed of the following contents:
1. Ageing and nutritional impact.
2. Nutritional status determinants in older adults.
3. Nutritional status assessment (screening and diagnosis).
4. Specific clinical situations, consequences and nutrition therapy:
undernutrition, obesity, sarcopenia, frailty, dehydration, and vitamin D
deficiency.
5. Scientific evidence on the prevention, diagnosis and nutrition therapy
of the aforementioned conditions and also on diabetes mellitus,
hypertension, dyslipidaemias, gastroenterological diseases, renal
disorders, oncology, lung diseases, bone, rheumatic diseases, and
dementia.
6. Food alternatives and nutritional support:
• basic adapted food strategies;
• artificial enteral and parenteral nutrition: indications, methodology,
and formulations.
7. Final recommendations.
Staff Competences
All the 23 instructors were experienced in the clinical setting and were
selected by the research team. Two of the instructors were PhD and
eight were MSc. Their curricula were approved by the University of Porto
Department of Continuous Education. Video call sessions between
instructors and the project team were carried out in order to clarify and
overcome all the issues related to the course implementation.
Teaching Methodology, Materials and Resources
Educational materials were produced by the research team and were
provided both to instructors and attendees. All the materials, including
the sessions slides, textbooks chapters and scientific articles were
delivered by e-mail to each participant. The references and bibliography
were selected according to the novelty and relevance on the subject.
Sessions presentations as well posters and flyers are available at https://
nutritionup65.up.pt/recursos/materiais-para-profissionais-de-saude/
formacao-profissionais/.
Evaluation Methodology
A final assessment test was developed by the Project team to
evaluate attendee’s knowledge and skills (available upon request).
This assessment test was composed of 20 multiple choice questions
including all the contents of the sessions. A satisfaction questionnaire
(available upon request) was also provided to attendees through an
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anonymous questionnaire. The questionnaire items were: syllabus,
methods, instructors, organization, global evaluation and comments/
suggestions (open text box). Each item was classified using a scoring
system from 1 (“nothing”) to 5 (“very much”).
A certificate of attendance was issued and mailed to all participants
who completed the knowledge assessment test and who provided their
name and the civil identification number. Participants with a positive mark
(9.5 out 20) on the knowledge assessment test, received by e-mail a
certificate of one European Credit Transfer and Accumulation System
(ECTS) credit from the University of Porto.

The geographical location of the sessions is represented in Figure 1.
Nationwide coverage was achieved with seven sessions (20%) taking
place in insular regions (Azores and Madeira) and 12 sessions (34%)
taking place in rural regions.
Approval Rate
Concerning the knowledge and skills evaluation test, 546 professionals
undertook this assessment but 32 participants did not consent on
the analysis of their data. For the remaining 514, a 99% approval rate
was achieved and the average mark score was of 16.8 out of 20.0.
The questions with lower score, i.e., with a higher number of
participants with a wrong answer were about sarcopenia definition
and anthropometric assessment, whereas the questions with a higher
score were about nutrition therapy of diabetes and dyslipidemia.

Student Satisfaction Assessment
Each health care unit received a written report of the course outcome,
including information on the ratings of the knowledge assessment test
completed by their health professionals. They were also informed about
the course general satisfaction.
All these actions were conducted from April 2015 to April 2017.

Satisfaction
Results regarding the course satisfaction survey are only presented
for those participants who allowed divulgation of their results (81.8%)
(Table 2). From these, 45.7% of the participants classified the course as
“good” and 41.1% as “very good”. There was an open-ended question
for suggestions. The most frequent negative comments were on the
disproportion between the length of the sessions and the contents,
specifically the extensive syllabus in a short period of time and the
need for more practical clinical cases.

Ethical Aspects
Participants were requested to provide an informed consent regarding
authorization for collection / treatment of data from: (1) evaluation
tests and (2) questionnaires of health professionals' satisfaction with
the aforementioned training. The protocol was submitted to the Ethics
Committee of University of Porto (nº 19 / CEUP / 2016) and a positive
opinion was obtained.
National health units were identified and randomly selected through the
website “random.org” (8). Circa 10% of national health units in each
country regional area (NUTS II – “Nomenclatura Comum das Unidades
Territoriais para Fins Estatísticos”) were invited to participate by means
of an invitation letter sent by e-mail to health units’ coordinators. Due to
a low response rate, this process was repeated three times.

Figure 1
Regional distribution of the educational sessions

RESULTS

Sample
A total of 236 invitations were sent and 44 (17%) health units showed
interest in receiving this course. The reasons for not accepting were
informally pointed out in some answers given by the responsible. The
most frequent answer was the lack of human resources to deal with
the highly demanding daily service requirements and the consequent
impossibility for health professionals to participate in this course.
Sessions were organized in health units strategically chosen by their
coordinators. Thirty-five course editions for 784 professionals from
241 different health units attended the sessions that were conducted
by twenty-three Porto University accredited instructors. The sessions
setting, participants characteristics, and their distribution by country
region are displayed in Table 1. The mean number of participants per
session was 22.4 (standard deviation 11.3).
Table 1
Participants, setting and session description by Portuguese NUTS II country regions
PORTUGUESE NUTS II COUNTRY REGIONS
NORTH

Sessions
Participants
Females

CENTRE

LISBON

ALENTEJO

ALGARVE

AZORES

MADEIRA

TOTAL

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

9

25.7

8

22.9

7

20.0

2

5.7

2

5.7

5

14.3

2

5.7

35

220

28.1

183

23.3

157

20.0

48

6.1

49

6.3

85

10.8

42

5.4

784

192

87.3

155

84.7

137

87.3

38

79.2

37

75.5

76

89.4

33

78.6

668

Setting
Hospital

1

25.0

0

0.0

2

50.0

0

0.0

0

0.0

1

25.0

0

0.0

4

Health centres

8

25.8

8

25.8

5

16.1

2

6.5

2

6.5

4

12.9

2

6.5

31

32
32
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Table 2
Answers concerning satisfaction with the course according to the satisfaction survey
CLASSIFICATION

ANSWERS CONCERNING SATISFACTION WITH THE COURSE (%)
1
(nothing)

2

3

4

5
(very)

A. Contents
1. Interest / usefulness of the topics covered

0.0

0.7

7.3

35.7

56.2

2. Acquisition of new knowledgea

0.2

3.7

19.3

42.5

33.7

3. Content adjustment at the level of existing knowledgeb

0.5

4.2

18.6

46.7

29.8

4. Practical application of acquired knowledgeb

0.2

6.6

21.3

42.5

29.1

5. Appropriateness of the methods used to the subjects discusseda

0.2

2.7

19.8

45.7

31.1

6. Balance of theory / practicec

2.4

8.8

30.8

37.7

19.6

7. Duration of the course (adjustment of the time to the program)c

3.2

11.2

30.8

34.0

20.0

B. Methods

C. Instructors
8. Domain of the subject that was treated

0.5

0.7

3.7

26.9

68.2

9. Ability to motivate and arouse interest in topics covereda

1.0

1.7

12.5

36.4

47.9

10. Clarity in the presentation and presentation of the themesc

0.5

1.7

7.1

35.0

55.0

11. Proven availability and ease of contactd

0.0

0.7

3.2

24.7

70.4

12. Availability of means (audio-visual material, support, etc.)e

0.0

1.2

10.5

35.0

51.8

13. Coordination with the secretariatf

0.0

1.0

12.0

40.3

42.8

14. Documentation (appropriate)g

0.2

1.5

11.2

36.2

48.9

15. Physical conditions (rooms, etc.)h

0.2

1.5

10.8

37.7

48.2

0.0

1.2

9.8

45.7

41.1

D. Organization

E. Overall assessment
16. Overall, this course had the overall value of:h
Total may not add up 100% due to
rounding. Missing answer:

0.4%
0.2%
c
0.7%

0.9%
1.5%
f
3.9%

a

d

g

b

e

h

Regarding the evaluation of the instructor (C), the satisfaction survey
comprised four items: (8) “domain of the subject that was treated”; (9)
“ability for motivation and interest”; (10) “clarity in the presentation”; (11)
“availability and ease of contact”. Results were very good. For item 8,
68.2% of the attendees scored 5 points (“very much”). Item 9 (ability
for motivation and interest) was classified as “very much” (5 points)
by 47.9% of the attendees and only 4 participants (1.0%) scored the
item with 1 point (“nothing”). The item 10, regarding the clarity of the
presentation, scored 5 points by 55.0% of the attendees and 1 point by
0.5% participants (n=2). Concerning the instructor availability and ease
of contact (item 11), 70.4% attendees scored it with 5 points.

2%
2.5%

to present the results considering the profession of the participants of
this course. This can be regarded as a limitation of this study.
Although data analysis from the satisfaction questionnaires reveal a
good or very good view on the quality and adequacy of the course, the
opinions transmitted by the attendees allowed us to understand that
this format may be improved, especially considering the extension of
the sessions, as some attendees referred there were too much learning
contents to be transmitted in a short period of time, and the importance
of including more clinical case studies and practical examples in order
to facilitate knowledge acquisition.
CONCLUSIONS

DISCUSSION OF RESULTS

A health professional’s nutrition qualification course was created,
implemented and assessed in a two years’ period. Although the
participation response by the health units’ coordinators was lower
than initially expected, the overall results were very good. Even
though the positive response from the health unit coordinators was
low, the adhesion by the health professionals, whenever a session
was organized, was very high and a significant number of health
professionals attended each session.
The large majority of professionals that were in the sessions undertook
the test and the average mark can be considered high, which is an
indicator of interest and reflects a good learning outcome. Moreover,
a large proportion of health professionals classified the educational
course as “good” or “very good”. It is also worth noticing that the
majority of the sessions occurred in insular and rural areas, which
certainly contributed to the Project funders aim of reducing geographical
inequalities regarding older adults’ nutritional assessment and care.
The sessions were designed for health professionals. However, the
profession was not recorded on the questionnaires and we are not able

The overall balance of this branch of the Nutrition UP 65 Project is
very positive and we consider that, despite the low response rate by
health unit coordinators, our aim of reaching a significant number of
Portuguese health professionals was fulfilled. Moreover, the results on
health professional’s adherence demonstrate that the interest in this
area of nutrition care is high, and this type of educational interventions
present a host of new opportunities that should be considered to
expand the access to specialized education (9). In the future the
course could be improved by including educational strategies based
on practice and clinical case studies. This highlights the need for further
initiatives promoting educational sessions targeting nutrition topics.
These course sessions must be viewed as a starting point to a new
approach in older adult’s nutrition knowledge in Portugal.
FUNDING

The Nutrition UP 65 project was granted in 85% by the Public Health
Initiatives Programme (PT06), financed by EEA Grants Financial
Mechanism 2009-2014 and in 15% by Faculdade de Ciências da
Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto.
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substancial da sua alimentação, pelo que é importante controlar o consumo alimentar efetivo nomeadamente pela quantificação
do desperdício alimentar em meio escolar.
OBJETIVOS: Avaliar o impacto económico do desperdício alimentar de refeições num Centro Escolar do norte do país.
METODOLOGIA: O estudo foi realizado num Centro Escolar durante 6 dias, perfazendo um total de 1684 refeições. Foram pesados
os alimentos produzidos, as sobras e os restos e calculadas as respetivas percentagens. Os consumos per capita, o custo do
desperdício e o número de pessoas que poderiam ser alimentadas com o desperdício foram também avaliados.
RESULTADOS: Foram desperdiçados 29% dos alimentos produzidos, sendo que o pão foi o componente da refeição mais
desperdiçado. O custo médio do desperdício ronda os €35 por dia com os quais poderiam ser alimentados 119 alunos.
CONCLUSÕES: O desempenho desta unidade de alimentação tendo em consideração o desperdício alimentar, de acordo com
Aragão é considerado péssimo e gera custos desnecessários, pelo que é necessário identificar as respetivas causas e definir
estratégias para reduzir o desperdício alimentar.
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RESUMO

INTRODUÇÃO: Atualmente, é na escola que os jovens passam grande parte do seu dia, sendo, portanto, aí que ingerem uma parte

PALAVRAS-CHAVE

Desperdício alimentar, Impacto económico, Refeições escolares
ABSTRACT

INTRODUCTION: The younger population spends most of the time at school and therefore it is in those places that they consume most
of their daily meals. It is then of high importance to control food intake namely by quantifying food waste in the school environment.
OBJECTIVES: Evaluate the economic impact of food waste from school meals in a school centre in the north of the country.
METHODOLOGY: The work was carried out at the school centre during 6 days, including 1684 meals. Food produced, leftovers
and waste were measured. Per capita consumption, the cost of waste and the number of people who could be fed with the value
corresponding to waste was calculated.
RESULTS: The results showed that there were wasted 29% of the produced food, and that bread was the most wasted meal
component. The average cost of waste was around 35€ per day and it would be enough to feed 119 people.
CONCLUSIONS: The performance of the food unit taking into account the food waste according to Aragão is awful and produces
unnecessary costs, so it is essential to define strategies to reduce food waste.
KEYWORDS

Food waste, Economic impact, School meals

INTRODUÇÃO

O desperdício de alimentos representa um problema
ambiental e ético e tem repercussões sobre a fome, a
redução da pobreza, a nutrição e o crescimento económico
e social (1-3). É indicador do mau funcionamento da
cadeia de abastecimento alimentar e representa uma
perda económica para os vários intervenientes (4-8).
Em 2009, um relatório do Parlamento Europeu (PE)
recomendou à Comissão Europeia que implementasse
medidas urgentes para travar o desperdício alimentar, tendo
como meta reduzir o seu volume em 50% até 2025 (7).

36
36

A nossa sociedade evoluiu no sentido do consumo descontrolado sendo uma sociedade de consumo mas também
de desperdício (6-7). No mundo Ocidental come-se muito,
come-se mal e desperdiça-se muito (9). Além de todos os
custos e repercussões associados ao desperdício alimentar, não podemos ficar indiferentes ao facto de milhões de
toneladas de alimentos serem lançados ao lixo anualmente,
num mundo onde um sexto da população mundial passa
fome e um terço da produção alimentar em todo o mundo
é desperdiçada (4, 9, 10).
O desperdício alimentar ocorre ao longo de toda a cadeia
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alimentar. Em Portugal, tal como acontece nos países industrializados,
a maioria dos alimentos são desperdiçados ao nível da distribuição e
do consumo final. Por este motivo, os consumidores devem ser o alvo
principal quando se procura reduzir o desperdício alimentar (4, 9, 11).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem vindo a manifestar uma
enorme preocupação com o consumo alimentar das populações,
sobretudo da população jovem (12). É na escola que os jovens
passam grande parte do seu dia, sendo aí que consomem uma
parte substancial da ingestão diária total (13, 14). Assim, cabe à
escola a responsabilidade acrescida de oferecer refeições saudáveis,
equilibradas e seguras, de forma a suprir as necessidades nutricionais
dos jovens (15, 16).
O registo das sobras e dos restos pode ser eficiente para mostrar
a adequação e a aceitação dos produtos oferecidos aos clientes.
É difícil eliminar completamente os restos no prato em qualquer
serviço de alimentação, dadas as variações individuais do dia a dia,
o apetite, as necessidades energéticas e as preferências alimentares
(17). Atendendo ao facto de que as sobras e os restos no prato são
uma razão comum para o desperdício alimentar ao nível do consumo
e dos serviços de alimentação, torna-se fundamental a avaliação dos
desperdícios alimentares em meio escolar (18, 19).
OBJETIVOS

Avaliar o impacto económico do desperdício alimentar de refeições
num centro escolar.

de distribuir a refeição, foram pesados os recipientes vazios, que
depois foram pesados juntamente com os alimentos prontos a servir.
Posteriormente foi descontado o peso dos recipientes de cada
preparação, obtendo-se assim o peso total dos alimentos disponíveis.
O peso das sobras foi obtido de forma semelhante. Os restos foram
recolhidos em quatro sacos de plástico distintos, correspondentes aos
restos, o peso dos sacos de plástico foi desprezado.
A quantificação da percentagem das sobras e dos restos de cada
componente da refeição foi calculada com base na equação do
Indicador de Restos (27) (IR):

O IR é a relação entre os restos e a quantidade de alimentos
distribuídos. Uma vez que as sobras não são reaproveitadas, a partir
da soma das sobras e dos restos, foi calculada a percentagem total
de desperdícios de cada componente da refeição, de acordo com a
seguinte equação (28):

O Consumo Per Capita por Refeição (CPCR) foi calculado, de acordo
com a seguinte fórmula (28):

METODOLOGIA

Este é um estudo do tipo observacional descritivo, desenvolvido
num Centro Escolar (CE) do norte do país, com gestão municipal do
refeitório. O estudo foi autorizado pela instituição. O refeitório escolar
funciona com o sistema de produção tradicional “cozinhar e servir”.
Serve 239 crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico (EB 1), com idades
compreendidas entre os 6 e os 10 anos e 73 crianças do Jardim
de Infância (JI), dos 3 aos 5 anos de idade. A refeição fornecida é
constituída por uma sopa, um prato de carne, pescado ou ovo com
acompanhamento de arroz, massa, batata ou leguminosas e de
produtos hortícolas, pão, uma sobremesa (fruta ou doce) e água.
A recolha de dados foi realizada durante os meses de maio e junho
de 2017, tendo sido selecionada uma amostra não randomizada e
de conveniência de 6 dias. Foram excluídos da recolha os pratos
compostos (pratos onde a principal componente proteica é
confecionada juntamente com o componente fornecedor de hidratos
de carbono – feijoada, rancho, cozido ou arroz ou massa de carne
ou peixe, por exemplo (20)).
As sobras correspondem aos alimentos que não foram distribuídos,
ficando conservadas no balcão térmico ou refrigeradas sob
monitorização. Os restos são os alimentos prontos, que foram servidos
e não consumidos e que não deverão ser reaproveitados, ou aqueles
que ficaram em espera sem monitorização de tempo e temperatura
(21-26).
A população-alvo foi a comunidade escolar que almoçou no refeitório
durante o período de estudo. Atendendo à idade da população-alvo, a
componente proteica foi servida livre de peles, ossos ou espinhas. Foi
feito um teste piloto que avaliou 282 refeições servidas durante um dia,
cujos dados não foram utilizados. Para as pesagens utilizou-se uma
balança digital da marca BAXTRAN® / BS15, com capacidade para
15 kg (precisão de 0,005 kg). Após o teste piloto, foram recolhidos os
dados para o estudo, em 6 dias não consecutivos, durante o período
de distribuição da refeição, das 12h00 – 13h30.
Não foram recolhidos dados relativos à sopa e à sobremesa. Antes

Para o Desperdício Médio Per Capita (DMPC), utilizou-se a equação:

Foi estimado o custo das sobras, dos restos e do desperdício total dos
alimentos, com desagregação por componentes da refeição. Para o
cálculo dos custos do pão e da carne ou peixe, foi utilizado o custo
anual do pão e da carne + peixe, respetivamente. Para o cálculo
do componente arroz, massa, batata ou leguminosas foi utilizado o
custo anual da mercearia e para o cálculo do componente hortícolas
foi utilizado ¼ do custo anual das frutas e hortícolas, uma vez que
se assumiu que ½ do valor desta faturação era gasto em fruta e ¼
era gasto em hortícolas para a sopa. Foi ainda estimado o custo dos
desperdícios alimentares sem desagregação pelo custo médio de
uma refeição (CMR) composta por pão e prato principal, para o qual
contribui o custo anual de todos os géneros alimentícios, de acordo
com a seguinte fórmula:

De acordo com os dados do consumo per capita, foi calculado o
número de refeições que poderiam ser servidas tendo em conta o
custo dos alimentos desperdiçados. Com os dados resultantes das
variáveis supracitadas, foi ainda avaliado o desempenho do refeitório
escolar através de uma tabela de classificação proposta por Aragão,
2005 (29).
Foram calculadas as médias e os desvios padrão para variáveis
quantitativas, com recurso ao software Microsoft Office Excel® (versão
2007).
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o menor custo quando desperdiçado (Tabela 2), devido ao seu baixo
custo relativo.
O custo médio das sobras, dos restos e do desperdício total, é
mais baixo quando calculado por componente da refeição, do que
quando é calculado pelo custo médio da refeição, revelando um
custo médio relativamente ao desperdício total de 35,3€ (dp. ±15,1)
por dia (Tabela 3).

