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Lista de abreviaturas 

AGM: Ácidos gordos monoinsaturados

AGP: Ácidos gordos polinsaturados 

AGS: Ácidos gordos saturados 

COVID-19: Doença por Coronavírus 2019

DCV: Doenças cardiovasculares

FM: Forno microondas 

HC: Hidratos de carbono

IMC: Índice de massa corporal

OMS: Organização Mundial da Saúde 

PA: Pequeno-almoço

SARS-CoV-2: Novo Coronavirus 

TCA: Tabela de composição dos alimentos

TCM: Triglicéridos de cadeia média

VET: Valor energético total
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A gordura corporal é uma só…

O papel do tecido adiposo transcende a função de depósito 

energético, oferecendo proteção térmica e mecânica, assim 

como de elemento-chave na regulação metabólica – daqui 

derivando o conceito do tecido adiposo como “órgão endó-

crino”. A deposição de gordura noutros tecidos – habitual-

mente designada ectópica – tem também um impacto meta-

bólico relevante.

A obesidade é uma doença crónica, com efeitos sistémi-

cos, decorrente da adiposidade disfuncional e excessiva.  

No conceito ABCD – adiposity-based chronic disease – as 

complicações da obesidade são determinadas por mecanis-

mos patológicos associados à proporção de massa gorda e 

à disfunção do tecido adiposo (i.e. das suas respostas endó-

crinas e imunes), num contexto físico e cultural específico1.  

Desta forma, a avaliação adequada da obesidade seria con-

tingente com a avaliação da proporção e distribuição da 

gordura corporal (p.e. métodos como a densidade corpo-

ral, densitometria, ressonância magnética nuclear, medição 

do potássio corporal total) e a pesquisa de marcadores de 

disfunção adipocitária e sistémica (p.e. adipocinas, marca-

dores inflamatórios, ácidos gordos livres, insulinorresistên-

cia) e, adicionalmente, deveria incluir as características do 

ambiente envolvente do individuo1.   

A avaliação da obesidade, devido aos custos e à reduzida 

portabilidade dos métodos de avaliação mais diretos da 

composição corporal, é habitualmente efetuada recorrendo 

à antropometria – peso e estatura, perímetros corporais, 

pregas cutâneas – e a fórmulas que partem destas medidas 

para estimar a composição corporal e os riscos associados à 

obesidade. O índice de massa corporal (IMC), corresponde 

à razão entre o peso e o quadrado da estatura e foi proposto 

por Quetelet no século XIX como medida da adequação da 

corpulência em adultos2. 

Sendo a medida mais comummente utilizada, a associa-

ção deste quociente à obesidade e ao risco de comorbili-

dades é reconhecida3. Com efeito, o aumento da corpulên-

cia associa-se à mortalidade com HR
corrigidos

(indivíduos que 

nunca fumaram, sem doença crónica conhecida na baseline, 

excluindo os primeiros 5 anos de follow-up; referência IMC 

18,5–25 kg/m2): 1,11 para a pré-obesidade; 1,44 para a obe-

sidade classe 1; 1,92 para a obesidade classe 2, e; 2,71 para 

a obesidade classe 34.

A gordura distribui-se de forma ubiquitária no corpo humano, sendo o tecido 

adiposo o seu maior depósito. Nas suas diferentes formas – triglicéridos, 

fosfolípidos, ésteres de colesterol, entre outras – a gordura desempenha funções 

energéticas, estruturais, reguladoras, entre muitas outras. 
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obesidade central13. Em conjunto com um turnover lipídico 

mais intenso, estas alterações têm um papel determinante 

na insulinorresistência central (hepática) e periférica (mus-

cular e adipocitária), estando a primeira associada à estea-

tose hepática não-alcoólica14,15.  

A atividade metabólica do tecido adiposo é um elemento-

-chave na saúde e na doença, tendo o estado nutricional e 

o ambiente envolvente como determinantes. Por exemplo, o 

jejum e o frio ativam a lipólise, promovendo a libertação de 

substratos energéticos (ácidos gordos livres e glicerol) pelo 

tecido adiposo branco, disponibilizando-os para os restantes 

tecidos, e a termogénese – através da ativação de proteínas 

desacopladoras – no tecido adiposo castanho16. Após uma 

refeição composta, por sua vez, a capacidade do tecido adi-

poso de captar e armazenar ácidos gordos é um fator deter-

minante para a flexibilidade metabólica (i.e., a alternância na 

mobilização dos substratos e reservas energéticas pelos dife-

rentes órgãos e tecidos). A adequada flexibilidade metabólica 

traduz uma ação coordenada entre tecidos saudáveis, logo a 

captação e libertação de ácidos gordos pelo tecido adiposo é 

um elemento determinante da sua regulação17. 

Os fatores ambientais e do estilo de vida influenciam não ape-

nas quantidade, mas também as funções do tecido adiposo. 

Nesta medida, é particularmente interessante que a investi-

gação aponte a exposição ao frio, o jejum/restrição energética 

e a atividade física como prováveis promotores da transdife-

renciação de adipócitos brancos para um fenótipo castanho 

– os chamados adipócitos bege18.  Resta concluir que a gor-

dura corporal não é, efetivamente, uma só. O seu impacto 

na saúde individual não se pode medir exclusivamente em 

quilos, centímetros ou percentagens, pelo que, a avaliação e 

a abordagem clínica da obesidade representa um dos para-

digmas da gestão personalizada da doença, alinhada com o 

modelo biopsicossocial de cuidados de saúde19.    

José Camolas, 0068N 

São várias as motivações que levam a que, mundial-

mente, um número crescente de pessoas adote este 

regime alimentar: questões de defesa ambiental22–25 , ética 

e direitos dos animais26,27, crenças religiosas, entre outras28.  

O padrão alimentar vegetariano, caracteriza-se pela exclusão 

de carne, de peixe e dos seus derivados e por privilegiar o 

consumo de alimentos de origem vegetal. A inclusão de lac-

ticínios e de ovo é o principal diferenciador das dietas vege-

tarianas. Assim, podemos classificá-las do seguinte modo29:

De acordo com algumas meta-análises, a adoção de um 

padrão alimentar vegetariano a longo prazo, associa-se a 

menor prevalência de obesidade e à diminuição da morta-

lidade por doença cardíaca isquémica, quando comparado 

Devem as crianças ser vegetarianas?
A adoção de um padrão alimentar vegetariano tem vindo a aumentar nas últimas 

décadas. Segundo a Associação Vegetariana Portuguesa, em 2007, existiam 

30.000 pessoas a seguir este regime alimentar20 e em 2017 este número cresceu 

para 120.00021.

com o regime alimentar omnívoro30,31. Estes benefícios 

estão associados ao baixo teor de colesterol e ácidos gordos 

saturados (AGS) e a um elevado teor de fibra, antioxidan-

tes e fitoquímicos, característicos da dieta vegetariana29,32.  

Contudo, a inclusão de elevada quantidade de alimentos 

processados nestas dietas, pode também conferir os mes-

mos riscos para a saúde de qualquer outro padrão alimentar 

que não respeite as regras de uma alimentação saudável29,30.    

A idade pediátrica, por englobar períodos com diferentes 

ritmos de crescimento físico e desenvolvimento cogni-

tivo, consiste numa fase de grande vulnerabilidade a alte-

rações do estado nutricional com consequências para a 

saúde, eventualmente negativas a curto e a longo prazo, 

nomeadamente a nível do neurodesenvolvimento30. Assim, 

torna-se premente a manutenção de um estado nutri-

cional adequado em todas as fases do desenvolvimento.  

