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Resumo 

 

O presente estudo tem por objectivo avaliar se a percepção do peso pelos 

adolescentes portugueses, tem influência no seu comportamento 

alimentar. A amostra foi constituída por 326 estudantes, 122 do género 

masculino e 204 do feminino, do ensino secundário, da Escola Secundária 

com 3º Ciclo de Fafe, com idade compreendida entre os 15 e os 20 anos. 

Neste estudo foram aplicados dois questionários, o teste de atitudes 

alimentares resumido (EAT-26), que serviu para avaliar o comportamento 

alimentar e o questionário semi-quantitativo de frequência alimentar, 

visando a caracterização da frequência e do consumo alimentar dos 

adolescentes em estudo durante 12 meses. O tratamento dos dados foi 

efectuado por tratamento por frequência de resposta e respectiva 

percentagem no “Microsoft Office Excel 2007”, expressos em valores 

absolutos ou aproximados à milésima sob a forma de tabelas e gráficos. 

Os resultados mostram que 67,2% dos adolescentes do género masculino 

e 81,01% do feminino fazem uma distorção da sua aparência, ou seja, 

apesar de terem um índice de massa corporal dentro dos valores 

normais, consideram-se gordos e têm uma forte probabilidade de 

desenvolverem distúrbios alimentares. Contudo, a alimentação efectuada 

pelos elementos da amostra é desequilibrada e muito calórica, 3514 Kcal 

são ingeridas diariamente pelo género masculino e 2767,3 Kcal pelo 

feminino. Os dados demonstraram que os elementos do género feminino 

da amostra consomem um excesso de hidratos de carbono, segundo a 

composição nutricional da dieta proposta pela ATPIII (2001). Resultados 

idênticos foram observados com as proteínas e os lípidos em ambos os 

géneros, sendo os valores calóricos totais correspondentes para as 

proteínas do género masculino de 18,6% e do feminino 22,2%; quanto 

aos lípidos foi de 37,3 e 43,8%, respectivamente. No âmbito dos lípidos, 

o consumo de ácidos gordos monoinsaturados e polinsaturados, estava 

dentro dos parâmetros propostos. O mesmo não aconteceu com os 

ácidos gordos saturados, cujo valor ultrapassou os 7% do valor calórico 

total (12% nos rapazes e 13,9% nas raparigas). Conjugado com estes 

factores associa-se a inactividade física, onde somente 17,6% da 

amostra praticava actividade física regular. O presente estudo confirma a 

importância da necessidade de implementar programas de educação 

alimentar e de promoção da actividade física direccionados para 

adolescentes, como instrumento de prevenção de danos para a saúde. 

 

Palavras-chave: comportamento alimentar; atitude alimentar; 

adolescentes. 



 

__________________________________________________________ 

VI 

 

 

Abstract 

 

The purpose of the following study is to evaluate if the weight perception 

of Portuguese students has an influence in their eating behavior. The 

sample was made of 326 students of the Escola Secundária com 3º ciclo 

in Fafe, being 122 male and 204 female, with ages ranging from 15 to 20 

years old. 

In this study, students were given 2 questionnaires: the eating attitudes 

test (EAT-26) , with the purpose of evaluating their eating behavior, and 

a Semi-quantitative Food Frequency Questionnaire (QSFA), used to 

examine the eating frequency and consumption of the students over a 

period of 12 months. 

The data was treated by response frequency treatment and respective 

percentage, displayed in graphics and tables, using “Microsoft Excel 

2007”. The results are presented in absolute values or approximated to 

the thousandth part. 

Results show that both 67.2% of male and 81.01% of female students 

have a distorted view of their appearance, considering themselves 

overweight even though their IMC is in normal range, having a strong 

possibility of developing eating disorders. 

However, their eating habits are unbalanced and very high in calories, 

3514Kcal ingested by male and 2767.3 Kcal by female individuals, 

respectively. 

The data has shown that the female elements of the sample consume an 

excess in carbon hydrates, according to the nutritional composition of the 

diet proposed by the ATPIII in 2001. 

Identical results were obtained with proteins and lipids in both genders, 

with the total caloric values for the proteins being 18.6% in male subjects 

and 22.2% in female subjects, and for the lipids being 37.3% for the 

male gender and 43.8% for the female. Concerning lipids, the 

monounsaturated and polyunsaturated fatty acid consumption was in the 

proposed range. The same does not happen with the saturated fatty 

acids, whose values were over 7% of the total caloric value (12% in 

males and 13.9% in females). To these factors we add physical inactivity, 

were only 17.6% of the students in the sample were physically active on 

a regular basis. 

This study confirms the need to implement eating education programs 

and to promote physical activity in teenagers, as a tool to prevent health 

damage. 

 

Key-words: eating behavior, eating attitude, teenagers. 
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11--  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

GGEERRAALL  
 

 

1.1- Contextualização do tema no ensino 

 

O tema escolhido para objecto de estudo na presente dissertação 

de segundo Ciclo em Ciências do Desporto, Actividades de 

Academia e Prescrição do Exercício da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD) enquadra-se no programa de 

Educação Física do Ensino Secundário, designadamente do 10º, 

11º e 12º ano. 

A concepção de educação física seguida no mencionado plano 

curricular centra-se no valor educativo da actividade física, 

pedagogicamente orientada para o desenvolvimento multilateral e 

harmonioso do aluno. De igual forma, concentra-se na apropriação 

das habilidades e conhecimentos, na elevação das capacidades do 

aluno e na formação das aptidões, atitudes e valores, 

proporcionadas pela exploração das suas possibilidades de 

actividade física saudável, gratificante e culturalmente significativa. 

Os objectivos da educação física no ensino secundário baseiam-se 

numa concepção dos alunos definida por quatro princípios 

fundamentais. Entre estes, destaca-se garantia de actividade física 

correctamente motivada, qualitativamente adequada e em 

quantidade suficiente, indicada pelo tempo de prática nas situações 

de aprendizagem, isto é, no treino e descoberta das possibilidades 
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de aperfeiçoamento pessoal e dos companheiros, e numa 

perspectiva de educação para a saúde. 

Na verdade, na actualidade a Educação para a Saúde é uma área 

de estudo com grande relevância, à qual o sistema educativo 

português dedica particular atenção, expressa na Constituição da 

República Portuguesa e na Lei de Bases do Sistema Educativo. 

Adicionalmente, a própria Organização Mundial de Saúde (OMS) no 

quadro da política das Nações Unidas passou a considerar a saúde 

como um dos direitos fundamentais do ser humano. 

Uma das dez competências gerais estabelecidas na reorganização 

curricular do ensino básico considera relacionar harmoniosamente 

o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal 

promotora da saúde e da qualidade de vida. De igual modo, o 

programa do ensino secundário visa o reforço do gosto pela prática 

regular das actividades físicas e o aprofundamento da 

compreensão da sua importância como factor de saúde ao longo da 

vida. 

No quadro da aprendizagem dos processos de desenvolvimento e 

manutenção da condição física o programa do ensino secundário 

determina que o aluno deve relacionar a aptidão física e saúde e 

identificar os factores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a 

composição corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, a 

afectividade e a qualidade do meio ambiente. 

É neste contexto que o tema escolhido para a presente dissertação 

pode contribuir para o desenvolvimento de competências adicionais 

do aluno, bem como promover a participação na discussão sobre a 
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importância de procurar soluções individuais e colectivas que se 

traduzam num aumento da qualidade de vida. 

 

1.2 - Objectivos do estudo 

 

Os determinantes comportamentais da saúde, entre os quais a 

alimentação, têm sido alvo de rápidas mudanças, como resultado 

da globalização e urbanização que se tem verificado nas últimas 

décadas, nas sociedades com economias de mercado estabelecidas. 

Independentemente de outros factores de risco, a adopção de 

padrões alimentares desequilibrados, conducentes a situações de 

inadequação nutricional, tem assumido um importante impacto na 

morbilidade e mortalidade das populações. 

A OMS considera que a saúde é um estado de bem-estar físico. Por 

outro lado as orientações da disciplina de educação física integram 

sugestões para que tal possa ocorrer, preconizando a melhoria da 

qualidade de vida, da saúde e do bem-estar, sendo crucial 

impulsionar o gosto pela prática regular das actividades físicas e o 

aprofundamento da compreensão da sua importância como factor 

de saúde. 

Neste contexto, a Escola pode assumir um papel determinante na 

promoção da saúde. Esta missão assume uma posição relevante 

numa época em que a obesidade tem aumentado 

significativamente, em particular, nos jovens e crianças. 

É consensual que a actividade física potencia uma melhor adesão a 

comportamentos alimentares mais saudáveis, sendo uma dieta 

saudável acompanhada de actividade física regular factores 
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determinantes na promoção para a saúde, ao nível do controlo do 

peso e prevenção da obesidade. 

Pelos motivos expostos, o presente trabalho teve como objectivo 

central avaliar os hábitos alimentares de uma população jovem. 

Neste quadro geral de expectativas e apreensões, considera-se que 

os objectivos da educação no campo nutrição articulada com outras 

questões devem ser equacionados na perspectiva da educação 

científica da sociedade, em particular, dos mais jovens. Deste 

modo, é prioritário que os jovens se preparem para responder 

criticamente a estes novos desafios e, de forma complementar, 

incentivar a sua participação no processo de tomada de decisão. 

 

1.3 - Importância do estudo 

 

Na actualidade, é consensual que a alimentação insuficiente, 

excessiva ou desequilibrada é um dos principais problemas de 

saúde a nível mundial. Desde logo, condiciona o desenvolvimento 

físico do Homem e influencia o seu desenvolvimento intelectual. 

O estudo da alimentação e dos hábitos alimentares representam 

um contributo para a melhoria de estilos de vida saudável, visando 

a educação para a saúde. Nesta perspectiva, a educação alimentar 

assume importância crescente nos diferentes níveis etários, em 

especial, em crianças e adolescentes. 

A Escola pode ter um papel central no combate à tendência 

crescente de uma alimentação desequilibrada, a qual em diversos 

casos conduz a graves problemas como a obesidade. No entanto, é 

crucial conhecer os hábitos alimentares, para que a Escola e os 
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actores educativos possam ter uma influência mais directa neste 

domínio. 

Em síntese, é consensual que a actividade física associada a uma 

alimentação saudável previne a obesidade. A prática de actividade 

física e o controlo da alimentação estão intimamente relacionados. 

É neste contexto que tem vindo a ser defendida a necessidade de 

introduzir práticas correctas do ponto de vista alimentar, para a 

qual a Escola deve ter um papel crucial na definição de uma 

Cultura de Responsabilidade. 

 

1.4 - Limitações do estudo 

 

As investigações científicas encerram algumas limitações, uma 

questão à qual o presente estudo não representa uma excepção. A 

limitação mais relevante decorre do período de tempo oficial 

atribuído à realização de uma dissertação de segundo ciclo. Trata-

se de um aspecto que interfere com toda a investigação e potencia 

as limitações subjacentes. 

Por outro lado, a aplicação do questionário deveria ser efectuada 

em diferentes épocas, uma situação que não se coaduna com uma 

dissertação condicionada no tempo. No entanto, permite obter 

informação que poderá constituir uma primeira aproximação para 

estudos posteriores. 

Assim e dado que se trata de uma prática que importa alargar a 

toda a sociedade, o recurso a uma amostra de estudantes mais 

ampla permitiria estabelecer uma discussão mais alargada. 

Contudo, a limitação do tempo disponível para a elaboração deste 

estudo restringiu esta possibilidade. 
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1.5 - Organização do estudo 

 

A presente dissertação de mestrado foi estruturada em cinco 

capítulos distintos: No capítulo I efectua-se um enquadramento 

que visa contextualizar a investigação efectuada no curso de 

segundo ciclo em que se insere. De igual modo, referem-se os 

objectivos definidos com a investigação, a par das principais 

limitações que encerra. 

O segundo capítulo integra uma breve revisão bibliográfica que 

incide nos principais aspectos que enquadram o tema escolhido. 

Assim, efectuou-se uma revisão científica ao nível dos conceitos 

relacionados com a Educação Alimentar e o tema central da 

dissertação. 

No capítulo III efectuou-se uma caracterização da amostra que foi 

alvo do presente estudo, a par do instrumento utilizado para a 

recolha de dados e a metodologia seguida. Adicionalmente, 

descreve-se o modo como foi validado o questionário e se procedeu 

à recolha da informação. 

No capítulo IV apresenta-se uma síntese sobre a informação 

recolhida durante a investigação, procedendo-se à sua análise e 

discussão. Por último, apresentam-se as principais conclusões 

obtidas na presente investigação, as quais se consideram válidas 

apenas para a amostra do presente estudo. 
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22--  RREEVVIISSÃÃOO 

BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAA  
 

 

2.1 - Considerações iniciais 

 

Ao longo do tempo o conceito de corpo saudável ou bonito tem 

sofrido transformações. Até ao início do século XX, a mulher era 

desejada quando tinha umas formas mais redondas, pois era 

sinónimo de força e saúde para os tempos difíceis (Andrade e Bosi, 

2003; INAD, 2004; Almeida et al., 2005). No decorrer do século 

XX, principalmente a partir de 1960, o ideal de corpo perfeito foi 

modificado, iniciando-se assim a busca pelo corpo magro, atlético e 

pelas formas definidas (Andrade e Bosi, 2003; Oliveira et al., 2003; 

Almeida et al., 2005; Ferriani et al., 2005). 

O culto do corpo está directamente associado à imagem de poder, 

beleza e mobilidade social, registando-se um aumento de 

insatisfação das pessoas com a própria aparência. Contudo, ao 

longo das últimas décadas o crescente processo de mecanização e 

automação influenciou de forma significativa o estilo de vida, 

causando uma diminuição dos níveis de actividade física e a 

modificação dos hábitos alimentares (INAD, 2004; Mendonça e 

Anjos, 2004; Schwartz e Brownell, 2004). Este fenómeno está 

directamente relacionado com as mudanças económicas, 

ambientais, demográficas e sociais (Anjos et al., 2008), sendo a 

prática educativa um meio importante de promoção da saúde. 
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2.2 - Actividade física, nutrição e saúde 

 

A adolescência constitui um período do desenvolvimento 

sociocultural durante o qual os jovens desenvolvem a sua 

identidade. Pode ser um período de considerável risco para a 

saúde, mas também favorável ao desenvolvimento de intervenções 

significativas para a sua educação (Gilberg, 1991; Subratty et al., 

2001; Story et al., 2002). Por sua vez, a escola é o local, por 

excelência, onde essas intervenções poderão ter lugar (Carvalho, 

2002). 

O conceito de vida saudável ainda não é consensual entre os 

investigadores da área. Os estudos mais clássicos preocupam-se 

com o consumo de álcool, tabaco, hábitos alimentares e de 

actividade física, enquanto outros incidem no consumo de drogas e 

medicamentos, acidentes e comportamentos de risco, higiene oral, 

frequência de realização de exames médicos, actividades 

desenvolvidas nos tempos livres, comportamento sexual ou 

cuidados com a aparência e higiene (Pastor et al., 1998). 

No entanto, é inequívoco que a prática de actividade física regular 

e uma alimentação equilibrada, têm um papel preponderante na 

promoção de um estilo de vida saudável (Balaguer e Castilo, 

2002), sendo cada vez mais forte a convicção, tanto por parte da 

população em geral como da comunidade científica, das vantagens 

físicas, psicológicas e sociais que lhes estão associadas em todas as 

idades (Dias et al., 2008). 

A promoção de hábitos de prática regular de actividade física deve 

ser um dos principais objectivos das políticas de educação para a 

saúde. Entende-se por actividade física qualquer movimento 

corporal produzido pelo músculo-esquelético que resulta num 
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aumento de dispêndio energético (Caspersen et al., 1985), tendo 

benefícios psicossociais, casos da diminuição do stress e 

sintomatologia depressiva, aumento da sensação de bem-estar, 

autoconfiança e satisfação pessoal (Dunn et al., 2001; Monteiro et 

al., 2003; Berger et al., 2006). De igual modo, tem benefícios 

físicos, nomeadamente a diminuição do risco de doenças 

cardiovasculares e de osteoporose, prevenção da hipertensão, 

obesidade e diabetes do tipo II, fortalecimento do músculo 

esquelético e manutenção da independência funcional (Erlichman 

et al., 2002; Hallal et al., 2006; Berger et al., 2006). Apesar da 

importância da actividade física na qualidade de vida, a maioria dos 

jovens não apresenta os níveis recomendados, registando-se um 

declínio mais acentuado no fim da adolescência (entre 15 e os 18 

anos) e o início da idade adulta, entre os 20 e os 25 anos 

(Stephens et al., 1985). 

Este declínio pode ser justificado pela existência de características 

pessoais e contextuais que influenciam a sua adopção, entre as 

quais se destacam as individuais: motivação, auto-eficácia, 

habilidades motoras e comportamentos de saúde; características 

ambientais: acesso ao trabalho, espaços de lazer, custos, 

disponibilidade temporal e suporte sociocultural; e características 

sócio-demográficas como o sexo, idade, escolaridade, ocupação e 

estado civil (Sherwwod e Jeffery, 2000; Elizandro-Armendoriz, 

2005; Camões, 2008), que constituem factores importantes na 

adopção e manutenção de uma prática de actividade física regular. 

Ainda no domínio da promoção da educação para a saúde é 

importante salientaras questões relacionadas com a nutrição, 

sendo reconhecido pela comunidade científica com impulsionadora 

no crescimento e desenvolvimento do ser humano (Story et al., 
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2002; Bartrina et al., 2004). Os hábitos alimentares adquiridos na 

adolescência têm importantes repercussões no estado de saúde 

dos indivíduos e no seu bem-estar físico e emocional (King, 1996), 

uma vez que adquiridos nesta fase da vida perduram no tempo, 

mantendo-se durante a vida adulta, influenciando o estado de 

saúde do indivíduo (Bartrina et al., 2004). Uma alimentação 

saudável desempenha um importante papel no desenvolvimento do 

adolescente, maximizando o seu estado de saúde, actividade e 

potencial cognitivo, podendo também contribuir para a diminuição 

de doenças crónicas aumentando, deste modo, a qualidade de vida 

do futuro adulto (Blade, 2001; Lytle, 2002; Candeias, 2003; 

Bartrina et al., 2004). 

Diversos adolescentes não conseguem adoptar hábitos alimentares 

regulares e consistentes, sendo que nesta fase da vida muitos 

iniciam comportamentos potencialmente prejudiciais ao estado de 

saúde, tais como o consumo de drogas, álcool, tabaco e também 

aquisição de hábitos alimentares inadequados (Subratty et al., 

2001; Cunha et al., 2006). De acordo com a World Health 

Organization (WHO, 1993), um dos mais sérios problemas que os 

jovens enfrentam é o consumo excessivo de certos tipos de 

alimentos menos saudáveis. 

Uma dieta equilibrada e uma actividade física habitual são factores 

importantes para fomentar e manter uma boa saúde (Rito e Breda, 

2006). Trata-se de um tema importante para a sociedade, tendo 

em Portugal sido criado o Plano Nacional de Saúde Português 

(2004-2010), integrado nas estratégias de promoção da saúde do 

programa comunitário, onde se desenvolvem vários eixos, sendo 

um deles o “Programa Nacional de Intervenção Integrada Sobre 

Determinantes da Saúde Relacionados com o Estilos de Vida”, que 
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enquadra uma perspectiva de abordagem dos problemas ligados 

com a nutrição e a actividade física e constitui um quadro de 

actuação racional e sensível aos diferentes níveis de intervenção 

primária, secundária e terciária. 

A adopção de comportamentos protectores de saúde na infância, 

adolescência e início da idade adulta podem determinar a qualidade 

da vida adulta e da velhice, assim como uma maior longevidade 

(ACSM, 1998; Buckworth, 2001). 

 

2.2.1 – Alimentação em Portugal 

 

O padrão alimentar de um país depende muito dos recursos 

naturais mas também do desenvolvimento tecnológico, 

sociocultural e da interacção que sofre com outras culturas. 

Os portugueses, do ponto de vista cultural, são verdadeiros 

omnívoros, enquanto povo predominantemente católico cristão que 

não proíbe o consumo de qualquer tipo de alimento. A dieta 

portuguesa depende apenas da sociedade, da região e de factores 

económicos. Em termos históricos, Portugal foi influenciado por 

diferentes culturas que contribuíram para a construção da sua 

identidade. Os hábitos alimentares, fazendo parte integrante da 

cultura de qualquer povo, também sofre essa influência, a nossa foi 

influenciada através das invasões Célticas, Romanas, Germânicas e 

Arábicas e pelos Descobrimentos. Mais recentemente, a melhoria 

dos transportes e do processo industrial dos alimentos definem 

aquilo que é hoje o padrão alimentar português. 

Apesar de Portugal ser geograficamente um país atlântico, 

culturalmente e historicamente o povo português encontra-se 

muito ligado a outros povos que habitam a Bacia Mediterrânica. 
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Além das influências externas, existem as características do 

terreno, do clima seco durante grandes períodos do ano e da fauna 

e flora. Com tão grandes áreas de identificação cultural com outros 

povos do mundo mediterrânico, não é de surpreender as 

semelhanças entre a alimentação tradicional de um português, um 

espanhol ou um grego. Convencionou-se chamar a este tipo de 

alimentação, comum a toda uma região, dieta mediterrânica. O 

padrão alimentar mediterrâneo é o reflexo de um equilíbrio com a 

natureza e as condições sociais, o que lhe confere um estatuto de 

produto cultural. 

O padrão alimentar mediterrânico caracteriza-se pelo elevado 

consumo de cereais, produtos hortícolas, leguminosas e frutas, o 

moderado consumo de peixe, ovos e lacticínios, a utilização do 

azeite como gordura de eleição, o consumo de água e vinho, bem 

como pelo reduzido consumo de carne. Nutricionalmente, este 

padrão alimentar pode caracterizar-se por um baixo consumo de 

gorduras saturadas, um moderado consumo de gorduras mono e 

polinsaturadas e um elevado consumo de hidratos de carbono 

complexos, fibras, vitaminas, minerais e numerosos antioxidantes 

protectores da saúde coronária. Este padrão alimentar assume um 

aspecto negativo, o excesso de sal, utilizado na conservação da 

maioria dos seus alimentos. 

Contudo, este padrão alimentar, à semelhança de outros, tem um 

carácter dinâmico, não sendo uma identidade estática. Os hábitos 

alimentares dos portugueses estão a afastar-se de uma dieta 

mediterrânica, devido ao aumento considerável do consumo de 

produtos de origem animal, casos do leite e derivados, carne e 

ovos, e a um decréscimo de produtos de origem vegetal nas 

refeições. 
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Na verdade, a cultura e a alimentação portuguesa aproxima-se 

cada vez mais do padrão universal do mundo desenvolvido, 

determinado por padrões anglo-saxónicos e baseado numa 

perspectiva de lucro e prazer. O que é “oferecido” é uma 

alimentação de conveniência, onde os alimentos são vistos numa 

perspectiva de interesse económico e não humano/ de saúde. A 

expressão que se aplica ao padrão alimentar actual é a de “rápida, 

bonito e barato”, ou seja, mais importante que a qualidade é a 

aparência, o preço e a rapidez com que temos acesso à 

alimentação. 

 

2.2.2 - Padrão alimentar e transtornos 

 

Os transtornos alimentares constituem desvios de comportamento 

dietético que conduzem a alterações excessivas do peso do 

indivíduo, como obesidade ou emagrecimento, levando a 

marcantes prejuízos psicológicos e biológicos e aumento da 

mortalidade (WHO, 1995; Silva e Pontieri, 2008; Silveira, 2009). 

Estes transtornos são apresentados como anorexia nervosa, 

bulimia nervosa, compulsão alimentar periódica e ortorexia. 

O modelo etiológico mais aceite, na actualidade, para explicar a 

génese e a manutenção dos transtornos alimentares é o modelo 

multifactorial que se baseia na hipótese de que vários factores 

biológicos, psicológicos e sócio culturais estejam envolvidos, 

interligando-se (Appolinário e Angélico, 2000). 
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2.2.2.1 - Anorexia nervosa 

 

A palavra anorexia tem origem no grego ann que significa sem e 

orexis que significa apetite, ou seja, inapetência. Entretanto, vários 

autores não concordam que na anorexia ocorra uma perda de 

apetite, pelo menos na fase inicial da doença (Cordás e Claudino, 

2002). A negação do apetite e o controlo obsessivo do corpo 

tornam o termo alemão “pubertaetsmagersucht”, isto é, “procura 

da magreza por adolescentes”, bem mais adequado (Fonseca e 

Rena, 2008). 

A anorexia nervosa caracteriza-se pela perda de peso intensa e um 

receio enorme de se ser obeso, provocando uma distorção da 

imagem corporal. A este facto, conjuga-se uma dieta rígida e uma 

grave restrição quantitativa e qualitativa dos alimentos, 

verificando-se a eliminação de alimentos ricos em calorias e a 

tendência para excluir outros, visando a procura desenfreada da 

magreza (Cordás, 2004). 

De acordo com o comportamento do indivíduo, a anorexia pode ser 

restritiva ou purgativa (Nunes et al., 1998). No tipo restritivo a 

pessoa faz dieta, jejuns e exercícios para perda de peso. No 

purgativo, a pessoa fica vários dias sem comer, não aguentando 

posteriormente a fome e come exageradamente, entrando em 

compulsão, provocando vómitos, usando laxantes, diuréticos e até 

medicamentos para emagrecer de forma irregular. 

Actualmente, a anorexia nervosa caracteriza-se com base no 

manual diagnóstico de transtornos mentais (DSM-IV-TR), da 

“American Psichiatric Association” e na classificação internacional 

de doenças (CID-10) (Nunes et al., 2006). A partir do DSM-IV-TR, 

os critérios diagnósticos são a recusa de manter um peso corporal 
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num nível igual ou acima do mínimo normal adequado à idade e à 

altura; medo intenso de se tornar gordo ou ganhar peso, mesmo 

quando o peso está abaixo do normal; perturbação no modo de 

vivenciar o peso ou a forma do corpo; amenorreia (ausência de 

pelo menos três ciclos menstruais consecutivos) e o tipo de 

anorexia pode ser restritivo. 