RESULTADOS

Foram servidas 1684 refeições no refeitório do CE durante os 6
dias de recolha, das quais 20% foram servidas a alunos do JI e as
restantes a alunos do EB1. Durante os 6 dias não houve repetição
da ementa e foram servidas 4 refeições de pescado e 2 refeições de
carne (tendo em consideração a prevalência praticada, de peixe em
relação à carne), tendo sido servidos três dias fritos, um dia grelhados
e dois dias assados no forno sem adição de gordura.

Sem desagregação por componentes da refeição (custo médio da
refeição)
Considerando o custo dos alimentos e de acordo com os resultados
obtidos poderiam ser alimentadas com o custo das sobras 51 (dp.
±23) pessoas, com o custo associado aos restos poderiam ser
alimentadas 68 (dp. ±23) e 119 (dp. ±38) pessoas com o custo do
desperdício total (Tabela 4).
Durante o ano letivo foram servidas no CE 70924 refeições. O custo
médio dos géneros alimentícios gasto por refeição foi de €0,48.
Assim, verificou-se que as sobras têm um custo médio diário para a
unidade de €24,3 (dp. ±10,8), os restos têm o custo médio de €32,8
(dp. ±10,9) e o desperdício total acarreta um custo médio por dia de
€57,1 (dp. ±18,2) (Tabela 4).
O desempenho do refeitório do CE tendo em conta a classificação
proposta por Aragão (2005)(29), relativamente à percentagem de
restos (% IR) produzidos na unidade, foi classificado como péssimo
(Tabela 5).

Avaliação dos Desperdícios por Componentes da Refeição
Durante os 6 dias de recolha foram produzidos 323 kg de alimentos,
dos quais 29% foram desperdiçados (Tabela 1).
Destaca-se o pão pela elevada percentagem de restos produzidos
durante os 6 dias de recolha (Tabela 1).
Contabilizando as sobras e os restos é possível verificar que o
maior desperdício alimentar ocorre no pão, em média 44,2% (dp.
±6,3). Sendo que a fração dos restos contribui fortemente para este
resultado.
Avaliação do Custo dos Desperdícios
Com desagregação por componentes da refeição
O componente da refeição que acarreta um custo mais elevado
relativamente ao desperdício é a carne ou peixe com um forte
contributo das sobras para este valor (Tabela 2). Apesar do pão ser
o componente mais desperdiçado (Tabela 1), é aquele que acarreta
Tabela 1

Distribuição das sobras alimentares, dos restos alimentares e do desperdício alimentar por dias de recolha, por componentes da refeição

N.º
RECOLHA

QUANTIDADE PRODUZIDA (KG)
PÃO

CARNE

ARROZ, MASSA,

OU

SOBRAS (KG)

PEIXE

BATATA OU

LEGUMINOSAS

HORTÍCOLAS

PÃO

SOBRAS (%)

CARNE

ARROZ, MASSA,

OU

PEIXE

BATATA OU

LEGUMINOSAS

HORTÍCOLAS

PÃO

CARNE

ARROZ, MASSA,

PEIXE

LEGUMINOSAS

OU

BATATA OU

HORTÍCOLAS

1

10,0

24,7

26,2

1,9

0,8

1,6

0,6

0,0

8,2

6,3

2,2

0,0

2

9,7

16,9

21,5

3,4

1,8

0,9

3,0

0,8

18,6

5,5

14,0

23,4

3

7,2

19,4

30,1

1,9

0,7

4,7

1,1

0,4

9,1

24,3

3,8

22,2

4

9,6

20,9

24,7

1,8

1,7

7,8

0,5

0,0

17,7

37,5

1,8

1,1

5

7,6

17,2

17,9

1,7

1,5

0,2

6,2

0,0

19,9

1,3

34,8

0,0

6

7,6

13,5

26,0

1,7

0,9

3,7

0,0

0,2

11,6

27,0

0,0

8,7

Média

8,6

18,8

24,4

2,1

1,2

3,2

1,9

0,2

14,2

17,0

9,4

9,2

Desvio-padrão

±1,3

±3,8

±4,2

±0,6

±0,5

±2,9

±2,4

±0,3

±5,2

±14,6

±13,4

±11,0

N.º
RECOLHA

QUANTIDADE PRODUZIDA (KG)
PÃO

CARNE

ARROZ, MASSA,

OU

RESTOS (KG)

PEIXE

BATATA OU

LEGUMINOSAS

HORTÍCOLAS

PÃO

RESTOS (%)

CARNE

ARROZ, MASSA,

OU

PEIXE

BATATA OU

LEGUMINOSAS

HORTÍCOLAS

PÃO

CARNE

ARROZ, MASSA,

PEIXE

LEGUMINOSAS

BATATA OU

HORTÍCOLAS

OU

1

9,2

23,1

25,6

1,9

2,9

0,4

3,2

0,3

31,9

1,8

12,6

17,4

2

7,9

16,0

18,5

2,6

2,9

1,8

3,4

0,5

37,0

11,0

18,4

18,9

3

6,6

14,7

29,0

1,5

2,1

1,8

8,7

0,1

31,8

12,0

30,1

9,5

4

7,9

13,1

24,2

1,7

2,3

1,4

3,0

0,2

28,6

10,4

12,4

10,3

5

6,1

17,0

11,7

1,7

2,5

1,5

3,8

0,5

41,4

9,0

32,3

31,8

6

6,7

9,9

26,0

1,6

2,6

3,1

4,0

0,3

39,4

30,9

15,4

18,8

Média

7,4

15,6

22,5

1,8

2,6

1,6

4,4

0,3

35,0

12,5

20,2

17,8

Desvio-padrão

±1,2

±4,4

±6,3

±0,4

±0,3

±0,8

±2,2

±0,2

±5,0

±9,7

±8,8

±8,1

N.º
RECOLHA

QUANTIDADE PRODUZIDA (KG)
PÃO

CARNE

ARROZ, MASSA,

OU

DESPERDÍCIO TOTAL (KG)

PEIXE

BATATA OU

LEGUMINOSAS

HORTÍCOLAS

PÃO

CARNE

ARROZ, MASSA,

OU

DESPERDÍCIO TOTAL (%)

PEIXE

BATATA OU

LEGUMINOSAS

HORTÍCOLAS

PÃO

CARNE

ARROZ, MASSA,

PEIXE

LEGUMINOSAS

BATATA OU

HORTÍCOLAS

OU

Média

8,6

18,8

24,4

2,1

3,8

4,8

6,3

0,6

44,2

26,8

27,1

25,6

Desvio-padrão

±1,3

±3,8

±4,2

±0,6

±0,7

±3,1

±3,0

±0,4

±6,3

±17,9

±16,3

±9,8
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Tabela 2
Custo das sobras, dos restos e do desperdício total por componente da refeição

N.º
RECOLHA

CUSTO SOBRAS (€)
PÃO

CUSTO RESTOS (€)

CARNE

ARROZ, MASSA,

OU

PEIXE

BATATA OU

LEGUMINOSAS

HORTÍCOLAS

PÃO

CARNE

ARROZ, MASSA,

OU

CUSTO DESPERDÍCIO TOTAL (€)

PEIXE

BATATA OU

LEGUMINOSAS

HORTÍCOLAS

PÃO

CARNE

ARROZ, MASSA,

PEIXE

LEGUMINOSAS

BATATA OU

HORTÍCOLAS

OU

1

0,6

5,6

0,5

0,0

2,3

1,5

2,5

2,4

2,9

7,1

2,0

2,4

2

1,5

5,0

3,0

3,3

2,4

9,5

3,3

2,0

3,8

14,5

4,2

5,3

3

0,7

22,1

0,8

3,1

2,3

8,3

6,1

1,0

3,0

30,4

4,6

4,2

4

1,4

33,3

0,4

0,2

1,8

5,8

2,5

1,4

3,2

39,1

1,9

1,6

5

1,6

1,2

7,4

0,0

2,6

8,1

4,5

4,5

4,2

9,3

7,9

4,5

6

0,9

25,0

0,0

1,2

2,8

20,9

3,3

2,5

3,7

45,9

2,2

3,7

Média

1,1

15,4

2,0

1,3

2,4

9,0

3,7

2,3

3,5

24,4

3,8

3,6

Desvio-padrão

±0,4

±13,1

±2,8

±1,6

±0,3

±6,5

±1,4

±1,2

±0,5

±16,4

±2,3

±1,4

Tabela 3

Tabela 5

Custo médio das sobras, dos restos e do desperdício dos géneros
alimentícios calculado pelo somatório do custo médio dos componentes da refeição

Desempenho do Refeitório do CE de acordo com a classificação
proposta por Aragão (2005)

N.º RECOLHA

CUSTO MÉDIO
SOBRAS (€)

RESTOS (€)

DESPERDÍCIO
TOTAL (€)

Média

19,8

21,0

35,3

Desvio-padrão

±11,5

±9,6

±15,1

N.º
RECOLHA

RESTOS (Kg)

RESTOS (%)

DESEMPENHO DA
UNIDADE SEGUNDO
ARAGÃO (2005)

1

6,9

11,6

Péssimo

2

8,6

19,1

Péssimo

3

12,7

24,6

Péssimo

4

6,8

14,5

Péssimo

5

8,4

23,0

Péssimo

6

10,0

22,6

Péssimo

Média

8,9

19,2

Péssimo

Desvio-padrão

±2,2

±5,2

Tabela 4
Desperdício per capita, custo e número de pessoas que poderiam
ser alimentadas com o desperdício alimentar
MÉDIA

DESVIO-PADRÃO

Quantidade produzida (kg)

53,9

±6,8

Quantidade distribuída (kg)

47,4

±7,9

N.º de refeições servidas

280,7

±4,5

Consumo per capita (g)

137,3

±31,2

Sobras (kg)

6,5

±2,5

Sobras (%)

12,4

±5,0

Per capita das sobras (g)

23,2

±8,9

51

±23
±10,8

N.º pessoas que poderiam ser
alimentadas com as sobras
Custo das sobras (€)

24,3

Restos (kg)

8,9

±2,2

Restos (%)

19,2

±5,2

Per capita dos restos (g)

31,6

±7,6

68

±23
±10,9

N.º pessoas que poderiam ser
alimentadas com os restos
Custo dos restos (€)

32,8

Desperdício total (kg)

15,4

±3,2

Desperdício total (%)

29,1

±7,2

Per capita do desperdício (g)

55,0

±11,4

N.º pessoas que poderiam ser
alimentadas com o desperdício

119

±38

Custo do desperdício (€)

57,1

±18,2

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O índice de adesão ao refeitório escolar foi em média de 90% e de
acordo com Martins (2004) representa uma adesão regular (25,30).
O desempenho do refeitório do CE tendo em conta a classificação
proposta por Aragão (2005) (29), relativamente à percentagem de
restos (% IR) produzidos na unidade, foi classificado como péssimo.
A avaliação diária das sobras é uma medida que pode ser utilizada no
controlo do desperdício, que permite medir a eficiência da preparação
de alimentos. Permite ainda medir a eficiência do planeamento de

refeições que, é influenciado pelo número de refeições a servir, pelo
cálculo das capitações, pela falta de fichas técnicas, pela falta de treino
dos funcionários, pela utilização de utensílios inadequados na linha de
distribuição e pela incompatibilidade com o padrão dos consumidores
(23, 27, 31).
De acordo com Kawahara (1998) o valor aceitável de sobras por pessoa
é de 10 g. Os resultados obtidos revelam um valor não aceitável com
uma média de sobras per capita de 23,2 g (dp. ± 8,9) (32). De acordo
com Müller (2008) e Vaz (2006), são considerados aceitáveis para as
sobras, valores até 3%. Neste estudo foi encontrada uma média de
sobras não aceitável de 12,4% (dp. ±5,0) (21). No entanto, os valores
obtidos estão de acordo com os valores obtidos por Augustini (2008)
numa unidade de alimentação no Brasil em que foi encontrada uma
média de sobras de 9,04% (33). Em Portugal, Campos et al. (2011)
obtiveram 7% de sobras em escolas do 1.º ciclo (34). Moura (2009)
avaliou o IR num refeitório escolar no Brasil e encontrou uma média
de sobras de 10,41% (35). Posteriormente Moura (2012) avaliou as
sobras e o IR numa unidade de alimentação e nutrição no Brasil, tendo
registado uma média de sobras de 12,31% (36).
O IR avalia a aceitação e adequação da ementa em relação às
quantidades distribuidas (23, 37, 38). Neste estudo o IR médio foi
de 19,2% (dp. ±5,2). O desempenho da unidade de alimentação
em termos de desperdício alimentar classifica-se como péssimo
considerando a classificação proposta por Aragão (2005), e como
não aceitável se utilizarmos a proposta de Teixeira (1990) e Mezomo
(2002) que estabelecem como limite até 5% de restos (27, 39). O
estudo realizado por Ricarte (2008) numa UAN registou, em média
8,62% de restos, valor muito inferior ao obtido (40). Neste estudo
foi encontrado um IR máximo de 24,6%, resultado semelhante aos
encontrados em Portugal por Liz Martins et al. (2011) numa cantina
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escolar e por Ferreira et al. (2013) numa cantina universitária (41, 42).
Para minimizar o IR as ementas devem ser planeadas mensalmente e
adequadas às necessidades de consumo dos utentes, por exemplo,
mantendo os pratos com maior aceitabilidade e alterando os pratos
com elevado IR.
Avaliação do Custo dos Desperdícios
Poucos estudos sobre desperdício alimentar estimam os custos
associados. Moura (2012) mostra que 44 pessoas poderiam ser
alimentadas diariamente com o desperdício total de alimentos. No
entanto não estimou os custos do mesmo. Os resultados obtidos
neste estudo são superiores, com uma média diária de 119 (dp. ±23)
pessoas que poderiam ser alimentadas com o desperdício gerado
na UAN. No estudo de Moura (2012) foram avaliadas 198 refeições
diárias e, o presente estudo avaliou 280,7 (dp. ±4,5) refeições diárias.
Foram comparados os desperdícios per capita de ambos, tendo-se
verificado que os resultados registados por Moura (2012) são inferiores,
com um desperdício de 21,9% de alimentos por pessoa, com o forte
contributo das sobras, enquanto neste estudo foram desperdiçados
40,1% de alimentos por pessoa, com o forte contributo dos restos,
em oposição aos resultados referidos na literatura (36).
No presente estudo, para estimar o custo do desperdício não foram
contabilizados os custos indiretos. Atendendo ao custo médio de
uma refeição foi registado um custo médio diário do desperdício total
de €57,1 (dp. ±18,2), para o qual contribuiu fortemente o custo dos
restos no prato com uma perda diária de €32,8 (dp. ±10,9), sendo
que as sobras contribuíram com €24,3 (dp. ± 10,8), para o custo total
do desperdício alimentar.
Recorrendo ao custo médio da refeição, o componente que mais
contribuiu para o desperdício foi o pão com 44,4% (dp. ±6,3), mas
o custo associado ao pão contribui para o custo médio da refeição
na mesma proporção da “carne e peixe, do arroz, massa, batata
ou leguminosas e do acompanhamento de hortícolas", limitação já
apontada por Buzby (2002) (17). Neste estudo estimou-se o custo do
desperdício alimentar por componentes da refeição. O forte contributo
do desperdício de pão em detrimento dos componentes mais caros,
fez com que o custo baixasse ficando mais ajustado à realidade. Como
tal, foi registado um custo médio do desperdício total de €35,3 (dp.
± 15,1), isto é menos 38,2% do que pelo método do custo médio da
refeição. O componente da refeição que mais sobrou foi a carne ou
peixe com um custo médio diário associado de €15,4 (dp. ±13,1),
sendo que a refeição de rissóis de carne foi a que mais contribuiu
para este valor com um custo de €33,3 para a unidade. O mesmo se
verificou quando se estimou o custo dos restos, tendo mais uma vez
o componente carne ou peixe contribuído maioritariamente para o
elevado custo associado aos restos, com o valor máximo registado de
€20,9, no dia em que foi servido salmão no forno. De acordo com os
custos estimados, num ano, seriam desperdiçados aproximadamente
20% dos custos dos géneros alimentícios avaliados.
O desperdício alimentar revela ter impacto económico no orçamento
do CE em análise. O recente estudo da equipa de Campoy-Muñoz
(2017) (43) destaca a necessidade de mais estudos sobre o
desperdício de alimentar a nível nacional nos países de cada estado
membro da União Europeia (UE), bem como o estudo do seu impacto
económico. Neste sentido, uma possível futura linha de pesquisa seria
replicar este estudo para outras unidades escolares e, no caso da UE,
existem informações sobre o desperdício de alimentos e matrizes para
cada estado membro, podendo para outros setores, ser replicada a
metodologia proposta por Campoy-Muñoz (2017) (43) e sua equipa.