Deste modo, o acompanhamento por um nutricionista 

que garanta o adequado planeamento e acompanhamento 

da dieta é imprescindível33. São já vários os estudos que 

demonstram que o crescimento e desenvolvimento de uma 

criança com um consumo de dieta ovo-(lacto)-vegetariana 

é comparável ao de uma criança omnívora, no entanto as 

crianças com uma dieta vegetariana estrita são tendencial-

mente mais magras e mais baixas30,34

Curiosamente, foi verificado que o risco de mortalidade 

para o intervalo de IMC 18,5-20kg/m2 (HR: 1,13; IC95%: 

1.09-1.17) era ligeiramente superior ao do intervalo de IMC 

25-27,5 kg/m2 (HR: 1,07; IC95%: 1,07-1.08)4. Em linha com 

estes dados, foi observada uma menor mortalidade para 

valores de IMC correspondendo à pré-obesidade em indiví-

duos com 65 anos de idade. Com efeito, quando relaciona-

mos a morbilidade e mortalidade com o IMC estamos sem-

pre a falar de associações, as quais são influenciadas não 

apenas pela idade e género, como também pela etnia e as 

patologias concomitantes. A este respeito, Kwon e colabo-

radores assinalam a existência de um paradoxo em pessoas 

com diabetes tipo 2, na medida em que os seus dados apon-

tam para um NADIR (i.e., ponto inferior), para a mortali-

dade global e cardiovascular, nos intervalos de IMC de 28-30 

kg/m2 e de 29-31 kg/m2 respetivamente5. 

Mais do que verdadeiros paradoxos, as disparidades no que 

respeita ao “IMC ideal” – para minimizar o risco de morbi-

lidade e/ou mortalidade – espelham a complexidade fisio-

patológica da obesidade, no que concerne à proporção da 

adiposidade, à disfunção e aos mecanismos de interação 

com os restantes órgãos e tecidos. Um dos fatores com rele-

vância a este nível é o local de deposição do tecido adiposo. 

Com efeito, há mais de meio século, Vague apontava o local 

de deposição da gordura como determinante das compli-

cações associadas à obesidade e, posteriormente, Kaplan 

incluiu a obesidade central como uma das componentes do 

“Quarteto Mortal”6,7. Uma razão cintura/estatura superior a 

0,5 foi recentemente proposta como indicador antropomé-

trico mais fiável, no que concerne ao impacto cardiometabó-

lico da obesidade8. 

O perímetro da cintura é um indicador antropométrico da 

obesidade central, correlacionando-se com a adiposidade 

visceral. A acumulação excessiva de gordura abdominal, 

i.e. peri-visceral e ectópica, é determinante das altera-

ções metabólicas que aumentam o risco cardiovascular, 

nomeadamente a incidência de diabetes e aterosclerose9,10.  

A inflamação subclínica é sugerida como mecanismo unifi-

cador entre a obesidade central e as comorbilidades, sendo 

reconhecido que a resposta inflamatória do tecido adiposo 

visceral é mais exacerbada, comparativamente à do tecido 

adiposo subcutâneo11,12. O défice de adiponectina (hormona 

adipócitária, que habitualmente se encontra diminuída na 

obesidade) e o aumento de citocinas pró-inflamatórias (p.e.  

interleucina 6 (IL-6), fator de necrose tumoral α (TNF-α) 

interferão-γ) são alterações frequentemente associadas à 
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O planeamento de uma dieta vegetariana deve ter particu-

lar atenção à ingestão de vitamina B12, vitamina D, ácidos 

gordos polinsaturados (AGP) n-3, cálcio, zinco, ferro e iodo, 

podendo ser necessário recorrer a alimentos fortificados e/

ou suplementos nutricionais30,34.

De um modo geral, a dieta vegetariana em idade pediátrica 

deve ser equilibrada e variada, respeitando a sazonalidade 

dos diversos alimentos. Alimentos como cereais, hortícolas, 

fruta, leguminosas, frutos oleaginosos, sementes e os seus 

derivados deverão ser ingeridos diariamente de forma a que 

sejam atingidas as necessidades nutricionais29. Atingir as 

necessidades energéticas em algumas fases do crescimento 

infantil pode não ser tarefa fácil, pelo que a inclusão de ali-

mentos com elevado teor energético como leguminosas 

(feijão, lentilhas, grão de bico, favas, entre outros) e seus 

derivados, frutos oleaginosos (nozes, amêndoas, avelãs, 

etc.) e cremes de frutos oleaginosos (amendoim, avelã, etc.) 

pode ser vantajosa29,30.

A adequada ingestão de proteína e a normal retenção de 

azoto é essencial neste regime alimentar e para tal, é essen-

cial que a ingestão energética seja adequada e exista varie-

dade nos alimentos ingeridos, nomeadamente alimentos 

ricos em proteína, como as leguminosas, pseudocereais 

(quinoa, amaranto), cereais integrais, laticínios (ou alterna-

tivas vegetais) e ovos29. A combinação de diferentes fontes 

proteicas, mesmo que não seja feita na mesma refeição, é 

essencial e deve ser encorajada, podendo ser proveniente 

de diferentes grupos de alimentos como frutos oleaginosos, 

sementes, cereais e leguminosas29.

Recomendações práticas30

CRIANÇAS DOS 0-12 MESES 

Aleitamento materno  

• Mães lacto-vegetarianas (consumo de carne ou peixe 

menos de 1 vez por semana): avaliar os níveis séricos  

de vitamina B12; 

• Mãe vegana: Suplementar a mãe e a criança com 

vitamina B12.

Fórmulas infantis  

• Bebida de arroz, bebida de soja não adaptada à idade, bebida 

de amêndoa não devem ser consideradas como substitutos do 

leite, mesmo que sejam enriquecidas em cálcio; 

• Fórmulas infantis ou fórmula de soja adaptadas são 

indicadas nesta população.

Diversificação alimentar   

• Manter o aleitamento materno ou assegurar pelo 

menos 400ml de fórmula infantil para garantir o aporte 

proteico e de cálcio; 

• A partir dos 6 meses pode ser introduzido o puré de 

legumes ou tofu natural; 

• A suplementação com ferro deve ser considerada se o 

aleitamento materno se mantiver após os 6 meses; 

• A ingestão de gordura deve ser assegurada com a 

adição de azeite ou outros óleos com elevado teor de 

AGP como o óleo de linhaça, canola ou colza;

• A variedade na escolha dos alimentos deve ser 

incentivada logo nesta fase. 

CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR

• A ingestão de cálcio deve ser assegurada através de 

produtos lácteos ou bebidas enriquecidas em cálcio;

• A adequada ingestão energética das refeições deve ser 

assegurada e devidamente avaliada por um profissional 

da área da nutrição;

• A ingestão de alimentos crus deve ser limitada devido 

à sua menor digestibilidade e à diminuída capacidade de 

mastigação, características desta faixa etária; 

• Os frutos oleaginosos devem ser completamente triturados 

de forma a evitar o risco de engasgamento e asfixia; 

• Assegurar uma aquedada ingestão de vitamina B12 e cálcio. 

ADOLESCENTES

• Os motivos que levaram à adoção de um padrão 

alimentar vegetariano devem ser avaliadas e deve ser feita 

uma avaliação da perceção da imagem corporal e dos 

sentimentos relativamente ao peso corporal. A evolução 

do peso deve ser registada nas tabelas de percentis da 

Organização Mundial da Saúde (OMS);

• Deve ser dada informação escrita ao adolescente com 

as fontes alimentares dos vários nutrientes.