Pelo CID-10 os critérios diagnósticos são o peso corporal mantido 

pelo menos 15% abaixo do esperado; quando a perda de peso é 

auto-induzida por abstenção de alimentos que engordam, vómitos, 

e purgação auto-induzida, exercício excessivo, uso de diuréticos; 

distorção da imagem corporal e o paciente impõe-se um limiar de 

peso. 

As consequências da anorexia nervosa podem ser divididas em 

cardiovasculares, dermatológicas, digestivas e neuroendócrinas. A 

perda de peso excessiva, característica desta doença, leva as 

funções vitais do organismo ao seu limite, entrando em estado de 

bradicardia, hipotensão, diminuição das funções intestinais, 

hipoglicémia, anemia, hipotemia, osteoporose, depressão, atrofias 

cerebrais, leucopenia (diminuição dos leucócitos), entre outras 

complicações, levando assim à morte (Nunes et al., 1998). 

 

2.2.2.2 – Bulimia nervosa 

 

O termo bulimia nervosa foi dado por Russell (1979) e resulta da 

união dos termos gregos boul (boi) ou bou (grande quantidade) 

com lemos (fome), ou seja, uma fome muito intensa ou suficiente 

para devorar um boi (Cordás, 2004). 

A bulimia nervosa caracteriza-se por uma elevada ingestão de 

alimentos, de forma incontrolável e excessiva, num curto espaço 
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de tempo, ocorrendo a sensação de perda de controlo, os 

chamados episódios bulímicos, culpa e vergonha. A preocupação 

excessiva com o peso e a imagem corporal leva o indivíduo a 

métodos compensatórios inadequados para o controlo do peso 

como vómitos auto-induzidos, uso de medicamentos (diuréticos, 

inibidores de apetite, laxantes), dietas e exercícios físico (Sapoznik 

et al., 2005). 

A bulimia também é classificada com base no DSM-IV-TR e o CID-

10 (Nunes et al., 2006). Na DSM os critérios diagnósticos para a 

bulimia nervosa são: episódios recorrentes de compulsão periódica, 

como a ingestão num período limitado de tempo e um sentido de 

falta de controlo sobre o comportamento alimentar durante o 

episódio; comportamento compensatório inadequado e recorrente, 

como indução de vómito, uso de laxantes, diuréticos jejuns, 

edemas ou exercício físico excessivo. De acordo com o CID-10, os 

critérios diagnósticos são: uma preocupação persistente com o 

comer e um desejo irresistível pela comida; o paciente tenta 

neutralizar os efeitos de engordar por intermédio de vómitos auto-

induzidos, abuso de purgantes, períodos alternados de inanição, 

uso de drogas como anorexígenos; o paciente diante de um pavor 

mórbido de engordar coloca para si mesmo um limiar de peso 

nitidamente definido, abaixo do seu peso pré-morbido. 

As consequências da bulimia nervosa podem ser divididas em 

cardiovasculares, digestivas, neuroendócrinas, pulmonares e 

físicas. A bulimia nervosa pode provocar a morte, pois existe uma 

perda de potássio, irritações no esófago podendo mesmo originar 

cancro esofágico, irregularidades menstruais, desequilíbrio hídrico, 

úlceras, anemias, paragem cardíaca entre outras complicações 

(Nunes et al., 1998). 
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2.2.2.3 – Compulsão alimentar periódica 

 

A compulsão alimentar é um transtorno alimentar comum, em que 

um indivíduo consome regularmente uma grande quantidade de 

comida de uma só vez, ou “depenica” constantemente, mesmo 

quando não tem fome ou se sente fisicamente desconfortável por 

comer tanto. 

Ao contrário da bulimia nervosa, quem come compulsivamente não 

purga depois de comer em demasia, nem pratica com frequência 

exercício físico em excesso na tentativa de queimar calorias 

(Appolinário et al., 1998). No que se refere à gravidade da 

psicopatologia, a compulsão alimentar é o inicio mais precoce da 

obesidade, tornando-se passível de contrair uma grande variedade 

de doenças. 

 

2.2.2.4 – Ortorexia 

 

A ortorexia é um transtorno alimentar recentemente diagnosticado, 

que surge quando a pessoa se torna obsessiva quanto aos padrões 

daquilo que come. Ao contrário da anorexia e da bulimia nervosa, a 

pessoa permite-se comer, mas fica tão obcecada com o que come 

que todos os seus pensamentos ficam ocupados com a dieta. 

São permitidos apenas alimentos saudáveis e escrutinam o 

conteúdo nutricional de cada elemento que ingerem. Calorias, 

vitaminas e nutrientes tornam-se o ponto focal da comida e 

qualquer coisa que contenha o mínimo vestígio de que está na lista 

do “não é permitido” não é consumido. 

Embora todos possamos beneficiar ao adoptar esta atitude de 

forma mais habitual estes “mártires” levam a obsessão com 
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conteúdo dos seus alimentos ao extremo, e não se permite, em 

circunstância alguma, um desvio de seu programa de tipo de 

alimentos autorizados. 

Como consequência, os artoréxicos podem ficar seriamente 

afectados começando a isolar-se, as capacidades de desempenhar 

as tarefas diárias fica comprometida, assim como a concentração e 

a motivação. 

 

2.2.3 - Avaliação da composição corporal 

 

A avaliação da composição corporal permite a quantificação dos 

componentes estruturais do corpo (músculo, osso e gordura) 

(Rogol et al., 2002). 

Até ao início do século XX, a análise da composição corporal ainda 

era feita por meio de dissecação de cadáveres, considerada até 

hoje a única maneira directa de medir os principais componentes 

do corpo humano. Em 1940, Behnke iniciou estudos visando 

estabelecer métodos indirectos para determinar a composição 

corporal. Os trabalhos pioneiros de Behnke e Brozek obtiveram 

dois resultados ainda válidos: o estabelecimento da pesagem 

hidrostática como padrão-ouro para todos os outros métodos 

indirectos e o estabelecimento do modelo de dois componentes 

(massa gorda e massa magra) como base para estudos de 

composição corporal (Clarys et al., 1984). 

No modelo de dois componentes referência, a gordura corporal 

total é armazenada sob duas formas, gordura essencial e de 

reserva. A gordura essencial consiste na gordura existente no 

coração, pulmões, fígado, baço, rins, intestinos, músculos e nos 

tecidos ricos em lípidos do sistema nervoso central e da medula 
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óssea, ou seja, o funcionamento fisiológico normal necessita desta 

gordura. 

A gordura de reserva inclui principalmente a gordura existente no 

tecido adiposo. A gordura de reserva inclui os tecidos adiposos 

viscerais que protegem os vários órgãos internos no interior da 

cavidade torácica e abdominal contra possíveis traumatismos, 

assim como um volume ainda maior de tecido adiposo depositado 

por baixo da superfície da pele. 

A massa magra, é caracterizada por conter uma pequena 

percentagem de gordura essencial, localiza-se principalmente no 

sistema nervoso central, na medula óssea e nos órgãos internos. 

Subdivide-se em massa isenta de gordura que representa o peso 

corporal isento da gordura passível de ser extraída, massa isenta 

de gordura = peso corporal – peso da gordura. 

 

2.2.3.1 - Técnicas de análise da composição corporal 

 

Segundo Martin e Drinkwater (1991), as técnicas de análise da 

composição corporal podem ser divididas em três grupos: directas, 

indirectas e duplamente indirectas. O método directo, apesar de 

apresentar elevada precisão, tem utilidade limitada, pois a análise 

é realizada por dissecação física ou físico-química de cadáveres. 

 

2.2.3.1.1 - Técnicas indirectas de análise da composição 

corporal 

 

As técnicas indirectas realizadas em laboratórios são precisas e têm 

uma aplicação prática limitada e um elevado custo. Os principais 

métodos são a pesagem hidrostática, hidrometria, plestimografia e 
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absortometria radiológicas de dupla energia (DEXA). Existem 

outras técnicas indirectas de avaliação da composição corporal, 

porém só foram contempladas as mencionadas por serem as mais 

utilizadas em adolescentes (Avlonitou et al., 1997). 

 

2.2.3.1.1.1 - Pesagem hidrostática 

 

A pesagem hidrostática é considerada o padrão-ouro na análise da 

composição corporal, sendo a sua fidedignidade com a dissecação 

de cadáveres excelente (Wagner e Heyward., 1999). 

Esta técnica considera que o corpo é formado por dois 

componentes distintos: massa gorda e massa isenta de gordura 

(Lukaski, 1987). A massa gorda é constituída pelos lípidos 

extraíveis e a massa isenta de gordura inclui água, proteínas e 

componentes minerais (Cintra et al., 2004). 

A densidade corporal é determinada por meio da relação do peso 

no ar e o peso na água (Mcardle et al., 1998). Sabendo-se o valor 

da densidade corporal, é possível estimar a percentagem de 

gordura corporal através de modelos matemáticos de Siri (1961) e 

Brozek (1963). Tais modelos foram baseados nos estudos iniciais 

de cadáveres, os quais supõem que a massa isenta de gordura é 

constante. 

 

2.2.3.1.1.2 – Hidrometria 

 

A hidrometria é um método invasivo de estimativa da água 

corporal total, devido à necessidade de ingerir ou aplicar uma 

substância (isótopo de hidrogénio) no indivíduo, a qual será 
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distribuída igualmente por toda a água contida no corpo (Howley e 

Franks., 2000). 

O método mais comum de medir a água corporal total em 

adolescentes é o da diluição de isótopos, recorrendo a isótopos 

estáveis de deutério ou oxigénio. O deutério sobrestima a água 

corporal total cerca de 0,5 a 5%, sendo mais utilizado por ter custo 

mais reduzido do que o oxigénio 18. É preciso empregar constantes 

de hidratação de acordo com sexo e idade (Cintra et al., 2004). 

 

2.2.3.1.1.3 – Plestimografia 

 

A plestimografia estima o volume corporal por meio do 

deslocamento de ar (McCrory et al., 1995). Este método usa a 

relação inversa entre pressão e volume com base na lei de Boyle 

para determinar o volume corporal. Definido esse volume, é 

possível aplicar os princípios da densitometria para determinar a 

composição corporal através da densidade corporal (Mello, 2005). 

O aparelho de plestimografia é de fibra de vidro e acoplado a um 

computador, o qual determina as variações no volume de ar e de 

pressão no interior para a câmara vazia e ocupada, fazendo ajustes 

para variáveis pulmonares necessárias na estimativa do volume 

corporal (Guedes e Guedes, 1998). 

Durante a avaliação, é importante que o indivíduo esteja descalço e 

use o mínimo de roupa possível para não haver disparidades 

(Mello, 2005). Diversos estudos mostraram a validade dos 

resultados de composição corporal apresentados pela 

plestimografia em comparação à pesagem hidrostática, validando 

assim este método em diferentes populações (Fields et al., 2000; 

Vescovi et al., 2001). 
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A plestimografia é um método de determinação da composição 

corporal rápido e fácil, depende menos da cooperação do avaliado 

e possui menor duração, três a cinco minutos contra 30 a 60 

minutos da pesagem hidrostática (Howley e Franks., 2000). 

 

2.2.3.1.1.4 - Absortometria radiológica de dupla energia 

 

A absortometria radiológica de dupla energia (DEXA) é uma técnica 

que mede diferentes atenuações de dois raios X que passam pelo 

corpo (Paiva, 2002). Os raios X são emitidos por uma fonte que 

passa por baixo do indivíduo, o qual permanece em posição supina 

sobre a mesa. Após passar pelo indivíduo, os raios X atenuados são 

medidos por um detector de energia. 

O DEXA faz análises transversais do corpo em intervalos de 1 cm 

da cabeça aos pés. Trata-se de uma técnica não invasiva, segura e 

que permite medir três componentes corporais: massa gorda, 

massa isenta de gordura e massa óssea (Cintra et al., 2004). 

 

2.2.3.2 – Técnicas duplamente indirectas de análise da 

composição corporal 

 

Os procedimentos laboratoriais oferecem estimativas muito 

precisas sobre os componentes de massa de gordura e massa livre 

de gordura, sendo a primeira opção para a análise de composição 

corporal. Todavia, o custo elevado dos equipamentos, as 

dificuldades metodológicas em envolver os avaliados nos 

protocolos de medida, conduz a que a sua utilização tenha sido 

limitada. Assim, ocorre um maior uso de técnicas duplamente 

indirectas para analisar a composição corporal devido à sua 
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simplicidade, inocuidade, relativa facilidade de interpretação e 

menores restrições culturais (Avlonitou et al., 1997). 

As técnicas duplamente indirectas são menos rigorosas, embora 

apresentem uma melhor aplicação prática e menor custo, podendo 

ser empregues tanto em pesquisas de campo, como em estudos 

clínicos. Neste grupo, destacam-se a bioimpedância eléctrica e a 

antropometria, incluindo o IMC, as pregas cutâneas, as medidas de 

perímetros, o índice de conicidade e a relação cintura/estatura. 

 

2.2.3.2.1 - Bioimpedância eléctrica 

 

Este método baseia-se na condução de uma corrente eléctrica de 

baixa intensidade através do corpo. A impedância ou resistência ao 

fluxo da corrente eléctrica é medida pela bioimpedância eléctrica 

(BIA). Como a impedância varia de acordo com o tecido que está a 

ser medido e sendo a massa magra um bom condutor de energia, 

pois possui uma elevada concentração de água e electrólitos e a 

massa gorda um mau condutor de energia, pode-se dizer que a 

impedância é directamente proporcional à percentagem de gordura 

corporal (Wagner e Heyward, 1999). 

A validade e a precisão do método de bioimpedância eléctrica são 

influenciadas por diversos factores como tipo de instrumento, 

colocação do eléctrodo, nível de hidratação, alimentação, ciclo 

menstrual, temperatura ambiente e equação de predição (Heyward 

e Stolarczyk, 2000). Assim, para não comprometer o resultado da 

análise da composição corporal pela bioimpedância eléctrica, 

alguns cuidados prévios são importantes: não comer ou beber 4 h 

antes do teste, não fazer exercícios 12 h antes do teste, urinar 30 

minutos antes do teste, não consumir álcool nas 24 h anteriores ao 
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teste e tomar medicamentos diuréticos nos últimos 7 dias 

(Heyward e Stolarczyk, 2000). 

 

2.2.3.2.2 – Antropometria 

 

A antropometria consiste na avaliação das dimensões físicas e da 

composição global do corpo humano. Esta técnica tem sido a mais 

utilizada para o diagnóstico nutricional a nível populacional, 

principalmente na infância e na adolescência, pela facilidade de 

execução e inocuidade (Sigulem et al., 2000). 

 

2.2.3.2.2.1 - Índice de massa corporal 

 

O índice de massa corporal (IMC) resulta da divisão do peso 

corporal (em Kg) pela altura em m2. No âmbito epidemiológico, os 

valores de IMC são os mais utilizados na análise da composição 

corporal em crianças e adultos (Tabela 1), embora a sua 

interpretação no contexto individual deva ser feita com cuidado. 

Deste logo, é importante salientar que os valores de IMC são uma 

manipulação matemática da medida de peso corporal e da 

estatura, baseada no pressuposto de que a medida de peso 

corporal que excede os indicadores de referência deverá indicar 

excesso de gordura corporal, ou seja, uma maior acumulação de 

gordura corporal frequentemente induz um aumento na medida do 

peso corporal e, por sua vez, nos valores do IMC (Guedes, 2006). 
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Tabela 1: Classificação do IMC em crianças e adultos. 

Estado nutricional IMC (Kg/m2) 

Magreza Grau I ‹16,0 

Magreza Grau II 16,0 – 16,9 

Magreza Grau III 17,0 – 18,49 

Eutrofia 18,5 – 24,9 

Pré-Obesidade 25,0 – 29,9 

Obesidade Grau I 30,0 – 34,9 

Obesidade Grau II 35,0 – 39,9 

Obesidade Grau III ≥40,0 

Fonte: OMS, 2006 

 

2.2.3.2.2.2 - Pregas cutâneas 

 

A maior proporção de gordura corporal localiza-se no tecido 

subcutâneo e, desta forma, a medição da sua espessura é utilizada 

como indicador de quantidade de gordura corporal em 

determinadas regiões do corpo (Tabela 2). Como a disposição da 

gordura no tecido subcutâneo não é uniforme pela superfície 

corporal, a medida de espessura das pregas cutâneas deve ser 

realizada em várias regiões, visando obter uma melhor percepção 

da sua disposição (Guedes, 2006). 

A medida de pregas cutâneas tem sido muito utilizada para estimar 

a gordura corporal, em situações de campo e clínicas devido à sua 

fácil utilização, elevada precisão e custo relativamente baixo em 

comparação com as outras técnicas (Heyward e Stolarczyk, 2000). 

A sua precisão depende do tipo de adipómetro utilizado, da 

experiência dos avaliadores com as técnicas de medida e da 

identificação do ponto anatómico a ser medido (Guedes, 2006). 
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Tabela 2: Localização das pregas de adiposidade subcutânea. 

Zona Corporal Pregas de Adiposidade Subcutânea 

Tronco Peitoral 

 Midaxilar 

 Suprailíaca 

 Abdominal 

 Subescapular 

  

Membro Superior Bicipital 

 Tricipital 

 

Membro Inferior Crural 

 Geminal 

Fonte: Boone e Zwiren (2000). 

As equações mais utilizadas no cálculo da percentagem de gordura 

corporal por intermédio das pregas cutâneas são as propostas por 

Deurenberg et al. (1990), que consideram sexo, idade e estágio de 

maturação sexual, entre outros factores, e a equação proposta por 

Slaughter et al. (1998), na qual são considerados alguns destes 

factores mencionados. 

 

2.2.3.2.2.3 – Medidas de perímetros 

 

As medidas de perímetro mais utilizadas na avaliação da 

composição corporal de adolescentes são o perímetro da cintura e 

relação cintura anca. A preocupação com o padrão de distribuição 

da gordura corporal justifica-se pela associação entre complicações 

para a saúde decorrentes de disfunções metabólicas e 

cardiovasculares e uma maior acumulação de gordura na região 

central do corpo, independentemente da idade e da quantidade 

total de gordura corporal (Thomas et al., 2004). 
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2.2.3.2.2.4 – Índice de conicidade 

 

O índice de conicidade (IC) baseia-se no pressuposto de que o 

perfil morfológico do corpo humano, ao apresentar maior 

concentração de gordura corporal na região central, mostra um 

formato de duplo cone com uma base comum, ao passo que, ao 

evidenciar menores quantidades de gordura na região central do 

corpo, tem aparência similar a um cilindro (Valdez, 1991; Guedes, 

2006). 

No seu cálculo, são envolvidas as medidas de perímetro da cintura 

e da estatura em metros (m) e peso corporal em quilos (kg), de 

acordo com a seguinte fórmula: 

IC = Perímetro da cintura (m)/0,109x√[peso (Kg)/estatura (m)] 

 

2.3 – Nutrição 

 

A nutrição é um processo que permite que alguns componentes dos 

alimentos sejam utilizados pelo organismo, integrando a digestão, 

absorção, transporte e metabolismo celular. Desde logo, pode ser 

definida como a avaliação das necessidades do organismo, em 

alimentos sólidos e líquidos, adequadas ao seu normal 

funcionamento. Assim, a nutrição é a ciência que estuda: 

√ Os nutrientes nos alimentos e os mecanismos do organismo 

para lidar com eles (ingestão, digestão, absorção, transporte, 

metabolismo, interacções, armazenamento e excreção); 

√ As quantidades óptimas de nutrientes que o organismo 

necessita e a forma como são utilizadas; 

√ O papel dos nutrientes na formação e manutenção das 

estruturas corporais na regulação dos processos metabólicos; 
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√ O balanço entre o que é ingerido, utilizado e excretado, 

diariamente, ao longo da vida; 

√ A relação da alimentação com a melhoria da performance 

humana. 

Tendo a alimentação como finalidade: 

√ Evitar deficiência de nutrientes (malnutrição); 

√ Evitar excesso de nutrientes; 

√ Manter um peso adequado; 

√ Impedir a ocorrência de doenças relacionadas com a 

nutrição, quer por excesso, quer por carência de nutrientes; 

√ Rentabilizar o trabalho físico ou intelectual. 

 

2.3.1 - Base do desempenho humano 

 

Os sistemas biológicos são formados por células que participam em 

actividades necessárias para manter a integridade e a vida da 

célula. As células possuem funções especializadas que exigem 

estruturas especiais, embora os processos básicos que sustentam a 

vida entre si sejam semelhantes, tal como a sua composição 

química, diferindo na proporção e no arranjo dessas substâncias. 

Dos 103 diferentes tipos de átomos o azoto, hidrogénio, carbono e 

oxigénio perfazem 3, 10, 18 e 65% da massa corporal, 

respectivamente. Estes átomos desempenham o principal papel na 

composição química dos nutrientes e englobam as unidades 

estruturais das substâncias biologicamente activas do organismo. 

As moléculas são formadas pela união de dois ou mais átomos. Os 

átomos específicos, assim como o seu arranjo, conferem à 

molécula as suas propriedades. 
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A ligação química consiste numa partilha comum de electrões entre 

os átomos. Esta força de atracção criada entre as cargas positivas 

e negativas, forma a base para a ligação e fornece o “cimento” que 

impede a fácil separação de átomos e moléculas numa substância. 

Quando estas forças são alteradas devido à remoção, transferência 

ou troca de certos electrões, ocorre a libertação de energia que irá 

accionar as funções celulares. Quando duas ou mais moléculas 

estão ligadas forma-se um agregado maior designando-se por 

substância, podendo assumir-se sob a forma de gás, líquido ou 

sólido, consoante a força de interacção entre as moléculas. 

 

2.3.2 - Principais nutrientes 

 

Os nutrientes são substâncias que se obtêm a partir dos alimentos 

com alguma função, específica ou genérica, no funcionamento do 

nosso organismo. São essenciais para o crescimento e manutenção 

de um corpo saudável ao longo da vida. Nos alimentos existem 

mais de 40 nutrientes, cada um dos quais desempenha funções 

específicas e complementares. 

Os nutrientes dividem-se em dois grandes grupos: 

√ Essenciais – quando o organismo não os consegue sintetizar 

ou em quantidades insuficiente, sendo necessário a sua 

ingestão. A ausência na dieta ou a sua ingestão inadequada é 

crítica, pois desencadeia uma doença por deficiência. 

√ Não essenciais – quando pode ser sintetizado pelo organismo 

ou a sua função fisiológica pode ser substituída por outro 

nutriente ou, ainda, quando a sua ausência de alimentação 

não conduz a uma patologia específica (Tabela 3). 
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Tabela 3: Classificação dos nutrientes. 

Nutrientes essenciais 

Água Minerais 

Cálcio 

Fósforo 

Magnésio 

Ferro 

Zinco 

Cobre 

Manganésio 

Iodo 

Selénio 

Molibdénio 

Crómio 

Sódio 

Bromo 

Boro 

Proteínas/aminoácidos 

Isoleucina 

Leucina 

Lisinina 

Metionina 

Fenilalanina 

Treonina 

Triptofano 

Valina 

Vitaminas 

Hidratos de carbono 

Lípidos/ácidos gordos 

Ácido linoleico 

Ácido α-linolénico 

Nutrientes não essenciais 

Proteínas/aminoácidos 

Todos os excluídos da lista em cima 

Lípidos/ácidos gordos 

Ácidos gordos trans 

Ácidos gordos saturados 

Colesterol 

Álcool 

Fitoquímicos 

Cafeína (exemplo) 

Creatina (exemplo) 

Fonte: Teixeira et al., 2008 

 

Os nutrientes desempenham no corpo uma tripla função: 

√ Energéticas – fornecem energia para os processos metabó-

licos (hidratos de carbono, proteínas e gorduras/lípidos); 

√ Plasmáticas – contribuem para a síntese e restabelecimento 

dos tecidos (proteínas, lípidos, vitaminas, minerais e água); 
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√ Reguladora – substratos ou catalisadores das reacções 

bioquímicas necessárias à vida (proteínas, lípidos, vitaminas, 

minerais e água). 

Considerando as necessidades fisiológicas em termos quantitativos, 

os nutrientes podem ser agrupados em: 

√ Macronutrientes – componentes da alimentação fundamentais 

para o organismo (hidratos de carbono, lípidos, proteínas e 

água); 

√ Micronutrientes – elementos necessários para a manutenção do 

organismo em quantidades pequenas (vitaminas e minerais); 

√ Oligoelementos – elementos químicos essenciais para os seres 

vivos, encontrados em reduzida concentração no organismo. 

Contudo, são essenciais aos processos biológicos na 

formação de enzimas. 

Os nutrientes podem ser divididos em seis classes principais: 

hidratos de carbono ou glícidos, lípidos ou gorduras, proteínas, 

água, vitaminas e sais minerais. De seguida, apresenta-se uma 

síntese sobre os principais nutrientes, baseada na consulta de 

diversa bibliografia da especialidade (Ricardo e Teixeira, 1977; 

Devlin, 1992; Lehninger et al., 1993; Elliot e Elliot, 1997; Campos, 

1998; Stryer, 1998; Berg et al., 2002; Biesalski e Grimm, 2005; 

Santos et al., 2005; Teixeira et al., 2008). 

 

2.3.2.1 - Hidratos de carbono 

 

Os átomos de carbono, hidrogénio e oxigénio combinam-se para 

formar uma molécula de hidratos de carbono, cuja fórmula é 

(CH2O)n, consistindo numa cadeia onde o n varia de 3 a 7 átomos 
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de carbono, com os átomos de hidrogénio e oxigénio ligados 

através de uma única valência ou ligação. Os hidratos de carbono 

mais simples denominam-se açúcares, sendo o mais conhecido a 

glucose (C6H12O6). 