CONCLUSÕES

O desempenho da unidade em termos de desperdício alimentar foi
classificado como péssimo. O desperdício alimentar desta unidade de
alimentação foi de 29%. O custo médio do desperdício ronda os €35
por dia com os quais poderiam ser alimentadas 119 pessoas. Num
ano, seriam desperdiçados aproximadamente 20% dos custos dos
géneros alimentícios avaliados. Como tal, este desempenho reflete-se em termos económicos, gerando custos desnecessários para o
refeitório do CE e para o município, pelo que se revela necessária a
identificação das causas e a adoção de estratégias para a redução
do desperdício alimentar.
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RESUMO

Ao longo das últimas décadas, devido às alterações do estilo de vida da população, a alimentação tem-se tornado cada vez
menos sustentável.
O presente estudo teve como objetivo identificar as melhorias relacionadas com a sustentabilidade, com ênfase nos aspetos
ambientais, das 11 unidades de alimentação dos Serviços de Alimentação dos Serviços Sociais de uma Universidade Portuguesa.
Para avaliar os aspetos ambientais destas unidades foi criada uma checklist, contendo 72 questões, que permitem avaliar
qualitativamente as unidades acerca do seu desempenho ambiental, a nível de: consumos de água, energia elétrica e gás; gestão
de produtos químicos e resíduos; utilização de hortofrutícolas e ainda a nível da satisfação do cliente.
A recolha foi realizada através de visitas às cozinhas e restantes espaços das unidades de alimentação, através da observação
direta pela pesquisadora e respetivo registo.
Todas as questões foram pontuadas através de uma adaptação do método de Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Foram
classificadas numa escala de 1 a 3, sendo o valor “3” atribuído a aspetos adequados, ou seja, é a opção com menor impacto
ambiental face a determinada situação e o valor “1” representa a situação que terá maior impacto ambiental, obtendo-se uma
avaliação qualitativa dos aspetos ambientais de cada uma das unidades.
As classificações obtidas nas diversas unidades encontram-se no intervalo de 55% a 74%, que corresponde à classificação de
Aceitável. Os responsáveis das unidades não conhecem os valores gastos em água, eletricidade e gás não tendo estabelecidas
metas de gastos de forma a reduzir o desperdício ou controlar os gastos. Na maioria das unidades é feita a manutenção preventiva
dos equipamentos. A maioria das unidades localiza-se em edifícios antigos não possuindo classificação energética. Todos os
produtos de higienização eram maioritariamente não-biodegradáveis mas possuem ficha técnica e dados de segurança. A maioria
das unidades faz a separação de resíduos e a reciclagem de óleos, paletes e outros. Em nenhuma das unidades é registada a
quantidade de sobras. Nenhuma das unidades possui trituradora de resíduos orgânicos ou inorgânicos e todas utilizam produtos/
materiais descartáveis, Através da análise dos resultados obtidos na checklist, concluiu-se que todas se encontravam acima do
limite de Aceitável. No entanto de uma forma geral são necessários investimentos económicos, bem como investimentos a nível de
mudanças de mentalidade e atitudes de trabalhadores e gestores, tendo em vista a melhoria dos aspetos ambientais destas unidades.
PALAVRAS-CHAVE

Ambiente, Avaliação, Consumíveis, Resíduos
ABSTRACT

In the last few decades, due to several changes in population’s life style, food has become more and more unsustainable.
The main objective of the present study was to identify the needs in terms of sustainability, mainly focusing environmental aspects,
of the 11 canteens of the Food Service Units of a Portuguese University
To assess the environmental aspects of canteens, a checklist was created, containing 72 questions which allowed the qualitative
evaluation of the environmental performance of food units, in terms of water, electricity and gas consumption; chemical and waste
management; use of horticultural products and customer satisfaction.
Data collection was performed during visits to the canteens through direct observation by the researcher and recording of the
situations contained in the checklist.
Each question was scored, using an adaptation of Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) method. Questions were score on a
scale of 1 to 3, were “3” was assigned to suitable aspects, corresponding to the option with less environmental impact and “1” to
the highest environmental impact, obtaining a qualitative assessment of the environmental aspects of each canteen evaluated.
The ratings obtained by the different canteens were in the range of 55% to 74%, corresponding to the classification of Acceptable.
The managers are not aware of the amounts spent on water, electricity and gas, neither targets in order to reduce or waste or control
expenses. In most units, preventive maintenance of equipment is carried out. Most units are located in old buildings and do not
have an energy rating. All hygiene products were mostly non-biodegradable, but had technical sheets including safety data. Most
units select waste and recycle oils, pallets and others. None of the units has a quantity of leftovers registered. None of the units has
an organic or inorganic waste shredder and all use disposable materials.
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Through the analyses of the checklist’ results, it was possible to conclude that
all canteens were above the Acceptable limit. Nevertheless, the general state
points to the need of economic investments as well as attitudes and behavior
changes of workers and managers in order to increase sustainability in terms
of environmental aspects of the canteens.
KEYWORDS

Environment, Evaluation, Consumables, Waste
INTRODUÇÃO

A produção de refeições é uma das mais importantes atividades em
alimentação coletiva. Envolve uma série de processos desde a seleção
e armazenamento de alimentos à produção da refeição, decorrendo
quase como um processo industrial (1, 2).
Paralelamente há ainda a considerar as atividades de limpeza e
higienização das instalações, equipamentos e utensílios. Em todas
estas etapas existem processos com impacto ambiental, onde se
inclui a geração de resíduos procedentes dos alimentos, bem como
das embalagens descartáveis utilizadas, eliminação inadequada de
produtos e embalagens, utilização de produtos não-biodegradáveis
e desperdício de recursos, incluindo o consumo excessivo de água
e energia (2-5).
Num serviço desta natureza, antes da refeição ser consumida, pode
já ter ocorrido desperdício de recursos naturais e especialmente de
alimentos com consequentemente geração de resíduos (2).
Identificar e compreender os aspetos ambientais relacionados com
a produção de refeições é o primeiro passo para a melhoria da
sustentabilidade em alimentação coletiva.
Nos serviços de alimentação coletiva, os desperdícios orgânicos
gerados podem ocorrer quer no processo produtivo quer na
distribuição das refeições, estando ainda associado ao desperdício
dos recursos, que foram necessários para produzir alimentos que não
foram consumidos, como água, energia e solo fértil (5).
A alimentação tem um forte impacto nestes recursos, sendo mais
diretamente, tanto a água como a energia elétrica, recursos indispensáveis
ao processo de produção de refeições e seu fornecimento (2, 6).
A American Dietetic Association e a Academy of Nutrition and Dietetics
consideram, uma vez que os Nutricionistas trabalham em ambientes
onde os seus esforços a nível da gestão podem minimizar desperdícios,
tanto alimentares como de recursos, e suportar a sustentabilidade do
sistema alimentar, devem estar conscientes das implicações globais
das suas ações e têm a responsabilidade de garantir que estas sejam
o mais sustentável possível. Como tal foram estabelecidos requisitos
orientadores em relação à gestão (7, 8).
A água é utilizada dentro das unidades em todas as operações,
podendo o custo hídrico de uma refeição oscilar entre os 11L e os
602,7L. Com este tipo de variação, diretamente associado às múltiplas
variáveis existentes numa unidade, tentar reduzir o seu gasto é de
extrema importância, não só nas operações como com a própria
ementa (por exemplo reduzir a oferta de carnes vermelhas e laticínios,
aumentar o de hortofrutícolas, principalmente de produção local, entre
outros) (9-11).
De acordo com a American Dietetic Association para a redução
dos gastos de água é recomendado o reaproveitamento da água
de cozimento, utilização de produtos de limpeza biodegradáveis e a
minimização de resíduos descartados na rede sanitária (7).
A alimentação humana é responsável por 30% do consumo energético a
nível mundial (12). Os gastos elétricos por refeição podem variar entre os
0,2kw/h e os 1,3kw/h de consumo faturado o que corresponde a valores
de emissão de CO2 entre os 20,26g CO2 a 131,69g CO2 (11, 13, 14).

De acordo com a American Dietetic Association para a redução dos
gastos de energia elétrica é recomendado a escolha de equipamentos
mais eficientes, a criação de estratégias de poupança energética e a
realização de manutenção preventiva dos equipamentos (7).
A higienização das instalações, equipamentos, superfícies e utensílios
é parte integrante da garantia da segurança alimentar. Na década
de 50 surgiram os detergentes biodegradáveis criados para se
degradarem na água após utilização, mas com estes surgiu o problema
dos fosfatos livres, que causaram eutrofização excessiva. Atualmente
os detergentes considerados verdadeiramente biodegradáveis
substituíram estes compostos por surfactantes iónicos (15-17).
A redução na produção de resíduos e no consumo de recursos são
das primeiras táticas de gestão ambiental a serem implementadas uma
vez que reduzem os gastos e não implicam investimentos significativos
além de trazerem benefícios fiscais imediatos. Estratégias de gestão
tanto da qualidade como ambiental podem ser benéficas para a
empresa a nível económico e da gestão de tempo (18, 19).
A avaliação da gestão ambiental está intimamente relacionada com
a gestão da qualidade e visa proporcionar um processo de mudança
organizacional e de melhoria contínua da qualidade ambiental.
A maioria das empresas utiliza os pontos avaliados pelas Green
Restaurant Association que contempla a avaliação de sete categorias:
1. “Eficiência no uso de água”; 2. “Redução de resíduos”; 3. “Mobiliário
sustentável e materiais de construção”; 4. “Comida sustentável”; 5.
“Energia (equipamentos com selo de eficiência e uso de fontes de
energia limpa)”; 6. “Utilização de descartáveis”; 7. “Produtos químicos
e redução de poluição“ (20-22).
Controlar estes problemas torna-se essencial em alimentação
coletiva, pois a elevada quantidade de refeições servidas diariamente,
determinam que um mau planeamento do sistema tenha repercussões
diretas sobre as questões ambientais, no entanto não existem
propriamente especificações sobre “de que forma” isto deve ser feito
ou qual será a forma mais correta de o fazer (3).
A utilização de uma checklist para recolha e análise de informação a
nível dos espaços de produção de refeições pode auxiliar a identificar
o estado das práticas ambientais da unidade e definir as prioridades
de intervenção tendo em vista a sua otimização. Pode assim constituir
uma importante ferramenta para a gestão, uma vez que reduzindo os
consumos, também os gastos fixos da unidade irão ser reduzidos,
fazendo com que os aspetos ambientais significativos sejam uma
verdadeira prioridade para o gestor da unidade, levando a uma
redução da depleção de recursos e melhoria geral do ecossistema
onde se inserem (23).
As unidades de alimentação coletiva como grandes fornecedores de
refeições, tem um forte impacto no ambiente devido à produção de
resíduos sólidos urbanos, poluíção atmosférica, consumo de energia
e consumo de água. Uma vez que a responsabilidade social é o elo
de ligação entre estas e a população, estas têm a responsabilidade
de atingir um desenvolvimento sustentável (24, 25).
O objetivo deste trabalho foi analisar os aspetos ambientais em
unidades de alimentação coletiva dos Serviços de Alimentação dos
Serviços Sociais da Universidade do Porto (SASUP) e identificar
prioridades de intervenção para diminuir o impacto ambiental das
unidades.
METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de campo, aplicada transversal e descritiva,
com análise qualitativa das variáveis. O objeto de estudo são os
aspetos ambientais das 11 unidades de alimentação dos Serviços
de Ação Social da Universidade do Porto (SASUP), cuja missão é
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prestar serviços no âmbito da alimentação, nutrição e segurança
alimentar, assegurando o equilíbrio nutricional e a qualidade alimentar
das refeições (26, 27).
Os SASUP têm 88 funcionários e serviu em 2015 546.949 refeições,
distribuídas pelas 11 unidades, onde apenas 2 servem jantares. O
custo de uma refeição social nas cantinas da Universidade do Porto
é de 2,65€, sendo que em apenas uma das unidades este valor não
é inferior ao custo de produção. As unidades de alimentação são a
opção mais económica, dentro da comunidade académica, para os
estudantes consumirem as suas refeições diárias (27).
Todas as informações relativamente às unidades que não foi possível
obter in loco foram obtidas através da plataforma dos Serviços de
Alimentação dos SASUP. Sendo que não foi possível obter informação
mais recente. O acesso às cantinas, registo e utilização de informações
obtidas foram autorizados pelos SASUP.
Foi criada uma checklist para avaliar qualitativamente os aspetos
ambientais destas unidades, com base em indicadores ambientais
definidos após revisão bibliográfica (28-33) distribuídos por 7 itens:
1) Consumo de Água (17 questões); 2) Consumo de Eletricidade (15
questões); 3) Consumo de Gás (11 questões); 4) Gestão de Produtos
Químicos (7 questões); 5) Gestão de Resíduos (13 questões); 6)
Utilização de Hortofrutícolas (3 questões); 7) Avaliação da Satisfação
do Utente (6 questões), num total de 72 questões.
O sistema de pontuação utilizado foi uma adaptação do método de
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) utilizado por Zambrano e
Martins (34) para classificar a abrangência dos impactos ambientais.
As ocorrências foram classificadas numa escala de 1 a 3, o valor “3”
é atribuído a aspetos adequados, ou seja, é a opção que terá menor
impacto ambiental, face a determinada situação analisada. O valor
“2” representa um impacto ambiental intermédio, tendo sido excluído
de questões de “sim ou não”. O valor “1” representa a situação com
maior impacto ambiental, sendo a menos adequada para a situação
em causa. Na Tabela 1, é apresentado um exemplo desta distribuição.
A aplicação da checklist ocorreu durante as visitas efetuadas às 11
unidades de alimentação dos SASUP, sendo que cada unidade apenas
foi visitada uma vez, tendo em conta os itens a avaliar pela checklist.
A aplicação foi realizada através da observação direta pela
pesquisadora e o registo das situações contidas na checklist. No
entanto questões sobre a manutenção preventiva ou existência de
registos de consumos, foram feitas diretamente aos responsáveis das
cozinhas, os funcionários e o pessoal responsável pela manutenção
dos espaços e equipamentos.
As unidades de alimentação foram codificadas de forma a manter o
sigilo dos resultados.
Cada questão foi pontuada, obtendo-se uma avaliação qualitativa do
estado ambiental de cada uma das unidades de alimentação avaliadas
e classificadas mediante a seguinte grelha de classificação (Tabela 2).
A avaliação qualitativa foi obtida comparando os resultados obtidos
por cada unidade, frente à aplicação da mesma checklist em situação
de excelência, ou seja, realizou-se o somatório das classificações
da checklist aplicada e comparou-se com o valor que essa checklist
obteria caso todos os itens obtivessem classificação máxima, sendo
esse o nosso valor de padrão (Tabela 3).
De salvaguardar que os valores apresentados sobre cada unidade são
valores obtidos através do Relatório de Contas de 2015 (27), uma vez
que não foi possível obter dados mais recentes nem mais completos,
pois não foi possível ter acesso aos valores de consumos faturados,
assim sendo, não podemos aferir quando foi gasto o quê nem como.
Além disso, cinco das onze cantinas não possuem contador próprio,
sendo que o partilham com snack-bares e/ou grill. Nestes casos, mesmo
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Tabela 1
Exemplo de pergunta presente na checklist e distribuição da pontuação adotada
QUE TIPO DE TORNEIRAS SÃO USADAS NA ÁREA LABORAL?