Deve ser abordada a temática da complementaridade pro-

teica, de forma a evitar défices deste nutriente. A monito-

rização do crescimento e do desenvolvimento psicomotor 

é parte integrante da avaliação nutricional em idade pediá-

trica. A avaliação da ingestão alimentar detalhada é o ponto 

de partida para um adequado aconselhamento alimentar, 

tanto nas crianças vegetarianas como nas que seguem 

outros padrões alimentares30 

De um modo geral, o padrão alimentar vegetariano equili-

brado pode satisfazer todas as necessidades nutricionais de 

uma criança/adolescente, independentemente da sua fase 

de crescimento e desenvolvimento29,30,33. Por outro lado, 

numa criança/adolescente com padrão alimentar vegano é 

necessária a suplementação com vitamina B12, e a ingestão 

de cálcio, zinco e proteínas deve ser monitorizada com mais 

frequência, principalmente em crianças mais jovens30. 

 Inês Asseiceira, 0779N
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O mais saudável é biológico. Será?
“A produção biológica é um sistema global de gestão das explorações agrícolas 

e de produção de géneros alimentícios que combina as melhores práticas 

ambientais, um elevado nível de biodiversidade, a preservação dos recursos 

naturais, a aplicação de normas exigentes em matéria de bem-estar dos animais  

e aplica um método de produção utilizando substâncias e processos naturais”35.

As especificações e regulamentação às quais estes alimen-

tos obedecem variam de forma global, no entanto, gene-

ricamente, são produtos alimentares produzidos ou culti-

vados sem recurso a pesticidas ou fertilizantes sintéticos e 

sem recurso a antibióticos ou hormonas de crescimento35,36.  

Adicionalmente, os alimentos orgânicos/biológicos não são 

submetidos a tratamento térmico, não contêm organismos 

geneticamente modificados nem aditivos alimentares de ori-

gem sintética35–37. 

A escolha e consumo de alimentos biológicos são associa-

dos a consumidores com maior nível educacional, fisica-

mente ativos, com IMC normoponderal e que seguem um 

padrão alimentar vegetariano ou vegan36,37. As mulheres são 

tipicamente mais associadas à aquisição destes alimentos 

comparativamente aos homens36. O consumo de alimentos 

biológicos não está diretamente associado à idade, mas é 

mais prevalente em agregados familiares com crianças37. 

A evidência indica que a procura e o consumo destes pro-

dutos são determinados em parte pela crença de que serão 

mais saudáveis, mais nutritivos, e produzidos de forma 

mais sustentável do que os alimentos provenientes de agri-

cultura convencional35–40. Outro dos aspetos que determina  

a compra é o facto dos alimentos biológicos apresentarem 

menor teor de contaminantes comparativamente aos ali-

mentos provenientes da agricultura convencional37.

No entanto, quanto aos produtos de origem biológica apre-

sentarem um valor nutricional superior aos provenientes da 

agricultura convencional, a evidência científica, até à data não 

suporta essa crença, sendo os resultados inconsistentes35–37.

Alguns estudos demonstram diferenças no teor de nitratos, 

vitamina C ou compostos fenólicos, mas a maioria dos estu-

dos não demonstrou qualquer diferença significativa no teor 

de vitaminas ou minerais38,39. Ao ajustar a análise estatística 

para a qualidade dos estudos, os resultados não demons-

tram diferenças significativas35. Estes achados refletem 

maioritariamente produtos biológicos agrícolas. A evidência 

associada aos produtos biológicos de origem animal ainda 

é insuficiente37,41,42, mas está documentado maior teor de 

AGP, nomeadamente AGP n-3 no leite biológico, não tendo a 

carne biológica evidenciado diferenças significativas no teor 

de gordura41,42. Este perfil lipídico mais benéfico parece estar 

associado à forragem fornecida aos animais41. 

As revisões sistemáticas que abordam esta temática ressal-

vam que os estudos realizados nesta área têm uma meto-

dologia muito heterogénea, e que os resultados podem 

depender de fatores geográficos, como as características do 

solo de cultivo, as condições climatéricas, bem como aspe-

tos relacionados com a produção, nomeadamente estado de 

maturação na colheita e tempo de armazenamento, aspe-

tos que devem ser uniformizados no futuro para melhorar 

a qualidade metodológica e garantir reprodutibilidade dos 

resultados35–40.

Quanto ao teor de pesticidas sintéticos, demonstrou-se 

que os produtos alimentares provenientes da agricultura 

convencional apresentam uma contaminação por pestici-

das superior aos da agricultura biológica35,37,43. No entanto,  

o significado clínico que pode estar associado a este 

aumento ainda não é claro, uma vez que o limite estabele-

cido para resíduos de pesticidas sintéticos não é ultrapas-

sado de forma significativa35,37. 

Outro aspeto que tem sido alvo de análise é a contaminação 

bacteriana dos produtos biológicos, sendo os resultados 

díspares. Estudos demonstram uma maior contaminação 

microbiana nos produtos de origem biológica. No entanto, 

pelo maior uso de antibióticos, a contaminação microbiana 

dos produtos provenientes de agricultura convencional é de 

estirpes com maior resistência à ação de antibióticos37.

Por último, a evidência científica até à data não corrobora 

que o consumo de alimentos biológicos possa estar asso-

ciado à menor incidência de doenças crónicas não transmis-

síveis associadas ao estilo de vida37. Este aspeto pode estar 

influenciado pelo facto de os consumidores de alimentos 

biológicos terem globalmente um estilo de vida mais sau-

dável43,44, um menor consumo de produtos de origem ani-

mal36,44,45 e uma menor ingestão calórica46, não tendo ainda 

sido possível inferir qualquer relação de causalidade dos 

estudos realizados em humanos37.

Sumariamente, ainda que os alimentos biológicos possam 

apresentar maior teor de compostos bioativos (como polife-

nóis e carotenoides) e AGP n-3, e menor teor de pesticidas 

e cádmio, ainda não estão comprovados de forma clara os 

ganhos em saúde que daí podem advir, não sendo, até à 

data, possível aconselhar o consumo de alimentos biológi-

cos como forma de obter ganhos em saúde.

Sara Policarpo, 0466N
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Micro-ondas, para que te quero!
A utilização do forno de micro-ondas (FM), de acordo com as instruções do 

respetivo fabricante, é segura e conveniente para aquecer ou cozinhar alimentos 

em recipientes apropriados47

Vários são os cuidados a tomar, nomeadamente no que diz 

respeito à segurança térmica, para evitar queimaduras, e à 

segurança alimentar, para evitar perda de nutrientes e con-

taminação com compostos indesejáveis47.

No âmbito do processamento de alimentos, as micro-ondas 

podem fornecer diversas utilidades, nomeadamente, aque-

cer, secar, branquear e confecionar fruto-hortícolas, carne e 

grãos, por exemplo48.

Os FM, são fonte de exposição diária aos campos eletromag-

néticos49, no entanto produzem ondas de baixa frequência 

que permanecem contidas no próprio FM49. As micro-ondas 

são absorvidas por materiais contendo água, por exemplo, 

alimentos, fluídos ou tecidos, refletidas na totalidade por 

materiais metálicos e transparentes para os materiais não 

metálicos, como o vidro e alguns plásticos47. O aquecimento 

dos alimentos resulta da vibração das moléculas de água 

após absorverem a energia das micro-ondas e do atrito entre 

estas que gera calor47. A uniformidade no aquecimento dos 

alimentos é difícil de atingir e pode ser otimizada pela colo-

cação de uma plataforma giratória no interior do FM47. 