Na glucose, cada um dos átomos de carbono possui quatro locais 

de ligação que podem unir-se com outros átomos, incluindo os de 

carbono. Os átomos de carbono que não estão ligados com outros 

átomos de carbono ficam “livres” para fixar o hidrogénio (que 

possui apenas um local de ligação), o oxigénio (com dois locais de 

ligação), ou uma combinação oxigénio-hidrogénio (OH), 

denominada hidroxila (ilustração 1). 

 

Ilustração 1:Estrutura tridimensional da molécula de glucose. 

A frutose e a galactose são outros dois açúcares simples que 

possuem a mesma fórmula química da glucose, com mais uma 

ligação carbono-hidrogénio-oxigénio ligeiramente diferente. Esta 

alteração do arranjo atómico faz com que a frutose, a galactose e a 

glucose sejam diferentes. 

Os hidratos de carbono de uma forma geral são classificados como 

monossacáridos, oligossacáridos e polissasacáridos, consoante o 

número de moléculas simples que integrem. 
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2.3.2.1.1 – Monossacáridos 

 

O termo monossacárido representa a unidade básica dos hidratos 

de carbono, sendo a sua classificação baseada no número de 

átomos de carbono. O nome grego para este número foi designado 

por “oses”. A título de exemplo, refira-se que as trioses são 

monossacáridos com três carbonos; as tetroses quatro carbonos; 

pentoses, hexoses, heptoses, sucessivamente. As hexoses são os 

monossacáridos de importância nutricional representados por 

glucose, frutose e galactose. 

A glucose existe de forma natural no alimento ou no organismo a 

partir da digestão de hidratos de carbono mais complexos. A 

neoglucogénese permite a síntese de glucose, principalmente no 

fígado, a partir de outros compostos, casos de alguns aminoácidos, 

mas também glicerol, piruvato e lactato. Após a absorção pelo 

intestino delgado, a glucose pode: 

√ Tornar-se disponível como fonte de energia para o 

metabolismo celular; 

√ Formar glicogénio para armazenamento no fígado e no 

músculo; 

√ Transformar-se em triglicéridos para ser utilizada, 

posteriormente, como energia. 

A frutose ocorre em grande considerável na fruta e mel, sendo que 

alguma frutose vai directamente do tracto digestivo para o sangue. 

Contudo, acaba por ser transformada em glucose no fígado. A 

galactose não existe livremente na natureza, pelo contrário, 

combina-se com a glucose para formar o açúcar do leite, podendo 

ser transformada em glucose para utilização no metabolismo. 
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2.3.2.1.2 – Oligossacáridos 

 

Os oligossacáridos (oligo, em grego, significa poucos) são formados 

por 2 a 10 monossacárido, podendo ser classificados em função do 

número de moléculas: dissacáridos, trissacáridos, tetrassacáridos, 

sucessivamente ate dez, sendo os mais conhecidos: 

√ Sacarose, geralmente chamada açúcar de mesa, sendo o 

dissacárido dietético mais comum. Ocorre naturalmente na 

maioria dos alimentos que contêm hidratos de carbono, 

especialmente na beterraba, cana-de-açúcar, açúcar 

mascavado e mel; 

√ Lactose é o único açúcar que não se encontra nas plantas, 

existindo na forma natural no leite. O menos doce dos 

dissacáridos, quando processado artificialmente a lactose, 

costuma ser um ingrediente das refeições ricas em hidratos 

de carbono e com elevado teor calórico; 

√ Maltose encontra-se na beterraba, cereais de pequeno-

almoço e sementes em fase de germinação. Também 

denominado açúcar do malte, este açúcar é clivado 

facilmente em duas moléculas de glucose. 

 

2.3.2.1.3 – Polissacáridos 

 

O termo polissacárido descreve a união de três a milhares de 

moléculas de açúcar, sendo formados no processo químico da 

síntese por desidratação, reacção com perda de água. Estas 

cadeias do monossacáridos acoplados têm origem em fontes 

vegetais ou animais. 
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O amido e as fibras são as formas comuns de polissacáridos 

vegetais. O amido é a forma de armazenamento dos hidratos de 

carbono nas plantas, ocorrendo nas sementes, milho e grãos de 

pão, cereais, massas e produtos de pastelaria. Existem também 

grandes quantidades na ervilha, feijão, batata e raízes, nas quais 

funciona como reserva de energia para utilização pela planta. O 

amido existe sob duas formas: 

√ Amilose, uma longa cadeia rectificada de unidades de glucose 

traçadas numa espiral helicoidal; 

√ Amilopectina, um acoplamento de monossacáridos altamente 

ramificados. 

A proporção relativa de cada forma de amido numa determinada 

espécie vegetal determina as características específicas do amido, 

incluindo a sua digestibilidade. O amido com uma elevada 

quantidade de amilopectina é digerido e absorvido rapidamente, 

enquanto o amido com um elevado teor em amilose exibe um 

ritmo mais lento de fraccionamento químico. 

As fibras incluem a celulose, a molécula orgânica mais abundante 

na terra. Os materiais fibrosos resistem ao fraccionamento químico 

pelas enzimas digestivas, embora uma porção seja fermentada 

pela acção das bactérias intestinais e participa nas reacções 

metabólicas após a absorção intestinal. As fibras existem 

exclusivamente nas plantas, constituem a estruturas das folhas, 

caules, raízes, sementes e casca da fruta. As fibras diferem nas 

suas características físicas e químicas, assim como na sua função 

fisiológica. 

A fibra dietética recebeu muita atenção dos investigadores e da 

sociedade, face aos estudos que comprovam uma associação entre 
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a ingestão elevada de fibra, casos dos cereais integrais, com uma 

menor ocorrência de obesidade, diabetes e distúrbios digestivos. A 

dieta ocidental privilegia quantidades significativas de alimentos 

animais isentos de fibra e perde grande parte das suas fibras 

vegetais naturais através do processamento. 

Os investigadores sugerem que a reduzida ingestão de fibra é 

responsável por distúrbios intestinais nos países ocidentais, em 

relação aos países que usam dietas ricas em hidratos de carbono 

complexos e não refinados. As fibras fixam muita água e, desta 

forma, conduzem a um aumento de volume dos resíduos 

alimentares no intestino delgado, aumentando o peso e o volume 

das fezes em 40 a 100%. O aumento do volume pode ajudar na 

função gastrointestinal: 

√ Exercendo uma acção de raspagem sobre as células da parede 

intestinal; 

√ Fixando ou diminuindo as substâncias químicas prejudiciais ou 

inibindo a sua actividade; 

√ Diminuindo o tempo de trânsito para a passagem dos resíduos 

alimentares e, possivelmente, de substâncias cancerígenas 

no tracto digestivo. 

Por outro lado, a fibra pode implicar uma redução moderada do 

colesterol no Homem, principalmente as fibras mucilaginosas 

hidrossolúveis, tais como a casca das sementes, pectina e uma 

goma especial presente na aveia, feijão, arroz integral, ervilha, 

cenoura, sementes de milho e diversas frutas. No entanto, as fibras 

dietéticas não exercem qualquer efeito sobre as lipoproteínas de 

elevada densidade. As fibras, casos da celulose, hemicelulose e 

lignina, incluindo os produtos ricos em celulose, tais como o farelo 

de trigo, não reduzem o teor em colesterol. 
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Não é consensual a forma como as fibras dietéticas influenciam 

favoravelmente os níveis de colesterol; possivelmente, as fibras 

podem substituir outros alimentos ricos em colesterol na dieta. Por 

outro lado, algumas fibras podem dificultar a absorção do 

colesterol enquanto outras reduzem a síntese de colesterol no 

intestino. Esta acção pode diminuir a síntese do colesterol e 

facilitar a sua excreção pelas fibras nas fezes. 

O consumo de fibra é um indicador da relação inversa dos níveis de 

insulina, do aumento de peso e de diversos factores de risco da 

doença arterial coronária. A protecção contra a doença cardíaca e a 

obesidade pode estar relacionada com o papel regulador da fibra 

dietética, visando reduzir a secreção de insulina e tornando mais 

lenta a absorção de nutrientes pelo intestino delgado após a 

refeição. O conteúdo de fibras de uma refeição reduz também o 

número total de calorias consumidas nas refeições posteriores. 

A título de exemplo, o consumo de um pequeno-almoço rico em 

fibra reduz a ingestão calórica e mesmo no almoço após 3 a 5 

horas. O maior consumo de fibras dietéticas pode conferir também 

uma protecção contra as doenças cardíacas, face ao efeito benéfico 

na pressão arterial, a sensibilidade à insulina e as melhores 

características de coagulação sanguínea. Em geral, a ingestão 

excessiva de fibra retarda a absorção intestinal de cálcio, fósforo e 

de ferro. 

O glicogénio é o hidrato de carbono característico do músculo e 

fígado dos mamíferos, sendo um polímero polissacárido sintetizado 

a partir da glucose. Possui um formato irregular, que varia entre 

poucas centenas a 30000 moléculas de glucose unidas, com pontos 

de ramificação para acoplar de unidades adicionais de glucose. A 
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síntese de glicogénio consiste num processo que integra quatro 

fases: 

√ O ATP doa um grupo fosfato à glucose para formar glucose 6-

fosfato, sob a acção da hexocinase; 

√ A fosfoglicomutase catalisa a isomerização de glucose-6-

fosfato em glucose-1-fosfato; 

√ A uridiltransferase reage com glucose-1-fosfato para formar 

UDP-glucose, formando-se um pirofosfato na degradação de 

UTP; 

√ UDO-glucose fixa-se a uma extremidade do polímero de 

glicogénio, formando uma nova ligação (glicosídio) entre as 

unidades adjacentes de glucose, com a libertação de UDP. 

Para cada unidade de glucose acrescentada, duas moléculas 

de fosfato de elevada energia (ATP e UDP) são transformadas 

em duas moléculas de ADP e Pi. 

Diversos factores determinam o ritmo e a quantidade de divisão e 

síntese de glicogénio. Durante o exercício, o glicogénio 

intramuscular proporciona a principal fonte energética de hidratos 

de carbono para o músculo activo. O glicogénio no fígado é 

transformado em glucose, regulado pela fosfatase, para ser 

libertado e libertado no sangue na forma de um suprimento de 

glucose extra muscular para o exercício. 

A glicogenólise descreve o processo de reconversão do glicogénio 

em glucose. Em resumo, a divisão do glicogénio envolve a clivagem 

das unidades de glucose, uma de cada vez, a partir das moléculas 

de glicogénio através das vias metabólicas gliconeogénicas, 

derivado dos componentes estruturais de outros nutrientes, 

especialmente as proteínas. 
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As hormonas desempenham um papel chave na regulação das 

reservas hepáticas e musculares de glicogénio através do controlo 

dos níveis sanguíneos de açúcar. A elevação do açúcar sanguíneo 

implica que as células beta (β) do pâncreas segreguem 

quantidades adicionais de insulina, que irão facilitar a captação de 

glucose e inibir a secreção adicional de insulina. Este tipo de 

regulação por feedback mantém a glucose sanguínea em níveis 

apropriados. Em contraste, quando o açúcar sanguíneo desce 

abaixo do valor normal, as células α do pâncreas segregam 

glucagon, visando normalizar a concentração sanguínea de açúcar. 

Conhecida como hormona “antagonista da insulina”, o glucagon 

eleva a concentração sanguínea de glucose por estimular a 

glicogenólise hepática e as vias gliconeogénicas. 

Atendendo a que o corpo armazena pouco glicogénio, a sua 

quantidade varia de modo considerável, em virtude das 

modificações dietéticas. Por exemplo, o jejum de 24 h ou uma 

dieta pobre em hidratos de carbono e calorias normais quase anula 

as reservas de glicogénio. Por outro lado, a escolha de uma dieta 

rica em hidratos de carbono por vários dias quase duplica as suas 

reservas corporais, em comparação com os níveis alcançados com 

uma dieta normal e equilibrada. O limite superior de 

armazenamento de glicogénio é, em média, de cerca 15 g/Kg do 

peso corporal, o que representa uma capacidade de 1,15 g para 

um homem de tamanho médio de 70 kg. 
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2.3.2.1.4 - Papel dos hidratos de carbono no organismo 

 

Os hidratos de carbono desempenham importantes funções 

relacionadas com o metabolismo energético e o desempenho no 

exercício físico. 

 

2.3.2.1.4.1 - Fonte de energia 

 

Os hidratos de carbono funcionam principalmente como 

combustível energético, particularmente durante o exercício de alta 

intensidade. A energia que deriva do catabolismo da glucose 

transportada pelo sangue e do glicogénio hepático e muscular 

permite accionar os elementos contrácteis do músculo, tal como 

outras formas de trabalho biológico. 

A ingestão diária de hidratos de carbono em indivíduos fisicamente 

activos proporciona níveis capazes de manter as reservas corporais 

de glicogénio, as quais são limitadas. Após as células alcançarem a 

capacidade máxima de armazenamento de glicogénio, os açúcares 

em excesso são transformados e armazenados em gordura. 

 

2.3.2.1.4.2 - Preservação das proteínas 

 

A ingestão adequada de hidratos de carbono ajuda a preservar a 

proteína tecidual. A depleção de reservas de glicogénio, que ocorre 

com a inanimação relacionada com uma ingestão energética e/ou 

de hidratos de carbono reduzida e exercício extenuante, influencia 

o metabolismo. 

A proteína desempenha um papel vital na manutenção, na 

reparação e crescimento dos tecidos e, em menor proporção, como 
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fonte de energia proveniente dos nutrientes. Adicionalmente, além 

de estimular o catabolismo das gorduras, a depleção de glicogénio 

estimula a síntese de glucose a partir de aminoácidos. A conversão 

gliconeogénica oferece uma opção metabólica para aumentar a 

disponibilidade de hidratos de carbono e manter os níveis 

plasmáticos de glucose, mesmo quando as reservas de glicogénio 

são diminutas. As consequências residem numa sobrecarga dos 

níveis corporais de proteína, em particular, de proteína muscular. 

Em condições extremas, este facto pode reduzir significativamente 

a massa de tecidos magros e conduzir a uma carga de solutos a 

eliminar pelos rins, os quais terão que excretar os co-produtos que 

contêm azoto do catabolismo proteico. 

 

2.3.2.1.4.3 - Combustível para o Sistema Nervoso Central 

 

O sistema nervoso central necessita de hidratos de carbono para o 

seu bom funcionamento. Em condições normais, em que ocorre 

uma ingestão energética moderadamente reduzida, o cérebro 

utiliza quase exclusivamente a glucose sanguínea como 

combustível. 

O açúcar sanguíneo habitualmente é mantido dentro dos limites, 

por duas razões principais: 

√ A glucose funciona como combustível primário para o 

metabolismo do tecido neural; 

√ A glucose é a única fonte de energia para as hemácias. 

Em repouso e durante o exercício, a glicogenólise hepática é 

responsável pela manutenção dos níveis sanguíneos de glucose, 

habitualmente em 100 mg/dl. No exercício pesado e prolongado, 

como uma corrida de maratona, a concentração sanguínea de 
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glucose vai diminui os níveis normais, pois o glicogénio hepático é 

depletado e o músculo continua a utilizar a glucose sanguínea 

disponível. 

Os sintomas de uma redução significativa da glucose sanguínea 

(hipoglicemia) incluem fraqueza, fome e vertigem, que acabam por 

influenciar o desempenho no exercício e podem explicar a fadiga do 

sistema nervoso central associada ao exercício prolongado. A 

hipoglicemia prolongada pode desencadear um quadro de 

inconsciência e produzir danos cerebrais irreversíveis. 

 

2.3.2.2 – Lípidos 

 

Uma molécula de lípido (do grego lipos, que significa gordura) 

possui os mesmos elementos estruturais de um hidrato de 

carbono, mas a ligação dos seus átomos é diferente. A relação de 

hidrogénio: oxigénio de um lípido ultrapassa a de um hidrato de 

carbono. 

O termo lípido inclui um grupo heterogéneo de compostos, casos 

dos óleos, gorduras, ceras e compostos afins. Aproximadamente 

98% do lípido dietético existe como triglicerídios, enquanto 

aproximadamente 90% da gordura corporal total reside nos 

depósitos de tecido adiposo dos tecidos subcutâneos. 

 

2.3.2.2.1 – Tipos e fontes de lípidos 

 

As plantas e os animais contêm lípidos de longas cadeias de 

hidrocarbonetos. Os lípidos, que transmitem em geral uma 

sensação de gordura ao toque, continuam a ser insolúveis na água 

porém são solúveis em solventes orgânicos, designadamente, éter, 
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clorofórmio e benzeno. De acordo com a classificação comum, os 

lípidos pertencem a um de três grupos principais: lípidos simples, 

lípidos compostos e lípidos derivados. 

 

2.3.2.2.1.1 – Lípidos simples 

 

Os lípidos simples ou “gorduras neutras” consistem principalmente 

em triglicerídios, que constituem a principal forma de 

armazenamento da gordura nas células adiposas (adipócitos). Esta 

molécula contém glicerol e ácidos gordos, os quais possuem 

cadeias de hidrocarbonetos com um número de átomos de carbono 

variável. 

Todos os alimentos que contêm lípidos consistem numa mistura de 

diferentes porções de ácidos gordos saturados e insaturados. A 

gordura corporal contém ambas as formas de ácidos gordos. 

Um ácido gordo saturado contém somente ligações simples entre 

os átomos de carbono, todas as demais ligações processam-se com 

o hidrogénio. Os ácidos gordos saturados ocorrem principalmente 

nos produtos animais, tais como carne bovina (52% de ácidos 

gordos saturados), de carneiro, de porco, de galinha, gema de ovo 

e gorduras lácteas, leite, manteiga e queijo (62% de ácidos gordos 

saturados). Os ácidos gordos saturados do reino vegetal incluem os 

óleos de coco e das folhas de palmeira, as manteigas vegetais e a 

margarina hidrogenada, os bolos, as tostas e os doces comerciais. 

Os ácidos gordos insaturados contêm uma ou mais ligações duplas 

ao longo da principal cadeia de carbono. Um ácido gordo 

monoinsaturado contém uma única ligação dupla, caso do azeite de 

oliveira (77% de ácidos gordos monoinsaturados), óleos de 

amendoim e de amêndoa, noz e abacate. Um ácido gordo 
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poliinsaturado contém duas ou mais ligações duplas ao longo da 

principal cadeia de carbono, sendo que os óleos de açafrão, de 

girassol, de soja e de milho servem como exemplos. 

Diversos ácidos gordos poliinsaturados, caso do ácido linoléico, 

devem ter origem em fontes dietéticas, pois funcionam como 

precursores de outros ácidos gordos, que o corpo não consegue 

sintetizar denominados ácidos gordos essenciais. O ácido linoléico 

mantém a integridade das membranas plasmáticas e torna possível 

o crescimento, a reprodução, a manutenção da pele e o 

funcionamento corporal em geral. 

Os lípidos que contêm ácidos gordos mais longos e saturados 

existem no estado sólido à temperatura ambiente, enquanto os que 

possuem ácidos gordos mais curtos e mais insaturados continuam 

moles. O procedimento químico de hidrogenação transforma os 

óleos em gorduras semi-sólidas mediante a introdução de 

hidrogénio no óleo vegetal, reduzindo as ligações duplas dos ácidos 

gordos insaturados em ligações simples. Assim, resulta numa 

gordura mais compacta, pois o acréscimo de hidrogénio eleva a 

temperatura de fusão do lípido. Desta forma, o óleo hidrogenado 

comporta-se como uma gordura saturada, as gorduras 

hidrogenadas mais comuns incluem os substitutos do toucinho e da 

margarina. 

 

2.3.2.2.1.2 – Lípidos compostos 

 

Os lípidos compostos, um triglicérido combinado com outras 

substâncias químicas, representam cerca de 10% da gordura 

corporal total. Um grupo de triglicéridos modificado, os fosfolípidos, 

contém uma ou mais moléculas de ácidos gordos, unidas por um 
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grupo que contém fósforo e uma base azotada. Estes lípidos são 

formados em todas as células, porém o fígado sintetiza a maioria 

deles. 

A parte correspondente ao fósforo dos fosfolípidos da dupla 

camada da membrana plasmática atrai a água (hidrofílica), 

enquanto a porção lipídica repele a água (hidrofóbica). Assim, os 

fosfolípidos interagem com a água e o lípido a fim de modular o 

movimento dos líquidos através das membranas celulares. Os 

fosfolípidos mantêm a integridade estrutural da célula, 

desempenham um papel importante na coagulação do sangue e 

proporcionam a integridade estrutural da bainha isolante perto das 

fibras nervosas. A lecitina, o fosfolípido mais comum nas fontes 

alimentares (fígado, gema de ovo, nozes, soja), funciona no 

transporte e é utilizado como nutriente essencial. 

Entre outros lípidos compostos, incluem-se os glicolípidos (ácidos 

gordos ligados com hidratos de carbono e azoto) e as lipoproteínas 

hidrossolúveis (formadas no fígado quando as proteínas se unem 

aos triglicéridos ou fosfolípidos). As lipoproteínas proporcionam o 

principal meio de transporte dos lípidos no sangue. 

 

2.3.2.2.1.2.1 – Lipoproteínas de alta densidade e de baixa 

densidade 

 

Existem quatro tipos de lipoproteínas com base na sua densidade 

gravitacional. Os quilomícrons são formados quando as gotículas 

lipídicas emulsificadas, incluindo os triglicéridos de cadeia longa, os 

fosfolípidos e os ácidos gordos livres (AGL) deixam o intestino e 

entram na árvore vascular linfática. Em condições normais, o 

fígado metaboliza os quilomícrons e encaminha-os para serem 
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armazenados no tecido adiposo. Os quilomícrons transportam 

também as vitaminas lipossolúveis A, D, E, e K. 

O fígado e o intestino delgado produzem as lipoproteínas de alta 

densidade (HDL) que contêm a percentagem mais elevada de 

proteína (cerca de 50%) e a menor quantidade de lípidos (cerca de 

20%) e de colesterol (cerca de 20%) das lipoproteínas. A 

degradação no fígado de uma lipoproteína de densidade muito 

baixa (VLDL) produz uma lipoproteína de baixa densidade (LDL). 

As VLDL, formadas no fígado a partir de gorduras, hidratos de 

carbono, álcool e colesterol, contêm a percentagem mais elevada 

de lípidos (95%), sendo cerca de 60% triglicéridos. Os VLDL 

transportam os triglicéridos para o músculo e o tecido adiposo. 

Depois da lipoproteína lipase actuar sobre uma VLDL, a molécula é 

transformada noutra molécula de LDL mais densa, pois passa a 

conter uma menor quantidade lipídica. 

 

2.3.2.2.1.2.1.1 - Mau colesterol 

 

Entre as lipoproteínas, as LDL, que possuem normalmente 60 a 

80% do colesterol total, têm uma grande afinidade com as células 

da parede arterial. As LDL conduzem o colesterol até ao tecido 

arterial onde as partículas de LDL serão oxidadas para alterar as 

suas propriedades físico-químicas e captadas pelos macrófagos no 

interior da parede arterial com a finalidade de iniciar a formação da 

placa aterosclerótica. 

A oxidação das LDL contribui para a proliferação das células 

musculares lisas e de outras alterações celulares desfavoráveis, 

que lesionam e estreitam as artérias. 
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2.3.2.2.1.2.1.2 – Bom colesterol 

 

Ao contrário da LDL, a HDL exerce um efeito protector contra as 

doenças cardíacas. A HDL actua como um “varredor” no transporte 

reverso do colesterol por remove-lo da parede arterial e 

transportá-lo até ao fígado para ser incorporado na bílis e 

excretado através do tracto intestinal. 

 

2.3.2.2.1.3 – Lípidos derivados 

 

Os lípidos simples e compostos formam os lípidos derivados, entre 

os quais se destaca o colesterol, o mais amplamente conhecido e 

que existe somente nos tecidos animais. O colesterol não contém 

ácidos gordos, mas compartilha algumas das características físicas 

e químicas dos lípidos. 

Do ponto de vista dietético, o colesterol pode ser classificado como 

lípido. O colesterol encontra-se extensamente na membrana 

plasmática de todas as células, podendo ter origem da dieta 

(colesterol exógeno), da síntese celular (colesterol endógeno). Até 

mesmo quando um indivíduo adopta uma dieta “isenta de 

colesterol” a síntese endógena diária de colesterol varia entre 0,5 e 

2,0 g. A síntese de colesterol endógeno é maior quando se recorre 

a dietas ricas em ácidos gordos saturados, que facilitam a síntese 

do colesterol LDL no fígado. O fígado sintetiza cerca de 70% do 

colesterol do organismo, sendo o restante formado na parede das 

artérias e no intestino. O ritmo da síntese endógena, em geral, 

satisfaz as necessidades corporais. 

O colesterol participa em muitas funções corporais, incluindo a 

construção das membranas plasmáticas e é um precursor da 
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vitamina D, das hormonas das glândulas supra-renais e sexuais, 

estrogénio, androgénio e progesterona. O colesterol fornece um 

componente chave para a síntese da bílis, emulsificador dos lípidos 

na digestão, e desempenha um papel crucial na formação dos 

tecidos, órgãos e estruturas corporais no desenvolvimento fetal. 

As principais fontes de colesterol são a gema de ovo, carnes 

vermelhas e vísceras (fígado, rim e cérebro), crustáceos, produtos 

lácteos (gelados, queijo cremoso, manteiga e leite integral). 

Entre os indicadores de risco de doença arterial coronária incluem-

se os níveis elevados de colesterol total e da molécula de LDL rica 

em colesterol. Estes são agravados quando combinados com outros 

factores de risco, casos do tabagismo, inactividade física, 

obesidade e hipertensão arterial. O excesso dietético também está 

relacionado com a aterosclerose, entre outras consequências já 

testadas. 