Automática

(3 pontos)

Acionada com pedal

(2 pontos)

Manual

(1 ponto)

Não aplicável

-

-

Tabela 2
Classificação da avaliação qualitativa aplicada à checklist
CLASSIFICAÇÃO

VALOR PERCENTUAL (%)

Muito Bom

90 - 100

Bom

75 – 89

Aceitável

50 – 74

Não Aceitável

≤ 49

Tabela 3
Valores usados para o cálculo da classificação da checklist
UNIDADE DE
ALIMENTAÇÃO

PONTUAÇÃO
OBTIDA
EM VALOR
ABSOLUTO

PONTUAÇÃO
OBTIDO EM %

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
EM VALOR
ABSOLUTO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA EM %

A

347

68

513

100

B

406

67

606

100

C

516

63

822

100

D

381

70

546

100

E

321

66

486

100

F

166

62

267

100

G

237

74

321

100

H

446

55

810

100

I

115

70

222

100

J

255

73

348

100

L

367

70

522

100

tendo acesso aos valores de consumo, não poderíamos aferir se o
gasto na produção de refeições por parte da cantina foi elevado ou não.
RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As 11 unidades de alimentação onde foi aplicada a checklist apresentam
condições estruturais distintas, tanto a nível de espaço físico como
de equipamentos. Apesar dos procedimentos serem praticamente
transversais estas apresentam resultados a nível dos aspetos ambientais
muito díspares. A classificação obtida pelas diversas unidades encontra-se no intervalo de 55% a 74% (Aceitável) (Tabela 4).
Com base nestes valores apenas podemos aferir que em todos as
unidades há melhorias a serem implementadas. Assim sendo analisámos
as checklist de duas formas; numa primeira abordagem analisámos os
valores e as respostas dadas pelas unidades às múltiplas questões
da checklist e particularizaram-se as exceções, tanto positivas como
negativas e por fim analisamos as oportunidades de melhoria.
Nenhuma das unidades de alimentação mantem o registo dos gastos
de água, de eletricidade e gás. Os únicos registos são faturas para
efeitos fiscais.
Algumas unidades de alimentação partilham os contadores de água
e de eletricidade com a faculdade onde estão inseridas (unidades F,
G, H, I e J).
Os responsáveis das unidades não conhecem os valores gastos em
água, eletricidade e gás não tendo estabelecidas metas de gastos
de forma a reduzir o desperdício ou controlar os gastos. A criação
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Tabela 4
Classificações obtidas pelas unidades

UNIDADE DE
ALIMENTAÇÃO

PONTUAÇÃO EM %
GERAL

CONSUMO
DE ÁGUA

CONSUMO DE
ELETRICIDADE

CONSUMO DE GÁS

GESTÃO DE
PRODUTOS
QUÍMICOS

GESTÃO DE
RESÍDUOS

AVALIAÇÃO DA
UTILIZAÇÃO DE
SATISFAÇÃO DO
HORTOFRUTÍCOLAS
UTENTE

A

68

65

73

56

78

60

68

83

B

67

71

70

54

72

60

67

87

C

63

65

61

61

72

60

67

67

D

70

66

84

54

72

60

67

87

E

66

60

71

55

72

60

68

67

F

62

62

53

50

63

60

68

100
100

G

74

67

76

N/A

71

50

83

H

55

56

50

51

74

60

68

83

I

70

67

62

N/A

71

50

83

87

J

73

71

76

59

78

40

83

100

L

70

67

80

61

71

60

68

83

A sigla N/A corresponde a “Não Aplicável”

de metas para os gastos e a consciencialização dos responsáveis
das unidades segundo Mikkola (35), será “a forma mais fácil de
implementar mudanças nas unidades é através da disposição dos
colaboradores de serem sustentáveis e por meio da criação de metas
a serem cumpridas podemos “cultivar” a vontade de melhoria”.
Na maioria das unidades foi referido que é feita a manutenção preventiva
dos equipamentos, com exceção das unidades F, G H, J e L.
O consumo de água das unidades foi analisado através de 17 questões
que serão analisadas neste ponto e cujos resultados se encontram
resumidos na Tabela 5.
A maioria das torneiras em todas as unidades de alimentação eram de
acionamento manual, o que pode promover maior gasto de água (36).
Possuíam torneiras com acionamento de pedal para a higienização das
mãos numa média de 4 “postos de lavagem de mãos” por unidade.
E apenas a unidade B possui torneiras automáticas na área laboral.
Verificou-se que a maioria das torneiras das casas de banho eram
temporizadas.
No entanto nas unidades A, D e H, na casa de banho dos funcionários
o acionamento era manual. No caso das unidades B e F não existiam
casas de banho para os estudantes, dentro da unidade. Na unidade
C todas as casas de banho tinham torneiras de acionamento manual.
A unidade I não possui casas de banho no perímetro.
A substituição das torneiras manuais por automáticas (acionadas por
sensor) constituí uma estratégia para evitar gastos por esquecimentos ou
torneiras mal calibradas. Isto implica um investimento avultado, mas que
teria benefícios tanto económicos como ambientais a longo prazo (36).
Verificou-se que a maioria das torneiras e todos os sanitários se
encontravam em bom estado de conservação, sem perdas de água,
com exceção da unidade J.
Em nenhuma das unidades de alimentação dos SASUP é utilizada
água para realizar descongelação, sendo todas as descongelações
feitas de um dia para o outro em câmara fria.
Todas as unidades utilizam máquina de lavar loiça, o que é benéfico
a nível de redução dos gastos de água, comparativamente à lavagem
manual. Tendo em conta serem as mais eficientes, o ideal seria que
as unidades maiores (A, B, C, D, H e L) tivessem máquinas com uma
capacidade semelhante à da unidade C e que as unidades pequenas
(E, F, G, I, J) tivessem semelhantes à unidade J. Em todas as unidades
as máquinas apenas são usadas quando completamente cheias.
O consumo de eletricidade das unidades foi analisado e os resultados
encontram-se resumidos na Tabela 5.

Uma vez que a maioria das unidades se localiza em edifícios antigos ou estão
integradas nos edifícios das faculdades, não possuem classificação
energética. O desperdício médio de energia em Portugal por má
eficiência dos edifícios ronda os 136GWh. O conhecimento do estado
dos edifícios será o primeiro passo para melhorar estas situações,
portanto a obtenção de classificação é já um passo na direção correta.
Acresce que o Certificado Energético apresenta medidas de melhoria
a serem implementadas que poderiam contribuir para melhorar o
desempenho dos edifícios (37).
Em todas as unidades a iluminação é mista (elétrica e natural). A
esse nível não se identificou oportunidade de melhoria uma vez que
o recurso à iluminação artificial é inevitável. Verificou-se que todas as
unidades utilizam lâmpadas fluorescentes que se substituídas por
díodos emissores de luz (LED) contribuiriam para reduzir consumos e
melhorar a sustentabilidade (38).
A iluminação artificial é controlada maioritariamente de forma manual,
exceto na casa de banho do restaurante da unidade de alimentação
H, que é controlado por sensores de movimento. A opção pela
iluminação artificial sempre ligada, do ponto de vista da ambiental, não
é claramente a melhor. A melhor opção seria o controlo por sensores
de movimento tal como demonstrado por Jennings et al. (39). Na
cozinha a melhor opção será manter o controlo manual, tendo em
conta as horas de produção e a falta de iluminação natural.
A climatização das unidades está a cargo de unidades de tratamento
de ar. Atualmente esta é a opção mais viável uma vez que estas
têm a capacidade de aquecer, ventilar e arrefecer o ar, fazendo
com que estejam concentrados num só sistema todas as funções
de climatização. Estas são ainda capazes de normalizar os níveis
de humidade do ar, algo que os sistemas de ar condicionado
não conseguem. São também um sistema ecológico, uma vez
que a eficiência energética deste tipo de equipamentos tem
melhorado e deixaram de utilizar fluidos de refrigeração à base de
clorofluorcarbonetos (CFC’s), promotores da destruição da camada
de ozono, tendo sido substituídos por outros não tóxicos (40, 41).
Não foi possível aferir a classificação energética dos equipamentos
elétricos existentes na unidade. A maioria dos equipamentos elétricos
são os de cadeia fria e possuem um registador externo de temperatura;
os restantes equipamentos possuíam termóstato interno (fornos
convetores e fritadeiras).
Do ponto de vista ambiental e da eficiência energética, isto é relevante
uma vez que equipamentos que apresentem variações anormais de
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Tabela 5
Classificações obtidas pelas unidades de alimentação na checklist, nos
itens sobre o consumo de água, eletricidade, gás, gestão de resíduos,
utilização de hortofrutícolas e avaliação da satisfação dos utentes
ITENS

Água

Eletricidade

Gás

Gestão de
resíduos

Utilização de
hortofrutícolas

Avaliação da
satisfação dos
Utentes

46
46

UNIDADE DE
ALIMENTAÇÃO

PONTUAÇÃO EM
VALOR ABSOLUTO

PONTUAÇÃO (%)

A

66

65

B

47

71

C

45

65

D

57

66

E

38

60

F

26

62

G

36

67

H

69

56
67

I

22

J

30

71

L

42

67
73

A

99

B

159

70

C

280

61

D

124

84

E

105

71

F

32

53

G

107

75

H

231

50
62

I

24

J

93

76

L

137

80
56

A

59

B

57

54

C

53

61

D

57

54

E

41

55

F

15

50

G

N/A

N/A

H

26

51

I

N/A

N/A

J

16

59

L

71

61

A

54

78

B

50

72

C

50

72

D

50

72

E

50

72

F

19

63

G

32

71

H

51

74
71

I

49

J

54

78

L

32

71

A

18

60

B

18

60

C

18

60

D

18

60

E

18

60

F

18

60

G

12

50

H

18

60
50

I

12

J

12

40

L

18

60

A

41

68

B

62

67

C

62

67

D

62

67

E

61

68

F

41

68

G

35

83

H

41

68
83

I

35

J

35

83

L

57

68

temperatura encontram-se com algum tipo de avaria quer seja na
geração de energia quer no sistema de vedação, o que irá levar a um
gasto extra de energia (42).
As unidades que se encontram classificadas como “Não Aplicável”
(N/A) são as que não possuem ligação de gás nas cozinhas (Tabela 5).
Existem unidades sem ligação de gás, uma vez que recebem as
refeições prontas a servir (unidades G e I). A unidade A partilha o
contador do gás com a sede dos SASUP.
Em relação ao tipo de gás utilizado, a maioria das unidades utiliza
gás natural. Apenas as unidades B, D e F utilizam gás propano. Na
perspetiva ambiental, o gás natural é a melhor opção, uma vez que
apesar de ter menor capacidade calorifica que o propano e o butano,
a sua combustão liberta menos dióxido de carbono. Isto torna-o a
opção mais “limpa” das 3, sendo que a sua utilização significa uma
pegada de carbono menor. Tem ainda uma densidade mais baixa
que o ar, facilitando a sua dissipação e um nível de humidade quase
nulo, que dificulta a sua combustão, tornando-o mais seguro em caso
de fuga (43). As unidades de alimentação que utilizam gás propano
deviam proceder à substituição por gás natural que é mais económico
e melhor a nível ambiental.
Não foi possível aferir a classificação energética dos equipamentos
a gás existentes na unidade. Os únicos equipamentos possuíam um
termóstato interno e os fornos de convecção mais recentes tinham
ambos, termóstato interno e externo.
A gestão de resíduos foi analisada e os resultados encontram se
resumidos na Tabela 5.
Em todas as unidades são utilizados equipamentos de proteção
individual no manuseamento de detergentes e desinfetantes. Todos
os produtos estão identificados e possuem ficha técnica e de dados
de segurança, com exceção da unidade F.
Os produtos usados eram maioritariamente não-biodegradáveis (6
produtos no geral), 2 eram corrosivos/inflamáveis e 1 biodegradável
nas unidades que estavam concessionadas e 3 corrosivos/inflamáveis
nas unidades sob gestão dos SASUP.
A dosagem dos produtos de higienização é feita na maioria das
unidades através de doseador manual, exceto nas unidades A, G, J
e L. A dosagem automática é vantajosa uma vez que diminui gastos
desnecessários e a quantidade descartada na rede de saneamento
básico (44). A dosagem do sabão para higienização das mãos era
feita por dosagem manual em todas as unidades.
Todas as unidades, com exceção da unidade J, fazem a separação de
resíduos e realizam a reciclagem de óleos, paletes e outros.
Nenhuma das unidades utiliza material reciclado nas suas operações,
algo que poderia ser repensado no que toca principalmente ao papel
e plásticos.
Apenas são enviadas para o lixo orgânico as sobras da preparação e
do prato, exceto a unidade J. Em nenhuma das unidades é registada
a quantidade de sobras.
Todas as unidades usam produtos/materiais descartáveis, sendo que os
mais comuns são luvas, kits para visitantes e guardanapos. Nas unidades
A, E, H, I, J e L também são usados aventais e toucas descartáveis e nas F,
I e G são usadas toalhas de papel, sendo ainda que na unidade G também
são utilizados talheres e pratos descartáveis. Os guardanapos, kits para
visitantes e luvas são indispensáveis. Os restantes materiais como as
toalhas de papel, aventais, toucas, talheres e os pratos descartáveis
podem ser substituídos por não descartáveis (45).
Nenhuma das unidades possui trituradora de resíduos orgânicos ou
inorgânicos. A instalação de pelo menos uma trituradora de resíduos
orgânicos por unidade iria ajudar a reduzir o lixo produzido. As sobras
podem ser encaminhadas para a produção de adubo orgânico, para as
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áreas verdes das faculdades, como é exemplo desde 1995 a University
of Northern British Columbia, no Canadá (46, 47).
Quase todas as unidades possuem caixa de separação de gordura na
canalização, com exceção das unidades G, I e J que permite separar
a gordura da água, reduzindo os entupimentos por acumulação de
gordura nas tubagens (48).
A utilização de hortofrutícolas foi analisada e os resultados encontram
se resumidos na Tabela 5.
Os fornecedores dos SASUP fornecem os hortícolas maioritariamente
in natura, o que é positivo a nível da produção de resíduos inorgânicos,
uma vez que apesar de a produção de cascas, caroços e outros
resíduos aumentar, são utilizadas menos embalagens de plástico.
Os produtos adquiridos não são biológicos nem exclusivamente
provenientes de produtores locais ou nacionais.
As quantidades gastas pelos SASUP poderiam ser garantidas por
fornecedores nacionais e contribuir para a economia local e redução
da pegada de CO2, tal como tem sido feito na Ball State University,
nos EUA (49).
Tendo em conta o peso da agricultura não biológica para o meio
ambiente, referidas por Pimentel et al. (50) à medida que as condições
para a obtenção deste tipo de produtos for melhorando sugere-se a
sua inclusão progressiva nas refeições.
A Tabela 5 apresenta os resultados referentes às classificações obtidas
pelas unidades de alimentação na checklist nos itens sobre avaliação
de satisfação dos utentes.
A avaliação da satisfação do utente é responsabilidade dos SASUP
em todas as unidades de alimentação e é feita por meio da aplicação
de inquéritos de satisfação. Existem ainda livros de reclamações, que
de forma indireta permitem avaliar a satisfação com o serviço pelo
número, tipo e frequência das queixas.
Na maioria das unidades de alimentação é possível fazer a compra por
item de refeição, ou seja, comprar ou só a sopa ou só o prato com
exceção das unidades B, D, E e I. A falta desta opção pode levar à
perda de utentes ou contribuir para o desperdício alimentar, tal como
referido por Ferreira et al. (51).
Um aspeto positivo, em todas as unidades é a possibilidade de pedir
ajustes na quantidade de comida no empratamento, conforme o
desejo do utente o que contribui para a satisfação do cliente.
Algumas unidades de alimentação utilizam a marcação prévia de
refeição (F, G, I e J) com diferentes tipos de penalização. A marcação
prévia de refeições, pode ser uma boa ferramenta de gestão para evitar
a produção desnecessária de refeições, podendo assim contribuir para
reduzir o desperdício e aumentar a satisfação do utente, tal como é
constatado por Ferreira et al. (51).