O sucesso na utilização do FM depende, entre outros fato-

res, do recipiente utilizado 50. Embora as micro-ondas não 

aqueçam diretamente os recipientes, estes podem acumu-

lar calor por contacto com alimentos quentes47. Segundo a 

Food and Drug Administration, alguns recipientes de plás-

tico não devem ser utilizados   no FM, pois podem deterio-

rar-se com o calor dos alimentos; recipientes de metal ou 

folha de alumínio também não devem ser utilizados pois 

as micro-ondas são refletidas nestes materiais e o aqueci-

mento dos alimentos não é uniforme; devendo privilegiar-se 

recipientes de cerâmica ou de vidro50. 

O bisfenol A e alguns ftalatos, aditivos utilizados na pro-

dução de plásticos, são adicionados para melhorar a sua 

aparência e resistência51,52. Algumas destas substâncias, 

consideradas “disruptores endócrinos” podem migrar dos 

recipientes de plástico para os alimentos, quando aqueci-

dos no FM51,52. Para reduzir a exposição humana aos “dis-

ruptores endócrinos” é recomendado evitar a utilização de 

recipientes de plástico no FM (principalmente plásticos 

danificados e que não contenham referência específica para 

esta utilização (selo “microwave safe”)50, não armazenar ali-

mentos ainda quentes em recipientes de plástico e preferir 

utensílios de aço inoxidável ou vidro53.

No que concerne à segurança alimentar importa considerar 

que a perda de nutrientes devido à utilização do FM é resi-

dual48. O valor nutricional dos alimentos varia conforme o 

tipo e a duração da técnica de confeção utilizada, e a tempe-

ratura que o alimento atinge54. Vários estudos compararam 

a composição nutricional de hortícolas após métodos de 

confeção distintos (submersos em água, a vapor e no FM) 

e concluíram que existe uma perda de nutrientes superior 

quando os alimentos são confecionados em água ao invés 

de confecionados no FM54–56.

A formação de acrilamida em alimentos de origem vegetal 

ricos em amido (p.e. a batata e o pão) quando cozinhados 

a elevadas temperaturas (superior a 120ºC) é uma preocu-

pação para a saúde57. A acrilamida pode ser formada princi-

palmente durante as frituras, os assados e os grelhados58, 

porém, quanto à formação durante a utilização do FM  

a evidência não é clara59,60. De modo a minimizar a ingestão 

de acrilamida recomenda-se, nomeadamente, a alternân-

cia entre os métodos de confeção e a imersão das batatas 

em água para reduzir a produção de acrilamida durante  

a utilização do FM57. 

Em acréscimo, e no que concerne à economia doméstica, 

o FM pode ser uma técnica energeticamente mais eficiente 

devido ao menor tempo de confeção e à concentração da 

energia nos alimentos50.

As lesões no utilizador do FM decorrem principalmente de 

queimaduras resultantes do contacto da superfície corporal 

com utensílios, alimentos ou água superaquecida no FM61. 

Água cuja temperatura supera a de ebulição aparenta não 

estar a ferver e através de qualquer movimento (como retirar 

o copo de água do micro-ondas) pode resultar na erupção vio-

lenta do líquido e consequentemente numa lesão térmica47,50

É recomendado não utilizar FM antigos, cujas estruturas 

estejam danificadas e como medida de segurança adicional, 

o utilizador deve evitar permanecer em frente ao FM quando 

este está em funcionamento50.

Em suma, a utilização do FM, de acordo com as instruções 

do respetivo fabricante, é saudável, segura e conveniente 

para aquecer ou confecionar alimentos em recipientes apro-

priados. Face a situações de incerteza científica e à necessi-

dade de utilizar o FM com diligência, a sua utilização carece 

da aplicação do Princípio da Precaução49.

Vitória Dias da Silva, 4212N
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E agora, posso ou não tomar  
o pequeno-almoço?
O pequeno-almoço (PA) é intitulado como a refeição mais importante do dia  

e destacado pelo ditado “pequeno-almoço de rei, almoço de príncipe e jantar de 

indigente”62,63. Porém, o consenso científico sobre as características que definem 

esta refeição (horário, contribuição para o valor energético diário, qualidade  

e quantidade dos alimentos que a compõem) é limitado63. 

Segundo O’Neil et al., o PA pode ser definido como “a pri-

meira refeição do dia que quebra o jejum após o período 

mais longo de sono e que é consumida nas primeiras duas 

ou três horas após o acordar; é composta por alimentos 

sólidos ou líquidos de pelo menos um grupo de alimentos 

e pode ser consumida em qualquer local”63. O contributo 

do PA para as necessidades energéticas varia conforme os 

autores63, sendo que as recomendações portuguesas suge-

rem 20-25% do valor energético total  (VET) diário64.

Os benefícios da ingestão de PA têm sido extensivamente 

estudados e a sua importância questionada 65. 

Em 2019, uma meta-análise de 45 estudos concluiu que não 

tomar o PA associa-se ao excesso de peso (pré-obesidade e 

obesidade)66. Este resultado é suportado pela omissão do PA se 

relacionar com alterações no apetite e diminuição da saciedade  

e consequentemente uma ingestão excessiva na refeição seguinte 

e menor sensibilidade à insulina; a uma maior concentração de 

grelina diretamente proporcional à duração do jejum; e à alte-

ração da expressão dos genes envolvidos no ciclo circadiano  

e metabolismo, influenciando assim a glicémia pós-prandial66.

No que concerne à saúde cardiovascular, um estudo de 

coorte prospetivo de uma amostra representativa dos adultos 

norte-americanos concluiu que omitir o PA se associa a um 

aumento significativo do risco para a mortalidade por doenças 

cardiovasculares (DCV)67. Verifica-se ainda uma relação entre 

a omissão do PA e a alteração do perfil lipídico (aumento do 

colesterol total e do colesterol LDL)68, e um aumento da pres-

são arterial, em indivíduos do sexo feminino, devido à hipera-

tividade do eixo hipotálamo-hipófise-supra-renal influenciada 

pelo período prolongado de jejum68.

Uma revisão sistemática e meta-análise de seis estudos de 

coorte prospetivos evidencia que omitir o PA está associado 

a um aumento do risco para diabetes mellitus tipo 2, sendo 

esta associação mediada pelo IMC69.

Num outro estudo de meta-análise, que analisou sete 

ensaios clínicos randomizados, verificou-se que a omissão 

do PA num curto período, sem considerar o balanço ener-

gético total nem a qualidade dos alimentos ingeridos pelos 

participantes que realizaram esta refeição, conduzia à perda 

de peso (0,54 kg), sem alterar a composição corporal70.  

Com base em três dos  sete estudos (aqueles que avaliaram 

colesterol LDL), a revisão verificou um aumento do coleste-

rol LDL nos participantes que não realizaram o PA70. 

No âmbito da gestão de peso, vários autores concluem que 

a recomendação para ingerir o PA, em indivíduos que não 

têm por hábito realizar esta refeição, poderá não ser uma 

boa estratégia se o objetivo for a perda de peso71,72. Os auto-

res alertam para a necessidade de serem realizados e incluí-

dos ensaios clínicos de elevada qualidade71.