 

2.3.2.2.2 - Papel dos lípidos no organismo 

 

A gordura constitui o combustível celular ideal, pois cada molécula 

possui grandes quantidades de energia por unidade de peso, 

transporta e armazena facilmente e proporciona uma fonte 

imediata de energia. 

Em adultos jovens, aproximadamente 15% da massa corporal dos 

homens e 25% das mulheres consiste em gordura. A utilização da 

gordura como combustível “poupa” a proteína para a realização das 

suas importantes funções de síntese e restauração dos tecidos. 

Até 4% da gordura corporal protege os órgãos vitais dos 

traumatismos (ex. coração, fígado, rins, baço, cérebro e espinhal 
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medula). A gordura armazenada imediatamente por baixo da pele 

(gordura subcutânea) proporciona o isolamento, permitindo-nos 

uma tolerância extrema do frio. Contudo, o excesso de gordura 

corporal dificulta a regulação da temperatura durante o stress 

induzido pelo calor, mais particularmente durante o exercício. 

O consumo diário de aproximadamente 20g de gordura proporciona 

a fonte e meio de transporte para as vitaminas lipossolúveis A, D, 

E e K. Assim, a redução acentuada na ingestão de lípidos deprime 

o nível corporal dessas vitaminas, podendo ocorrer deficiência 

vitamínica. Os lípidos também facilitam a absorção dos precursores 

da vitamina A, a partir de fontes vegetais não lipídicas, tipo 

cenouras e damascos. 

 

2.3.2.3 – Proteínas 

 

Um adulto de tamanho médio contém entre 10 e 12 Kg de 

proteína, sendo a maior parte (6 a 8 Kg) localizada no músculo 

esquelético. Por outro lado, cerca de 210 g de aminoácidos existem 

na forma livre, principalmente como glutamina, um aminoácido 

chave com funções de combustível nas células do sistema 

imunitário. Os seres humanos obtêm cerca de 10 a 15% das suas 

calorias totais da proteína. 

Os aminoácidos que não são utilizados na síntese das proteínas ou 

de outros componentes (ex. hormonas) ou no metabolismo 

energético, proporcionam o substrato para a glicogénese ou são 

transformados em triglicéridos para armazenamento nos 

adipócitos. 

Do ponto de vista da sua constituição, as proteínas (da palavra 

grega que significa “de primordial importância”) são semelhantes 
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aos hidratos de carbono e lípidos, pois contêm C, O e H. As 

proteínas integram cerca de 16% de azoto, além de enxofre e, 

ocasionalmente, fósforo, cobalto e ferro. As ligações peptídicas 

unem os aminoácidos em cadeias que adoptam combinações 

químicas diversificadas. 

Dois aminoácidos produzem um dipeptídio, três aminoácidos um 

tripeptídio, e assim sucessivamente. Em geral, uma cadeia de 

polipeptídio contém 50 a mais de 1000 aminoácidos. A combinação 

de mais de 50 aminoácidos forma uma proteína, da qual os seres 

humanos conseguem sintetizar aproximadamente 80000 tipos 

diferentes. Cada célula contém milhares de moléculas proteicas 

diferentes, algumas com configuração linear, outras pregueadas 

em formatos complexos com propriedades tridimensionais. No 

total, existem no organismo cerca de 50000 compostos diferentes 

de proteínas. 

 

2.3.2.3.1 – Tipos e fontes de proteínas 

 

Em situações normais, o homem corpo não consegue sintetizar oito 

aminoácidos, denominados aminoácidos essenciais (isoleucina, 

leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e 

valina). Pode sintetizar a cistina a partir da metionina e da tirosina 

provenientes da fenilalanina. Os lactentes não conseguem 

sintetizar a histidina e as crianças possuem uma capacidade 

reduzida de síntese da arginina. 

As principais fontes de proteínas completas são os ovos, leite, 

carne, peixe e aves, sendo que a tabela 4 apresenta a classificação 

das fontes comuns de proteína na dieta. 
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Tabela 4: Fontes de proteína dietética classificada por qualidade da proteína 

ALIMENTO CLASSIFICAÇÃO DA PROTEÍNA 

Ovos 100 

Peixes 70 

Carne magra 69 

Leite de vaca 60 

Arroz integral 57 

Arroz branco 56 

Feijões de soja 47 

Farinha de trigo integral 44 

Amendoim 43 

Feijões secos 34 

Batata branca 34 

Fonte: Teixeira et al., 2008. 

As fontes animais proporcionam quase dois terços da proteína 

dietética, sendo que esta dependência é responsável pela ingestão 

elevada de colesterol e de ácidos gordos saturados. 

Os alimentos proteicos de elevada qualidade provêm de fonte 

animais, enquanto as proteínas vegetais (lentilhas, feijões e 

ervilhas secas, nozes e cereais) são incompletas num ou mais 

aminoácidos essenciais e, como tal, as suas proteínas possuem um 

valor biológico relativamente reduzido. Contudo, a ingestão de uma 

ampla variedade de alimentos vegetais (cereais, frutos e vegetais), 

fornecem todos os aminoácidos essenciais. 

Os cereais e os legumes são fontes de proteína, embora nenhum 

deles proporcione o complemento pleno de aminoácidos essenciais, 

à excepção da soja processada, cuja qualidade proteica é 

comparada com a de algumas de origem animal. A título de 

exemplo, os cereais carecem do aminoácido essencial lisina, 

enquanto os legumes contêm lisina mas carecem de metionina, 

encontrada em grandes quantidades nos cereais. 
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2.3.2.3.2 - Funções da proteína 

 

A proteína perfaz entre 12 e 15% da massa corporal, embora o 

conteúdo proteico das diferentes células varie consideravelmente. 

O conteúdo proteico do músculo esquelético, que representa 

aproximadamente 65% da proteína corporal, pode aumentar em 

graus variáveis com a aplicação sistemática do treino de 

resistência. A tabela 5 apresenta exemplos de proteínas e as suas 

funções. 

Os aminoácidos proporcionam os principais blocos estruturais para 

a síntese tecidual, integram as coenzimas nicotinaminada adenina 

dinucleotídeo (NAD+) e flavina adenina dinucleotídeo (FAD), são 

componentes heme da hemoglobina, das hormonas da família das 

catecolaminas adrenalina e noradrenalina e neurotransmissor 

serotonina e, entre outros aspectos, os aminoácidos activam as 

vitaminas. 

Tabela 5: Diferentes proteínas e suas funções. 

FUNÇÃO CLASSE DE 

PROTEÍNA 

EXEMPLOS UTILIZAÇÃO 

 

Regulação fisiológica 

 

Hormonas 

Tiroxina Regula o metabolismo celular 

Testosterona Modula as características 

sexuais masculinas secundárias 

Modalidade de 

Transporte 

Globinas Octionina Regula a produção de leite 

Hemoglobina Transporta O2 e CO2 no sangue  

Citocromos Transporte de electrões 

mitocondriais 

Método de 

armazenamento 

Fixação iónica Ferritina Armazenamento do ferro 

Calmodulina Fixa os iões do cálcio 

Contracção Músculo Actina Proteína contráctil 

Miosina Proteína contráctil 

Protecção Imunoglobinas Anticorpos Elimina as proteínas estranhas  

Estrutura Fibras Colagénio Formação de tecido conjuntivo 

Fibrina Coagulação do sangue 

Regulação metabólica Enzimas Lisossomas Hidrolisa os polissacarídios 

Proteases Cataboliza as proteínas 
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Polimerases Catalisa a síntese de ácido 

nucleico 

Transporte de 

membrana 

Transportadores Bomba sódio-

potássio 

Estabelece a excitabilidade das 

membranas 

Bomba de protões Metabolismo energético 

Reconhecimento 

celular 

Antígenos da 

superfície celular  

Proteínas do 

principal complexo 

da 

histocompatibilidade 

Codifica as proteínas para o 

reconhecimento imune 

Regulação osmótica Albumina Albumina sérica Controla o movimento capilar 

dos líquidos 

Regulação genética  Repressores Repressor lac Transcrição 

Fonte: Teixeira et al., 2008. 

As proteínas são os componentes primários da membrana 

plasmática e o material celular interno. As proteínas estruturais 

colagenosas formam os pêlos, a pele, as unhas, os ossos, os 

tendões e ligamentos. As proteínas globulares, que constituem 

uma outra classe, formam as quase 2000 enzimas diferentes que 

aceleram as reacções químicas e regulam o catabolismo das 

gorduras, dos hidratos de carbono e das proteínas para a produção 

de energia. O plasma sanguíneo contem também as proteínas 

especializadas trombina, fibrina e fibrinogénio, necessárias para a 

coagulação sanguínea. As proteínas ajudam a regular as 

características ácido-básicas dos líquidos corporais. O 

tamponamento neutraliza o excesso de metabolitos ácidos 

formados durante o exercício vigoroso. As proteínas estruturais 

actina e miosina deslizam entre si quando os músculos sofrem 

encurtamento e alongamento durante o movimento, 

desempenhando assim o papel predominante na contracção 

muscular. 
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2.3.2.3.3 - Dinâmica do metabolismo proteico 

 

A principal contribuição das proteínas dietéticas consiste em 

fornecer aminoácidos para vários processos anabólicos. Além disso, 

a proteína é também catabolizada para a obtenção de energia. Nos 

indivíduos bem nutridos e em repouso, o catabolismo proteico 

contribui com 2 a 5% da demanda energética total do organismo. A 

proteína sofre degradação constante porque: 

√ Os aminoácidos libertados durante a renovação contínua da 

proteína e que não participam imediatamente na síntese 

proteica são catabolizados para a obtenção de energia; 

√ A proteína dietética em excesso faz com que mais 

aminoácidos sejam transformados em gordura ou 

catabolizados para atender às necessidades energéticas do 

organismo; 

√ A inanimação, a dieta, o exercício prolongado e a diabetes 

melitus descontrolada aceleram o catabolismo dos 

aminoácidos quando os hidratos de carbono não estão 

disponíveis ou estão a ser usados de maneira inadequada. 

No catabolismo, a proteína é degradada em aminoácidos 

componentes e, de seguida, o aminoácido perde o grupo amina no 

fígado para formar ureia. O aminoácido desaminado restante é 

transformado num novo aminoácido, hidrato de carbono ou 

gordura, ou catabolizado para a obtenção de energia. A ureia 

formada na desaminação deixa o corpo sob a forma de urina. 

As enzimas no músculo facilitam a remoção do azoto dos 

aminoácidos e transferem-no para outros compostos nas reacções 

bioquímicas reversíveis de transaminação (usualmente α-cetoácido 

ou glutamato). A transaminação ocorre quando um grupo amina de 



Capítulo II – Revisão bibliográfica 

__________________________________________________________ 

59 

 

 

um aminoácido doador é transferido para um ácido aceitador, de 

forma a formar um novo aminoácido. No músculo, a transaminação 

utiliza os aminoácidos de cadeia ramificada (AACR) que geram 

cetoácidos de cadeia ramificado, o que é medido pela transferase 

AACR. Desta forma, ocorre a formação de aminoácidos a partir de 

compostos orgânicos que não transportam o azoto e são formados 

no metabolismo (ex piruvato). Tanto na desaminação como na 

transaminação, o esqueleto de carbono resultante dos resíduos de 

aminoácidos não azotados podem sofrer uma degradação adicional 

no metabolismo energético. 

Após a desaminação, os esqueletos de carbono restantes dos α-

cetoácidos, tais como piruvato, oxaloacetato ou α-cetoglutarato, 

seguem vias diversificadas, incluindo as seguintes: 

Gliconeogénese – 18 dos 20 aminoácidos funcionam como 

uma fonte para a síntese da glucose; 

Fonte energética – os esqueletos de carbono são oxidados 

para a obtenção de energia, pois formam intermediários do 

ciclo do ácido cítrico ou moléculas afins; 

Síntese de gorduras – todos os aminoácidos proporcionam 

uma fonte potencial de acetil-CoA e, desta forma, fornecem o 

substrato para sintetizar os ácidos gordos. 

 

2.3.2.3.4 - Balanço azotado 

 

O balanço nitrogenado existe quando a ingestão de azoto 

(proteína) iguala a excreção de azoto. No balanço azotado positivo, 

a ingestão de azoto ultrapassa a sua excreção, sendo a proteína 

adicional usada para sintetizar novos tecidos. O balanço azotado 
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positivo ocorre com frequência em crianças, na gravidez, na 

recuperação após uma enfermidade e no treino de resistência. 

O corpo não consegue elaborar uma reserva proteica, como faz 

com o armazenamento dos hidratos de carbono na forma de 

glicogénio muscular e hepático. Não obstante, os indivíduos que 

consomem a quantidade recomendada de proteína exibem um 

conteúdo mais elevado em proteína muscular e hepática do que os 

indivíduos com uma dieta proteica deficiente. Adicionalmente, 

estudos que utilizam proteína marcada indicam que uma 

quantidade significativa de proteína muscular acaba por ser 

recrutada para o metabolismo energético. As proteínas no tecido 

neural e conjuntivo permanecem relativamente fixas como 

componentes celulares e não podem ser mobilizadas para a 

obtenção de energia sem prejudicar as funções teciduais (Felig et 

al., 1973). 

Uma maior excreção que ingestão de azoto, ou balanço azotado 

negativo, indica a utilização de proteína para obter energia, em 

especial, os provenientes do músculo esquelético. Um balanço 

azotado negativo pode ocorrer quando a ingestão de proteína 

ultrapassa o padrão recomendado, caso o organismo catabolize 

proteína devido à ausência de outros nutrientes energéticos. O 

papel já discutido de preservação da proteína pelos hidratos de 

carbono e lípidos dietéticos torna-se importante durante os 

períodos de crescimento tecidual e em situações de elevadas 

necessidades de produção de energia no treino com exercícios 

intensivos. 

Um balanço azotado negativo pode ocorrer em situações de 

diabetes, febre, queimaduras, dietas de emagrecimento, 

recuperação após uma enfermidade grave, crescimento e 
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administração de esteróides. As dietas de inanição, ou dietas com 

hidratos de carbono e/ou energia reduzida, anulam as reservas de 

glicogénio e desencadeia uma deficiência proteica com perda 

concomitante de tecido magro. 

 

2.3.2.4 – Água 

 

A água constitui de 40 a 70% da massa corporal, dependendo da 

idade, sexo e composição corporal. Representa 65 a 75% do peso 

do músculo e cerca de 10 % da massa gorda. Consequentemente, 

as diferenças na água corporal total entre os indivíduos resultam 

em grande parte da variação na composição corporal. 

O corpo contém dois “compartimentos” hídricos. O primeiro, 

intracelular, refere-se ao líquido dentro da célula. O segundo, 

extracelular, inclui o líquido que flui nos espaços microscópicos 

entre as células (líquido intersticial), além da linfa, saliva, líquido 

ocular, líquido secretado pelas glândulas e trato digestivo, líquido 

que banha os nervos raquidianos e líquido excretado através da 

pele e rins. O plasma sanguíneo é responsável por quase 20% do 

líquido extracelular (3 a 4 l). O líquido extracelular proporciona a 

maior parte do líquido perdido através da transpiração, 

predominantemente a partir do plasma sanguíneo. 

 

2.3.2.4.1 – Funções da água no corpo 

 

A água é o meio de transporte do corpo, de difusão dos gases 

através de superfícies humedecidas pela água. A água, em 

combinação com diversas proteínas, lubrifica as articulações e 

protege dos choques vários órgãos “que se movimentam”, tais 
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como o coração, pulmões, intestinos e olhos. Por ser 

incompressível, a água confere uma estrutura e forma ao corpo. 

A água comporta enormes qualidades de estabilização térmica, pois 

consegue absorver uma quantidade considerável de calor com uma 

pequena mudança de temperatura. Esta qualidade, associada a um 

elevado calor de vaporização da água, permite manter a 

temperatura corporal relativamente estável durante o stress 

térmico ambiental. 

 

2.3.2.4.2 - Equilíbrio hídrico 

 

Não obstante ocorrer uma considerável excreção de água nos 

indivíduos fisicamente activos, a ingestão apropriada de líquidos 

restaura rapidamente o desequilíbrio no nível hídrico do organismo. 

Um adulto sedentário em ambiente termo neutro necessita 

diariamente de cerca de 2,5 l de água. Uma pessoa activa em 

ambiente quente e húmido a necessidade de água aumenta com 

frequência, podendo alcançar entre 5 a 10 l diariamente. A água é 

proporcionada por três fontes: alimentos; líquidos; e metabolismo. 

O indivíduo comum consome normalmente 1,200 ml de água por 

dia, podendo o exercício e o stress térmico aumentar a necessidade 

de ingestão de líquidos cinco ou seis vezes. 

As frutas e os vegetais contêm quantidades consideráveis de água 

(ex. alface, melancia, melão, picles, feijão verde e brócolos). Em 

contraste, a manteiga, óleos, carnes secas e chocolate, assim como 

bolos e doces, possuem um conteúdo hídrico reduzido. 

O fraccionamento das moléculas dos nutrientes no metabolismo 

energético forma dióxido de carbono e água, denominada água 
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metabólica. Este líquido satisfaz cerca de 25% das necessidades 

hídricas diárias de uma pessoa sedentária. Por exemplo, a glucose 

liberta 55 g de água metabólica, podendo também ser originada a 

partir do catabolismo das proteínas, entre outras vias. 

Quanto à excreção de água, esta pode ocorrer pela urina, pele, ar 

expirado e fezes. Em condições normais, os rins absorvem cerca de 

99% dos 140 a 160 l de filtrado renal formado por dia, 

consequentemente, o volume de urina excretada diariamente pelos 

rins varia entre 1000 a 1500 ml. 

Uma pequena quantidade de água, cerca de 350 ml, infiltra-se a 

partir dos tecidos mais profundos e, através da pele, alcança a 

superfície do corpo na forma de transpiração. A perda de água 

ocorre também através da pele na forma de suor produzido pelas 

glândulas sudoríferas especializadas, localizadas debaixo da pele. A 

evaporação do suor proporciona o mecanismo de refrigeração 

destinado a arrefecer o corpo. Em condições térmicas e de 

actividade física normal, o corpo produz diariamente de 500 a 700 

ml de suor. Este facto não reflecte a capacidade máxima de 

transpiração, pois uma pessoa bem aclimatada pode produzir até 

12 l de suor durante o exercício prolongado e moderadamente 

intenso num ambiente quente. 

A perda insensível de água de pequenas gotículas no ar expirado 

perfaz entre 250 e 350 ml por dia, em virtude do humedecimento 

completo do ar inspirado ao passar pelas vias pulmonares. O 

exercício afecta esta via de perda de água. Nas pessoas 

fisicamente activas, as vias respiratórias libertam 2 a 5 ml de água 

por minuto durante o exercício extenuante, dependendo das 

condições climáticas, embora varie com as condições climáticas. 
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A eliminação intestinal representa 100 a200 ml de perda de água, 

sendo que a água constitui cerca de 70% do material fecal. O 

restante engloba os materiais indigestíveis, incluindo as bactérias 

do processo digestivo e os resíduos dos sucos digestivos 

provenientes do intestino, estômago e pâncreas. Caso ocorra 

diarreia ou vómitos, a perda de água aumenta para 1500 a 500 ml, 

uma situação potencialmente perigosa que pode acarretar um 

desequilíbrio hidroeletrolítico. 

 

2.3.2.5 –Vitaminas 

 

As vitaminas são substâncias orgânicas que o organismo necessita 

em quantidades reduzidas. As vitaminas não possuem uma 

estrutura química em comum e são consideradas nutrientes 

acessórios, pois não fornecem energia nem contribuem 

substancialmente para a massa corporal. Com excepção da 

vitamina D, o corpo não consegue produzir as vitaminas, devendo 

ser fornecidas pela dieta ou suplementação. 

Os alimentos que contêm uma quantidade de vitaminas elevadas 

são as folhas verdes e as raízes das plantas. Os animais obtêm 

maioritariamente as vitaminas das plantas, sementes, cereais e 

frutas. 

 

2.3.2.5.1 - Tipo de vitaminas 

 

As vitaminas são classificadas como lipossolúveis (vitaminas A, D, 

E e K) ou vitaminas hidrossolúveis (Vitamina C, do complexo B: 

tiamina (B1), riboflavina (B2), piridoxina (B6), niacina, ácido 

pantoténico, biotina, ácido fólico e cobalamina (B12). 
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As vitaminas lipossolúveis dissolvem-se e permanecem nos tecidos 

adiposos do organismo, eliminando a necessidade de ingestão 

diária. O fígado armazena as vitaminas A e D, enquanto a vitamina 

E se distribui pelo tecido adiposo. A vitamina K é armazenada 

somente em pequenas quantidades, principalmente no fígado. Os 

lípidos dietéticos constituem a fonte das vitaminas lipossolúveis. 

Estas vitaminas, transportadas como parte das lipoproteínas na 

linfa, dirigem-se para o fígado, onde serão canalizadas pelos 

diversos tecidos. As vitaminas lipossolúveis não devem ser 

consumidas em excesso sem supervisão médica. 

As vitaminas hidrossolúveis actuam essencialmente como 

coenzimas que participam directamente nas reacções químicas. As 

vitaminas hidrossolúveis dispersam-se nos líquidos corporais sem 

serem armazenadas em quantidades apreciáveis. Caso a dieta 

contenha menos de 50% da quantidade recomendada de vitaminas 

hidrossolúveis, as deficiências poderão manifestar-se dentro de 

quatro semanas. Em geral, a ingestão excessiva de vitaminas 

hidrossolúveis é eliminada na urina. Estas vitaminas, exercem 

influência de 8 a 14 horas após a sua ingestão, daí em diante, a 

sua potência diminui. 

 

2.3.2.5.2 - Papel das vitaminas 

 

As vitaminas funcionam como elos essenciais e reguladoras nas 

reacções metabólicas que libertam energia a partir do alimento. As 

vitaminas controlam também a síntese tecidual e protegem a 

integridade da membrana plasmática celular. As vitaminas 

hidrossolúveis desempenham importantes papéis no metabolismo 

energético (tabela 6). Por exemplo: 
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√ A vitamina B1 facilita a conversão de piruvato em acetil-CoA 

no metabolismo dos hidratos de carbono; 

√ A niacina e a vitamina B2 regulam o metabolismo energético; 

√ As vitaminas B6 e B12 catalisam a síntese das proteínas; 

√ O ácido pantoténico, que integra a CoA, participa na divisão 

dos macronutrientes; 

√ A vitamina C actua como cofactor nas reacções enzimáticas, 

como eliminador dos radicais livres dos processos 

antioxidativos e como componente nas reacções de 

hidroxilação que proporcionam estabilidade dos tecidos 

conjuntivos e permitem a cicatrização das feridas. 

Tabela 6: Principais enzimas, fonte vitamínica e função. 

NOME FONTE VITAMÍNICA FUNÇÃO 

Biotina Biotina Fixação de Co2 

Coenzima A (CoA) Ácido pantoténico Reacções com transferência do grupo Acil 

Flavina adenina 

dinucleotidio (FAD) 

B2 (riboflavina) Reacções de oxidação-redução 

Nicotinamida adenina 

dinucleotidio (NAD+) 

Niacina Reacções de oxidação-redução 

Piridoxal fosfato 

(PLP) 

B6 (piridoxina) Metabolismo dos aminoácidos 

(transaminação) 

Ácido tetraidrofólico Folato Transferências de unidades com um único 

carbono 

Pirofosfato de 

tiamina (TPP) 

B1 (tiamina) Transferência do aldeido 

Fonte: Teixeira et al., 2008 

As vitaminas têm um papel activo de protecção de doenças, graças 

ao seu poder antioxidante (Halliwell et al., 1993). Diversos 

investigadores têm-se debruçado nesta importante área de 

conhecimento (Luc et al, 1991; Ji et al., 1995; Tessier et al., 1995; 

Steinberg, 1997). 
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A título de exemplo, refira-se que as vitaminas A, C e E e o 

precursor da vitamina A, β-caroteno, presentes nos vegetais de 

coloração verde escura e laranja, desempenham importantes 

funções protectoras (Kritchevsky et al., 1998; Praticò et al., 1998; 

Steinberg, 1998). As vitaminas antioxidantes protegem a 

membrana plasmática pois podem remover os radicais livres, 

reduzindo os efeitos lesivos nos componentes celulares (Nappo et 

al., 1999). 

A adopção de uma dieta, com quantidades apropriadas de 

vitaminas antioxidantes e de outros agentes quimioprotectores, 

pode reduzir o risco de vários tipos de cancro (Hunter et al., 1999; 

Michaud et al., 1999; Riplle et al., 1999). 

 

2.3.2.6 – Minerais 

 

Além dos elementos orgânicos, os minerais essenciais à vida 

incluem sete minerais principais, necessários em quantidades 

maiores de 100 mg diários, e 14 oligoelementos necessários em 

quantidades menores de 100 mg diários. Os oligoelementos 

perfazem menos de 15 g, ou 0,001% da massa corporal total. À 

semelhança de um consumo excessivo de vitaminas, a ingestão 

excessiva de minerais não desempenha finalidade fisiológica e pode 

produzir efeitos tóxicos. 

A maioria dos minerais, principais ou óligos, ocorre livremente na 

natureza, principalmente nas águas dos rios, lagos e oceanos, na 

camada superior do solo e na superfície terrestre. Os minerais 

existem nos sistemas de raízes das plantas e na estrutura corporal 

dos animais que consomem plantas e água que contêm minerais. 
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2.3.2.6.1 - Papel dos minerais 

Os minerais desempenham três papéis proeminentes no corpo: 

√ Proporcionam a estrutura na formação dos ossos e dos 

dentes; 

√ Ajudam a manter o ritmo cardíaco normal, a contractilidade 

muscular, a condutividade neural e o equilíbrio ácido-básico; 

√ Regulam o metabolismo celular, integrando as enzimas e 

hormonas que modulam a actividade celular. 