Através da análise dos resultados obtidos na checklist, concluiu-se que
todas se encontravam acima do limite de Aceitável. As unidades dos
SASUP para melhorar o seu estado geral de sustentabilidade terão de
efetuar investimento económico em equipamentos e infraestruturas e
simultaneamente sensibilizar/ formar os trabalhadores e gestores no
sentido de mudança de atitude/comportamento em prol de reduzir o
impacto ambiental das unidades.
A ferramenta desenvolvida pode constituir um apoio à gestão ambiental
e à melhoria das condições de sustentabilidade das unidades de
alimentação coletiva.
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VITAMIN D – FROM THE PRO-HORMONE
TO THE BIOLOGICAL ACTIONS
VITAMINA D – DA PRO-HORMONA ÀS AÇÕES BIOLÓGICAS
Vanda Craveiro1*; Joana Araújo1,2; Alejandro Santos3,4; Elisabete Ramos1,2

ABSTRACT

Vitamin D (calciferol) is a fat-soluble pro-hormone presenting two major forms – vitamin D2 (ergocalciferol) and vitamin D3 (cholecalciferol).
Vitamin D2 is obtained via ultraviolet B (UVB) irradiation of ergosterol, a fungi sterol, and vitamin D3 is synthesized in the human/animal
skin, after exposure of 7-dehydrocholesterol to UVB radiation. Both forms are produced commercially and found in supplements and in
fortified foods. Either from the cutaneous synthesis (D3 ), or from the diet (D2 and D3 ), both vitamins need to be activated, which requires
two hydroxylation reactions, one mediated by the 25-hydroxylase and other mediated by the 1α-hydroxylase. Thus, either vitamin D2
or D3 originate the calcitriol. This active metabolite is responsible for biological actions, characterized as genomic, mediated via the
vitamin D receptor (VDR) transcriptional effects in the nuclei of target cells, and non-genomic, mediated via the rapid VDR-induced
signal transduction pathways on the cell membrane and/or cytoplasm. Besides the endocrine actions of calcitriol (regulation of calcium
and phosphorus, with interactions in the kidneys, bones, parathyroid glands, and small intestine), the ubiquitous presence of VDR in
the organism contributes to the autocrine and paracrine actions of calcitriol, such as the inhibition of cell proliferation, promotion of cell
differentiation (including differentiation of keratinocytes), apoptosis and immune regulation. Also, calcitriol is involved in the preventive
and therapeutic action in cancer, auto-immune conditions (including type 1 diabetes), cardiovascular diseases, and infections.
KEYWORDS

Calcitriol, Vitamin D, Vitamin D receptor
RESUMO

A vitamina D (calciferol) é uma pró-hormona lipossolúvel que apresenta duas formas principais - vitamina D2 (ergocalciferol) e vitamina
D3 (colecalciferol). A vitamina D2 é obtida via irradiação ultravioleta B (UVB) do ergosterol, um esterol dos fungos, e a vitamina D3
é sintetizada na pele humana/animal, após exposição do 7-desidrocolesterol à radiação UVB. Ambas as formas são produzidas
comercialmente e encontradas em suplementos e alimentos fortificados. Quer provenham da síntese cutânea (D3), quer da dieta (D2
e D3), ambas as vitaminas precisam de ser ativadas, o que requer duas reações de hidroxilação, uma mediada pela 25-hidroxilase
e outra mediada pela 1α-hidroxilase. Assim, quer a vitamina D2 quer a D3 originam o calcitriol. Este metabolito ativo é responsável
por ações biológicas caracterizadas como genómicas, mediadas pelos efeitos transcricionais do recetor de vitamina D (VDR) nos
núcleos das células-alvo, e não genómicas, mediadas pelas vias rápidas de transdução de sinal induzidas pelo VDR na membrana
celular e/ou citoplasma. Além das ações endócrinas do calcitriol (regulação de cálcio e fósforo, com interações ao nível dos rins,
ossos, glândulas paratiroides, e jejuno), a presença ubíqua de VDR no organismo contribui para as ações autócrinas e parácrinas do
calcitriol, tal como a inibição da proliferação celular, promoção da diferenciação celular (incluindo a diferenciação de queratinócitos),
apoptose e regulação da resposta imune. Além disso, o calcitriol está envolvido na ação preventiva e terapêutica do cancro, nas
doenças autoimunes (como a diabetes tipo 1), doenças cardiovasculares e infeções.
PALAVRAS-CHAVE

Cacitriol, Vitamina D, Recetor da vitamina D

Overview and Metabolism
Vitamin D, the fourth known vitamin – now recognized as a
pro-hormone (1) –, was discovered in the early 20th century
(2, 3). At that time, there was a high prevalence of rickets
with more than 90% of affected children in northern Europe
(4). In 1921, the exposure to sunlight was reported as an
effective treatment for rickets (5). In fact, the exposure to
ultraviolet B radiation promotes the cutaneous synthesis
of vitamin D3, which is essential to the bone metabolism,
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regulating calcium and phosphorus levels in the organism
(6). Thus, the rickets epidemic contributed to understand
the association between sunlight and vitamin D for the
promotion of bone health (7). Nowadays, it is well known
that the effects of vitamin D go beyond the skeletal health
(8, 9).
Introducing Vitamins D2 and D3
Vitamin D (calciferol) encompasses fat-soluble seco-sterols
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and its two major forms are vitamin D2 (ergocalciferol) and vitamin D3
(cholecalciferol) (1, 10). Vitamin D2 is obtained via ultraviolet B (UVB)
irradiation of ergosterol, a fungi sterol, found in plants and fungi (e.g.,
mushrooms, yeast), and vitamin D3 is synthesized in the human/animal
skin, after exposure to UVB radiation, from 7-dehydrocholesterol (7DHC) (1, 8, 10).
In humans, vitamin D3 can be obtained directly from cutaneous synthesis
or from diet.
The cutaneous synthesis of vitamin D3 follows two steps (10). The first is
the conversion of 7-DHC in pre-vitamin D3 by the exposure to the UVB
radiation (290-315 nm) (10, 11); also, 7-DHC is converted to cholesterol
by the enzyme 7-DHC reductase (12). The second is the spontaneous
isomerization of pre-vitamin D3 in vitamin D3 by the exposure to body
heat (thermo-sensitive but non-catalytic process) (10). The excessive
exposure to UVB radiation degrades pre-vitamin D3 and vitamin D3 into
inactive photoproducts (4, 8, 11). Although the prolonged sun exposure
helps to produce more amount of vitamin D3, it does not lead to toxic
serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] (calcidiol) concentration (1).
Vitamin D3 synthesized in skin enters the capillary system and it is
transported by a plasma carrier protein – the vitamin D-binding protein
(DBP) – to the liver for conversion (hydroxylation) or delivered to the
storage tissues (adipose tissue, muscle, liver, etc) (13).
Vitamin D2 (fungal and vegetal sources) or D3 (animal sources) from diet
are absorbed in the lumen of the small intestine, along with dietary fats. A
part of the absorbed vitamin D is transported into the portal system and
reach directly the liver, and the other is incorporated into chylomicrons
and reach the systemic circulation via the lymphatic system (1).

Activation of Vitamin D
Both vitamins D2 and D3 need to be activated, which requires two
hydroxylation reactions, one mostly in the liver mediated by the
25-hydroxylase (25-OHase) and other, mostly in the kidney, mediated
by the 1α-hydroxylase (1-OHase) (1, 10).
From Vitamin D to 25(OH)D
The first hydroxylation takes part mostly in the liver, but it also occurs in
other tissues. During this process both vitamins D2 and D3 are converted
to their respective 25-hydroxymetabolites, by the 25-OHase, and are
known collectively as total 25(OH)D, which is the major circulating form
of vitamin D (4, 8, 11, 14). This 25-hydroxylation reaction is carried
out by the two major cytochrome P450 mixed-function oxidases with
25-OHase activity: the CYP27A1 – the only mitochondrial 25-OHase;
widely distributed in the body, not just in the liver – and the CYP2R1
– located in the endoplasmic reticulum; expressed primarily in the liver
and testicles (10).
From 25(OH)D to Calcitriol
The second hydroxylation takes part mostly in the kidneys, but it also
occurs in other tissues. 25(OH)D is biologically inactive and is converted,
by the 1-OHase, to 1,25-dihydroxyvitamin D [1,25(OH)2D] (calcitriol), the
biologically active form of vitamin D (1, 8, 10, 15). This 1α-hydroxylation
reaction is carried out by the only recognized CYP with 1-OHase activity:
the CYP27B1 (10). Besides the kidneys, the CYP27B1, that is located in
the mitochondria, is expressed in the epithelial cells, endocrine glands,
immune system cells, osteoblasts and chondrocytes (10).
Regulation of Calcitriol Concentration
The renal 1-OHase is mainly regulated by three hormones: parathyroid
hormone (PTH) (up-regulation), fibroblast growth factor 23 (FGF-23)
(down-regulation), and calcitriol (down-regulation) (10, 16). Additionally,

both calcium and phosphate play a role in the vitamin D endocrine
system and besides having effect on renal CYP27B1 by their own, they
also act as endocrine modulators – elevated calcium suppresses PTH,
which inhibits CYP27B1 and elevated phosphate induces FGF-23,
which inhibits CYP27B1 resulting in lower concentrations of calcitriol
(10). Also, calcitriol directly inhibits CYP27B1 expression in the kidneys
through a complex process involving vitamin D receptor (VDR, a steroid
receptor) and a vitamin D inhibitory receptor (VDIR) (inhibition of the
CYP27B1 transcription) (10). 25(OH)D and calcitriol are catalyzed by
both 24-OHase (oxidation pathway) and 23-OHase (lactone pathway) (9,
10). The 24-OHase pathway results in the biologically inactive calcitroic
acid (excreted through the bile), and the 23-OHase pathway results in
the biologically active 1,25(OH)2D-26,23 lactone (8, 10).
Biological Actions of Vitamin D
Calcitriol is responsible for the biological actions, characterized as
genomic, mediated via the VDR transcriptional effects in the nuclei of
target cells, and non-genomic, mediated via the rapid VDR-induced
signal transduction pathways on the cell membrane and/or cytoplasm
(1, 6, 17, 18).
In the genomic pathway, calcitriol enters the enterocyte and links to VDR,
forming a complex, which constitutes a heterodimer with the retinoid
X receptor (RXR) (a nuclear receptor that is activated by retinoic acid),
that binds to specific DNA sequences (vitamin D responsive elements
[VDREs]) in target genes. VDREs are present in various human genes
involved in endocrine and autocrine/paracrine functions, such as the
inhibition of cell proliferation, promotion of cell differentiation (including
differentiation of keratinocytes), apoptosis and immune regulation (1,
6, 9, 19). Thus, calcitriol has been hypothesized to contribute to the
preventive and therapeutic action in cancer, auto-immune conditions
(including type 1 diabetes), cardiovascular diseases, and infections (1, 8).
In the non-genomic pathway, calcitriol binds to VDR localized in the
caveolae of the plasma membrane and triggers signal transduction
pathways that produce rapid responses, such as the rapid intestinal
calcium absorption, secretion of insulin by pancreatic ß-cells, regulation
of chloride and calcium channels in osteoblasts, and the rapid migration
of endothelial cells (20, 21).
Thus, since VDRs are ubiquitously dispersed throughout the organism,
it contributes to the general role of calcitriol in the body tissues, which
also includes the control of the 1) renin-angiotensin system, 2) insulin
secretion, 3) muscle function, and 4) nervous system (6).
Sources and Recommendations
Vitamin D can be obtained through the endogenous cutaneous synthesis
by the exposure to the UVB radiation, and by the intake of foods
containing naturally present vitamin D (e.g., fatty fish, egg yolk), foods
fortified with vitamin D (e.g., milk, cereals), and medical supplements
(e.g., cholecalciferol, calcifediol, calcitriol, alfacalcidol, paricalcitol) (1, 4).
Cutaneous Synthesis
During exposure to UVB radiation, 7-DHC (present in all the layers of
human skin) is converted into pre-vitamin D3 (8, 22). Holick suggested
that more than 90% of the vitamin D requirement for most people is
attained from casual exposure to sunlight (24). However, the report of
the International Agency for Research on Cancer (IARC) on vitamin D
and cancer did not support this statement and reinforced the importance
of exogenous sources of vitamin D (25).
Season and latitude are determinants of the cutaneous synthesis of
vitamin D3 (1). An increase in the maximum angle of the sun during
winter and early morning and late afternoon results in a longer path
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for the solar UVB photons to travel through the ozone layer (5, 22). In
a study conducted in Valencia (Spain), Serrano et al. observed that at
latitudes above 40º N (i.e., the latitude of Porto, Portugal, is 41.2º N) the
sunlight was not strong enough to the endogenous synthesis of vitamin
D, from November to February (26). They also found that in January,
around noon, it takes more than two hours of solar exposure to obtain
the recommended daily dose of vitamin D, whereas the rest of the year
range between 7 minutes on July and 31 minutes on October (26). Webb
et al. found similar results in Boston, USA (42.2º N) but, in Edmonton,
Canada (52º N), the vitamin D winter period ranged between October
and March (27). During these months the ultraviolet index <3 does not
appear to be sufficient for the cutaneous production of vitamin D (26, 27).
In Porto, Cabral et al. reported a peak of serum 25(OH)D concentration
in August, and lowest 25(OH)D in February (28).
Additionally, the cutaneous production of vitamin D3 is determined by
individual, behavioral and environmental factors (1). Aging decreases the
capacity of the skin to produce vitamin D3 (29) and skin pigmentation is
inversely related with this synthesis (1). Behaviors, such as, sunscreen
use, clothing, or time of the day to outside activities also are determinants
of skin exposure to sun and consequently of the availability to the
endogenous cutaneous synthesis (1, 13).
In fact, although sunlight is an important contributor to the endogenous
synthesis of vitamin D, dietary intake may be particularly significant during
winter in higher latitudes, for those people with minimal sun exposure or
for those with individual characteristics less prone to the synthesis (30).
Dietary Vitamin D
The Institute of Medicine (IOM) determined the dietary reference
intakes (DRIs) assuming a minimal sun exposure and established that
600 International Units (IU)/day(d) meet the needs of about 97.5%
of the population with ages between 1 and 70 years old (1). This
recommended dietary allowance (RDA) is equivalent to serum 25(OH)
D concentration ≥50 nmol/L for maintaining bone health; the collected
data did not provide compelling evidence for extra-skeletal health
outcomes and for higher intakes being related with benefits for health
(1). Moreover, the European Food Safety Agency (EFSA) recommends
an adequate intake of 600 IU/d for all European population groups
aged 1 year and more (13).
Dietary sources containing naturally present vitamin D include fatty fish
(salmon, sardine, mackerel, tuna), offal (particularly liver), cod liver oil,
meat and its products, and egg yolk (8, 13). Also, mushrooms and
yeast are sources of vitamin D2 (13). In fact, the presence of vitamin

D2 in vegetal sources is generally attributed to the presence of fungi
but, interestingly, it was also found vitamin D3 in vegetables such as
tomato and potatoes (31). Within the Portuguese Food Composition
Table, fish and fish dishes constitute the items with 15 µg and more of
cholecalciferol per 100 g edible (Table 1) (32).
Despite the cutaneous synthesis and the natural presence of vitamin
D in foods, a balanced and a diverse diet could not be sufficient to
achieve the recommendations for this micronutrient (30). Thus, public
health policies might be necessary to improve vitamin D status at a
population or community level, through the adoption of measures
such as the promotion of dietary recommendations, food fortification,
supplementation and cautious sun exposure, considering the country’s
cultural habits and UVB radiation index (30).
Food fortification strategies include mandatory or mass fortification
of staple foods (e.g., milk, cereal flour) – mandated and regulated
by the government when the bulk of the population is deficient
in specific micronutrients –, targeted fortification – when adding
sufficient amounts of micronutrients to provide large proportions
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Table 1
Foods within the Portuguese Food Composition Table with ≥15 µg of
cholecalciferol per 100 g edible, adapted from Tabela da Composição
dos Alimentos of Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (32)
100 g OF EDIBLE FOOD

µg OF CHOLECALCIFEROL

Raw conger

91

Grilled sardine

28

Fried sardine

25

Sauteed stew conger with clams

25

Grilled fattty sardine

23

Grilled rainbow trout

22

Conger

21

Raw fatty sardine

21

Fried fatty sardine

20

Raw rainbow trout

19

Grilled blackspot seabream

17

Raw medium-fat sardine

17

Fried medium-fat sardine

16

Boiled whitemouth croaker

16

Raw eel

16

Raw whitemouth croaker

16

Raw blackspot seabream

15

Blackspot seabream in the oven

15

Boiled blackspot seabream

15

of the daily needs through foods intended for specific population
sub-groups (e.g., complementary foods for infants and foods for
institutional programs) –, and market-driven or voluntary fortification
– when manufacturers voluntarily add micronutrients (regulated by
the government) to processed foods aiming to add value to their
products, using fortification as a marketing instrument and thereby
increasing sales (33).
The majority of the fortification with vitamin D is made with the addition
of vitamin D3, but some milk alternatives are fortified with vitamin D2 (34).
Vitamin D fortification is mandatory in Canada – milk and margarine –
and is voluntary in the USA – milk and milk substitutes, ready-to-eat
breakfast cereals, yogurts, cheeses, juices, and spreads are fortified with
vitamin D (34). In the UK margarines had mandatory fortification with
vitamin D (and vitamin A) between 1940 and 2013 (30). Nonetheless,
most margarines and fat spreads are still voluntarily fortified with vitamin
D, as well as breakfast cereals and dried or evaporated milks (35). In
Finland, milk and non-dairy alternatives such as soy and rice/oat drinks
are fortified, and in Sweden and Iceland low-fat milks are fortified (30).
The Netherlands and the DACH (Germany, Austria and Switzerland)
countries do not have mandatory fortification for vitamin D (30). All
these countries have recommendations for vitamin D supplementation
targeting specific groups of the population (i.e., infants, children, pregnant
women, elderly) (30).
Despite the fact of food fortification may be an important strategy
to minimize the health consequences of very low serum 25(OH)D
concentration in the population, it is important to highlight that the
excessive oral intake of vitamin D can lead to hypervitaminosis D, being
the tolerable upper intake level (UL) defined as 4000 IU (100 µg) for
all population groups aged 9 years and more (1). The seasonal food
fortification could be a way to prevent both the hypo and hypervitaminosis,
helping to the maintenance of the vitamin D status during winter (36).
Portuguese Situation
In Portugal, some data concerning the vitamin D status is available. In
particular, two population-based studies, presented data on the vitamin
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D status of adolescents/young adults (37, 38) and elderly (39). In the
Epidemiological Health Investigation of Teenagers in Porto (EPITeen
cohort), it was reported a very low intake of vitamin D among 13 yearold teenagers, as well as a mean vitamin D status consistent with risk
of inadequacy (37). At 21 years of age, 48.9% of the individuals from
the same cohort were at risk of inadequacy or deficiency of vitamin D
(38). Additionally, the Nutrition UP 65 reported more than two-thirds of
elderly at risk of vitamin D inadequacy or deficiency (39).
Portugal does not have a fortification policy for vitamin D (40) and there
has been an abnormal increase of the use of vitamin D supplements,
which was investigated by the Directorate-General of Health (41). The
recommendation for universal vitamin D supplementation exists in
Portugal for infants during the first year, starting at the 2nd week of life
(42). However, the Estudo do Padrão Alimentar e de Crescimento Infantil
(EPACI study) reported that 31.7% of the infants were not taking vitamin
D supplements (42). Elderly people (≥65 years old) also have indication
to take calcium and vitamin D supplements, as well as, younger women
with higher risk of developing osteopenia (43).
The National Food, Nutrition and Physical Activity Survey of the
Portuguese general population (IAN-AF) reported that more than onequarter of the population uses dietary/nutritional supplements, being
this proportion higher among women and among adults and the elderly
(44). The most ingested micronutrient in the elderly is calcium and in
children is vitamin D, with a median of 4,9 µg/day, which is far below the
15 µg/day RDA for this group (44). In fact, IAN-AF found that the median
intake of vitamin D in each age group is less than the value indicated as
appropriate for the respective group (44).