Para além do estado nutricional, o consumo do PA, quando 

composto por alimentos com qualidade e quantidade ade-

quada, tem vindo a ser associada a um melhor desempenho 

cognitivo em crianças73,74 e a uma melhor qualidade de vida 

relacionada com a saúde em adolescentes75. 

Vários têm sido os estudos que identificam a omissão do PA 

como um fator comportamental para um estilo de vida não 

saudável (p.e. alimentação desadequada, tabagismo e sedenta-

rismo)67,70,76. Assim, podemos considerar o PA como uma das 

refeições que compõem um padrão alimentar adequado77. 

Em suma, quando comparado com outras refeições, o PA 

é positivamente associado a todos os domínios da saúde 

(física, mental e social) para a população em geral, inde-

pendentemente da etapa do ciclo de vida em que se encon-

tra o individuo. Porém, é necessário investigar e solidificar  

a definição de PA e as recomendações de saúde sobre  

a composição nutricional da refeição de modo a potenciar os 

seus benefícios66,73,76. As recomendações nacionais indicam 

que o PA composto por uma porção de lacticínios, cereais  

e derivados, e fruta apresenta vantagens em termos de 

saúde para o indivíduo78.

Telma Nogueira, 0256N
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Afinal, é ou não saudável comer carne?
O consumo de carne teve origem há pelo menos 2,6 milhões de anos79  

e desempenha um papel importante na evolução da dieta, tendo sido crucial 

para o desenvolvimento da espécie humana80. Sugere-se que, sem a inclusão de 

alimentos de origem animal na alimentação, seria  pouco provável que a evolução 

da espécie tivesse alcançado o seu desenvolvimento cerebral e intelectual3. 

Do ponto de vista nutricional, fornece proteínas de alto valor 

biológico e micronutrientes essenciais, incluindo vitaminas e 

minerais importantes para o normal funcionamento do corpo 

humano81,82. É, portanto, fornecedora de proteínas comple-

tas, fornecendo todos os aminoácidos essenciais (lisina, 

treonina, metionina, fenilalanina, triptofano, leucina, isoleu-

cina, valina e histidina)81,82. O seu conteúdo lipídico, inclui 

AGS, ácidos gordos monoinsaturados (AGM) e AGP 81,82. 

O principal AGM presente na carne é o ácido oleico e os 

principais AGP são os ácidos gordos essenciais - ácido 

linoleico (n- 6) e o ácido α-linolénico (n -3)81,82. A carne é 

uma das fontes mais ricas em minerais, como ferro, zinco, 

selénio e potássio81,82, com uma biodisponibilidade mais 

elevada do que os produtos de origem vegetal82. É também 

considerada uma fonte importante de vitaminas do com-

plexo B, como tiamina (B1), niacina (B3), piridoxina (B6) e 

cobalamina (B12)81,82. As duas últimas são especialmente 

abundantes no fígado que é também rico em vitamina A e 

fornece quantidades apreciáveis   de vitaminas D, E e K81,82 

(vitaminas lipossolúveis).

A composição nutricional da carne pode variar consoante 

o tipo (branca, vermelha ou processada) e o corte, o que 

confere uma diferença considerável nas suas propriedades 

nutritivas e sensoriais 82. Geralmente, a carne branca refe-

re-se à carne com a coloração mais clara antes da confeção  

e inclui nomeadamente, a carne de aves e coelho 83. A carne 

vermelha define-se como músculo de mamíferos, incluindo, 

carne de vaca, vitela, porco, cordeiro, carneiro, cavalo  

e cabra84. A carne processada refere-se à carne que foi trans-

formada através de salga, cura, fermentação, fumagem ou 

outros processos tecnológicos para melhorar o sabor ou  

a conservação84. 

Nas últimas décadas a carne e o seu consumo têm sido extre-

mamente discutidos. O consumo excessivo de produtos de 

origem animal parece estar associado a um risco aumen-

tado de vários tipos de doenças crónicas85. A evidência mais 

forte para o efeito adverso do elevado consumo de carne na 

saúde está associada ao cancro colorretal. A Agência Inter-

nacional da Organização Mundial de Saúde para Pesquisa 

do Cancro (IARC) classificou em 2015 o consumo de carne 

processada como carcinogénica para humanos (Grupo 1), 

com base em evidência suficiente em humanos85. Esta 

classificação é sustentada pela associação entre o consumo 

diário de 50g de carne processada e o risco aumentado de 

desenvolver cancro do cólon em 18%, apoiando assim as 

políticas de saúde pública para a redução do consumo de 

carne, mesmo não havendo uma quantidade considerada 

segura para a recomendação85. Sugere-se que os compostos 

naturalmente presentes na carne (p.e. ferro, AGS e coles-

terol), conservantes e outros compostos formados a altas 

temperaturas ou durante o processamento  (p.e. compostos 

N-nitrosos, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e ami-

nas aromáticas heterocíclicas)  podem contribuir para resul-

tados adversos na saúde86.

Para além da patologia oncológica, o consumo elevado de 

carne vermelha parece estar progressivamente associado a 

um maior risco de mortalidade por todas as causas87, DCV87 

e diabetes tipo 288. Estas associações são relatadas maio-

ritariamente ao avaliar o consumo de carne processada, e 

alguns estudos não observaram associação significativa ao 

restringir as análises ao consumo de carne vermelha87. Por 

outro lado, nenhuma associação foi encontrada para o con-

sumo de carnes brancas (aves e coelho), no que se refere 

à mortalidade por todas as causas89. Importa destacar que 

o estilo de vida representa uma importante oportunidade 

de promoção da saúde. Foi demonstrado que o consumo 

de carne, integrando no padrão alimentar ocidental, está 

diretamente associado a hábitos alimentares inadequados, 

excesso de peso, tabagismo e sedentarismo90. Todos estes 

fatores podem influenciar negativamente a saúde, sobretudo 

no que respeita às doenças crónicas não transmissíveis.

A tendência global de consumo de carne aumentou cinco 

vezes na segunda metade do século XX, principalmente 

nos países em desenvolvimento91. De acordo com as esti-

mativas, espera-se que duplique até 2050, tendo em conta 

o aumento da população mundial91. O Inquérito Alimentar 

Nacional92 mostra-nos que 25,5% dos adultos portugue-

ses apresentam um consumo diário de carne vermelha 

superior a 100 g, evidenciando a necessidade de redução 

do consumo de carne vermelha na população portuguesa.  

O padrão alimentar mediterrânico, recomenda um consumo 

baixo e pouco frequente de carnes vermelhas (≤2 porções 

por semana) e processadas (≤1 porção por semana)93. 

Segundo o American Institute Cancer Research, para os adul-

tos consumidores de carne, recomenda-se aproximada-

mente 3 porções de carne vermelha por semana (350 a 500 

g de carne cozida), devendo limitar ou anular o consumo de 

carne processada94. O consumo de carne de acordo com a 

recomendação é suficiente para fornecer quantidades consi-

deráveis de proteína de alto valor biológico e micronutrien-

tes essenciais, em particular a vitamina B12. Esta é essencial 

ao desenvolvimento humano81,82 e fulcral para grupos vulne-

ráveis como, crianças, adolescentes, mulheres em idade fér-

til e idosos95–100, sendo a sua única fonte natural os produtos 

de origem animal81,82.  Desta forma, para a população em 

geral, o consumo de carne poderá proporcionar benefícios 

para a saúde, prevenindo algumas doenças como a ane-

mia82. Como referido anteriormente, a carne fornece a inges-

tão suficiente de nutrientes essenciais comummente encon-

trados em défice em determinadas faixas etárias, sobretudo 

em grupos vulneráveis. Como tal, contribui para o desen-

volvimento físico e cognitivo infantil97,99 e previne algumas 

deficiências nutricionais em mulheres em idade fértil96,98.  