Os minerais activam as reacções que libertam a energia no 

catabolismo dos hidratos de carbono, gorduras e proteínas, e 

participam na síntese dos nutrientes biológicos (glicogénio a partir 

da glucose, triglicerídios a partir dos ácidos gordos e do glicerol, e 

proteínas a partir de aminoácidos). A carência em minerais 

essenciais rompe o equilíbrio entre o catabolismo e o anabolismo. 

Os minerais são também componentes importantes das hormonas. 

 

2.3.2.6.1.1 - Biodisponibilidade dos minerais 

 

O corpo varia consideravelmente na sua capacidade de absorver e 

utilizar os minerais dos alimentos. Os factores que afectam a 

biodisponibilidade dos minerais existentes no alimento incluem: 

√ Tipo de alimento – o intestino delgado absorve os minerais dos 

produtos animais, pois não possuem fixadores vegetais e as 

fibras dietéticas que dificultam a digestão e a absorção. 

√ Interacção mineral-mineral – Diversos minerais possuem o 

mesmo peso molecular e, portanto, competem pela absorção 

intestinal. Isso torna desaconselhável o consumo de uma 

quantidade excessiva de um determinado mineral, pois pode 

retardar a absorção de outro mineral. 
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√ Interacção vitamina-mineral – Várias vitaminas interagem com 

os minerais de uma forma que influencia a sua 

biodisponibilidade. A vitamina D facilita a absorção do cálcio, 

e a vitamina C a de ferro. 

√ Interacção fibra-mineral – A elevada ingestão de fibras retarda 

a absorção de alguns minerais (ex. cálcio, ferro, magnésio, 

fósforo) por se unirem a eles e fazerem com que passem 

através do tracto digestivo sem serem absorvidos. 

 

2.3.2.6.2 - Principais minerais 

 

O cálcio é o mineral mais abundante no organismo, combinando-se 

com o fósforo para formar os ossos e os dentes. Estes dois 

minerais representam cerca de 75% do conteúdo mineral total do 

organismo, cerca de 2,5% da massa corporal. Na sua forma 

ionizada (cerca de 1% das 1200 mg de cálcio existentes no 

organismo), o cálcio funciona na estimulação do músculo, 

coagulação do sangue, transmissão dos impulsos neurais, 

activação de enzimas, síntese da forma activa da vitamina D e 

transporte dos líquidos nas membranas celulares. 

O fósforo é um componente essencial do mediador intracelular, 

monofosfato de adenosina (AMP) cíclico e do ATP e fosfocreatina. O 

fósforo combina-se com lípidos para formar os compostos 

fosfolipídicos, componentes da membrana plasmática. As enzimas 

fosfatase que contêm fósforo regulam o metabolismo celular. O 

fósforo participa também no tamponamento dos produtos terminais 

ácidos do metabolismo energético, o que leva alguns técnicos 

recomendar o consumo de bebidas com fosfato especiais para 

reduzir os efeitos da produção ácida decorrente do exercício pesado 
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e, talvez, acelerar a libertação de oxigénio pelas hemácias. Entre 

as fontes dietéticas ricas em fósforo incluem-se carnes, aves, 

peixes, produtos lácteos e cereais. 

O magnésio desempenha um papel vital no metabolismo da 

glucose, dos ácidos gordos e aminoácidos no metabolismo 

energético. O magnésio inlfuencia a síntese de lípidos e proteínas e 

contribui para o funcionamento muscular óptimo. Também actua 

como um electrólito que, juntamente com o potássio e o sódio, 

ajuda a manter a pressão arterial. Em geral, a transpiração produz 

apenas pequenas perdas de magnésio. 

O ferro é outro elemento importante, assumindo um papel activo 

na hemoglobina (85% do ferro funcional) e mioglobina nas fibras 

musculares (12% do ferro funcional). O composto ferro-proteína, 

ou hemoglobina, aumenta a capacidade de transporte do oxigénio 

do sangue em cerca de 65 vezes. O ferro desempenha também 

outras funções importantes relacionadas com o exercício, além do 

seu papel no transporte do oxigénio. É um componente estrutural 

da mioglobina (cerca de 5% do ferro total), um composto 

semelhante à hemoglobina que ajuda no armazenamento e no 

transporte do oxigénio na célula muscular. Pequenas quantidades 

de ferro existem também nos citocromos. Cerca de 20% do ferro 

do organismo não se combina em compostos funcionalmente 

activos. A hemossiderina e a ferritina constituem as reservas 

intracelulares de ferro no fígado, no baço e na medula óssea. A 

transferrina transporta o ferro do alimento ingerido e das hemácias 

lesionadas para os tecidos que dele necessitam, particularmente o 

fígado, o baço, a medula óssea e os músculos esqueléticos. Os 

níveis plasmáticos de transferrina reflectem com frequência a 

adequação da actual ingestão de ferro. A ingestão insuficiente de 
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ferro ou a limitação da absorção de ferro induzem o aparecimento 

de anemia, ocorrendo com frequência entre crianças, adolescentes 

e mulheres em idade fértil, incluindo mulheres fisicamente activas 

(Clarkson e Haymes, 1995; Rajaram et al., 1995). O consumo de 

uma quantidade adicional de carnes mantém o estado do ferro nas 

mulheres que se exercitam mais efectivamente do que a 

suplementação com preparados comerciais de ferro (Lyle et al., 

1992). Alguns estudos referem a influência de alguns factores na 

disponibilidade de ferro dietético (Schmid, 2006). 

O sódio, potássio e cloro, denominados colectivamente electrólitos, 

estão dissolvidos nos líquidos corporais como partículas carregadas 

electricamente denominadas iões. O sódio e o cloro são os 

principais minerais do plasma e líquido extracelular. Os electrólitos 

modulam a permuta de líquidos nos compartimentos do corpo, 

promovendo a troca constante e regulada de nutrientes e produtos 

de desgaste entre a célula e o seu ambiente líquido externo. O 

potássio é o principal mineral intracelular. 

A função mais importante dos iões de sódio e potássio reside no 

papel do estabelecimento do gradiente eléctrico apropriado, 

através das membranas celulares. A diferença no equilíbrio 

eléctrico entre o interior e o exterior da célula facilita a transmissão 

dos impulsos nervosos, a estimulação e a contracção do músculo e 

o funcionamento apropriado das glândulas. Os electrólitos mantêm 

também a permeabilidade das membranas plasmáticas e regulam 

as qualidades ácidas básicas dos líquidos corporais, 

particularmente do sangue. 
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2.3.3 – Recomendações alimentares 

 

A existência de hábitos alimentares saudáveis não significa fazer 

uma alimentação restritiva ou monótona. Pelo contrário, um dos 

pilares fundamentais de uma alimentação saudável reside na 

variedade. Quanto mais variada for a selecção alimentar, melhor! 

Diferentes alimentos contribuem com diferentes nutrientes o que, 

potencialmente, enriquece o dia alimentar de cada pessoa. 

A alimentação nos adolescentes deve sustentar o crescimento, 

promover a saúde e ser agradável. Durante a adolescência, 

existem alterações de natureza fisiológica e hormonal que 

influenciam as necessidades nutricionais, tal como um rápido 

crescimento e ganhos de massa muscular e óssea. 

A taxa de metabolismo basal aumenta na adolescência e está 

relacionada com a massa corporal magra; como é maior no género 

masculino, a taxa metabólica e as necessidades calóricas também 

são maiores. O nível de actividade física aumenta nos 

adolescentes, face às modificações da vida social, participação em 

desportos ou trabalho (Mahan et al, 1998). As necessidades 

energéticas e nutricionais por género e idade variam com a massa 

corporal, ritmo de crescimento e nível de actividade física, variando 

mais em função da maturação biológica do que da idade 

cronológica. 

As necessidades de energia distribuem-se em quatro níveis de 

actividade: sedentário, pouco activo, activo e muito activo. Esta 

actividade física reflecte a energia gasta, além das actividades da 

vida diária (tabelas 7 e 8). 
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Tabela 7: Necessidades estimadas de energia para adolescentes do sexo 
masculino 

Idade Peso de 

referência (Kg) 

Altura de 

referência (m) 

Necessidades estimadas de energia 

(Kcal/dia) 

Sedentário Pouco 

activo 

Activo Muito 

Activo 

15 56,3 1,70 2223 2618 3013 3499 

16 60,9 1,74 2320 2736 3152 3663 

17 64,6 1,75 2366 2796 3226 3754 

18 67,2 1,76 2383 2823 3263 3804 

Fonte: Institute of Medicine, Food and Nutrition Board, cit. por Machado (2009). 

 

Tabela 8:Necessidades estimadas de energia para adolescentes do género feminino. 

Idade Peso de 

referência (Kg) 

Altura de 

referência (m) 

Necessidades estimadas de energia 

(Kcal/dia) 

Sedentário Pouco 

activo 

Activo Muito 

Activo 

15 52,0 1,62 1731 2057 2362 2870 

16 53,9 1,63 1729 2059 2368 2883 

17 55,1 1,63 1710 2042 2353 2871 

18 56,2 1,63 1690 2024 2336 2858 

Fonte: Institute of Medicine, Food and Nutrition Board, cit. por Machado (2009). 

As recomendações nutricionais diárias ou quantidades diárias 

recomendadas (RDA ou QDR) são as quantidades médias de 

nutrientes que devem ser consumidas por dia pelos adolescentes. 

Entre os nutrientes destacam-se as recomendações em proteína na 

faixa de 45 a 59 g/dia e em relação às calorias sugere-se 2000 a 

2800 g/dia, de acordo com a idade dos adolescentes. 

A fase de crescimento é sensível à deficiência de nutrientes, em 

particular, de proteína. Deficiência calórica ou proteica na dieta 

desvia as proteínas para a função energética, influenciando o 

crescimento. A necessidade diária de proteínas é de cerca de 1 

g/kg no crescimento e 0,8 a 0,9 g/kg posteriormente. Contudo, a 

ingestão excessiva de proteína também pode ter um impacto sobre 



Capítulo II – Revisão bibliográfica 

__________________________________________________________ 

74 

 

 

o estado nutricional. Por exemplo, uma ingestão elevada de 

proteína pode interferir no metabolismo de cálcio e aumentar as 

necessidades de fluidos. As necessidades de fluidos podem colocar 

os atletas em elevado risco de desidratação. 

As recomendações nutricionais podem ser efectuadas de forma 

específica para adolescentes, dividindo-se a quantidade 

recomendada (RDA) de um nutriente pelo número de cm de altura 

do indivíduo de referência da RDA. Isto fornece uma quantidade de 

nutriente por centímetro para se aplicar a adolescentes de qualquer 

tamanho (Mahan et al., 1998). 

Os micronutrientes desempenham um papel importante no 

crescimento dos adolescentes, tendo a ingestão inadequada um 

forte impacto na quantidade de vitaminas e minerais. Os 

adolescentes incorporam duas vezes mais cálcio, ferro, zinco e 

magnésio nos anos de crescimento do que em outros períodos. 

A necessidade de cálcio na adolescência baseia-se nas 

necessidades do crescimento esquelético sendo, portanto, maior a 

necessidade nos homens do que nas mulheres, aumentando de 

800 mg/dia para 1200 mg/dia. Esta quantidade exige cerca de 3 

copos de leite por dia (ou o equivalente em derivados). No pico de 

crescimento, a deposição diária de cálcio pode ser duas vezes a 

deposição média durante o resto do período da adolescência. Na 

realidade, 45% da massa esquelética é adicionado durante a 

adolescência. O risco de desenvolver osteoporose depende 

parcialmente da massa óssea a ser construída no início da vida. As 

meninas constroem 92% da sua massa óssea em torno dos 18 

anos, mas uma ingestão inadequada de cálcio pode limitar o seu 

crescimento ósseo final. 
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Alguns estudos sugerem que o maior consumo de refrigerante, 

aumenta o risco de desenvolver osteoporose. A fonte mais rica de 

cálcio é o leite e seus derivados. Beber um copo de leite por dia, 

comer algumas fatias de queijo ou mesmo beber um iogurte ou 

batido ao lanche assegura que as quantidades necessárias de cálcio 

são ingeridas. Em alternativa, o leite de soja pode ser um bom 

substituto ao leite de vaca (Chipkevitch, 1995). 

O crescimento também eleva as exigências de ferro. A necessidade 

diária passa de 10 mg/dia em crianças pré-púberes para 12 mg/dia 

para adolescentes em crescimento. As meninas pós-menarca 

precisam de quantidades maiores (15 mg/dia) para repor as perdas 

menstruais. 

No pico de velocidade de crescimento, os adolescentes, na maioria 

das vezes, precisam de ingerir alimentos com frequência e em 

grande quantidade, embora quando o crescimento é diminuído eles 

precisam de ser mais cuidadosos, pois os hábitos de alimentação 

excessiva nesta fase da vida podem contribuir para o sobre peso e 

obesidade, entre outras doenças debilitantes (Mahan et al., 1998). 

 

2.3.3.1 - Recomendações para uma alimentação diária 

saudável 

 

Deve-se iniciar sempre o dia com um pequeno-almoço completo e 

saudável. Para isso: 

√ Consumir leite ou seus derivados com baixo teor de gordura 

(meio gordo ou magro); 

√ Pão escuro ou de mistura ou cereais integrais sem adição de 

açúcar são excelentes fontes de energia e fibras, que nunca 

devem ser dispensados na primeira refeição; 
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√ Fruta: fresca ou em sumo natural, sem adição de açúcar, é 

um complemento indispensável; 

√ Evitar estar mais de 3 horas e meia sem comer. Deve-se 

fazer pequenas merendas entre as três principais refeições 

(pequeno-almoço, almoço e jantar) e, se necessário realizar 

uma pequena ceia antes de deitar. 

Nestas merendas dá-se preferência ao consumo de fruta fresca e 

de fruta com outros alimentos, por exemplo: iogurte ou meia 

chávena de leite com baixo teor de gordura (meio gordo ou 

magro), pequenas porções de pão escuro ou de mistura. 

Deve-se limitar o consumo total de gorduras. As gorduras ingeridas 

nunca devem contribuir com mais de 30% do total de calorias 

diárias. Por isso: 

√ Reduzir a quantidade de gordura usada para cozinhar, 

preferindo o azeite a outros tipos de gorduras de adição (ex: 

óleos, margarinas, manteiga ou banha); 

√ Limitar a gordura usada no tempero de alimentos no prato, 

preferindo sempre o azeite a outros molhos; 

√ Evitar fritar os alimentos; optar por processos que requerem 

menor quantidade de gordura (ex: cozer, grelhar ou estufar 

“em cru”). Se assar no forno adicione pouca gordura, 

preferencialmente azeite, e rejeite sempre o molho que fica 

na assadeira; 

√ Restringir o consumo de produtos de charcutaria e salsicharia 

que são sempre muito ricos em gordura; 

√ Evitar os molhos gordurosos, em especial, os de preparação 

industrial (ex: maionese, mostarda, molhos com natas); 

√ Retirar a gordura visível dos alimentos antes de os 

confeccionar e também no prato; 
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√ Dar preferência ao peixe e carnes magras (ex: aves e coelho, 

retirando-lhes sempre a pele), em detrimento de carnes de 

mamíferos ou outras com maior quantidade de gordura. O 

peixe ultra congelado pode ser uma alternativa segura e 

perfeitamente aceitável como substituto do peixe fresco; 

√ Consumir alimentos com muita gordura apenas 

esporadicamente, por exemplo: toucinho, pastas de fígado, 

chocolates, massas folhadas, rissóis, croquetes, produtos de 

pastelaria, etc; 

√ Consumir leite e seus derivados com baixo teor de gordura 

(meio gordo ou magro). 

Aumentar o consumo de frutos, hortaliças e legumes. Para isso: 

√ Iniciar sempre o almoço e o jantar com sopa de legumes; 

√ Procurar ingerir sempre salada e outros hortícolas a 

acompanhar o almoço e o jantar; 

√ Fazer da fruta a sobremesa de excelência; 

√ Incluir a fruta fresca e alguns hortícolas crus nos intervalos 

entre as refeições; 

√ Se exisitir o hábito de comer sanduíches ao almoço, 

acrescentar salada; 

√ Pelo menos uma das peças de fruta que se consome 

diariamente deve ser rica em vitamina C (ex: laranja, kiwi, 

tangerina, morangos, maçã); 

√ Procurar consumir hortícolas com cores vivas e/ou aromáticos, 

pois são muito ricos em vitaminas, minerais, oligoelementos 

e agentes anti-oxidantes, (ex: brócolos, couve lombarda, 

couve roxa, pimentos, couve portuguesa, cenouras, etc.); 

√ Os sumos de fruta naturais devem ser bebidos no momento 

em que são feitos, caso contrário o seu conteúdo em 

vitaminas diminui consideravelmente. 
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Preferir os cereais integrais, porque sofreram um menor 

processamento e, por isso, têm mais fibra, vitaminas e minerais, 

sendo melhores para a saúde. 

Reduzir o consumo de açúcares simples, assim: 

√ Evitar a adição de açúcar aos alimentos e bebidas (ex: frutos 

frescos, leite, café, chá, sumos de frutos, limonadas, etc.); 

√ Limitar o consumo de produtos açucarados (ex: produtos de 

confeitaria e pastelaria, gelados, chocolates, gomas, 

rebuçados, caramelos, frutos cristalizados, mel, sobremesas 

açucaradas, marmeladas, etc.); 

√ Evitar os refrigerantes e sumos de frutos artificiais pois são 

bebidas ricas em açúcar. Preferir sempre a água. 

Reduzir o consumo de sal. Procurar nunca ingerir mais de 5g de sal 

por dia. Deve-se cozinhar com pouco sal. Para tal: 

√ Optar por usar ervas aromáticas e especiarias para temperar, 

reduzindo o sal usado sem diminuir o sabor dos alimentos; 

√ Limitar a ingestão de alimentos salgados (ex: produtos de 

charcutaria, salsicharia, determinados queijos, alimentos 

muito processados industrialmente, caldos concentrados, 

alimentos tipo fast-food, etc.); 

√ Não usar sal fino; 

√ Evitar os molhos pré-preparados (ex: mostarda, ketchup, 

molhos para batatas fritas, etc.); 

√ Moderar a ingestão de águas minerais gaseificadas, pois são 

também ricas em sal. 
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2.3.3.2 – Roda dos alimentos 

 

A Roda dos Alimentos é uma imagem ou representação gráfica que 

ajuda a escolher e a combinar os alimentos que deverão fazer 

parte da alimentação diária. 

Trata-se de um símbolo em forma de círculo que se divide em 

sectores de diferentes tamanhos que se designam por Grupos e 

que reúnem alimentos com propriedades nutricionais semelhantes. 

A Roda dos Alimentos Portuguesa foi criada em 1977 para a 

Campanha de Educação Alimentar “Saber comer é saber viver”. A 

evolução dos conhecimentos científicos e as diversas alterações na 

situação alimentar portuguesa condiziam à necessidade da sua 

reestruturação. 

A nova Roda dos Alimentos agora apresentada mantém o seu 

fornecimento original, pois é facilmente identificado e associa-se ao 

prato vulgarmente utilizado. Por outro lado, e ao contrário da 

pirâmide, o circulo hierarquiza os alimentos mas atribui-lhes igual 

importância. A subdivisão de alguns dos anteriores grupos e o 

estabelecimento de porções diárias equivalentes constituem as 

principais alterações implementadas neste novo guia. 

A nova Roda do Alimentos é composta por 7 grupos de alimentos 

de diferentes dimensões, que indicam a proporção de peso com 

que cada um deles deve estar presente na alimentação (tabela 9 e 

10). 
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Tabela 9: Grupos alimentares e a proporção de peso com que cada um deve ser 
ingerida 

Cereais e derivados, tubérculos 28% 

Hortícolas 23% 

Fruta 20% 

Lacticínios 18% 

Carnes, pescado e ovos 5% 

Leguminosas 4% 

Gorduras e óleos 2% 

Fonte: Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, cit. por Franchini 

et al (2004). 

 

A água, não possuindo um grupo próprio, está também 

representada em todos, pois faz da constituição de quase todos os 

alimentos. Sendo a água imprescindível à vida, é fundamental que 

se beba em abundância diariamente. As necessidades de água 

podem variar entre 1,5 a 3 litros por dia. 
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Tabela 10: Porções por dia 

O que é uma porção?*  

 Por dia 

 Quantas porções são 

necessárias?*** 

Cereais e derivados, tubérculos 4 a 11 

1 pão 50 g 

1 fatia fina de broa 70 g 

1 e ½ batata – tamanho médio 125 g 

5 colheres de sopa de cereais de pequeno almoço 35 g 

6 bolachas – tipo Maria/ água e sal 35 g 

2 colheres de sopa de arroz/ massas crus 35 g 

4 colheres de sopa de arroz/ massa cozinhados 110 g 

Hortícolas 3 a 5 

2 chávenas almoçadeiras de hortícolas crus 180 g 

1 chávena almoçadeira de hortícolas cozinhados 140 g 

Fruta 3 a 5 

1 peça de fruta – tamanho médio 160 g 

Lacticínios*** 2 a 3 

1 chávena almoçadeira de leite 250 ml 

1 iogurte líquido ou 1 e ½ iogurte sólido 200 g 

2 fatias finas de queijo 40 g 

¼ de queijo fresco – tamanho médio 50 g 

½ de requeijão – tamanho médio 100 g 

Carnes, pescado e ovos 1,5 a 4,5 

Carnes/ pescados crus 30 g 

Carnes/ pescado cozinhados 25 g 

1 ovo – tamanho médio  55 g 

Leguminosas 1 a 2 

1 colher de sopa de leguminosas secas cruas (ex. feijão) 25 g 

3 colheres de sopa de leguminosas frescas cruas (ex favas) 80 g 

3 colheres de sopa de leguminosas secas/ frescas cozidas 80 g 

Gorduras e óleos 1 a 3 

1 colher de sopa de azeite/ óleo 10 g 

1 colher de chá de banha 10 g 

4 colheres de sopa de nata 30 ml 

1 colher de sobremesa de manteiga/ margarina 15g 

*As equivalências alimentares apresentadas tiveram por base valores estabelecidos de nutrientes. 

Glícidos/ hidratos de carbono – nos grupos dos cereais e derivados, tubérculos (28 g), hortícolas (6 

g) e fruta (14 g). Proteínas – no caso de lacticínios (8 g) (onde também se teve em linha de conta o 

valor do cálcio – 300 mg), carnes, pescado e ovos (6 g) e leguminosas (6 g). Lípidos para o grupo de 

gorduras e óleos (10 g).**Os valores limite (mínimo e máximo) das porções aqui recomendadas 

foram calculados para os valores energéticos de 1300 Kcal, sendo a quantidade intermédia 

correspondente a um plano alimentar de 2200 Kcal. ***A generalidade da população deve consumir 

2 porções à excepção das crianças e adolescentes que necessitam de 3 porções. Fonte: Faculdade de 

Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, cit. por Franchini et al (2004). 

 



Capítulo II – Revisão bibliográfica 

__________________________________________________________ 

82 

 

 

Cada um dos grupos apresenta funções e características 

nutricionais específicas, pelo que todos eles devem estar presentes 

na alimentação diária, não devendo ser substituídos uns pelos 

outros de modo a assegurar a necessária variedade (ilustração 2). 

 

 

Ilustração 2: Nova roda dos alimentos e porções recomendadas. 

 

2.3.3.2.1 – Bebidas 

 

Embora a água seja a melhor bebida para satisfazer a sede, pode 

também recorrer-se a outras bebidas que não contenham adição 

de açúcar, álcool ou cafeína. Os sumos de fruta natural e os chás 

sem cafeína (camomila, cidreira, limão, tília) são exemplos destas 

bebidas. O café e alguns chás refrigerantes contêm cafeína, 

substância estimulante cuja ingestão deve ser limitada a um 

máximo de 300 mg por dia (tabela 11). No caso de crianças e 

adolescentes o seu consumo está desaconselhado. 
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Tabela 11: Teores médios de cafeína (mg) 

1 café cheio 125 mg  1 refrigerante de cola 46 mg 

1 café médio 115 mg  1 chávena de chá 36 mg 

1 café curto 104 mg  1 descafeinado 2 mg 

Fonte: Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, cit. por Franchini 

et al (2004). 

 

As bebidas alcoólicas contêm, por definição etanol, sendo o seu 

consumo totalmente desaconselhado a crianças, jovens, grávidas e 

aleitantes. Com moderação, e a acompanhar as refeições, os 

adultos podem consumi-las sem risco (tabela 12). 

 

Tabela 12: Ingestão de álcool máxima admissível por dia. 

Bebida (grau alcoólico)  Homens  Mulheres 

Cerveja (5º)  3 copos fino/ imperial  2 copos fino/ imperial 

Vinho (12º)  3 copos pequenos  1 copo pequeno 

Whisky (40º)  1/3 de copo  1/5 de copo 

Fonte: Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, cit. por Franchini 

et al (2004). 

 

2.3.3.2.2 – Açúcares e produtos açucarados 

 

Refrigerantes, bolos, chocolates, compotas, rebuçados e outros 

doces são exemplos de alimentos especialmente ricos em açúcar. O 

consumo deste tipo de alimentos deve ser feito, preferencialmente, 

no final das refeições, e a sua ingestão não deve ser diária mas sim 

restrita a ocasiões festivas. 

A leitura cuidadosa de rótulos é fundamental na selecção de 

alimentos com reduzido teor em açúcares. Sob a designação de 

açúcares engloba-se, por exemplo, sacarose (vulgar açúcar de 

mesa), glucose, dextrose, frutose, maltose, lactose, açúcar 

invertido, mel, melaço, entre outros. 
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2.3.3.2.3 - Sal e produtos salgados 

 

A quantidade de sal (NaCl) ingerida por dia deve ser inferior a 5 g. 

A melhor forma de satisfazer esta recomendação é moderar não só 

o consumo de produtos salgados (ex. salsicharia/ charcutaria, 

alimentos enlatados, batatas fritas, aperitivos, …), mas também a 

utilização de sal em natureza. 