Despite the differences in the analytical method and in the range values used
when assessing vitamin D status, the worldwide vitamin D inadequacy/
deficiency is a current public health problem (48, 49). Strategies to improve
this status should combine safe sun exposure, vitamin D naturally rich
or fortified foods and, if needed, vitamin D supplements to attain serum
25(OH)D concentration >50 nmol/L most of the year (50).
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DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D EM CRIANÇAS
COM DOENÇA CELÍACA
VITAMIN D DEFICIENCY IN CHILDREN WITH CELIAC DISEASE
Ema Monteiro1*; Nanci Baptista2; Ana Faria1; Helena Loureiro1

RESUMO

INTRODUÇÃO: A doença celíaca é cada vez mais prevalente em todo o mundo. No entanto, até ao momento, o único tratamento é a
prática de uma dieta isenta de glúten. O acompanhamento dos doentes celíacos ao longo da vida é fundamental uma vez que podem
surgir diversas complicações de saúde. Uma das consequências estudadas é a deficiência em vitamina D.
OBJETIVOS: Analisar a existência de deficiência em vitamina D em crianças diagnosticadas com doença celíaca.
METODOLOGIA: Analisar a literatura publicada na base de dados eletrónica Pubmed nos últimos 10 anos utilizando os termos de
pesquisa "vitamin D deficiency" e "celiac disease". A pesquisa foi realizada entre dezembro 2018 e fevereiro 2019.
CONCLUSÕES: Até ao momento os estudos ainda não apresentam resultados conclusivos relativamente à existência de deficiência em
vitamina D em crianças com doença celíaca bem como à necessidade de dosear periodicamente esta vitamina ao longo da infância.
PALAVRAS-CHAVE

Crianças, Deficiência em vitamina D, Doença celíaca
ABSTRACT

INTRODUCTION: Celiac disease is becoming more prevalent worldwide. However, the only treatment available so far is the practice
of a gluten free diet. A regular follow up on the celiac patients is essential as they are more prone to develop health complications.
Vitamin D deficiency is one of the consequences pointed out by studies.
OBJECTIVES: Analyse the existence of Vitamin D deficiency in children diagnosed with celiac disease.
METHODOLOGY: Analyse the published literature in the electronic database Pubmed in the last 10 years using the search terms
“vitamin D deficiency” and “celiac disease”. The research started in December 2018 up until February 2019.
CONCLUSIONS: So far, the studies haven’t shown any correlation between children with celiac disease and vitamin D deficiency, nor
as to the need of suplementation with vitamin D throughout childhood.
KEYWORDS

Children, Vitamin D deficiency, Celiac disease

INTRODUÇÃO

A primeira descrição da doença celíaca (DC) surgiu no
século I e II D.C. pelo médico Aretaeus. No entanto, foi
em 1887 que Samuel Gee fez a primeira descrição de
sintomatologia como alterações das fezes, fraqueza
muscular, distensão abdominal e atraso de crescimento.
Adicionalmente, Gee também salientou que a cura talvez
estivesse relacionada com a dieta (1-5).
Mais tarde, em 1908, Herter percebeu que as gorduras
provenientes da alimentação eram melhor toleradas do que
os hidratos de carbono e, em 1918, concluiu que havia uma
baixa tolerância ao pão. Em 1921, Howland identificou a
intolerância aos hidratos de carbono e Haas propôs uma
dieta restrita em hidratos de carbono com exceção do
consumo de bananas (1).
Porém foi apenas durante a segunda guerra mundial, que

56
56

o pediatra Wim Dicke mostrou que crianças celíacas que
tinham sido alvo de restrições alimentares tinham melhorado
significativamente os sintomas (1, 4-6).
A DC ou sprue celíaco ou enteropatia sensível ao glúten
ou sprue não tropical é uma doença autoimune crónica
caracterizada por uma atrofia das vilosidades e por
alterações inflamatórias da mucosa do intestino delgado
após a ingestão de glúten em indivíduos geneticamente
suscetíveis. O único tratamento existente é a evicção total
do glúten durante toda a vida (7, 8).
O glúten é um grupo de proteínas presentes nos cereais,
tais como trigo (gliadina), centeio (secalina) e cevada
(orceína) (7, 9, 10). Apesar da aveia não conter glúten,
durante o processamento dos cereais pode haver risco
de contaminação com o trigo. Por outro lado, existe ainda
um pequeno grupo de doentes celíacos (<5%) que também
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é intolerante a este cereal. Assim, recomenda-se que um doente celíaco
não ingira aveia nos primeiros meses de tratamento e, posteriormente,
inclua apenas aveia pura, ou seja, onde a ausência de glúten está
garantida (8).
O teor de glúten nos alimentos é regulado pelo Codex Alimentarius, e
este define que os alimentos isentos de glúten têm de apresentar valores
inferiores ou iguais a 20 miligramas por quilograma de produto (7).
A prevalência mundial da DC é cerca de 1%, variando a proporção de
indivíduos diagnosticados entre os vários países (11). Recentemente
um estudo avaliou a prevalência em quatro países europeus (Finlândia,
Itália, Irlanda do Norte e Alemanha) e prevalência média foi também
de 1% (12).
Em Portugal, o único estudo realizado foi publicado em 2006, e referiu
que existia uma prevalência de 1:134 indivíduos (13).
Nos últimos anos os estudos têm demonstrado um aumento do
diagnóstico de novos casos. Se por um lado, isto pode ser explicado
pela introdução de técnicas endoscópicas gastrointestinais para a
elaboração de biopsias (década de 1970), por outro lado também foram
identificadas duas moléculas de antigénio leucocitário humano (HLA)
associadas à DC - HLA-DQ2 (final da década de 1980) e HLA-DQ8
(início da década de 1990) - que permitiram criar análises sanguíneas
altamente sensíveis e específicas (2, 8, 14, 15).
Apesar destes argumentos, as evidências sugerem a existência de um
aumento real da prevalência da DC causada por fatores ambientais,
como por exemplo a quantidade de glúten na dieta da criança, infeções
virais e a latitude da habitação (2, 15, 16).
Atualmente sabe-se que a DC pode manifestar-se em qualquer idade
(8, 17). De acordo com a quantidade de glúten ingerida e a resposta
imunitária do indivíduo, a sintomatologia pode aparecer em semanas
ou meses (3).
Na infância é mais frequente encontrar a apresentação clássica da DC,
caracterizada principalmente por sintomas gastrointestinais (Tabela1)
que se iniciam entre os 6 e os 24 meses, após a introdução do glúten
na dieta. As manifestações mais comuns na criança são o atraso no
desenvolvimento e crescimento, perda de peso e de massa muscular,
anemia por deficiência em ferro, diarreia crónica, vómitos, distensão
abdominal, edema e irritabilidade (7, 8). No entanto tem surgido uma
tendência de início tardio da DC, envolvendo crianças mais velhas (5 a
7 anos), adolescentes e adultos com uma apresentação não clássica,
isto é, com sintomas gastrointestinais sem sinais de má absorção e/ou
manifestações extraintestinais (3, 10).
As deficiências de vitaminas e oligoelementos podem desenvolver-se
devido à baixa ingestão, alterações no metabolismo e/ou alterações
na absorção por perda da superfície de absorção e aumento da
permeabilidade intestinal. Uma das carências investigadas é a vitamina
D (15, 18-20).
Existem duas fontes de vitamina D: dieta e síntese cutânea. A principal
fonte de vitamina D é produzida na pele após a exposição direta à
radiação ultravioleta do sol. É por este motivo que é chamada a vitamina
do sol bem como é considerada uma hormona. No entanto esta vitamina
pode também ser encontrada em vários alimentos: os alimentos vegetais
contêm vitamina D2 (ergocalciferol) e os alimentos de origem animal,
como peixe gordo (salmão, cavala e sardinha), fígado, gema de ovo e
óleo de fígado de bacalhau, contêm vitamina D3 (colecalciferol) (19, 21).
Após a sua obtenção na alimentação e produção na pele, as vitaminas
D2 e D3 são hidroxiladas no fígado em 25-hidroxivitamina D (principal
forma de vitamina D em circulação e armazenamento) e seguidamente
no rim em 1,25-dihidroxivitamina D (forma biologicamente ativa).
Posteriormente a vitamina D, sendo lipofílica, pode ser armazenada no
tecido adiposo (19, 21, 22).

Tabela 1
Sintomas gastrointestinais e extraintestinais da doença celíaca na
infância
SINTOMAS GASTROINTESTINAIS

SINTOMAS EXTRAINTESTINAIS

Anorexia

Anemia por deficiência de ferro

Atraso de crescimento

Deficiência de ácido fólico e / ou vitamina
B12

Perda de peso

Ansiedade

Diarreia

Depressão

Obstipação crónica

Ataxia Cerebelar

Distensão abdominal

Dores de cabeça recorrentes

Dor abdominal crónica

Convulsões

Vómitos

Fadiga crónica
Puberdade tardia
Baixa estatura
Fraturas ósseas
Osteopenia ou osteoporose
Artralgia e Artrite
Neuropatia periférica
Dermatite Herpetiforme
Estomatite aftosa
Alterações do esmalte dentário
Níveis moderadamente elevados de
alanina aminotransferase e aspartato
aminotransferase

Adaptado/traduzido com autorização de Springer Nature Customer Service Centre
GmbH: Springer Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, Coeliac disease and
gluten-related disorders in childhood, Vriezinga, S.L., Schweizer, J.J., Koning, F., &
Mearin, M.L. – Copyright 2015 (licença 4647111308476).

O doseamento de vitamina D deve ser determinado pelo valor
plasmático de 25-hidroxivitamina D uma vez que o seu tempo de
semi-vida é de 2 a 3 semanas enquanto a 1,25-dihidroxivitamina D
de apenas 4 horas. Adicionalmente a forma ativa de vitamina D é
influenciada pelos níveis de cálcio e fósforo que estimulam a secreção
da paratormona e que consequentemente aumentam a produção renal
de 1,25-dihidroxivitamina D. As recomendações mais recentes para
crianças indicam que os níveis plasmáticos de vitamina D devem ser
superiores a 10-12ng/ml (25-30 nmol/L) (23).
A deficiência de vitamina D pode dever-se à geografia (latitude, estação
do ano, sombra do dia e poluição do ar), menor exposição ao sol, uso
de roupa e protetor solar, envelhecimento, pele escura, baixa ingestão
alimentar e menor absorção (10, 15, 20). Independentemente do
motivo, em caso de deficiência prolongada podem surgir alterações
na mineralização óssea, levando ao aparecimento de raquitismo e
osteopenia em crianças (10, 24).
Com a descoberta dos recetores da vitamina D em diversos tecidos,
tem-se estudado a sua relação com várias doenças, como diabetes,
doenças cardiovasculares, cancro (linfoma, cancro colo-rectal, mama,
próstata, ovários), doenças psiquiátricas (esquizofrenia, depressão e
demência), doenças infeciosas, alergias, asma, processos autoimunes
(esclerose múltipla, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide) e
inflamatórios (10, 18, 19, 25-27).
Uma vez que as fontes alimentares não fortificadas em vitamina D não
são consumidas habitualmente pelas crianças, esta deficiência torna-se
particularmente importante na população infantil devido ao seu rápido
desenvolvimento e crescimento (10, 22).
Atualmente ainda não existe consenso no que diz respeito ao
doseamento de vitaminas lipossolúveis em doentes celíacos nem à
toma de suplementos vitamínicos ou à avaliação frequente de vitaminas
lipossolúveis em crianças celíacas (15, 20).
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METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada na base de dados eletrónica PubMed entre
dezembro 2018 e fevereiro 2019. A pesquisa abrangeu artigos
publicados entre 2009 e 2019 e os termos de pesquisa utilizados foram
“"vitamin D deficiency" AND "celiac disease"”.
Foram incluídos artigos publicados na língua inglesa e espanhola entre
2009 e 2019 realizados em seres humanos entre os 0 aos 18 anos.
Os estudos que não analisaram os níveis plasmáticos de vitamina D
foram excluídos.
A fundamentação teórica do artigo não seguiu o método de busca
supracitado.

RESULTADOS

Na primeira pesquisa foram recuperados 144 artigos. Após a aplicação
dos vários filtros (idade, língua, anos de publicação e população humana)
obtiveram-se 32 artigos. Seguidamente analisou-se o título, o resumo
e o texto completo e foram selecionados 12 estudos.
O objetivo deste estudo foi analisar a presença de deficiência em
vitamina D em crianças com DC.
Considerando os 12 artigos selecionados, a população total estudada foi
de 979 crianças. Destes estudos, 1 foi conduzido no Chile, 1 na Arábia
Saudita, 1 no Canadá, 1 na Holanda, 1 na Eslovénia, 2 nos EUA, 2 na
Turquia e 1 estudo utilizou população de Israel e Espanha. A duração
dos estudos variou de 3 meses a 17 anos.
ANÁLISE CRÍTICA

Dos 12 estudos analisados, apenas 3 apresentaram grupo controlo.
O estudo de Villanueva, Maranda e Nwosu publicado em 2012 (28)
avaliou um grupo de 24 crianças celíacas recém-diagnosticadas (62,5%
do sexo feminino) e um grupo de 50 crianças saudáveis (42% do sexo
feminino) e não encontrou diferenças significativas entre os dois grupos
no que diz respeito aos níveis de vitamina D (o primeiro grupo apresentava
27,58±9,91ng/ml enquanto que o grupo controlo 26,20±10,4 ng/
ml). Neste estudo os pontos de corte utilizados consideraram que
ambos estavam com níveis suficientes de vitamina D. Adicionalmente
verificaram também que não existiam diferença significativas dos níveis
médios de vitamina D entre as crianças saudáveis e crianças celíacas
quando ajustadas para o Índice de Massa Corporal (IMC), mas que em
ambos os grupos as crianças obesas apresentavam níveis mais baixos
de vitamina D em comparação com crianças não obesas. O motivo
poderá estar relacionado com o facto da vitamina D ser lipossolúvel e
consequentemente ficar acumulada no tecido adiposo. Assim, o IMC
elevado deverá ser um parâmetro a considerar em estudos futuros uma
vez que poderá aumentar o risco de deficiência desta vitamina.
Lerner et al. (25) avaliaram 110 celíacos provenientes de Espanha e
Israel e 56 crianças com sintomatologia limitada a dor abdominal de
dor abdominal provenientes de Israel. A hipovitaminose verificou-se em
todos os grupos, sendo que as crianças celíacas de Israel apresentaram
33,3% de deficiência (<20 ng/mL), de Espanha 16,95% e o grupo
controlo 29,63%. O maior nível de deficiência nas crianças israelitas
pode ser explicada pela pigmentação da pele e hábitos culturais que
influenciam o vestuário. Assim, será importante realizar novos estudos
que incluam no grupo controlo ambas as populações.
Mais recentemente, em 2018, o estudo de Tokgöz, Terlemez e Karul
(20) avaliou um grupo de 52 crianças recém-diagnosticadas com DC
(51,9% do sexo feminino) e um grupo de 50 crianças saudáveis (50%
do sexo feminino). Os níveis de vitaminas lipossolúveis foram avaliados
em ambos os grupos e a única deficiência encontrada no grupo controlo
foi vitamina D. Apesar disso, as crianças celíacas apresentaram níveis
significativamente menores (92,3% apresentou níveis insuficientes
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(<30ng/ml) e 61,5% deficientes (<20ng/ml)) em comparação com o
grupo controlo saudável (18% apresentou níveis insuficientes e 4%
deficientes).
Em 2018 também foi publicado o estudo de Granfeldt et al. (10)
que teve em conta o parâmetro IMC, e dos 16 celíacos (81,25%
sexo feminino) considerou 11 eutróficos, 4 com sobrepeso e 1
obeso. Neste estudo determinaram que 25% apresentavam níveis
suficientes de vitamina D (30-100 ng/ml), 50% insuficiência (2029ng/ml) e 25% deficiência (<20 ng/ml). No entanto, não foram
encontradas diferenças significativas na concentração de vitamina
D entre as diferentes classificações de IMC. Este resultado deverá
ser analisando em estudos futuros devido à reduzida amostra.
O estudo de Topal et al. publicado em 2015 (29) acompanhou apenas
um grupo de 52 crianças celíacas (63,5% sexo feminino) e verificou que
51,9% apresentava deficiência (< 20 ng/ml).
O estudo realizado por Fouda (30) analisou entre 2003 e 2012 crianças
e adultos celíacos. Relativamente às 90 crianças com DC (65,6% sexo
feminino) com idades médias 10,19±3,696 anos, verificou-se que antes
de introduzir uma dieta isenta de glúten 76,3% apresentava deficiência
(<50 nmol/L) e 21,1% insuficiência (50 - <75 nmol/L) de vitamina D.
Estes dados foram ainda mais elevados no adulto. Relativamente à
densidade mineral óssea, esta encontrou-se baixa tanto nas crianças
como nos adultos.
Por outro lado, o estudo de Imam, Ghazzawi, Murray e Absah (15)
analisou os registos de 83 crianças (61,4% sexo feminino) diagnosticadas
entre 1995 e 2012 que apresentavam avaliação bioquímica de vitaminas
lipossolúveis e verificou que nenhuma tinha deficiência grave em vitamina
D (isto é <10 ng/ml) e apenas 11% apresentava deficiência leve a
moderada (10-19 ng/ml). Os autores concluíram que ou esta deficiência
é incomum nesta população ou que o diagnóstico precoce pode ter
permitido introduzir a dieta isenta de glúten cedo e evitar complicações
de má absorção. Outra possibilidade pode estar relacionada ainda com
o uso frequente de suplementos vitamínicos ou fortificação de alimentos.
O estudo de Deora, Aylward, Sokoro e El-Matary publicado em 2017
(31) bem como o estudo de Wessels et al. de 2016 (32) dosearam a
vitamina D em vários momentos. Ambos constataram maior número de
crianças com deficiência em vitamina D no momento de diagnóstico.
No entanto, a deficiência mantém-se em alguns casos, e segundo o
estudo de Deora et al. (31) após 18 meses da introdução da dieta isenta
de glúten, 57,4% ainda apresentava deficiência. Isto pode ser explicado
porque os níveis de vitamina D são influenciados por outros fatores além
da menor absorção, como época do ano e cor da pele. Os autores
sugerem ser necessário fazer estudos controlados de maior dimensão
e duração para se determinar o impacto dos vários parâmetros no risco
de desenvolver deficiência em vitamina D ao longo da vida (31, 32).
Outro fator que foi alvo de investigação foi a adesão à dieta isenta
de glúten. O estudo de Blazina, Bratanic, Campa, Blagus e Orel (33)
comparou os dados de vitamina D com a adesão à dieta isenta de
glúten. O grupo com dieta estrita há 2 anos continha 55 crianças (72,7%
sexo feminino) e o grupo sem dieta estrita era composto por 19 crianças
(68,4% do sexo feminino). Ambos os grupos apresentaram deficiência
em vitamina D, mas sem diferença significativa.
O estudo não forneceu dados que permitissem refletir acerca da
prevalência de deficiência de vitamina D na população portuguesa
pediátrica celíaca. Tal pode ser explicado pelo facto de atualmente
ainda não ser protocolado o seu doseamento. Caso nos baseemos
nos resultados do estudo que incluiu Espanha (25) devido à sua
proximidade geográfica, podemos supor que existirá deficiência em
Portugal. No entanto, seria importante realizar um estudo prospetivo
controlado que tivesse em conta os níveis plasmáticos de vitamina D
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bem como parâmetros como a idade, o género, o IMC, a estação do
ano, a localização geográfica, o tempo de exposição solar, o uso de
protetor solar e a adesão à dieta isenta de glúten.
A seleção dos artigos limitada às línguas inglesa e espanhola e a
ausência de grupo controlo em alguns dos artigos encontrados são
factos considerados como limitações a esta revisão.
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13. Antunes H, Abreu I, Nogueiras A, Sá C, Gonçalves C, Cleto P, et al. [First