Nos idosos, o consumo adequado de carne pode preve-

nir ou melhorar a desnutrição e a sarcopénia, melhorando 

também a qualidade de vida relacionada com a saúde95,100. 

Assim, o consumo de carne pode ser recomendado desde 

que em quantidades adequadas, integrado numa alimenta-

ção equilibrada, completa e variada, e aliado a um estilo de 

vida saudável. 

Ineida Moreno, 4540N
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Será que um ovo por dia algum  
mal lhe faria?
O ovo é um alimento muito rico do ponto de vista nutricional (tabela 1), 

contendo proteína de alto valor biológico e compostos bioativos (como luteína  

e zeaxantina)101, e apenas 2,7g de gordura saturada em 100g102.  

É um alimento amplamente disponível, acessível e cujo impacto ambiental  

é inferior comparativamente a outras fontes proteicas de origem animal103. 

Durante décadas, diversas recomendações, indicavam que 

se deveria limitar a ingestão de colesterol na dieta, por forma 

a prevenir DCV 104. No entanto, uma metanálise de estudos 

de coorte prospetivos não conseguiu encontrar conclusões 

significativas sobre a associação entre consumo de coleste-

rol na dieta e DCV, principalmente devido à heterogeneidade 

dos estudos e falta de rigor metodológico dos mesmos105. 

Devido à inconsistência na evidência e à dificuldade inerente 

na condução e interpretação de estudos para isolar o efeito 

independente do colesterol da dieta no risco de DCV, as mais 

recentes guidelines da American Heart Association e  da Ameri-

can College of Cardiology bem como  as Dietary guidelines for 

Americans 2015-2020, não estabelecem um limite específico 

para o consumo de colesterol proveniente da dieta106.  

O colesterol, a gordura saturada e a proteína animal coexistem 

frequentemente nos alimentos. A interação e independência 

entre o colesterol da dieta e estes nutrientes em relação às 

DCV permanece incerta107. No entanto, devido ao seu con-

teúdo em colesterol (408mg colesterol em 100g)102, o papel do 

ovo nas DCV tem sido um tópico bastante estudado104,107–109. 

Os resultados são controversos, com estudos a não encontrar 

qualquer associação entre o consumo de ovo e o risco de 

doença cardiovascular104,110, outros a reportar um risco 

aumentado107,111 e, ainda, aqueles que encontraram uma 

associação inversa112,113. 

Um estudo observacional utilizando dados de seis coor-

tes de população americana, publicado em 2019 concluiu 

que o consumo de apenas meio ovo estava associado a um 

aumento do risco de DCV e de mortalidade por todas as 

causas. No entanto, no mesmo ano, uma metanálise de 

ensaios clínicos randomizados concluiu que o consumo de 

mais de 4 ovos por semana não influencia a concentração 

sérica de lípidos nem lipoproteínas109. Os autores indicam 

que a possível explicação para estes resultados se centra no 

facto dos ovos conterem compostos com propriedades car-

dioprotetoras (p.e. alguns peptídeos da clara de ovo pare-

cem causar vasodilatação, os fosfolípidos na gema asso-

ciam-se à inibição da absorção de colesterol e a luteína e a 

zeaxantina apresentam ação cardioprotetora)109.

Já em Janeiro 2020 foi publicada uma meta-análise de estudos 

observacionais, que concluiu que o consumo moderado de 

ovo (até 1 ovo por dia) não se associava ao aumento do risco 

de DCV, e que inclusivamente em população asiática se asso-

ciava a um menor risco cardiovascular104.  No mesmo mês foi 

também publicada uma metanálise de ensaios clínicos rando-

mizados com o objetivo de avaliar a resposta ao consumo de 

diferentes doses de ovo no perfil lipídico, que concluiu que o 

consumo superior a um ovo por dia em menos de 12 sema-

nas pode aumentar os lípidos séricos, mas sem alterar o rácio 

colesterol LDL/ colesterol HDL108. Os autores indicam que o 

consumo de até um ovo por dia pode ser seguro e pode ser 

uma recomendação útil para a prevenção de DCV e promoção 

de estilos de vida saudáveis108. 

Assim, ainda que o impacto do consumo de ovo no aumento 

do colesterol sérico não seja um assunto totalmente esclare-

cido, à luz da evidência científica atual podemos considerar 

que o consumo de até um ovo por dia é seguro e não repre-

senta um aumento no risco de DCV. 

Tabela 1- Informação nutricional por 1 ovo (55g)

Em 55g

Energia (Kcal) 82

Lipidos (g) 6

Ácidos gordos saturados (g) 1.5

Ácidos gordos monoinsaturados (g) 2.1

AGP (g) 1.1

Colesterol 224

Ácido linolénico (g) 1

Hidratos de Carbono (g) 0

Açúcares (g) 0

Proteínas (g) 7

Sal (g) 0.2

Ácido fólico (µg) 27.5

Fósforo (mg) 101

Potássio (mg) 72

Vitamina A (µg) 104

Vitamina D (ug) 0.9

Tocoferol (mg) 1.3

Mariana Liñan Pinto, 3916N
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E agora o óleo de coco é que é bom?
O óleo de coco ganhou popularidade nos últimos anos e está atualmente a 

ser alvo de uma enorme publicidade que o anuncia como um óleo alimentar 

saudável114. Mas será que sempre se pensou assim? A introdução do óleo de coco 

na Europa ocorreu no final do século XIX, devido ao aumento da procura por óleos 

edíveis. Nessa mesma época, países tropicais como a Índia, Filipinas e Malásia já 

utilizavam o óleo de coco para fins culinários e medicina tradicional. 

Os europeus, assim que tomaram conhecimento das inúmeras 

aplicações deste óleo, iniciaram a plantação de coqueiros 

(Cocos nucífera) nas Caraíbas, Sudeste Asiático e Pacífico Sul 

de 1890 a 1920, resultando no aumento da popularidade do 

óleo de coco na Europa114.

Contudo, esse primeiro crescimento exponencial do consumo 

de óleo de coco não durou muito pois com o início da II Guerra 

Mundial o fornecimento deste produto alimentar para os paí-

ses ocidentais ficou comprometido, tendo ocorrido uma escas-

sez que originou um consequente disparo no preço114.

O segundo “Boom” do óleo de coco parece estar a ser vivido 

atualmente114, sendo necessário perceber se se justifica esta 

publicidade tão favorável a este óleo e se os diversos benefí-

cios apregoados são verdadeiros.

Começando por caracterizar nutricionalmente o óleo de 

coco, a Tabela de Composição dos Alimentos (TCA) portu-

guesa indica-nos que este óleo é na sua totalidade composto 

por lípidos, principalmente por AGS (86,5%) como indicado 

na Tabela 2102. Segundo a TCA americana115, a composição 

nutricional deste alimento é ligeiramente diferente à indi-

cada na TCA portuguesa, tendo-se recorrido à mesma com 

o intuito de caraterizar o perfil de AGS deste óleo (Tabela 3). 