A leitura dos rótulos é fundamental na selecção de alimentos com 

reduzido teor de sal e sódio. O termo sódio isolado em combinação 

com outras palavras (ex. cloreto de sódio) é utilizado para 

descrever a fonte de sódio presente no alimento. 

A substituição do sal por ervas aromáticas (aipo, alecrim, alho, 

cebolinho, coentro, estragão, hortelã, louro, orégão, salsa) e 

especiarias (açafrão, canela, caril, colorau, noz-moscada,) na 

preparação e confecção de alimentos é uma boa forma de adicionar 

sabor e realçar a cor dos alimentos. 

 

2.3.3.2.4 - O que nos ensina a Roda dos Alimentos? 

 

De uma forma simples, a nova Roda dos Alimentos transmite as 

orientações para uma alimentação saudável, isto é, uma 

alimentação: 

√ Completa – ingestão de alimentos de cada grupo e beber água 

diariamente; 

√ Equilibrada – comer maior quantidade de alimentos 

pertencentes aos grupos de maior dimensão e menor 

quantidade dos que se encontram nos grupos de menor 

dimensão, de forma a ingerir o número de porções 

recomendado; 
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√ Variada – ingerir alimentos diferentes de cada grupo variado 

diariamente, semanalmente e nas diferentes épocas do ano. 

 

2.3.3.3 - Leitura de rótulos dos alimentos 

 

A União Europeia estabelece regras em matéria de rotulagem de 

géneros alimentícios para ajudar os consumidores europeus a 

tomar decisões informadas no momento da compra. As regras têm 

por objectivo garantir que os consumidores disponham de 

informações abrangentes sobre os produtos alimentares que 

adquirem. 

Além das informações legalmente exigidas, os produtores podem 

acrescentar as informações adicionais que entendam, desde que 

sejam exactas e não induzam em erro. Existem regras de 

rotulagem comuns a todos os géneros alimentícios, bem como 

regras específicas para a carne, o álcool e os alimentos perecíveis. 

 

2.3.3.3.1 - Como ler 

 

1. Quantidade - quantidade líquida de produto, em 

volume para os líquidos (por exemplo, litro, centilitro) e 

em massa para os demais produtos. 

2. Denominação do produto - tem de incluir informações sobre 

as condições físicas dos géneros alimentícios ou 

sobre o tratamento específico a que foram 

submetidos (reduzidos a pó, congelados, 

concentrados, fumados, etc.). Caso utilizado, o 

tratamento por radiação ionizante é sempre de indicação 

obrigatória. 
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3. Listas de ingredientes - todos os 

ingredientes têm de constar da lista por ordem 

decrescente de peso (exceptuando: misturas de 

frutos ou produtos hortícolas), incluindo os que 

se sabe desencadearem reacções em pessoas 

alérgicas (por exemplo, amendoins, leite, ovos, peixe). 

4. Durabilidade - as datas constantes em «Consumir até» e 

«Consumir de preferência antes de» indicam até quando os 

alimentos se conservarão frescos e em condições de segurança 

para serem consumidos. 

√ «Consumir até» é utilizado quando os alimentos se deterioram 

rapidamente (por exemplo, carne, ovos e lacticínios). Todos 

os produtos frescos embalados têm imposta uma data a 

seguir a «Consumir até». Os produtos não devem ser 

consumidos após essa data, uma vez que existe o perigo de 

intoxicação alimentar. 

√ «Consumir de preferência antes de» é utilizado em alimentos 

que possuem uma durabilidade maior (por exemplo, cereais, 

arroz, especiarias). Não é perigoso consumir um produto 

após esta data, mas o alimento pode ter começado a perder 

o seu sabor e a sua textura. 

5. Fabricante/ importador - a denominação e o 

endereço do fabricante, do embalador ou do 

importador têm de estar claramente inscritos na 

embalagem, de modo a que o consumidor saiba 

quem contactar se tiver alguma reclamação a fazer ou desejar 

informações adicionais sobre o produto. 

6. Produtos biológicos - a utilização da menção «biológico» no 

rótulo do produto é regulada rigorosamente ao abrigo da legislação 
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da UE. Apenas é permitida enquanto referência a métodos 

específicos de produção de alimentos que respeitam padrões 

elevados em matéria de protecção do ambiente 

e bem-estar dos animais. O logótipo europeu 

«Agricultura Biológica – Sistema de Controlo 

CE» só pode ser utilizado pelos produtores que 

cumpram as condições exigidas. 

7. Organismos geneticamente modificados (OGM) - a 

rotulagem é obrigatório no caso dos produtos que tenham um teor 

de OGM superior a 0,9%. Todas as substâncias com origem em 

OGM têm de ser mencionadas na lista de ingredientes mediante a 

menção «geneticamente modificado». 

8. Origem - a indicação do país ou da região de origem é 

obrigatória no caso de certas categorias de produtos, como a 

carne, os frutos e os produtos hortícolas. É igualmente obrigatória 

se a marca ou outros elementos dos rótulos, como fotografias, 

bandeiras ou referências a locais, puderem induzir o consumidor 

em erro relativamente à verdadeira origem do produto. 

9. Informação nutricional - descreve o valor energético e os 

nutrientes de um género alimentício (por exemplo, proteínas, 

matérias gordas, fibras, sódio, vitaminas e minerais). Esta 

informação tem de ser fornecida se for feita uma alegação 

nutricional sobre o produto (ilustração 3). 

De acordo com a legislação, o rótulo dos alimentos deve conter 14 

componentes obrigatórios: calorias totais, calorias provenientes 

das gorduras, gordura total, gordura saturada, colesterol, sódio, 

carboidratos totais, fibras alimentares, açúcares, proteínas, 

vitamina A, vitamina C, cálcio e ferro. Os restantes nutrientes 
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(vitaminas e minerais) devem ser citados se fizerem parte da 

composição do alimento, caracterizando fontes nutricionais 

importantes. 

 

 

Ilustração 3: Informação nutricional. 

Fonte: Rotulagem de alimentos (2009) 

 

10. Alegações nutricionais e de saúde - existem regras da UE 

destinadas a garantir que quaisquer alegações relativas aos valores 

nutricionais e de saúde nas embalagens de alimentos sejam 

exactas e baseadas em factos científicos. Alegações como «Baixo 

teor de matérias gordas» ou «Rico em fibras» têm de ser 

conformes às definições harmonizadas, para que o seu significado 
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seja igual em todos os países da UE; por exemplo, «Rico em 

fibras» só pode ser utilizado em produtos que contenham, pelo 

menos, 6g de fibras por 100g. Os produtos alimentares que 

contenham grandes quantidades de matérias gordas ou açúcar não 

podem ser rotulados com alegações como «Contém vitamina C». 

Alegações de saúde como «Bom para o seu coração» só são 

permitidas se puderem ser demonstradas cientificamente. Não é 

permitida a aposição de uma alegação de saúde positiva num 

produto que contenha sal, matérias gordas ou açúcar em demasia. 

São proibidas as alegações de saúde seguintes: 

√ Alegações no sentido de prevenir, tratar ou curar doenças; 

√ Alegações que façam referência ao ritmo ou à quantificação 

da perda de peso; 

√ Referência ou aprovação de médicos a título individual; 

√ Alegações que sugiram que a saúde pode ser afectada pelo 

facto de não se consumir o alimento. 

 

2.3.3.3.2 - Compreender os números E 

 

Um aditivo alimentar possui um número E quando passa os testes 

de segurança e é aprovado para utilização n a UE. Essa aprovação 

é monitorizada, revista e alterada à luz de novos dados científicos. 

Eis alguns aditivos alimentares comuns: 

√ Antioxidantes: aumentam a longevidade dos alimentos, 

ajudando a impedir que as matérias gordas, os óleos e certas 

vitaminas se combinem com o oxigénio do ar. A oxidação 

provoca o aparecimento de ranço e a perda de cor. Exemplo: 

vitamina C, também designada ácido ascórbico ou E300. 
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√ Corantes: são por vezes utilizados para substituir a cor 

natural, perdida durante a transformação ou o 

armazenamento dos alimentos, ou para dar uma cor 

consistente aos produtos. Exemplo: caramelo (E150a), 

utilizado em produtos como molhos e bebidas sem álcool. 

√ Emulsionantes, estabilizantes, gelificantes e espessantes: 

emulsionantes como as lecitinas (E322) propiciam a mistura 

de ingredientes que, normalmente, se separariam, como o 

óleo e a água. Os estabilizantes ajudam a impedir que os 

ingredientes combinados se voltem a separar. A pectina 

(E440) é um gelificante comum, utilizado no fabrico de 

compotas. Os espessantes ajudam a dar mais corpo ao 

alimento, do mesmo modo que a adição de farinha faz 

engrossar um molho. 

√ Intensificadores de sabor: salientam o sabor dos alimentos 

salgados e doces sem acrescentarem um sabor próprio. 

Exemplo: glutamato de monossódio (E621), frequentemente 

adicionado aos alimentos transformados, em especial sopas, 

molhos e enchidos. 

√ Conservantes: ajudam a evitar que os alimentos se 

deteriorem. A maior parte dos alimentos com longa duração 

de conservação inclui conservantes, a menos que se tenha 

recorrido a outro método de conservação – como congelação, 

conserva ou secagem. Exemplos: os frutos secos são 

frequentemente tratados com dióxido de enxofre (E220) para 

impedir o desenvolvimento de bolor ou bactérias e o bacon, o 

fiambre, as conservas de carne e outras carnes «salgadas» 

são frequentemente tratados com nitrito e nitrato (E249 a 

E252) durante o processo de cura. 
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√ Edulcorantes: são frequentemente utilizados em vez de açúcar 

em produtos como as bebidas gasosas, os iogurtes e as 

pastilhas elásticas. Exemplos: aspartame (E951), sacarina 

(E954), acessulfamo K (E950) e sorbitol (E420). 

 

2.3.3.3.3 - Termos nos rótulos dos alimentos 

 

Termos comuns e o que significam: 

√ Isento de – nutricionalmente trivial e improvável de ter 

consequências fisiológicas. Os sinónimos incluem “sem”, 

“nenhum” e “zero”; 

√ Alto (risco em) – 20% ou mais do Valor Diário Recomendado 

(VDR) para um determinado nutriente por porção. Os 

sinónimos incluem “rico em” ou “excelente em”; 

√ Menos – pelos menos 25% menos de um determinado 

nutriente ou calorias que o alimento para comparação; 

√ Baixo (pobre em) – uma quantidade que permite o consumo 

frequente do alimento sem ultrapassar o VDR desse 

nutriente; 

√ Boa fonte – o produto proporciona entre 10 a 19% do VDR de 

determinado nutriente por porção. 

Termos para colesterol: 

√ Isento de colesterol – menos de 2 mg por porção de 2 g ou 

menos de gordura saturada por porção; 

√ Pobre em colesterol – 20 mg ou menos de colesterol por 

porção e 2 g menos de gordura saturada por porção; 

√ Menos colesterol – 25% ou menos de colesterol por porção e 2 

g ou menos de gordura saturada por porção. 

Termos para gordura: 
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√ Extra magro – menos de 5% de gordura, 2 g de gordura 

saturada e 95 mg de colesterol por porção e por 100 g de 

cerne de aves e frutos do mar; 

√ Isento de gordura – menos 0,5 g de gordura por porção 

(nenhuma gordura ou óleo acrescentado); 

√ Magro – Menos de 10 g de gordura; 4,5 g de gordura saturada 

e 95 mg de colesterol por porção e por 100g de carne de 

aves e frutos do mar; 

√ Menos gordura – 25% ou menos de gordura que o alimento 

para comparação; 

√ Leve – 50% ou menos gordura que o alimento para 

comparação; 

√ Menos gordura saturada – 25 % ou menos de gordura 

saturada que o alimento para comparação. 

Termos para energia: 

√ Isento de caloria – menos de 5 caloria por porção; 

√ Leve – Menor um terço das calorias que o alimento para 

comparação; 

√ Pobre em calorias – 40 caloria ou menos por porção; 

√ Calorias reduzidas. Pelos menos 25% menos calorias por 

porção que o alimento para comparação. 

Termo para fibras: 

√ Rico em fibras – 5 g ou mais por porção. 

Termos para sódio: 

√ Isento de sódio e isento de sal – Menos 5 mg de sódio por 

porção; 

√ Pobre em sódio – 140 mg ou menos de sódio por porção; 

√ Leve – alimento pobre em calorias com uma redução de 50% 

de sódio; 
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√ Leve em sódio – no máximo 50 % de sódio do alimento para 

comparação; 

√ Muito pobre em sódio – 35 mg ou menos de sódio por porção. 

 

2.3.3.3.4 – Quilocalorias 

 

A energia armazenada nas ligações de certos nutrientes pode ser 

utilizada pelo organismo. Uma caloria é a quantidade de energia 

(calor) necessária para aumentar 1º C a temperatura de 1 g de 

água. Uma quilocaloria (Kcal) são 1000 calorias, a unidade utilizada 

como referência, para mostrar a quantidade de energia fornecida 

pelos alimentos e libertada pelo metabolismo (tabela 13). 

Tabela 13: Energia fornecida por cada nutriente. 

1 grama de Fornece cerca de  

Hidratos de carbono 4 calorias 

Proteínas 4 calorias 

Lípidos 9 calorias 

Fonte: Candeiras et al., 2005 
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33--  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
 

 

3.1 - Caracterização da escola 

 

A Escola Secundária com 3º ciclo de Fafe, situada no centro da 

cidade, na Avenida da Liberdade, foi criada pelo Despacho 

nº1847/99, de 3 de Fevereiro de 1999, tendo sido antes uma 

Escola Secundária, criada em 1975. 

O nível socioeconómico das famílias dos alunos é 

predominantemente médio/baixo. Constatando-se que as 

habilitações académicas dos pais/ encarregados de educação são, 

na sua maioria, o ensino básico (68%). 

A Escola é constituída por três blocos de aula (A, B e C); um bloco 

polivalente onde funcionam, entre outros, os Serviços 

Administrativos, o Centro de Novas Oportunidades, a Direcção, o 

PBX, a sala de reuniões, a cantina e a papelaria; um pavilhão 

gimnodesportivo; e quatro salas em instalações pré-fabricadas. 

Para além das salas de aulas, dos laboratórios de 

Biologia/Geologia, de Física e de Química e de Matemática, das 

salas de Informática, das salas específicas dos Cursos de Educação 

e Formação, existem outros espaços de apoio: dois auditórios, 

Biblioteca/Centro de Recursos/Museu, sala de Directores de Turma, 

sala de Professores, gabinete de Serviços de Psicologia e 

Orientação Educativa, reprografia, papelaria e bufete. Foi criado, 

recentemente o Gabinete de Apoio ao Aluno. 
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3.2 - Descrição geral do estudo 

 

A realização deste estudo exigiu uma preparação inicial do ponto 

de vista científico, visando atingir o propósito de se tratar de um 

projecto de investigação integrado, que enquadra os hábitos 

alimentares passíveis de serem relacionados com a prática da 

actividade física. 

Numa primeira fase, desenvolveu-se uma fundamentação teórica 

actual relacionada com a investigação, de acordo com o exposto na 

Figura 4. Contudo, foi adoptado um modelo de inquérito que tem 

vindo a ser usado em diversas investigações nesta área pela 

Universidade do porto. 

Deste modo, foi ultrapassada a fase de construção do questionário, 

sendo posteriormente validado. No processo de validação do 

inquérito foram inquiridos jovens da mesma idade da amostra 

utilizada na investigação. 

De seguida, foi seleccionada a amostra do estudo, à qual viria a ser 

aplicado o questionário, que integrava as turmas do 11º e 12º ano 

de escolaridade da Escola Secundária com 3º ciclo de Fafe. 

Posteriormente, foi aplicado o questionário visando recolher os 

dados, tendo numa fase seguinte sido realizado o seu tratamento 

estatístico (ilustração 4). 
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3.3 - Caracterização da amostra de estudo 

 

O presente estudo envolveu uma amostra que integrava 14 turmas 

do 11º e 12º ano de escolaridade, num total de 326 alunos. Do 

total dos alunos inquiridos, 122 alunos eram do género masculino e 

204 feminino. A média de idades dos alunos é de 16,709 anos. 

 

3.4 - Instrumento de recolha de dados 

 

O questionário, tal como foi mencionado, foi o instrumento 

utilizado neste estudo para a recolha dos dados. Trata-se de um 

instrumento que permite obter informações a partir de uma 

selecção representativa da população, a denominada amostra, 

visando extrair conclusões consideradas representativas da 

população como um todo. 

O questionário pode ser definido como uma interrogação particular 

acerca de uma situação englobando indivíduos, com o objectivo de 

generalizar (Ghiglione et al., 1993). 

Segundo Quivy (1992), o questionário permite confrontar um 

grupo de elementos representativo de uma população, com um 

conjunto de questões relativas às suas opiniões e atitudes 

relacionadas em opções ou questões humanas e sociais. 

Este autor considera que o questionário permite tomar 

conhecimentos sobre as suas expectativas, o nível de 

conhecimento ou de consciência sobre um acontecimento ou 

problema, entre outros aspectos. 

As vantagens da utilização do questionário em relação a outras 

técnicas de recolha de informação, residem no facto de ser um 
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substituto da observação directa que, por vezes, é impossível de 

ser realizada. Adicionalmente, permite colocar um maior número 

de questões em relação a outros instrumentos, caso da entrevista 

(Ghiglione et al., 1993; Pardal, 1995). 

De igual modo, é um instrumento de estudo acessível edo ponto de 

vista económico, passível de ser aplicado a amostras de diferente 

tamanho. Por outro lado, dado que reúne condições de sigilo, 

conduz a uma maior autenticidade das respostas (Ghiglione et al., 

1993). 

Contudo e ainda de acordo com os autores citados, o questionário 

pode ter um uso restrito, dado que não permite a sua exploração, 

sendo que a veracidade das respostas também pode ser 

questionada. 

O questionário utilizado no presente estudo já foi validado em 

diversas investigações realizadas pelo grupo científico que nos 

cedeu a sua utilização. De forma sumária, o questionário visa 

caracterizar a frequência alimentar de diversos alimentos, a saber: 

produtos lácteos; bebidas e milanezas; hortaliças e legumes; 

frutos; ovos, carne e peixes; óleos e gorduras; pão, cereais e 

similares; e doces e pastéis. 

 

3.4.1 - Teste de Atitudes Alimentares Resumido (EAT-26) 

 

O teste de atitudes alimentares resumido (EAT-26), foi resumido 

por Gross et al. (1986) e traduzido para português por Nunes et al. 

(1994) segundo Nunes (2006). Este avalia o risco de se 

desenvolver comportamentos e atitudes inadequadas típicas de 

pacientes com anorexia nervosa. 
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O EAT contém 26 questões fechadas abordando atitudes 

alimentares, e as respostas assinaladas são: sempre (5 pontos), 

muito frequentemente (4 pontos), frequentemente (3 pontos), às 

vezes (2 pontos), raramente (1 ponto) e nunca (0 pontos). O score 

igual ou superior a 20 pontos é revelador de alto risco, (indicado 

que os indivíduos são susceptíveis a desenvolver distúrbios de 

conduta alimentar, Cordás et al. (1999)); o score de 10 a 19 é 

classificado como baixo risco e o score de 0 a 9 considera-se que o 

indivíduo está fora de risco. 

 

3.4.2 - Questionário Semi-Quantitativo da Frequência 

Alimentar 

 

O questionário semi-quantitativo de frequência alimentar tem por 

objectivo avaliar a alimentação e identificar o consumo alimentar 

referente ao período de 12 meses antecedentes à data do 

preenchimento do mesmo. 

O questionários semi-quantitativo da frequência alimentar 

desenvolvido no Serviço e Epidemologia da Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto (FMUP), já validado por estes, é 

constituído por uma lista de 82 itens alimentares aos quais foram 

posteriormente acrescentados quatro, por uma secção fechada com 

nove categorias de frequência de consumo a variar entre “nunca ou 

menos de uma vez por mês” a “seis ou mais vezes por dia”, e por 

uma secção aberta para o registo de outros alimentos não 

referenciados e consumidos com uma frequência de pelo menos 

uma vez por semana. 



Capítulo III – Metodologia 

__________________________________________________________ 

103 

 

 

Para estimar o consumo alimentar a frequência referida para cada 

item é multiplicada pela respectiva porção média padrão, em 

grama (g), e por um factor de variação sazonal para alimentos 

consumidos em épocas específicas (0,25 é considerada a 

sazonalidade média de três meses). 

A conservação dos alimentos em nutrientes é efectuada utilizando-

se como base o programa informático Food Processor Plus® 

(ESHA, Salem, Oregon), com informação nutricional proveniente de 

tabelas de composição de alimentos do Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos da América.  

 

3.5 - Validação e aplicação do instrumento de recolha de 

dados 

 

Não obstante se tratar de um questionário muito utilizado em 

diferentes estudos de caso, foi validado numa turma de 23 alunos 

do 11 ano de escolaridade com o objectivo de testar a clareza e 

adequação do instrumento de recolha de dados. 

Posteriormente, foi aplicado à amostra em estudo pelo autor da 

investigação. Este questionário foi aplicado nas turmas já descritas, 

na aula de Educação Física, durante um período de 30 minutos 

lectivos. Antes da sua aplicação, procedeu-se à leitura das 

questões e respectivo esclarecimento de dúvidas, seguida da 

resposta individual dos alunos. A aplicação do questionário teve 

lugar no mês de Fevereiro de 2009. 
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3.6 - Tratamento dos dados 

 

O tratamento dos dados foi efectuado por tratamento por 

frequência de resposta e respectiva percentagem. Estes foram 

tratados no “Microsoft Office Excel 2007”, expressos em valores 

absolutos ou aproximados à milésima sob a forma de tabelas e 

gráficos. 
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44--  RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  

DDIISSCCUUSSSSÃÃOO    
 

 

4.1 - Descrição da amostra 

A amostra foi constituída por 326 indivíduos, 122 do género 

masculino e 204 do feminino, com idade entre os 15 e 20 anos, 

estudantes na Escola Secundária com 3º Ciclo de Fafe, do 10º e 

11º ano, no ano lectivo 2008/2009. As turmas foram escolhidas 

aleatoriamente. Na tabela 14 está descrita, a caracterização da 

amostra por género e faixa etária. 

Tabela 14: Caracterização da amostra por género e faixa etária. 

               Homens              Mulheres 

  
            (n=122)                (n=204) 

  
n % 

 
n % 

Idade             

    15-16 anos 
 

62 50,820 
 

91 44,175 

    17-18 anos 
 

53 43,443 
 

109 52,913 

    19-20 anos 
 

7 5,738 
 

4 1,942 

       Total da amostra 122 37,423 
 

204 62,577 

Peso (Kg)             

    15-16 anos 
 

64,303 53,143 
 

57,313 27,822 

    17-18 anos 
 

66,425 54,897 
 

57,078 27,708 

    19-20 anos 
 

72,571 59,976 
 

58,667 28,479 

Estatura (m)             

    15-16 anos 
 

1,663 1,374 
 

1,635 0,794 

    17-18 anos 
 

1,767 1,460 
 

1,607 0,780 

    19-20 anos 
 

1,799 1,487 
 

1,677 0,814 

IMC (Kg/m2)             

    15-16 anos 
 

20,9 17,273 
 

21,4 10,388 

    17-18 anos 
 

21,3 17,603 
 

21,3 10,340 

    19-20 anos 
 

22,4 18,512 
 

20,9 10,146 

Prática de exercício físico           

    15-16 anos 
 

39 32,231 
 

32 15,534 

    17-18 anos 
 

40 33,058 
 

39 18,932 

    19-20 anos 
 

7 5,785 
 

1 0,485 
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A média da amostra para o género masculino e feminino do peso 

foi de 67,7 Kg e de 57,3 Kg e da estatura 1,66 m e de 1,63 m, 

respectivamente. O IMC foi de 20,9 Kg/m2 para os homens e de 

21,4 Kg/m2 para as mulheres. Para uma melhor caracterização dos 

indivíduos foram analisados os hábitos da prática de exercício 

físico, não tendo sido em consideração as aulas de educação física. 

A média de prática para o género masculino foi de 70,4% e para o 

feminino de 43,9%. 

As tabelas 15 e 16 caracterizam cada género consoante a prática 

de exercício físico., tendo sido registado para os homens que 

praticavam exercício físico um aumento dos valores de peso, altura 

e IMC em comparação com os que não praticavam. Nas mulheres 

também foram registados resultados idênticos, excepto no IMC. 

 

Tabela 15: Caracterização do género masculino consoante a prática de 
actividade física. 

        Homens     

    
n= 122 

  

  
    Não Praticantes             Praticantes 

    n % 
 

n % 

Peso (Kg)             

  
60,029 50,024 

 
68,031 56,693 

Altura (m)             

  
1,589 1,324 

 
1,769 1,474 

IMC (Kg/m)             

  
19.815 16,513 

 
21,715 18,096 

 

Tabela 16: Caracterização do género feminino consoante a prática de actividade 
física. 

        Mulheres     

    
n= 204 

  

  
    Não Praticantes             Praticantes 

    n % 
 

n % 

Peso (Kg)             

  
56,616 27,753 

 
56,715 27,753 

Altura (m)             

  
1,606 0,787 

 
1,644 0,787 

IMC (Kg/m)             

  
21,253 10,418 

 
20,992 10,418 
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A tabela 17 expressa o número de sessões semanais, assim como a 

duração de cada, para os estudantes que praticavam actividade 

física. 