CONCLUSÕES

A presente revisão evidencia que os vários estudos analisados mostram
resultados díspares relativamente à presença de deficiência em vitamina
D em doentes celíacos bem como à necessidade de avaliar os níveis
plasmáticos desta vitamina ao longo da infância.
Até ao momento, há estudos que destacam que o diagnóstico precoce
desta doença permite a introdução rápida de uma dieta isenta de glúten
e consequentemente reduzir o risco de complicações de má absorção
intestinal. No entanto, poucos estudos analisam a adesão à dieta a longo
prazo e o impacto da mesma nos níveis de vitamina D.
Por outro lado existem estudos que destacam a necessidade de avaliar
outros fatores, como a localização geográfica e estação do ano. A
vitamina D é maioritariamente obtida pela exposição direta da pele à
radiação ultravioleta do sol. Caso não exista uma avaliação continua
em vários momentos do ano os resultados poderão não ser precisos.
Adicionalmente a cor da pele e a utilização de protetor solar também são
parâmetros que deverão ser analisados uma vez que podem influenciar
a capacidade de síntese cutânea.
Dos estudos analisados ainda houve destaque para a obesidade, que
pode contribuir para a deficiência de vitamina D uma vez que esta é
lipossolúvel e fica armazenada no tecido adiposo.
Em suma, o número reduzido de estudos em idade pediátrica, o
tamanho das amostras, a ausência de grupos de controlo bem como
a dificuldade de analisar os vários fatores que influenciam os níveis de
vitamina D (localização geográfica, cor da pele, obesidade, exposição
solar, uso de protetor solar, ingestão alimentar de vitamina D e adesão
à dieta isenta de glúten) conduzem à necessidade de realizar mais
investigação de forma a encontrar estratégias para evitar a deficiência
desta vitamina que tem apresentado cada vez mais funções essenciais
à saúde.
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AÇÚCARES ADICIONADOS E LIVRES: UMA REVISÃO
DA LITERATURA DO CONSUMO E PRINCIPAIS FONTES
ALIMENTAR
Ana Rita Marinho1,2*; Elisabete Ramos1,2; Duarte Torres1,3; Carla Lopes1,2

ABSTRACT

Excessive sugar intake in the population has become an increasingly Public Health issue, in particular, added and free sugars.
However, there is still insufficient information on added and free sugars intake across populations and the main food sources at
different age groups, namely due to inconsistency on the definitions and lack of a systematic approach to estimate its content in foods.
The present review aims to explore the available data in the literature on added and free sugars intake at the population level and
its main food sources, discussing definitions and assessment methods. Emerging evidence suggests an association between free
sugar intake and several health-outcomes, which motivated several health authorities to recommend a limit of added and free sugars
intake below 10% of energy intake. National dietary surveys (including data from Portugal) reported that children and adolescents
had the highest intake of added and free sugars, thus showing the lowest adherence to recommended values (free sugar intake
below 10% of total energy intake). The main food sources contributing to added and free sugars intake were mostly processed
foods, such as sweets, cakes and soft drinks. Accordingly, standardized definitions and methods for reproducible research on the
estimation of added sugars intake are needed, in order to allow comparisons across different populations. Also, the information
from regular dietary surveys is required to support the development and assessment of policies’ effectiveness.
KEYWORDS

Added sugars, Dietary surveys, Free sugars, Sugars
RESUMO

O consumo excessivo de açúcares adicionados na população tornou-se um problema emergente de Saúde Pública. No entanto,
dados de consumo alimentar de açúcares adicionados e livres na população e as suas principais fontes ainda são insuficientes,
particularmente devido a inconsistências na sua definição e à ausência de uma metodologia sistemática para estimar o seu
conteúdo nos alimentos. A presente revisão pretende examinar estudos a nível populacional que reportem o consumo de açúcares
adicionados e livres, assim como as principais fontes alimentares, analisando definições e métodos para a sua estimativa. Estudos
recentes sugerem uma associação entre o consumo de açúcares livres e diversos problemas de saúde, o que motivou diversas
organizações de saúde a recomendar uma ingestão diária de açúcares adicionados e livres inferior a 10% do valor energético total.
Dados de consumo alimentar provenientes de inquéritos nacionais alimentares, incluindo Portugal, reportaram que as crianças e
os adolescentes apresentaram um elevado consumo de açúcares adicionados e livres, e, por conseguinte, uma menor adesão às
recomendações (consumo de açúcares livres < 10% do valor energético). As principais fontes alimentares que contribuíram para o
consumo de açúcares livres e adicionados foram principalmente alimentos processados, como doces, bolos e refrigerantes. Assim,
reforçamos a necessidade de definições consistentes entre estudos e metodologias de cálculo do teor de açúcares adicionados
reprodutíveis, de forma a que a comparação entre populações possa ser estabelecida. Adicionalmente, a realização regular de
inquéritos alimentares nacionais é imprescindível para suportar o desenvolvimento e a avaliação da eficácia de políticas alimentares.
PALAVRAS-CHAVE

Açúcares adicionados, Inquéritos alimentares, Açúcares livres, Açúcares

INTRODUCTION

Despite carbohydrate importance in energy metabolism,
the effect of some subtypes of sugar has raised concerns
about their role on energetic contribution, post-prandial
metabolic response and satiety regulation (1, 2). Excessive
sugar intake in the population has become a Public Health
issue. Regarding added and free sugars intake, dietary
recommendations have been updated and limits have
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been shortened, mostly in the last years, due to emerging
evidence that supports the association between added
and free sugars intake and several health outcomes, mainly
weight gain, type II diabetes, cardiovascular diseases,
metabolic disorders and dental decay (3, 4). Several health
authorities have defined the different types of dietary sugar
considering the nature of food matrix and their physiological/
functional properties (5, 6). However, assessing added
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and free sugars content in foods and population’s intake constitutes
a challenge, due to a lack of use of a standardized methodology to
estimate its content, the inconsistency of terms used in the definition of
the type of “sugar” and the fact that definitions are frequently omitted
across studies. To our knowledge, even though total and added sugar
intakes have already been published, a review on estimates of total,
added and free sugars across the world has never been issued (7).
Therefore, it is of the utmost relevance to develop Public Health strategies,
which include changes of external/environmental factors and promotes
healthier food choices, such as Portugal has been implementing. The
Portuguese National Programme for the Promotion of Healthy Eating
(PNPAS) is the first national organized strategy for the promotion of healthy
eating. Among other objectives, it aimed to modulate the supply of certain
foods, particularly high in sugar, fat and salt, and their availability in public
settings (such as schools and health care services) (8). Based on this
strategy, in 2016 measures were adopted to limit the availability of food
with excessive salt and sugar in vending machines (9), further extended
to bars and restaurants in health care services. In 2017, the taxation of
sugar-sweetened beverages and regulation towards availability of foods
with high contents of sugar was instituted and portrayed in the Portuguese
legislation (9, 10). Preliminary analysis, based on data from industry, aimed
to evaluate the impact of the previously mentioned policies, reported a
decrease of 4.3% in sales of soft drinks (11).
Dietary surveys constitute a crucial evidence-based tool to assess the
population’s intake before and after the implementation of such food
policies. Thus, this review aims to explore the available data in the
literature on added and free sugars intake at the population level and
its main food sources, discussing definitions and assessment methods.

The demand to distinguish between sources of sugar has been recognized
by several health authorities and dietary recommendations have been
published using the following terms to define the type of “sugars”:
(i) Total Sugar: all monosaccharides and disaccharides, excepting
polyols (15);
(ii) Added Sugar: defined in 2009 by EFSA as “sucrose, fructose,
glucose, starch hydrolysates (glucose syrup, high-fructose corn syrup)
and other isolated sugar preparations used as such or added during
food preparation and manufacturing” (16);
(iii) Free Sugars: first referred to any sugar, which was free or does not
bound, it was later redefined as “all monosaccharides and disaccharides
added to foods by the manufacturer, cook and consumer, plus sugar
naturally present in honey, syrups and fruit juices” by WHO (3);
(iv) Intrinsic Sugars: sugars naturally enclosed in the cellular structure
of foods (17);
(v) Extrinsic Sugar: sugars not incorporated or contained into a cellular
structure of foods (17);
(vi) Non-milk extrinsic sugars (NMES): sugars added to foods and sugars
naturally present in fruit juices (17), especially used in the United Kingdom
(UK).

Sugar’s Definition
Dietary carbohydrates chemical classification was proposed in 1997 at
the Joint FAO/WHO Expert Consultation on Carbohydrates in Human
Nutrition (12). The chemical classification encompasses molecular size,
number of monomeric units, type of linkage (α or non- α) and character
of individual monomers (13), dividing carbohydrate in three groups: (i)
sugars (1 to 2 monomers plus polyols); (ii) oligosaccharides (short-chain
carbohydrates, ranging from 3 to 9 monomers); (iii) polysaccharides
(more than 10 monomers). Chemical classification is useful for labelling
and for accurate measurement of carbohydrate content, yet does not
facilitate the nutritional characterization of dietary carbohydrates based
on their physiological influence on health.
Conventionally, the term “sugars” is used to describe mono- and
disaccharides present in food. However, other terms were developed for
labelling purposes (total sugars), to distinguish their origin (extrinsic and
intrinsic sugars in United Kingdom or free sugars) and their utility in the
food industry as a sweetener or as a palatability improvement element
(added sugars). Then, other dimensions should be acknowledged
when classifying carbohydrates, such as the nature of the food matrix
(biological origin, food processing) and physiological properties, such as
resistance to digestion, absorption in the intestine, glycaemic response,
satiety response, among others. Classification based on physiological
properties enhances the focus on health benefits of carbohydrates
and helps to identify foods which may take part in a healthy diet (13).
However, several physiological properties could be attributed to more
than one subgroup of carbohydrates, according to the chemical
classification. Consequently, a wide range of terminologies has been
used within carbohydrates: complex carbohydrates, sugars, prebiotics,
resistant starch, modified starch, dietary fibre, soluble and insoluble,
available and unavailable carbohydrates, glycaemic carbohydrate and
non-glycaemic carbohydrate (13, 14).

Methods of Assessment of Added and Free Sugars
Even though, recent analytical methods have been developed in order to
improve the reliability of estimating added sugar content of foods, the high
cost and the incapacity to distinguish between added sugar and naturally
present sugar have been described as barriers to estimate them accurately
(19). This enables to determine added sugar intake across populations
and to assess its association with several health outcomes. Still, several
methodologies have been used to estimate added sugar content of
foods (20, 21). However, the underlying principle of these methods lacked
precision (added sugars=total sugars-naturally occurring sugars), were
inconsistent or required subjective decisions. For this reason, Louie et
al. (19) described a 10-step methodology for added sugars content of
foods. This methodology attributed an estimated value of added sugar to
each food item, according to their natural sugar or added sugar content.
Most of the steps were based on objective decisions, however, when
no information was available, the estimation of added sugar content
was based on subjective steps considering recipes, similar products or
other (example step 7 to 10). This methodology proposed the following
steps: (step 1) to foods with 0 g of total sugars, 0 g of added sugars was
assigned; (step 2) to foods unprocessed or minimally processed with no
added sugar, 0g of added sugars was assigned; (step 3) to foods that
contained minimal amounts of naturally occurring sugars, 100% of total
sugars was assigned as added sugar; (step 4) calculated formula based
on a standard recipe used in the food composition database, where added
sugar contents of all ingredients were available from the previous steps;
(step 5) calculated formula based on comparison with values from the
unsweetened variety; (step 6) decision based on the availability of analytical
data, when food contains malted cereals, lactose and maltose data,
added sugar content=total sugars-lactose-maltose; (step 7) values from
similar product(s) within local or international food composition databases.
Added sugar content=total sugars*proportion of sugars as added; (step