O ácido gordo saturado predominante do óleo de coco é o 

ácido láurico, sendo seguido pelo ácido mirístico e o pal-

mítico. A OMS, num documento que lançou para consulta 

pública em 2018, indicou que os ácidos láurico, mirístico 

e palmítico aumentavam tanto o colesterol LDL, como o 

colesterol HDL116. Isto poderia levar-nos a concluir que 

sendo um deles o colesterol “mau” e o outro o colesterol 

“bom”, o facto destas duas lipoproteínas aumentarem, 

poderiam anular o efeito uma da outra. Contudo, o aumento 

de colesterol HDL tem falhado em demonstrar uma redução 

no risco cardiovascular, devendo-se considerar o efeito do 

aumento do colesterol LDL por si só117.

Nos últimos anos, tem-se questionado se o aumento do 

colesterol LDL terá algum efeito na saúde das populações, 

muito devido a um estudo publicado em 2016 que demons-

trou existir uma associação inversa entre mortalidade e valo-

res de colesterol LDL elevados na população idosa118. Porém, 

estes dados devem ser analisados com precaução uma vez 

que este estudo se baseia em estudos observacionais e uma 

relação de causa efeito não pode ser estabelecida. Realçar 

ainda que o desenho do estudo representa uma grande limi-

tação, uma vez que alguns dos participantes com níveis ele-

vados de colesterol LDL podem ter recebido tratamento com 

Tabela 2- Composição nutricional de várias gorduras segundo a Tabela de Composição dos Alimentos portuguesa

Óleo/gordura (100g) Energia  
(Kcal)

Lípidos  
(g)

SUFA  
(g)

AGM  
(g)

AGP  
(g)

Ácido 
linoleico (g)

Trans  
(g)

Colesterol 
(mg)

Vitamina A 
(ER)

Vitamina E 
(mg)

Azeite 899 99,9 14,4 78,6 6,9 6,2 0 0 0 14

Banha de porco 896 99,5 26,3 58,6 10,4 9,6 0,4 82 9 1

Manteiga 750 83 47 19,2 2,4 2 3,3 230 565 2

Margarina 740 82 35,4 23 16,9 15,5 2,4 151 305 12

Óleo de amendoim 887 98,5 17,5 58,4 17,7 17,6 0,6 0 0 15

Óleo de coco 900 100 86,5 5,8 1,8 1,5 0 0 0 0,3

Óleo de girassol 896 99,5 11,6 22,3 62,2 62,1 0,1 0 0 65

Óleo de milho 896 99,5 13,3 25,1 53,5 52,8 1,5 0 23 25

Óleo de palma 900 100 47,8 37,6 10,6 10,1 0 0 4340 9,5

Óleo de soja 887 98,5 15,5 22,1 55,6 50,7 0,6 0 0 16

AGS- ácidos gordos saturados; AGM- ácidos gordos monoinsaturados; AGP- ácidos gordos polinsaturados; Trans- ácidos gordos trans.

Tabela 3- Perfil de ácidos gordos saturados do óleo de coco

Energia 
(Kcal)

Lípidos 
(g)

AGS (g) 4:0 (g) 6:0 (g) 8:0 (g) 10:0 (g) 12:0 (g) 14:0 (g) 16:0 (g) 18:0 (g)

Óleo de coco 

(100g)
892 99,1 82,5 0 0,5 6,8 5,4 41,8 16,7 8,6 2,5

AGS- ácidos gordos saturados; 4:0- ácido butírico; 6:0- ácido caproico; 8:0- ácido caprílico; 10:0- ácido cáprico; 12:0- ácido láurico; 14:0- ácido mirístico; 

16:0- ácido palmítico; 18:0- ácido esteárico.

estatinas e/ou adotado uma dieta personalizada aos níveis 

de colesterol que apresentavam118, fatores estes capazes de 

modular os níveis de colesterol e o risco de mortalidade.

Muito recentemente, numa meta-análise da Cochrane veri-

ficou-se que reduzir o consumo de AGS diminuía o risco de 

eventos cardiovasculares (ataque cardíaco ou acidente vas-

cular cerebral), tendo sido sugerido pelo estudo que esta 

redução do risco é mediada pelo grau de redução de coles-

terol sérico119. Este estudo não encontrou um aumento da 

mortalidade associado ao consumo elevado de AGS119, con-

tudo isto não deve servir para menosprezar os resultados 

encontrados, pois os eventos cardiovasculares podem com-

prometer gravemente a qualidade de vida dos indivíduos. O 

estudo em questão trouxe uma resposta perentória a muitas 

dúvidas que existiam na comunidade científica.

É importante realçar também que alguns dos benefícios 

anunciados na promoção do óleo de coco advêm da sua 

alta composição em triglicéridos de cadeia média (TCM), 

sendo muitas vezes extrapolados resultados obtidos em 

estudos utilizando óleo de TCM114,120,121. De facto, o óleo de 

coco pode ser utilizado na produção de óleo de TCM, mas 

também pode ser utilizado o óleo de semente de palma ou 

mesmo a estruturação lipídica114. Deste modo, não é possí-

vel assumir que consumir óleo de coco seja o mesmo que 

consumir óleo de TCM, tornando esta extrapolação de resul-

tados completamente inviável120,122, uma vez que a composi-

ção em ácidos gordos irá ser totalmente diferente, já que os 

ácidos gordos predominantes no óleo de TCM são o caprí-

lico e o cáprico114,120, enquanto que no óleo de coco é o ácido 

láurico (42,2%)115, ácido gordo este que se encontra numa 

quantidade muito menor, ou mesmo nula no óleo de TCM 

que é utilizado na maioria dos estudos114,120,123.

Dada a evidência existente atualmente, parece que o óleo 

de coco não será de todo uma boa opção para a popula-

ção geral e que poderá assumir uma posição deletéria em  

termos de saúde. 
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A suportar esta visão temos uma resposta taxativa da Ame-

rican Heart Association de 2017 que se posiciona contra a 

utilização deste alimento117. Adicionalmente, a OMS  refere 

que gorduras insaturadas (p.e. azeite, óleo de canola, etc) 

são preferíveis às gorduras saturadas (p.e. óleo de coco, 

manteiga, etc)124.

Por fim,  duas meta-análises de 2020  suportam o mencio-

nado anteriormente119,125: a primeira demonstra a capaci-

dade do óleo de coco em elevar os níveis de colesterol LDL 

quando comparado com outros óleos vegetais não tropi-

cais125, e a segunda indica que a substituição de AGS por 

AGP ou hidratos de carbono (HC) diminui o risco de even-

tos cardiovasculares121.

Contudo, informar que o óleo de coco não é, segundo o que 

se sabe hoje, uma gordura interessante, não se adivinha 

nada fácil, uma vez que dados americanos recentes revelam 

que não só a grande maioria da população acredita que o 

óleo de coco é uma gordura saudável (72%), como ainda 

uma franja considerável de nutricionistas concorda com 

essa opinião (37%)126. 

João Vasques, 3852N

Hidratos de carbono:  
são a principal fonte de energia,  
mas prejudicam a saúde?
Os HC, também denominados de glícidos ou glúcidos, são um grupo de 

nutrientes presentes em muitos alimentos integrados nas nossas refeições 

diárias. Tal como a proteína e os lípidos fornecem energia expressa em 

quilocalorias (Kcal)127. 