 

Tabela 17: Caracterização dos praticantes de actividade física segundo o sexo 

               Homens               Mulheres 

  
                n=86 

 
                n=72 

 
  n %   n % 

Prática semanal             

1 
 

3 3,488 
 

13 18,056 

2 
 

15 17,442 
 

32 44,444 

3 
 

29 33,721 
 

18 25,000 

4 
 

27 31,395 
 

3 4,167 

5 
 

8 9,302 
 

4 5,556 

6 
 

4 4,651 
 

2 2,778 

Duração da actividade (min)           

30 
 

3 3,488 
 

14 19,444 

45 
 

3 3,488 
 

11 15,278 

60 
 

9 10,465 
 

26 36,111 

Mais de 60 min 
 

70 81,395 
 

21 29,167 

  

A maioria dos homens praticava actividade física três vezes por 

semana (33,7%), com maior expressão a duração de mais de 60 

minutos por sessão (81,4%). Nas mulheres, a maioria praticava 

duas vezes por semana (44,4%) com uma duração de 60 minutos 

por sessão (36,1%). 

Tanto no género masculino como feminino o desporto mais 

praticado era o futebol com 53,5% e 31,9%, respectivamente, 

seguindo-se o ginásio 18,6% nos homens e 26,4% nas mulheres. 

Na ilustração 5 estão representadas as modalidades praticadas pela 

amostra. 
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Ilustração 5: Modalidades praticadas segundo o género 

 

4.2 - Resultados 

4.2.1 - Consumo de alimentos 

 

Num primeiro momento, apresentam-se os resultados do consumo 

dos alimentos em frequência e quantidades diárias, de acordo com 

o género. 

Na recolha de dados, o questionário estava agrupado em nove 

categorias. Para uma melhor interpretação reagruparam-se os 

alimentos de cada categoria mediante as semelhanças de 

composição nutricional em cinco classes. 

Na figura 6 encontram-se esquematizados os consumos médios 

diários, em grama (g), de alguns alimentos e grupos de alimentos, 

por género. A quantidade de alimentos consumida foi calculada 

através da multiplicação da frequência referida para cada item 

alimentar pela respectiva porção médio padrão pré-determinada, 

em g, e pelo factor de variação sazonal. A quantidade de alimentos 

para consumo encontra-se expressa em peso edível, isto é, em 

 
Mulheres 
Homens 
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quantidade disponível para consumo, excluindo ossos, peles, 

espinhas e outras partes dos alimentos “não comestíveis”. 

 
Ilustração 6: Consumo de alimentos em quantidade média (g/dia), por género. 

 

A ilustração 6 revela, de uma forma geral, que os indivíduos do 

género masculino consumiam mais quantidade média de alimentos 

por dia, comparativamente com os do feminino, sendo o consumo 

mais acentuado no grupo dos refrigerantes, sumos e néctares. 

Contudo, também se pode verificar que as mulheres ingeriam mais 

óleos e gorduras, produtos hortícolas, sopa de legumes, fruta 

fresca e bebidas com cafeína. 

 

4.2.1.1 - Produtos lácteos 

 

De igual forma é possível verificar que os homens consumiam mais 

quantidade média de alimentos (102 g/dia) do que as mulheres (84 
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g/dia). Em média, o consumo diário de leite foi de 25,8% (29,5% 

nos homens e 25,5% nas mulheres), sobretudo do leite meio gordo 

consumido uma vez por dia, sendo o valor médio de 37,1% (43,9% 

nos homens e 30,4% nas mulheres). 

No género masculino o consumo mais elevado de iogurtes foi de 

43,1% diariamente e de queijo 43,1% semanalmente. No feminino, 

verificou-se que tanto o consumo de iogurtes, como de queijo foi 

efectuado com uma maior percentagem durante a semana, sendo 

de 53,4% e 50% respectivamente, conforme se pode verificar nas 

tabelas 18 e 19. 

 

Tabela 18: Frequência alimentar dos produtos lácteos de género masculino. 

       Homens

             Lei te Gordo             Lei te Meio Gordo               Lei te Magro                    Iogurte             Quei jo

n % n % n % n % n %

Mensal

    1-3 vezes 2 1,626 4 3,252 4 3,252 9 7,317 10 8,130

semanal

    1 vez 4 3,252 2 1,626 4 3,252 12 9,756 14 11,382

    2-4 vezes 0 0,000 4 3,252 2 1,626 29 23,577 25 20,325

    5-6 vezes 2 1,626 6 4,878 0 0,000 10 8,130 14 11,382

Total 6 4,878 12 9,756 6 4,878 51 41,463 53 43,089

Diária

    1 vez 13 10,569 54 43,902 4 3,252 32 26,016 25 20,325

    2-3 vezes 4 3,252 28 22,764 4 3,252 19 15,447 14 11,382

    4-5 vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 0,813 5 4,065

    6 ou mais  vezes 0 0,000 2 1,626 0 0,000 1 0,813 2 1,626

Total 17 13,821 84 68,293 8 6,504 53 43,089 46 37,398  
 

 

Tabela 19: Frequência alimentar dos produtos lácteos do género feminino. 

     Mulheres

             Lei te Gordo             Lei te Meio Gordo               Lei te Magro                    Iogurte             Quei jo

n % n % n % n % n %

Mensal

    1-3 vezes 1 0,490 16 7,843 6 2,941 14 6,863 17 8,333

semanal

    1 vez 0 0,000 12 5,882 8 3,922 33 16,176 30 14,706

    2-4 vezes 2 0,980 21 10,294 3 1,471 58 28,431 55 26,961

    5-6 vezes 1 0,490 10 4,902 8 3,922 18 8,824 17 8,333

Total 3 1,471 43 21,078 19 9,314 109 53,431 102 50,000

Diária

    1 vez 7 3,431 62 30,392 9 4,412 45 22,059 34 16,667

    2-3 vezes 4 1,961 43 21,078 6 2,941 18 8,824 16 7,843

    4-5 vezes 0 0,000 1 0,490 2 0,980 1 0,490 6 2,941

    6 ou mais  vezes 0 0,000 1 0,490 0 0,000 0 0,000 1 0,490

Total 11 5,392 107 52,451 17 8,333 64 31,373 57 27,941  
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4.1.1.2 – Carnes 

 

Os resultados mostram que os homens consumiam uma 

quantidade média de carne (19 g/dia) superior em relação às 

mulheres (16 g/dia). O consumo total de carnes foi de 63,7% (65,0 

nos homens e 62,5 nas mulheres). Os homens semanalmente 

consumiam mais carnes brancas, principalmente carne de frango 

numa média de 87,8%. Nas carnes vermelhas, o valor mais 

expressivo foi no consumo semanal da carne de vaca/porco com 

uma média de 78,9% (tabela 20). 

Relativamente às mulheres, verificaram-se resultados idênticos, 

sendo a percentagem semanal para a carne de frango de 87,3% e 

para a carne de vaca/porco de 73,0% (tabela 21). 

 

Tabela 20: Frequência alimentar das carnes do género masculino. 

       Homens

             Frango             Perú/Coelho               Vaca/Porco                    Fígado             Língua

n % n % n % n % n %

Mensal

    1-3 vezes 13 10,569 43 34,959 14 11,382 31 25,203 14 11,382

semanal

    1 vez 52 42,276 38 30,894 33 26,829 6 4,878 2 1,626

    2-4 vezes 51 41,463 12 9,756 47 38,211 4 3,252 3 2,439

    5-6 vezes 5 4,065 2 1,626 17 13,821 0 0,000 0 0,000

Total 108 87,805 52 42,276 97 78,862 10 8,130 5 4,065

Diária 26,287

    1 vez 0 0,000 1 0,813 4 3,252 0 0,000 0 0,000

    2-3 vezes 2 1,626 1 0,813 3 2,439 0 0,000 1 0,813

    4-5 vezes 0 0,000 0 0,000 1 0,813 0 0,000 0 0,000

    6 ou mais  vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Total 2 1,626 2 1,626 8 6,504 0 0,000 1 0,813  

Tabela 21: Frequência alimentar das carnes do género feminino. 

     Mulheres

             Frango             Perú/Coelho               Vaca/Porco                    Fígado             Língua

n % n % n % n % n %

Mensal

    1-3 vezes 20 9,804 41 20,098 36 17,647 35 17,157 24 11,765

semanal

    1 vez 82 40,196 54 26,471 65 31,863 16 7,843 6 2,941

    2-4 vezes 95 46,569 53 25,980 70 34,314 13 6,373 2 0,980

    5-6 vezes 1 0,490 1 0,490 14 6,863 1 0,490 0 0,000

Total 178 87,255 108 52,941 149 73,039 30 14,706 8 3,922

Diária 29,085 17,647 24,346 4,902 1,307

    1 vez 1 0,490 0 0,000 3 1,471 0 0,000 0 0,000

    2-3 vezes 0 0,000 0 0,000 1 0,490 0 0,000 0 0,000

    4-5 vezes 1 0,490 1 0,490 1 0,490 0 0,000 0 0,000

    6 ou mais  vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Total 2 0,980 1 0,490 5 2,451 0 0,000 0 0,000  
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4.2.1.3 – Peixe 

 

Os resultados revelam que tanto os homens como as mulheres 

consumiam a mesma quantidade média de peixe (12 g/dia). O 

consumo total de pescado (peixe fresco, peixe em conserva, 

bacalhau, moluscos e crustáceos) foi de 72,7% (72,5% nos 

homens e 72,8% nas mulheres). O maior consumo semanal 

registou-se nos peixes magros (56,9% nos homens e 55,4% nas 

mulheres), seguindo-se o peixe gordo nos homens e o bacalhau 

nas mulheres (tabelas 22 e 23). 

 

Tabela 22: Frequência alimentar de peixes do género masculino. 

       Homens

             Peixe Gordo             Peixe Magro               Bacalhau                    Peixe Conserva             Lula/Polvo             Camarão

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

Mensal

    1-3 vezes 34 27,642 30 24,390 52 42,276 44 35,772 41 33,333 50 40,650

semanal

    1 vez 39 31,707 36 29,268 40 32,520 29 23,577 18 14,634 16 13,008

    2-4 vezes 22 17,886 32 26,016 13 10,569 14 11,382 2 1,626 6 4,878

    5-6 vezes 1 0,813 2 1,626 2 1,626 6 4,878 2 1,626 1 0,813

Total 62 50,407 70 56,911 55 44,715 49 39,837 22 17,886 23 18,699

Diária

    1 vez 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 0,813

    2-3 vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

    4-5 vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

    6 ou mais  vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Total 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 0,813  

 

Tabela 23: Frequência alimentar de peixes do género feminino. 

     Mulheres

             Peixe Gordo             Peixe Magro               Bacalhau                    Peixe Conserva             Lula/Polvo             Camarão

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

Mensal

    1-3 vezes 68 33,333 62 30,392 71 34,804 71 34,804 76 37,255 92 45,098

semanal

    1 vez 60 29,412 65 31,863 73 35,784 50 24,510 27 13,235 16 7,843

    2-4 vezes 35 17,157 44 21,569 25 12,255 25 12,255 8 3,922 5 2,451

    5-6 vezes 1 0,490 4 1,961 3 1,471 4 1,961 3 1,471 0 0,000

Total 96 47,059 113 55,392 101 49,510 79 38,725 38 18,627 21 10,294

Diária

    1 vez 0 0,000 1 0,490 0 0,000 1 0,490 1 0,490 0 0,000

    2-3 vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

    4-5 vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

    6 ou mais  vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Total 0 0,000 1 0,490 0 0,000 1 0,490 1 0,490 0 0,000  
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4.2.1.4 - Óleos e gorduras 

 

A quantidade média de óleos e gorduras foi de 3 g/dia nos homens 

e de 4g/dia nas mulheres. O consumo de óleos e gorduras 

(adicionados no prato, saladas, pão ou noutros alimentos, sem 

contabilizar os adicionados na confecção) foi de 77,1% (76,9% nos 

homens e 77,1% nas mulheres) conforme os valores das tabelas 

24 e 25. Também foi possível observar que a gordura mais 

consumida semanal pelo género masculino foi o azeite (61,8%) e 

no género feminino a manteiga (56,4%). 

 

Tabela 24: Frequência alimentar de óleos e gorduras do género masculino. 

Homens        

             Azei te             Óleo               Margarina                   Manteiga

n % n % n % n %

Mensal

    1-3 vezes 23 18,699 26 21,138 25 20,325 18 14,634

semanal

    1 vez 38 30,894 25 20,325 19 15,447 21 17,073

    2-4 vezes 26 21,138 17 13,821 15 12,195 34 27,642

    5-6 vezes 12 9,756 8 6,504 8 6,504 15 12,195

Total 76 61,789 50 40,650 42 34,146 70 56,911

Diária

    1 vez 11 8,943 7 5,691 3 2,439 13 10,569

    2-3 vezes 2 1,626 2 1,626 0 0,000 9 7,317

    4-5 vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

    6 ou mais  vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 0,813

Total 13 10,569 9 7,317 3 2,439 23 18,699  
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Tabela 25: Frequência alimentar de óleos e gorduras do género feminino. 

Mulheres      

             Azei te             Óleo               Margarina                   Manteiga

n % n % n % n %

Mensal

    1-3 vezes 29 14,216 34 16,667 30 14,706 27 13,235

semanal

    1 vez 48 23,529 45 22,059 35 17,157 49 24,020

    2-4 vezes 37 18,137 34 16,667 22 10,784 47 23,039

    5-6 vezes 24 11,765 13 6,373 3 1,471 19 9,314

Total 109 53,431 92 45,098 60 29,412 115 56,373

Diária

    1 vez 30 14,706 17 8,333 10 4,902 40 19,608

    2-3 vezes 12 5,882 6 2,941 2 0,980 10 4,902

    4-5 vezes 3 1,471 1 0,490 0 0,000 3 1,471

    6 ou mais  vezes 1 0,490 0 0,000 0 0,000 1 0,490

Total 46 22,549 24 11,765 12 5,882 54 26,471  

 

4.2.1.5 - Pão, cereais e tubérculos 

 

A quantidade média de pão, cereais e tubérculos foi de 42 g/dia 

nos homens e de 38 g/dia nas mulheres. O consumo total deste 

grupo foi de 88,8% (88,5% do género masculino e 88, 9% do 

feminino). As tabela 26 e 27 mostram que o consumo do pão (pão 

branco, integral, centeio, mistura e broa) foi de 83,7%, sendo mais 

elevado no género masculino do que no feminino (84,6% e 82,8%, 

respectivamente). Quanto aos cereais (cereais, arroz e massa) foi 

de 95,3% onde ocorreu um maior consumo nas mulheres 

(96,078%) que nos homens (94,580%). Nos tubérculos (batatas 

fritas caseiras, de pacote, cozidas, assadas, estufadas e puré) a 

ingestão foi de 85,5% (86,4% nos homens e 84,6% nas 

mulheres). 
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Tabela 26: Frequência alimentar de pão, cereais e tubérculos do género 

masculino. 

       Homens

             Pão             Broa               Cereais                    Arroz            Massa               Batatas

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

Mensal

    1-3 vezes 22 8,943 29 23,577 11 8,943 2 1,626 10 8,130 72 19,512

semanal

    1 vez 36 14,634 28 22,764 10 8,130 8 6,504 25 20,325 112 30,352

    2-4 vezes 42 17,073 12 9,756 17 13,821 49 39,837 64 52,033 95 25,745

    5-6 vezes 29 11,789 11 8,943 16 13,008 23 18,699 11 8,943 27 7,317

Total 107 28,997 51 41,463 43 34,959 80 65,041 100 81,301 234 63,415

Diária

    1 vez 45 18,293 11 8,943 43 34,959 21 17,073 6 4,878 7 1,897

    2-3 vezes 34 13,821 5 4,065 8 6,504 16 13,008 4 3,252 4 1,084

    4-5 vezes 3 1,220 0 0,000 0 0,000 3 2,439 0 0,000 2 0,542

    6 ou mais  vezes 5 2,033 0 0,000 0 0,000 1 0,813 1 0,813 0 0,000

Total 87 23,577 16 13,008 51 41,463 41 33,333 11 8,943 13 3,523  

 

 

Tabela 27: Frequência alimentar de pão, cereais e tubérculos do género 

feminino. 

     Mulheres

             Pão             Broa               Cereais                    Arroz            Massa               Batatas

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

Mensal

    1-3 vezes 48 11,765 50 24,510 20 9,804 1 0,490 7 3,431 153 25,000

semanal

    1 vez 57 13,971 50 24,510 26 12,745 20 9,804 52 25,490 196 32,026

    2-4 vezes 64 15,686 21 10,294 46 22,549 86 42,157 92 45,098 115 18,791

    5-6 vezes 34 8,333 10 4,902 17 8,333 38 18,627 23 11,275 29 4,739

Total 155 25,327 81 39,706 89 43,627 144 70,588 167 81,863 340 55,556

Diária

    1 vez 93 22,794 10 4,902 66 32,353 34 16,667 19 9,314 20 3,268

    2-3 vezes 50 12,255 9 4,412 7 3,431 22 10,784 9 4,412 5 0,817

    4-5 vezes 8 1,961 1 0,490 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

    6 ou mais  vezes 2 0,490 0 0,000 1 0,490 2 0,980 0 0,000 0 0,000

Total 153 25,000 20 9,804 74 36,275 58 28,431 28 13,725 25 4,085  

 

 

4.2.1.6 - Doces e pastéis 

 

A quantidade média de doces e pastéis foi de 17 g/dia nos homens 

e de 4 g/dia nas mulheres. O consumo total deste grupo foi de 

84,2% (83,9% do género masculino e 84,4% do o feminino). As 

tabelas 28 e 29 expressam o maior consumo semanal referente à 

pastelaria (63,4% dos homens e 57,4% das mulheres). 

Este grupo foi constituído por sobremesas (sobremesas lácteas e 

gelados), bolachas (Maria e outras), pastelaria (croissant, pasteis, 
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bolicao, doughnut e bolos caseiros), chocolates (tabeles, em pó e 

snacks), compotas (marmelada, compota, geleia e mel) e açúcar. 

 

Tabela 28: Frequência alimentar de doces e pastéis do sexo masculino. 

       Homens

             Sobremesas              Bolachas               Pastelaria                    Chocolates            Compotas               Açucar

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

Mensal

    1-3 vezes 68 27,642 38 15,447 11 8,943 46 18,699 31 25,203 12 9,756

semanal

    1 vez 35 14,228 64 26,016 26 21,138 67 27,236 23 18,699 19 15,447

    2-4 vezes 48 19,512 53 21,545 36 29,268 41 16,667 11 8,943 17 13,821

    5-6 vezes 12 4,878 17 6,911 16 13,008 19 7,724 5 4,065 20 16,260

Total 95 38,618 134 54,472 78 63,415 127 51,626 39 31,707 56 45,528

Diária

    1 vez 26 10,569 34 13,821 18 14,634 24 9,756 6 4,878 29 23,577

    2-3 vezes 10 4,065 8 3,252 9 7,317 10 4,065 0 0,000 6 4,878

    4-5 vezes 2 0,813 2 0,813 0 0,000 0 0,000 1 0,813 4 3,252

    6 ou mais  vezes 0 0,000 2 0,813 1 0,813 1 0,407 0 0,000 1 0,813

Total 38 15,447 46 19,512 28 22,764 35 14,228 7 5,691 40 32,520  
 

Tabela 29: Frequência alimentar de doces e pastéis do sexo feminino. 

     Mulheres

             Sobremesas              Bolachas               Pastelaria                    Chocolates            Compotas               Açucar

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

Mensal

    1-3 vezes 121 29,657 54 13,235 32 15,686 110 26,961 62 30,392 22 10,784

semanal

    1 vez 87 21,324 122 29,902 64 31,373 108 26,471 42 20,588 35 17,157

    2-4 vezes 80 19,608 69 16,912 38 18,627 62 15,196 14 6,863 27 13,235

    5-6 vezes 9 2,206 33 8,088 15 7,353 22 5,392 4 1,961 20 9,804

Total 176 43,137 224 54,902 117 57,353 192 47,059 60 29,412 82 40,196

Diária

    1 vez 27 6,618 70 17,157 31 15,196 24 5,882 3 1,471 51 25,000

    2-3 vezes 8 1,961 22 5,392 8 3,922 12 2,941 3 1,471 16 7,843

    4-5 vezes 0 0,000 8 1,961 1 0,490 3 0,735 0 0,000 5 2,451

    6 ou mais  vezes 0 0,000 2 0,490 1 0,490 0 0,000 0 0,000 3 1,471

Total 35 8,578 102 25,000 41 20,098 39 9,559 6 2,941 75 36,765  

 

4.2.1.7 - Produtos hortícolas 

 

A quantidade média de produtos hortícolas, referente apenas aos 

consumidos no prato (cozidos ou em saladas), e não utilizados para 

a confecção da sopa foi de 10 g/dia para os indivíduos do género 

masculino e de 15 g/dia para os do feminino. 

Este grupo é constituído pelas couves (branca, lombar, penca, 

trouxa, galega e brócolos), grelos (grelos, nabiças e espinafres), 
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feijão verde, alface, leguminosas (feijão, grão de bico, ervilha em 

grão e favas), cebola, nabo, tomate, pimento, pepino e cenoura. 

 

Tabela 30: Frequência alimentar dos produtos hortícolas do género masculino. 

Homens

             Couves             Grelos               Fei jão Verde                   Al face                   Leguminosas

n % n % n % n % n %

Mensal

    1-3 vezes 142 23,089 35 28,455 38 30,894 20 16,260 62 25,203

semanal

    1 vez 88 14,309 20 16,260 19 15,447 31 25,203 43 17,480

    2-4 vezes 42 6,829 12 9,756 8 6,504 22 17,886 25 10,163

    5-6 vezes 14 2,276 4 3,252 4 3,252 12 9,756 9 3,659

Total 144 23,415 36 29,268 31 25,203 65 52,846 77 31,301

Diária

    1 vez 5 0,813 1 0,813 1 0,813 10 8,130 2 0,813

    2-3 vezes 2 0,325 0 0,000 0 0,000 2 1,626 0 0,000

    4-5 vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

    6 ou mais  vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Total 7 1,138 1 0,813 1 0,813 12 9,756 2 0,813  
 

 

Tabela 31: Frequência alimentar dos produtos hortícolas do género masculino 

(continuação) 

Homens

             Cebola             Nabo               Tomate                   Pimento                   Pepino                   Cenoura

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

Mensal

    1-3 vezes 26 21,138 22 17,886 26 21,138 33 26,829 30 24,390 35 28,455

semanal

    1 vez 25 20,325 19 15,447 18 14,634 14 11,382 21 17,073 29 23,577

    2-4 vezes 20 16,260 7 5,691 18 14,634 8 6,504 12 9,756 25 20,325

    5-6 vezes 9 7,317 1 0,813 11 8,943 4 3,252 4 3,252 7 5,691

Total 54 43,902 27 21,951 47 38,211 26 21,138 37 30,081 61 49,593

Diária

    1 vez 7 5,691 0 0,000 4 3,252 1 0,813 4 3,252 5 4,065

    2-3 vezes 3 2,439 0 0,000 2 1,626 1 0,813 2 1,626 3 2,439

    4-5 vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

    6 ou mais  vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Total 10 8,130 0 0,000 6 4,878 2 1,626 6 4,878 8 6,504  
 

Os produtos hortícolas mais consumidos pelos homens foram a 

alface (52,8%), cenoura (49,6%) e cebola (43,9%) (tabelas 30 e 

31). Por sua vez, nas mulheres foram a alface (55,4%), cenoura 

(58,3%) e pepino (40,7%). Em ambos os géneros, o consumo 

diário recomendado (5 porções diárias) é inferior ao desejado 

(tabela 32 e 33).  
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Tabela 32: Frequência alimentar dos produtos hortícolas do sexo feminino. 

Mulheres

             Couves             Grelos               Fei jão Verde                   Al face                   Leguminosas

n % n % n % n % n %

Mensal

    1-3 vezes 212 20,784 45 22,059 55 26,961 32 15,686 96 23,529

semanal

    1 vez 202 19,804 48 23,529 47 23,039 51 25,000 92 22,549

    2-4 vezes 119 11,667 23 11,275 20 9,804 44 21,569 50 12,255

    5-6 vezes 31 3,039 7 3,431 5 2,451 18 8,824 16 3,922

Total 352 34,510 78 38,235 72 35,294 113 55,392 158 38,725

Diária

    1 vez 23 2,255 6 2,941 2 0,980 25 12,255 12 2,941

    2-3 vezes 6 0,588 0 0,000 1 0,490 8 3,922 3 0,735

    4-5 vezes 8 0,784 0 0,000 0 0,000 1 0,490 0 0,000

    6 ou mais  vezes 0 0,000 0 0,000 1 0,490 0 0,000 0 0,000

Total 37 3,627 6 2,941 4 1,961 34 16,667 15 3,676  
 

Tabela 33: Frequência alimentar dos produtos hortícolas do sexo feminino 

(continuação). 

Mulheres

             Cebola             Nabo               Tomate                   Pimento                   Pepino                   Cenoura

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

Mensal

    1-3 vezes 41 20,098 46 22,549 30 14,706 44 21,569 34 16,667 28 13,725

semanal

    1 vez 26 12,745 24 11,765 32 15,686 28 13,725 52 25,490 56 27,451

    2-4 vezes 25 12,255 8 3,922 35 17,157 16 7,843 25 12,255 45 22,059

    5-6 vezes 13 6,373 7 3,431 15 7,353 3 1,471 6 2,941 18 8,824

Total 64 31,373 39 19,118 82 40,196 47 23,039 83 40,686 119 58,333

Diária

    1 vez 20 9,804 5 2,451 21 10,294 5 2,451 14 6,863 22 10,784

    2-3 vezes 5 2,451 0 0,000 6 2,941 2 0,980 2 0,980 5 2,451

    4-5 vezes 1 0,490 1 0,490 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 0,980

    6 ou mais  vezes 0 0,000 0 0,000 1 0,490 1 0,490 0 0,000 2 0,980

Total 26 12,745 6 2,941 28 13,725 8 3,922 16 7,843 31 15,196  
 

 

4.2.1.8 - Sopa de legumes 

 

A quantidade média de sopa de legumes foi de 142 g/dia pelos 

homens e de 194 g/dia pelas mulheres. O consumo semanal foi 

mais elevado no género feminino (47,1%) do que no masculino 

(40,7%) (tabela 34). 
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Tabela 34: Frequência alimentar da sopa consoante o género. 