Among studies, the term “sugar” may also be used to refer to table
sugar or sucrose. Due to this inconsistency across terms in literature
and the lack of clear definitions in published studies, estimating added
and free sugars is a challenge for researchers (18). As mentioned by
Azaïs-Braesco et al., reporting sucrose as the source of sugar intake
instead of total, added and free sugar, could create misunderstandings,
since sucrose can also be naturally present in foods such as fruit (7).
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8) subjective estimation based on ingredients and/or common recipes;
(step 9) calculation based on the standard recipe that includes ingredients
with values assigned at step 5 to 8, using the calculated formula; (step
10) assigned 50% of total sugars as added sugars if estimation of added
sugars was impossible from the previous steps.
To estimate free sugar, according to the WHO definition (3), added
sugars were summed with sugars naturally presented in honey, syrups,
fruit juices and fruit juice concentrates. This methodology aimed to
standardize an objective approach to improve epidemiological studies.
EFSA Panel on Nutrition, Dietetic Products and Allergies (NDA Panel) (22)
has supported the use of this methodology in national dietary surveys.
Guidelines to Limit Added and Free Sugars Intake
Recommendations aim to compare population’s intake with a reference
value and to provide information to be used by policy-makers, in order to
promote Public Health interventions, which ultimately focuses on reducing
the risk of disease across populations. Although recommendations have
set a consistent benchmark of both added and free sugars intake below
10% of total energy intake over the last years (3, 23), WHO published
recently an updated recommendation to further reduction of free sugar
intake below 5% of total energy intake (TEI) (3). The reason for this
“conditional recommendation” relied on consistent findings regarding
free sugar contribution to the overall density of diets and positive energy
balance, particularly sugar-sweetened beverages (SSB), leading to
weight gain (4), dental caries and increased risk of NCDs (3).
Estimated Intakes of Added and Free Sugars Across Literature
Several estimates of added and free sugars intake across populations
reported in the literature were based on data from National Dietary
Surveys, which are fundamental to collect detailed quantitative
information on food consumption, to monitor the nutritional status of
a population and to provide information on adherence to food policies,
allowing ongoing surveillance (22).
A published review of sugar’s consumption examined total and added
sugars intake across the world, however, the number of countries
with estimates from national dietary surveys was scarce (24). From 10
European countries, Australia and New Zealand and United States of
America (USA), only four countries reported specifically added sugar
intake: Denmark, Norway, USA and UK (in the form of non-milk extrinsic
sugars - NMES). Comparing with previous surveys conducted in those
countries, a decrease in the percentage of energy achieved from added
sugar intake was reported at all age groups, except in Danish adults,
whom consumption was stable (24). Data from the National Health and
Nutrition Examination Survey (NHANES), in the USA, showed that the
percentage of daily energy from added sugars has also declined among
adults from 18% in 1999-2000, to 15% in 2007-2008 to 13% in 20072010 (25), even though intakes were still above the recommended
values for the American population.
Within the European framework, Azaïs-Braesco et al. (7) underlined
the large difference of added sugar/NMES contribution to TEI between
children and adults. In adults, added sugar (or NMES in UK) contribution
ranged between 7.3% TEI in Norway to 11.4% TEI in UK, while in children
ranged from 11.0% TEI in Denmark to the highest contribution around
17% TEI in The Netherlands. In a nationally representative sample of the
Dutch (28) and Spanish (30) population, differences in free sugar intake
(%TEI) were observed with age. Dutch boys and girls with 7 to 13 years
showed the highest contribution (approximately 20% TEI) and Spanish
adolescents showed a higher contribution of free sugars (boys: 9.6%
TEI and girls: 10.8% TEI) than adults (7.1% TEI) and elderly (5.1% TEI).
Additionally, in Australia (31), adolescents with 14-18 years showed the
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highest contribution of free sugars (around 15% to TEI).
Since WHO reinforced the importance of reducing free sugar intake and
updated a previous guideline, advising to a more restrictive cut-off of
daily energy intake from free sugars (<5% TEI) (3), two studies have been
recently published (26, 27). In comparison to the WHO recommendation
of a free sugar intake contribution <10% TEI, 41% of French adults
showed excessive free sugars intake (26). Also, individuals with excessive
free sugar consumption were 10 years younger than individuals who
showed acceptable free sugar intake, showing age-related trends in
sugar consumption. Moreover, in New Zealand (28), 73% of younger
adults aged 15-30 years and 49% of individuals with older ages (aged
over 71 years) did meet the recommendation.
Estimated Intakes of Added and Free Sugar Across in Portugal
In the National Food, Nutrition and Physical Activity Survey (IAN-AF
2015-2016) of the Portuguese General Population, the mean intake of
total sugar was 84 g/day, contributing to 18.5% of the total energy intake
(TEI) and the highest contribution was found among children (24.9%
TEI) and adolescents (20.2% TEI). In relation to free sugars intake, mean
intake in the population was 35 g/day contributing to 7.5% TEI. Similarly,
children and adolescents showed the highest contribution to TEI (9.6%
and 10.5%, respectively).
In Portugal, almost 25% of the total population (including children) showed
an intake of free sugar above 10% TEI. Children (40.7%) and adolescents
(48.7%) had the highest prevalence of inadequate intake of free sugar (29).
Main Food Sources of Added and Free Sugar Across Literature
A recent review of added and free sugars intake in the European population
(7) evaluated food groups which most contributed to the daily intake of added
sugar in adults and children. Both in children and adults, the main food
sources of added sugar were provided by the food group sweet products
(chocolates, cakes/cookies, sugar/honey/jam/syrups, confectionery, icecream) accounting with 45%-50% to TEI in children and 47%-61% to
TEI in adults. Within adults from The Netherlands, France and UK, sugar/
honey/jam/syrups had higher contributions, followed by cakes/cookies.
Dairy products, mainly yoghurts, also showed a considerable contribution
(16 to 18%), particularly in French children. Beverages (fruit/vegetable
juices and soft drinks) were the second main food source of added sugar,
excepting for French adult women. In children, soft drinks were the major
contributor, especially in the Netherlands (girls 26% to TEI and boys 30%
to TEI). More recently, Spain and The Netherlands published two studies
considering sources of added sugar and free sugar in their population, by
age category and sex. The main food sources of free sugars were similar
to the main food sources of added sugars. Spanish adolescents (13-17
years) and adults (18-64 years) also showed considerable contributions
from soft drinks: 30% TEI and 26% TEI, respectively. In contrast, the elderly
had higher contributions from table sugar (25% to TEI) (30). In the Dutch
population, soft drinks lead the top sources of free sugar across all ages,
in addition to fruit/vegetable juices (27).
Apart from Europe, in Australia, SSB provided the highest contribution of
added sugar, followed by cakes/biscuits/pastries and sugar/sweet spreads,
both in children (2-18 years) and adults (over 19 years) (31). Similarly, in
USA, the primary source of added sugar in the population was beverages.
Nevertheless, differences were found regarding the type of beverages
across age groups. Among children from 2 to 8 years, fruit juice based and
fruit beverages were the main contributors, while in adolescents (9-18 years)
and adults (over 19 years) were soft drinks (such as sodas, colas) (32).
Main Food Sources of Added and Free Sugar in Portugal
Among the Portuguese population, the main food source of free sugar
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was table sugar (21.4%), followed by sweets (16.7%), soft drinks
(11.9%), cakes (10.4%) and yoghurts/other fermented milk (10.2%).
In children under 5 years, the main source of added and free sugars
were yoghurts, infant cereals and formulas, sweets and cookies. In
children over 5 years and adolescents, the main source of added and
free sugar were sweets, soft drinks yoghurts and breakfast cereals.
Table sugar was the major source among adults/elderly (29, 33).

Desafios e Estratégias 2018. Lisbon: Directorate General Health; 2018.
12. World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Carbohydrates in human nutrition. Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation. FAO
Food Nutr Pap. Rome, Italy.: Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation; 1998. p. 1-140.
13. Cummings JH, Stephen AM. Carbohydrate terminology and classification. European
Journal Of Clinical Nutrition. 2007;61:S5.
14. Englyst KN, Liu S, Englyst HN. Nutritional characterization and measurement of
dietary carbohydrates. European Journal Of Clinical Nutrition. 2007;61:S19.

CRITICAL ANALYSIS

The majority of studies reported total sugar instead of added or free sugars.
Moreover, a small number of them described the main food sources by
different age-groups and using national representative samples. In most of
the countries, the main food sources contributing to both added and free
sugars intake were processed foods and the age-groups with the highest
intake were children and adolescents. This highlights the need for the
development of Public Health strategies, targeting the main contributors
of added and free sugar intake considering age, and actions that lead
individuals to modify their food intake/choices. Therefore, it becomes
essential to ascertain the groups of the population at risk, the prevalence
of inadequate intake and the main food sources by age.
Moreover, the lack of use of a standardized methodology to estimate
added sugar content in food prevents proper comparison across
countries and adequate assessment of dietary intake in the population.
For this reason, it is crucial to adopt a systematic methodology to
estimate added sugar content in foods at the population level.

15. European Food Safety Authority. Protocol for scientific opinion on sugars. EFSA
Journal (draft).
16. European Food Safety Authority. Review of labelling reference intake values Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request
from the Commission related to the review of labelling reference intake values for
selected nutritional elements. EFSA Journal. 2009;7(5):1008:1-14.
17. Department of Health. Dietary Sugars and Human Disease. London: Her Majesty’s
Stationery Office; 1989.
18. Newens KJ, Walton J. A review of sugar consumption from nationally representative
dietary surveys across the world. Journal of Human Nutrition and Dietetics.
2016;29(2):225-40.
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methods used to estimate non-milk extrinsic sugars. Journal of Human Nutrition and
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21. Roodenburg AJC, Popkin BM, Seidell JC. Development of international criteria

CONCLUSIONS

The lack of a systematic methodology to estimate added and free sugar
intake at population level inhibits proper comparisons across studies. Thus,
we reinforce the need to harmonize methodologies of added and free sugars
assessment in epidemiological studies. Data from national dietary surveys in
some countries, including Portugal, reported that children and adolescents
had the highest intake of added and free sugar, mainly from processed
foods, thus showing the lowest adherence to recommended values. Even
though Portugal has been implementing strategies to promote healthier
dietary habits, more information from dietary surveys repeated over time is
needed, in order to evaluate the effectiveness of the implemented policies.
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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:

NORMAS

DE PUBLICAÇÃO

A Acta Portuguesa de Nutrição é uma revista de índole científica e profissional, propriedade
da Associação Portuguesa de Nutrição, que tem o propósito de divulgar trabalhos de
investigação ou de revisão na área das Ciências da Nutrição para além de artigos de
carácter profissional, relacionados com a prática profissional do Nutricionista. Esta Revista
dá continuidade ao trabalho iniciado pela Revista Nutrícias, lançada em 2001.
Tem periodicidade trimestral, com uma edição em papel (abril-junho) e as restantes em
formato exclusivamente digital e disponibilizadas no website da revista. É distribuída
gratuitamente junto dos associados da Associação Portuguesa de Nutrição, instituições da
área da saúde e nutrição e empresas agroalimentares.
São aceites para publicação os artigos que respeitem os seguintes critérios:
- Apresentação de um estudo científico atual e original ou uma revisão bibliográfica de um
tema ligado à alimentação e nutrição; apresentação de um caso clínico; ou um artigo de
carácter profissional com a descrição e discussão de assuntos relevantes para a atividade
profissional do Nutricionista.
- Artigos escritos em Português (com o Acordo Ortográfico de 1990) ou Inglês.
Os artigos devem ser submetidos para publicação diretamente no site:
www.actaportuguesadenutricao.pt.
REDAÇÃO DO ARTIGO
Serão seguidas diferentes normas de publicação de acordo com o tipo de artigo:
1. Artigos originais
2. Artigos de revisão
3. Casos clínicos
4. Artigos de carácter profissional
1. ARTIGOS ORIGINAIS
O número de páginas do artigo (incluindo o texto, referências bibliográficas e as figuras, gráficos e tabelas) não deve ultrapassar as 10 páginas e deve ser escrito em letra Arial, tamanho
12, espaçamento entre linhas 1,5, margens normais e com indicação de número de linha na
margem lateral.
O artigo de investigação original deve apresentar-se estruturado pela seguinte ordem:
1.º Título; 2.º Resumo; 3.º Palavras-Chave; 4.º Introdução; 5.º Objetivo(s); 6.º Metodologia;
7.º Resultados; 8.º Discussão dos resultados; 9.º Conclusões; 10.º Agradecimentos (facultativo);
11.º Referências Bibliográficas; 12.º Figuras, gráficos, tabelas e respetivas legendas.
1.º Título
O título do artigo deve ser o mais sucinto e explícito possível, não ultrapassando as 15 palavras.
Não deve incluir abreviaturas. Deve ser apresentado em Português e em Inglês.
2.º Resumo
O resumo poderá ter até 300 palavras, devendo ser estruturado em Introdução, Objetivos,
Métodos, Resultados e Conclusões. Deve ser apresentado em Português e em Inglês.
3.º Palavras-Chave
Indicar uma lista por ordem alfabética com um máximo de seis palavras-chave do artigo. Deve
ser apresentada em Português e em Inglês.
4.º Introdução
A introdução deve incluir de forma clara os conhecimentos anteriores sobre o tópico a abordar
e a fundamentação do estudo.
As abreviaturas devem ser indicadas entre parêntesis no texto pela primeira vez em que foram
utilizadas.
As unidades de medida devem estar de acordo com as normas internacionais.
As referências bibliográficas devem ser colocadas ao longo do texto em numeração árabe,
entre parêntesis curvos.
5.º Objetivo(s)
Devem ser claros e sucintos, devendo ser respondidos no restante texto.
6.º Metodologia
Deve ser explícita e explicativa de todas as técnicas, práticas e métodos utilizados, devendo
fazer-se igualmente referência aos materiais, pessoas ou animais utilizados e qual a referência
temporal em que se realizou o estudo/pesquisa e a análise estatística nos casos em que se
aplique. Os métodos utilizados devem ser acompanhados das referências bibliográficas correspondentes.
Quando se reportarem investigações com humanos, é necessário indicar o uso do Consentimento Informado e a aprovação do projeto de investigação por uma Comissão de Ética. Os
autores também devem indicar que os procedimentos experimentais estiveram de acordo com
a Declaração de Helsínquia.No reporte de experiências com animais, é necessário indicar os
cuidados utilizados para o tratamento dos mesmos.
7.º Resultados
Os resultados devem ser apresentados de forma clara e didática para uma fácil perceção. Deve
fazer-se referência às figuras, gráficos e tabelas, indicando o respetivo nome e número árabe e
entre parêntesis. Ex.: (Figura 1). Não deverá ser excedido um limite de 6 representações no total
de figuras, gráficos e tabelas.
8.º Discussão dos resultados
Pretende-se apresentar uma discussão dos resultados obtidos, comparando-os com
estudos anteriores e respetivas referências bibliográficas, indicadas ao longo do texto através
de número árabe entre parêntesis. A discussão deve ainda incluir as principais limitações e
vantagens do estudo e as suas implicações.
9.º Conclusões
De uma forma breve e elucidativa devem ser apresentadas as principais conclusões do estudo.
Devem evitar-se afirmações e conclusões não baseadas nos resultados obtidos.
10.º Agradecimentos
A redação de agradecimentos é facultativa.
Se houver situações de conflito de interesses devem ser referenciados nesta secção.
11.º Referências Bibliográficas
Devem ser numeradas por ordem de citação ou seja à ordem de entrada no texto, colocando-se
o número árabe entre parêntesis curvos.
A indicação das referências bibliográficas no final do artigo deve ser apresentada segundo o
estilo Vancouver.
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Devem citar-se apenas artigos publicados (incluindo os aceites para publicação “in press”) e
deve evitar-se a citação de resumos ou comunicações pessoais.
Devem rever-se cuidadosamente as referências antes de enviar o manuscrito.
12.º Figuras, gráficos, tabelas e respetivas legendas
Ao longo do artigo a referência a figuras, gráficos e tabelas deve estar bem percetível, devendo
ser colocada em número árabe entre parêntesis.
Estas representações devem ser colocadas no final do documento, a seguir às referências
bibliográficas do artigo, em páginas separadas, e a ordem pela qual deverão ser inseridos terá
que ser a mesma pela qual são referenciados ao longo do artigo.
As legendas deverão aparecer por cima das figuras, gráficos ou tabelas, referenciando-se com
numeração árabe (ex.: Figura 1). Devem ser o mais explícitos possível, de forma a permitir uma
fácil interpretação do que estiver representado. No rodapé da representação deve ser colocada
a chave para cada símbolo ou sigla usados na mesma.
O tipo de letra a usar nestas representações e legendas deverá ser Arial, de tamanho não
inferior a 8.
2. ARTIGOS DE REVISÃO
O número de páginas do artigo (incluindo o texto, referências bibliográficas e as figuras, gráficos
e tabelas e excluindo a página de título) não deve ultrapassar as 12 páginas e deve ser escrito
em letra Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens normais e com indicação de
número de linha na margem lateral.
Caso o artigo seja uma revisão sistemática deve seguir as normas enunciadas anteriormente
para os artigos originais. Caso tenha um carácter não sistemático deve ser estruturado de
acordo com a seguinte ordem:
1.º Título; 2.º Resumo; 3.º Palavras-Chave; 4.º Texto principal; 5.º Análise crítica; 6.º Conclusões;
7.º Agradecimentos (facultativo); 8.º Referências Bibliográficas; 9.º Figuras, gráficos, tabelas e
respetivas legendas.
Os pontos comuns com as orientações referidas anteriormente para os artigos originais
deverão seguir as mesmas indicações.
4.º Texto principal
Deverá preferencialmente incluir subtítulos para melhor perceção dos vários aspetos do tema
abordado.
5.º Análise crítica
Deverá incluir a visão crítica do(s) autor(es) sobre os vários aspetos abordados.
3. CASOS CLÍNICOS
O número de páginas do artigo (incluindo o texto, referências bibliográficas e as figuras, gráficos
e tabelas e excluindo a página de título) não deve ultrapassar as 8 páginas e deve ser escrito
em letra Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens normais e com indicação de
número de linha na margem lateral.
Considera-se um caso clínico um artigo que descreva de forma pormenorizada e fundamentada
um caso cuja publicação se justifique tendo em conta a sua complexidade, diagnóstico,
raridade, evolução ou tipo de tratamento diferenciado.
Estes artigos devem ser estruturados pela seguinte ordem:
1.º Título; 2.º Resumo; 3.º Palavras-Chave; 4.º Introdução; 5.º Descrição do Caso Clínico;
6.º Análise crítica; 7.º Conclusões; 8.º Agradecimentos (facultativo); 9.º Referências Bibliográficas;
10.º Figuras, gráficos, tabelas e respetivas legendas.
Os pontos comuns com as orientações referidas anteriormente para os artigos originais
deverão seguir as mesmas indicações.
5.º Descrição do Caso Clínico;
Deve ser explícita e explicativa de todos os aspetos que caracterizem o caso clínico, baseado
em casos reais, mas sem referência direta ao indivíduo apresentado. Apenas deverão ser indicados dados meramente exemplificativos ou vagos (ex.: indivíduo A).
4. ARTIGOS DE CARÁCTER PROFISSIONAL
O número de páginas do artigo (incluindo o texto, referências bibliográficas e as figuras, gráficos
e tabelas e excluindo a página de título) não deve ultrapassar as 8 páginas e deve ser escrito
em letra Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens normais e com indicação de
número de linha na margem lateral.
Nesta categoria inserem-se os artigos que visem uma abordagem ou opinião sobre um determinado tema, técnica, metodologia ou atividade realizada no âmbito da prática profissional do
Nutricionista.
Estes artigos devem ser estruturados pela seguinte ordem:
1.º Título; 2.º Resumo; 3.º Palavras-Chave; 4.º Texto principal; 5.º Análise crítica; 6.º Conclusões;
7.º Agradecimentos (facultativo); 8.º Referências Bibliográficas; 9.º Figuras, gráficos, tabelas e
respetivas legendas.
As orientações destes pontos foram referidas anteriormente nos pontos 1 e 2.
TRATAMENTO EDITORIAL
Aquando da receção todos os artigos serão numerados, sendo o dito número comunicado aos
autores e passando o mesmo a identificar o artigo na comunicação entre os autores e a revista.
Os textos, devidamente anonimizados, serão então apreciados pelo Conselho Editorial e pelo
Conselho Científico da revista, bem como por dois elementos de um grupo de Revisores indigitados pelos ditos Conselhos.
Na sequência da citada arbitragem, os textos poderão ser aceites sem alterações, rejeitados
ou aceites mediante correções, propostas aos autores. Neste último caso, é feito o envio
das alterações propostas aos autores para que as efetuem dentro de um prazo estipulado. A
rejeição de um artigo será baseada em dois pareceres negativos emitidos por dois revisores
independentes. Caso surja um parecer negativo e um parecer positivo, a decisão da sua
publicação ou a rejeição do artigo será assumida pelo Editor da revista. Uma vez aceite o artigo
para publicação, a revisão das provas da revista deverá ser feita num máximo de três dias úteis,
onde apenas é possível fazer correções de erros ortográficos.
No texto do artigo constarão as indicações relativas à data de submissão e à data de aprovação
para publicação do artigo.
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