      Homens      Mulheres

             Sopa             Sopa

n % n %

Mensal

    1-3 vezes 25 20,325 19 9,314

semanal

    1 vez 19 15,447 35 17,157

    2-4 vezes 20 16,260 42 20,588

    5-6 vezes 11 8,943 19 9,314

Total 50 40,650 96 47,059

Diária

    1 vez 24 19,512 55 26,961

    2-3 vezes 4 3,252 15 7,353

    4-5 vezes 0 0,000 1 0,490

    6 ou mais  vezes 1 0,813 1 0,490

Total 29 23,577 72 35,294  

 

4.2.1.9 - Fruta fresca 

 

A quantidade média de fruta fresca ingerida foi de 26 g/dia pelos 

homens e de 31 g/dia pelas mulheres. Semanalmente, os produtos 

de fruta fresca mais consumidos pelos homens foram a laranja 

(66,7%), banana (61,8%) e maçã/pêra (54,5%) (tabela 35 e 36). 

As mulheres consumiram mais a laranja (58,333%), a Banana 

(57,843) e a maçã/pêra (53,922) (tabela 37 e 38).  

Tendo em consideração o número da amostra, o consumo diário 

por parte desta, continuam a ter valores muito baixos. 

 

 



Capítulo IV – Resultados e discussão 

__________________________________________________________ 

122 

 

 

Tabela 35: Frequência alimentar da fruta fresca do género masculino. 

Homens

             Maçã/Pêra             Laranja              Banana                   Kiwi                   Morango

n % n % n % n % n %

Mensal

    1-3 vezes 15 12,195 14 11,382 14 11,382 22 17,886 29 23,577

semanal

    1 vez 30 24,390 32 26,016 28 22,764 29 23,577 29 23,577

    2-4 vezes 35 28,455 39 31,707 41 33,333 23 18,699 21 17,073

    5-6 vezes 2 1,626 11 8,943 7 5,691 8 6,504 7 5,691

Total 67 54,472 82 66,667 76 61,789 60 48,780 57 46,341

Diária

    1 vez 31 25,203 16 13,008 24 19,512 9 7,317 12 9,756

    2-3 vezes 6 4,878 6 4,878 2 1,626 0 0,000 2 1,626

    4-5 vezes 1 0,813 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

    6 ou mais  vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Total 38 30,894 22 17,886 26 21,138 9 7,317 14 11,382  

 

Tabela 36: Frequência alimentar da fruta fresca do género masculino 

(continuação). 

Homens

             Cereja             Pêssego               Melão                   Diospir                   Fígo                   Uvas

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

Mensal

    1-3 vezes 24 19,512 34 27,642 32 26,016 21 17,073 15 12,195 24 19,512

semanal

    1 vez 29 23,577 27 21,951 28 22,764 12 9,756 12 9,756 29 23,577

    2-4 vezes 12 9,756 19 15,447 15 12,195 9 7,317 6 4,878 19 15,447

    5-6 vezes 5 4,065 6 4,878 8 6,504 2 1,626 3 2,439 6 4,878

Total 46 37,398 52 42,276 51 41,463 23 18,699 21 17,073 54 43,902

Diária

    1 vez 10 8,130 8 6,504 9 7,317 5 4,065 7 5,691 8 6,504

    2-3 vezes 2 1,626 1 0,813 1 0,813 0 0,000 0 0,000 4 3,252

    4-5 vezes 0 0,000 0 0,000 1 0,813 0 0,000 0 0,000 0 0,000

    6 ou mais  vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Total 12 9,756 9 7,317 11 8,943 5 4,065 7 5,691 12 9,756  

 

Tabela 37: Frequência alimentar da fruta fresca do sexo feminino. 

Mulheres

             Maçã/Pêra             Laranja              Banana                   Kiwi                   Morango

n % n % n % n % n %

Mensal

    1-3 vezes 24 11,765 31 15,196 34 16,667 48 23,529 39 19,118

semanal

    1 vez 48 23,529 53 25,980 49 24,020 53 25,980 50 24,510

    2-4 vezes 47 23,039 45 22,059 46 22,549 35 17,157 34 16,667

    5-6 vezes 15 7,353 21 10,294 23 11,275 9 4,412 21 10,294

Total 110 53,922 119 58,333 118 57,843 97 47,549 105 51,471

Diária

    1 vez 41 20,098 23 11,275 22 10,784 15 7,353 16 7,843

    2-3 vezes 18 8,824 14 6,863 6 2,941 4 1,961 13 6,373

    4-5 vezes 2 0,980 4 1,961 1 0,490 1 0,490 3 1,471

    6 ou mais  vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Total 61 29,902 41 20,098 29 14,216 20 9,804 32 15,686  
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Tabela 38: Frequência alimentar da fruta fresca do sexo feminino (continuação). 

Mulheres

             Cereja             Pêssego              Melão                   Diospir                   Fígo                   Uvas

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

Mensal

    1-3 vezes 45 22,059 55 26,961 52 25,490 37 18,137 29 14,216 46 22,549

semanal

    1 vez 42 20,588 36 17,647 46 22,549 26 12,745 27 13,235 55 26,961

    2-4 vezes 33 16,176 26 12,745 23 11,275 8 3,922 7 3,431 19 9,314

    5-6 vezes 14 6,863 10 4,902 14 6,863 7 3,431 5 2,451 14 6,863

Total 89 43,627 72 35,294 83 40,686 41 20,098 39 19,118 88 43,137

Diária

    1 vez 14 6,863 18 8,824 21 10,294 13 6,373 9 4,412 25 12,255

    2-3 vezes 11 5,392 11 5,392 9 4,412 1 0,490 3 1,471 4 1,961

    4-5 vezes 2 0,980 1 0,490 1 0,490 0 0,000 0 0,000 0 0,000

    6 ou mais  vezes 2 0,980 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Total 29 14,216 30 14,706 31 15,196 14 6,863 12 5,882 29 14,216  

 

4.2.1.10 – Refrigerantes 

 

A quantidade média de refrigerantes foi de 175 g/dia pelos homens 

e de 153 g/dia pelas mulheres. O consumo médio total deste grupo 

foi de 86,3% (87,5% pelos indivíduos do género masculino e 

85,1% do feminino). As tabelas 39 e 40 mostram que as mulheres 

semanalmente consomem mais refrigerantes (refrigerantes, ice tea 

e coca-cola) do que os homens. 

 

Tabela 39: Frequência alimentar de refrigerantes do género masculino. 

Homens

             Refrigerantes             Ice Tea               Cola

n % n % n %

Mensal

    1-3 vezes 26 21,138 31 25,203 23 18,699

semanal

    1 vez 20 16,260 20 16,260 22 17,886

    2-4 vezes 24 19,512 18 14,634 18 14,634

    5-6 vezes 15 12,195 19 15,447 17 13,821

Total 59 47,967 57 46,341 57 46,341

Diária

    1 vez 12 9,756 17 13,821 20 16,260

    2-3 vezes 5 4,065 3 2,439 4 3,252

    4-5 vezes 1 0,813 3 2,439 2 1,626

    6 ou mais  vezes 1 0,813 0 0,000 2 1,626

Total 19 15,447 23 18,699 28 22,764  
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Tabela 40: Frequência alimentar de refrigerantes do género feminino. 

Mulheres

             Refrigerantes             Ice Tea               Cola

n % n % n %

Mensal

    1-3 vezes 39 19,118 32 15,686 63 30,882

semanal

    1 vez 45 22,059 54 26,471 48 23,529

    2-4 vezes 33 16,176 35 17,157 24 11,765

    5-6 vezes 21 10,294 17 8,333 10 4,902

Total 99 48,529 106 51,961 82 40,196

Diária

    1 vez 23 11,275 27 13,235 12 5,882

    2-3 vezes 10 4,902 12 5,882 5 2,451

    4-5 vezes 0 0,000 1 0,490 3 1,471

    6 ou mais  vezes 1 0,490 5 2,451 1 0,490

Total 34 16,667 45 22,059 21 10,294  

 

4.2.1.11 - Bebidas alcoólicas e com cafeína 

 

A quantidade média de bebidas alcoólicas foi de 24 g/dia pelos 

homens e de 5 g/dia pelas mulheres, relativamente às bebidas com 

cafeína foi de 30 g/dia e 36 g/dia respectivamente. 

O consumo médio total das bebidas alcoólicas foi de 34,6% (44,9% 

nos homens e de 24,2% nas mulheres). As Tabelas 41 e 42 

revelam que pelo menos uma vez por semana 21,1% indivíduos do 

género masculino bebiam bebidas brancas, seguindo-se a cerveja 

(17,1%). Relativamente às bebidas com cafeína, o consumo médio 

foi de 58,4% (54,9% nos homens e 62,0% nas mulheres). 
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Tabela 41: Frequência alimentar de bebidas alcoólicas e com cafeína do género 

masculino. 

Homens

             Vinho             Cerveja               Bebidas  Brancas                   Café                   Chá Preto/Verde

n % n % n % n % n %

Mensal

    1-3 vezes 19 15,447 27 21,951 26 21,138 22 17,886 23 18,699

semanal

    1 vez 7 5,691 21 17,073 26 21,138 20 16,260 9 7,317

    2-4 vezes 4 3,252 11 8,943 9 7,317 12 9,756 10 8,130

    5-6 vezes 0 0,000 4 3,252 3 2,439 6 4,878 2 1,626

Total 11 8,943 36 29,268 38 30,894 38 30,894 21 17,073

Diária

    1 vez 3 2,439 2 1,626 0 0,000 16 13,008 6 4,878

    2-3 vezes 0 0,000 3 2,439 1 0,813 7 5,691 0 0,000

    4-5 vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

    6 ou mais  vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 0,813 1 0,813

Total 3 2,439 5 4,065 1 0,813 24 19,512 7 5,691  

 

Tabela 42: Frequência alimentar de bebidas alcoólicas e com cafeína do género 

feminino. 

Mulheres

             Vinho             Cerveja               Bebidas  Brancas                   Café                   Chá Preto/Verde

n % n % n % n % n %

Mensal

    1-3 vezes 11 5,392 43 21,078 55 26,961 29 14,216 46 22,549

semanal

    1 vez 4 1,961 12 5,882 13 6,373 31 15,196 28 13,725

    2-4 vezes 3 1,471 3 1,471 1 0,490 16 7,843 12 5,882

    5-6 vezes 0 0,000 0 0,000 1 0,490 13 6,373 6 2,941

Total 7 3,431 15 7,353 15 7,353 60 29,412 46 22,549

Diária

    1 vez 1 0,490 1 0,490 0 0,000 44 21,569 14 6,863

    2-3 vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 10 4,902 2 0,980

    4-5 vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 0,980

    6 ou mais  vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Total 1 0,490 1 0,490 0 0,000 54 26,471 18 8,824  

 

4.2.1.12 - Fast food 

 

A quantidade média de fast food foi de 17 g/dia pelos homens e de 

9 g/dia pelas mulheres. O consumo médio total deste grupo foi de 

69,946% (70,5% do género masculino e 69,4% do feminino, 

conforme dados expressos nas tabelas 43 e 44. 
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Tabela 43: Frequência alimentar de fast food do género masculino. 

Homens

             Maionese             Ketchup               Pizza                   Hambúrguer

n % n % n % n %

Mensal

    1-3 vezes 28 22,764 27 21,951 49 39,837 49 39,837

semanal

    1 vez 21 17,073 23 18,699 37 30,081 27 21,951

    2-4 vezes 14 11,382 21 17,073 8 6,504 6 4,878

    5-6 vezes 4 3,252 9 7,317 2 1,626 0 0,000

Total 39 31,707 53 43,089 47 38,211 33 26,829

Diária

    1 vez 5 4,065 5 4,065 3 2,439 3 2,439

    2-3 vezes 0 0,000 2 1,626 0 0,000 0 0,000

    4-5 vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

    6 ou mais  vezes 1 0,813 1 0,813 1 0,813 1 0,813

Total 6 4,878 8 6,504 4 3,252 4 3,252  
 

Tabela 44: Frequência alimentar de fast food do género feminino. 

Mulheres

             Maionese             Ketchup               Pizza                   Hambúrguer

n % n % n % n %

Mensal

    1-3 vezes 72 35,294 80 39,216 104 50,980 90 44,118

semanal

    1 vez 27 13,235 31 15,196 45 22,059 31 15,196

    2-4 vezes 20 9,804 26 12,745 7 3,431 6 2,941

    5-6 vezes 4 1,961 6 2,941 3 1,471 1 0,490

Total 51 25,000 63 30,882 55 26,961 38 18,627

Diária

    1 vez 3 1,471 3 1,471 2 0,980 2 0,980

    2-3 vezes 1 0,490 1 0,490 0 0,000 0 0,000

    4-5 vezes 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

    6 ou mais  vezes 1 0,490 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Total 5 2,451 4 1,961 2 0,980 2 0,980  

 

4.2.2 - Calorias, macronutrientes e colesterol 

 

Na tabela 45 encontram-se expressos os valores da ingestão diária 

de calorias, proteínas, hidratos de carbono (HC), gorduras, ácidos 

gordos saturados (AGS), ácidos gordos monoinsaturados (AGM), 

ácidos gordos polinsaturados (AGP) e colesterol. 
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Tabela 45: Ingestão diária de calorias, macronutrientes e de colesterol, por sexo 

e grupo de idades. 

Calorias Proteinas HC Gordura AGS AGM AGP Colesteros

(Kcal ) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (mg)

Sexo Idade média

15-16 2909,093 116,944 379,526 105,558 36,063 42,162 18,791 416,968

Homens 17-18 3322,277 145,041 397,525 129,252 44,188 51,836 22,602 534,331

19-20 4216,894 160,286 570,240 141,298 46,112 56,621 26,983 574,397

Total 3514,013 150,038 428,531 134,058 45,396 53,846 23,789 553,196

15-16 2753,757 108,7536 368,8812 99,45548 31,8199 41,49345 18,11004 369,3369

Mulheres 17-18 2791,872 117,7621 365,1657 100,2047 31,54906 41,19686 19,11061 403,3445

19-20 2432,749 100,3715 338,4273 76,427 28,298 28,96325 12,67425 418,725

Total 2767,384 113,340 366,399 99,331 31,550 41,052 18,560 387,700  

 

De um modo geral os indivíduos do género masculino têm uma 

ingestão diária de todos os parâmetros descritos superior ao dos do 

feminino. Os homens com idade compreendida entre os 19 e 20 

anos são os que consomem mais energia, assim como 

macronutrientes. Nas mulheres, não se verifica o mesmo, pois o 

escalão etário que revela uma maior ingestão é situado entre os 17 

e 18 anos. 

 

4.2.3 – Teste de atitudes alimentares resumido (EAT-26) 

 

Os valores obtidos no teste de altitudes alimentares resumido, 

estão expressos na tabela 46. Da sua análise, é possível concluir 

que o género feminino tem uma maior susceptibilidade de 

desenvolver distúrbios alimentares, principalmente na faixa etária 

dos 17-18 anos (84,6%) comparativamente com os do masculino. 

Tabela 46: Valores obtidos no questionário do AET-26, consoante o género. 

                  Alto Risco            Baixo Risco           Fora de Risco 

Idade Total   n %   n %   n % 

Homens                     

15-16 59   38 64,407   20 33,898   1 1,695 

17-18 55   39 70,904   12 21,818   4 7,273 

19-20 8   5 62,500   2 25,000   1 12,500 

Total  122   82 67,213   34 27,869   6 4,918 
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Mulheres                     

15-16 93   72 77,419   20 21,505   1 1,075 

17-18 110   93 84,545   15 13,636   2 1,818 

19-20 3   2 66,667   1 33,333   * * 

Total  206   167 81,068   36 17,476   3 1,456 

 

4.3 – Discussão 

 

A hipótese de que a percepção do peso corporal pudesse influenciar 

o comportamento alimentar gerou a presente análise, uma vez que 

existem evidências de que a distorção da imagem corporal ocorre 

com maior frequência nos indivíduos com transtornos alimentares 

(Nunes et al., 2001). 

Tendo por base, os valores de referência do IMC, a amostra 

encontrava-se dentro dos valores normais. Contudo, os indivíduos 

inquiridos de ambos os géneros, consideram que deveriam 

emagrecer. Este resultado confirma os verificados em diversos 

estudos que revelam que diversos indivíduos fazem dieta e 

sentem-se insatisfeitos com o seu corpo, mesmo quando não estão 

acima do peso normal, principalmente nas mulheres (Abe, 1988; 

Taylor e Cooper, 1986). 

Os dados obtidos no teste de atitudes alimentares reduzido (EAT-

26) revelaram-se preocupantes, onde a faixa etária que apresenta 

uma maior risco de desenvolver problemas de comportamentos 

alimentares situa-se entre os 17 e 18 anos, resultados que 

corroboram os verificados em estudos que indicam que a 

prevalência de síndromes parciais em populações não clínicas é 

duas vezes maior do que as síndromes completas, e que existe 

uma proporção de indivíduos que apresentam comportamentos 

alimentares anormais de diferentes intensidades (Shisslak, 1995). 
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As medidas de percepção indirecta do peso mostraram valores 

semelhantes aos encontrados na bibliografia (Eisele et al., 1986). A 

discrepância entre o peso real e o ideal levam a um estado de 

constante insatisfação com o próprio corpo, e as dietas para perder 

peso tornam-se extremamente frequentes. Surge assim um campo 

fértil para o desenvolvimento dos transtornos alimentares. 

Num estudo recente foi descrito que as mulheres com um IMC 

normal, 19,2% das que se consideravam gordas apresentavam 

comportamento alimentar anormal, enquanto que a proporção foi 

de 5,7% entre as que se achavam normais ou com peso adequado 

(Nunes, 2001). Deste modo, é possível colocar a questão de que 

não só a realidade corporal, mas também a autopercepção do peso 

corporal, têm influência sobre o comportamento alimentar (Hsu e 

Sokiewicz, 1991). 

Apesar de haver uma preocupação com a imagem e um forte 

desejo de ser mais magro, a ingestão diária de calorias é muito 

superior às necessidades estimadas de energia para os 

adolescentes, segundo os dados do Institute of Medicine, Food and 

Nutrition Board, o que se pode dever ao facto dos valores muito 

expressivos do consumo semanal de doces, refrigerantes e “fast 

food”. 

Os principais alimentos para a ingestão energética total dos 

indivíduos estudados foram o pão, cereais, tubérculos, produtos 

lácteos seguindo-se a fruta, os produtos hortícolas e, por fim, a 

carne, sem contabilizar as bebidas. 

Em estudos realizados com adolescentes franceses, observou-se 

que o consumo de proteínas foi de 16 a 17% do total de energia 

consumida e de hidratos de carbono de 45% (Ghardirian e 

Shatenstein, 1996). Outro estudo revela que o consumo de lípidos 
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por parte dos adolescentes é superior a 30-35% do valor calórico 

total, em detrimento dos hidratos de carbono, sendo de apenas 44 

a 46% do valor calórico ingerido (Clavien et al., 1996). 

No presente estudo, os hidratos de carbono consumidos foram de 

53,1% do valor calórico total nos rapazes e de 71,8% nas 

raparigas. Podendo-se verificar que o género feminino está a 

consumir um excesso de hidratos de carbono, segundo a 

composição nutricional da dieta proposta pela ATPIII (2001). 

Resultados análogos foram registados ao nível das proteínas e 

lípidos em ambos os géneros sendo, os valores calóricos totais 

correspondentes às proteínas do masculino de 18,6% e do 

feminino 22,2%, em relação aos lípidos é de 37,4% e de 43,8% 

respectivamente. 

No caso dos lípidos o consumo, tanto de ácidos gordos 

monoinsaturados como de polinsaturados, está dentro dos 

parâmetros propostos. O mesmo não acontece com os ácidos 

gordos saturados, cujo valor ultrapassa 7% do valor calórico total 

(12,7% nos rapazes e 13,9% nas raparigas). Diversos estudos 

também demonstram um consumo excessivo de nutrientes pelos 

adolescentes em diferentes países (Clavien et al., 1996; Devaney 

et al., 1995; Gama, 1997; Johnson et al., 1994; Priore, 1998; 

Viviani et al., 1997;Braggion et al., 2000). 

Estes dados reforçam a hipótese de que as inadequações dietéticas 

apresentadas pelas adolescentes deste estudo parecem não ser 

características específicas da amostra, mas antes fazer parte do 

estilo de vida das adolescentes em geral. 

Aliada a uma dieta desequilibrada associa-se o aumento de 

inactividade física, consensual para os adolescentes (Matsudo et 
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al., Leong et al., 1999). O presente estudo mostra que os 

adolescentes da amostra são bastante sedentários, principalmente 

as raparigas, respondendo vários que só praticavam exercício físico 

nas aulas de educação física, disciplina curricular obrigatória. O 

mesmo se verifica na Europa, onde a actividade espontânea 

diminuiu cerca de 50% no período dos 12 aos 18 anos de idade. O 

declínio é observado principalmente para as caminhadas e os 

exercícios vigorosos (Meredith, 1991). 
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55--  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS 

 

 

Não obstante as limitações do estudo identificadas no capítulo I, 

torna-se possível validar algumas conclusões, embora não possam 

ser generalizáveis: 

O conhecimento sobre hábitos de saúde não se reflecte no 

comportamento alimentar e de actividade física, já que os 

adolescentes apresentaram inadequações dietéticas e inactividade 

física. 

A percepção do peso corporal influencia fortemente o 

comportamento alimentar, sobrepondo-se ao efeito do IMC, 

revelando-se um dos mais significativos factores de risco para os 

comportamentos alimentares anormais. 

O presente estudo confirma a importância da necessidade de 

implementação de programas de educação alimentar e de 

promoção da actividade física, direccionados a adolescentes como 

forma de auxiliar na prevenção de danos para a saúde como o 

sedentarismo e a inadequação alimentar. Ou seja “corpo são em 

mente sã”. 

Em termos futuros, importa considerar propostas de sensibilização 

do assunto nas turmas onde foi aplicado o questionário e passado 

um ano da aplicação do primeiro, aplicar novamente o mesmo 

questionário para verificar se houve uma adesão às propostas 

apresentadas relacionadas com os hábitos de saúde saudáveis. Em 

paralelo, considera-se que a amostra pode ser ampliada no distrito 
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de Braga ou outros visando conseguir uma melhor caracterização 

da alimentação dos adolescentes portugueses. 

A realização deste estudo permite ainda concluir que é possível 

aprofundar o tema, através de estudos complementares. Com 

efeito, o presente estudo pode ser complementado com informação 

adicional relativa aos hábitos alimentares da amostra, facto que foi 

impossível face às limitações apresentadas no capítulo I. 
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TTEESSTTEE  DDEE  AATTIITTUUDDEESS  AALLIIMMEENNTTAARREESS  RREESSUUMMIINNOO  ((EEAATT--2266))  

 

Idade:________________    Nacionalidade:_____________________    Data:_____/_____/2009 

Sexo: ________________ 

O questionário seguinte pretende identificar e avaliar possíveis riscos de desenvolver 

comportamentos e atitudes típicas de pacientes com anorexia nervosa. Por favor, procure 

responder às questões de uma forma sincera.  

O EAT contém 26 questões fechadas abordando atitudes alimentares. Para cada pergunta 

assinale com um cruz (x) no quadrado que mais se adequa ao que sente e pensa neste 

momento, podendo ser a sua resposta: sempre (S), muito frequentemente (MF), frequentemente 

(F), às vezes (AV), raramente (R) ou nunca (N).  

 

 S MF F AV R N 

1. Costumo fazer dieta.       

2. Como alimentos dietéticos.       

3. Sinto-me mal após comer.       

4. Gosto de experimentar novas comidas que 

engordam. 

      

5. Evito alimentos que contenham açúcar.       

6. Evito particularmente alimentos que contenham 

carboidratos (pão, batata, arroz, etc). 

      

7. Estou preocupado(a) com o desejo de ser mais 

magro(a). 

      

8. Gosto de estar com o estômago vazio.       

9. Quando faço exercício penso em queimar calorias.       

10. Sinto-me extremamente culpado(a) depois de comer.       

11. Fico apavorado(a) com o excesso de peso.       

12. Preocupa-me a possibilidade de ter gordura no meu 

corpo. 

      

 

 



Anexos 

__________________________________________________________ 

156 

 

 

 

 S MF F AV R N 

13. Sei quantas calorias têm os alimentos que eu como.       

14. Tenho vontade de vomitar após as refeições.       

15. Vomito depois de comer.       

16. Já passei por situações em que comi demais 

achando que não iria conseguir parar de comer.  

      

17. Passo muito tempo a pensar em comida.       

18. Considero-me uma pessoa preocupa com a comida.       

19. Sinto que a comida controla a minha vida.       

20. Corto a minha comida em pedaços pequenos.       

21. Levo mais tempo que os outros para comer.       

22. As outras pessoas acham que sou magro(a) demais.       

23. Sinto que os outros preferiam que eu comesse mais.       

24. Sinto que os outros me pressionam a comer.       

25. Evito comer quando estou com fome.       

26. Demonstro autocontrole em relação à comida.       

  

QQUUEESSTTÕÕEESS  AANNEEXXAASS  

  

1. Faz desporto?    Sim       Não 

Se respondeu não, passe para a pergunta 3. 

 

2. Se respondeu sim, qual?_________________________ 

2.1 Com que frequência semanal? 1x     2x     3x     4x     5x     6x     mais de 6x  

2.2 Com que duração cada sessão? 30min       45min       60min       mais de 60min 

 

3 Qual o seu peso?________________________________ 

 

4 Qual a sua altura?________________________________ 
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QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  SSEEMMII--QQUUAANNTTIITTAATTIIVVOO  DDAA  FFRREEQQUUÊÊNNCCIIAA  AALLIIMMEENNTTAARR  

  

Idade:________________    Nacionalidade:_____________________    Data:_____/_____/2009 

Sexo: ________________ 
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