Estes são compostos por ligações entre moléculas de 

hidrogénio, carbono e oxigénio, podendo ser divididos em 

simples e complexos128,129. Os HC simples, denominados 

de açúcares, podem estar presentes naturalmente na fruta 

(frutose) e nos lacticínios (lactose), ou serem adicionados 

a alimentos processados, como por exemplo, refrigerantes, 

bolos, chocolates, cereais de pequeno-almoço (sacarose 

= açúcar de mesa)129–131. Por outro lado, os HC complexos 

apresentam um nível de polimerização maior, como o caso 

do amido que está presente em alimentos de origem vegetal 

(p.e. cereais e derivados, leguminosas e legumes)129–131. 

Nos últimos anos tem existido uma controvérsia em relação 

ao consumo de HC. Grande parte da população acredita que 

este nutriente não é benéfico e opta por reduzir substan-

cialmente o seu consumo, tendo como objetivo reduzir o 

peso corporal e melhorar o estado de saúde132–134. Mas será 

verdade que os HC fazem mal? 

Os HC são a principal fonte de energia do organismo 

humano129,135,136, nomeadamente, para o cérebro na sua 

forma mais simples (glicose)137. Fornecem 4kcal por cada 

grama127 e estão envolvidos em vários processos metabóli-

cos e hormonais138,139.

O consumo de HC deve corresponder entre 45-60% do 

VET140. A curto prazo, dietas com baixo teor em HC (<40% 

VET)141 poderão ser um método eficiente para a diminuição 

do peso, pois o organismo adapta-se, passando a utilizar os 

corpos cetónicos produzidos pela metabolização da gordura 

armazenada nos tecidos como fonte de energética136,142. 

Assim, estudos verificaram que a restrição de HC contribui 

para um maior redução da gordura corporal e controlo de 

fatores de risco cardiometabólicos (glicémia em jejum, tri-

glicéridos e pressão arterial), quando comparadas com die-

tas de baixo teor em gordura132,141–144. 

No entanto, a longo prazo, não existe evidência de manu-

tenção da perda de peso ou de outros benefícios para a 

saúde através da restrição de HC133,136,141. Para além disso, a 

exposição a dietas com baixo teor em HC, está associada a 

uma diminuição do fornecimento de glicose para o fígado, 

músculos e cérebro137. Consequentemente, o organismo 

inicia a sua produção endógena através da gliconeogénese, 
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que a longo prazo, está associada a vários resultados adver-

sos, incluindo a diminuição de massa muscular e de massa 

óssea142. 

Em 2016, foi realizada uma meta-análise com 1369 indiví-

duos acompanhados entre 6 a 24 meses (curto prazo), de 

forma a comparar os resultados de uma dieta com baixo 

teor em HC (20 a 40 g de ingestão diária de HC) e uma 

dieta com baixo teor em lípidos (10%-30% VET), em adultos 

obesos (IMC de 30,6 a 36,1 kg/m2), sem patologias associa-

das141. Foi verificado, em dietas com baixo teor em HC, uma 

maior redução de peso, redução de triglicéridos e aumento 

de colesterol HDL. Por outro lado, também ocorreu um 

maior aumento de colesterol LDL, devendo-se ter em conta 

os possíveis efeitos nocivos do seu aumento141. Estes resul-

tados poderão ser justificados pela tendência de compensar 

a diminuição do consumo de HC, com o aumento da inges-

tão de proteína e lípidos, nomeadamente de origem animal, 

para que seja atingida a energia diária necessária132,133,136. 

Neste sentido, estudos indicam que o aumento do grau de 

restrição de HC não proporciona benefícios adicionais nos 

marcadores de risco cardiometabólicos136,144. 

A longo prazo uma baixa ou elevada ingestão de HC está 

associada a um maior risco de mortalidade136,145. Em 2018, 

uma meta-análise de 8 estudos de coorte com 432 179 parti-

cipantes com excesso de peso, durante 7 a 26 anos de acom-

panhamento (longo prazo), demonstrou existir um menor 

risco de mortalidade quando existe um consumo moderado 

de HC (50-55% VET), em comparação com dietas com baixo 

(< 40% VET) ou elevado (> 60% VET) teor de HC133. 

Em geral, a maioria dos alimentos naturalmente ricos em 

HC (legumes, leguminosas, fruta com casca) são também 

ricos em fibras alimentares136, sendo que estas podem ter 

um papel no aumento do  tempo de absorção dos HC134,146. 

Assim, controlam a entrada de HC para a corrente sanguí-

nea, o que se relaciona com uma melhoria na sensibilidade 

à insulina e diminuição do risco de morbilidade e mortali-

dade134,146. Para além disso, aumentam também a sensação 

de saciedade e consequentemente diminuem a ingestão de 

energia, ajudando na perda de peso e estando assim asso-

ciadas a uma diminuição do IMC e da massa gorda146.

Por fim, é necessário ter em conta a composição nutricional 

total da dieta. Os HC ao fornecerem energia poderão con-

tribuir para o ganho de peso, quando ingeridos em excesso, 

tal como os restantes macronutrientes135. Quando existe 

um controlo da sua ingestão, equilibrando a composição 

de macronutrientes e ingestão calórica na dieta, o seu con-

sumo não afetará o peso corporal nem a massa gorda135,144. 

Diminuir o consumo de HC mas compensá-lo com a inges-

tão de outros macronutrientes, nomeadamente, gordura, 

não levará a uma perda de peso significativa, nem diminui-

ção de massa gorda, para tal terá de existir uma diminuição 

da ingestão calórica147. 

Conclui-se assim, que uma dieta restrita em HC pode ser 

uma boa abordagem a curto prazo para perda de peso, mas 

a longo prazo não existe evidência de que seja benéfico.  

Os HC são essenciais para o organismo, sendo um MITO 

que “Os HC fazem mal”. Ao contrário da tendência para 

reduzir a ingestão de HC, as recomendações a nível inter-

nacional135,140, recomendam um consumo alimentar de 

HC moderado (45%-60%)140, privilegiando o consumo 

de alimentos ricos em HC de elevada qualidade (Cereais  

integrais, leguminosas, legumes). 

Patrícia Régio, 4534N
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Devemos evitar o consumo de Lactose?
Ao longo dos últimos anos tem existido um crescente interesse por parte da 

população em adotar hábitos alimentares entendidos como mais saudáveis,  

com o intuito de promover a saúde e o bem-estar. 

A evicção de produtos alimentares que contêm ou lactose  

é hoje considerada um hot topic, em que os meios de comu-

nicação social têm uma influência generalizada ao apre-

sentarem a dieta isenta de lactose como escolhas alimen-

tares mais saudáveis e detentoras de potenciais benefícios  

para a saúde. 

É assim crucial compreender se estas abordagens nutricio-

nais de caráter restritivo conferem algum benefício a indiví-

duos que não apresentam sintomatologia associada ao con-

sumo de produtos que contêm lactose na sua composição.

A lactose é um hidrato de carbono, mais especificamente 

um dissacárido, que é sintetizado na glândula mamária dos 

mamíferos e que por isso se encontra presente apenas no 

leite e nos seus derivados148. O processo de digestão de lac-

tose requer a presença de uma enzima específica, designada 

de lactase, que tem a capacidade de hidrolisar (quebrar) a 

molécula de lactose nos seus dois monossacáridos, a glu-

cose e a galactose, para que estes sejam absorvidos a nível 

intestinal149. Quando existe uma deficiência ou um défice de 

lactase, a lactose não é devidamente digerida (mal digestão 

de lactose) e por isso não é corretamente absorvida (mal 

absorção de lactose)148. A lactose não absorvida será fermen-

tada pela microbiota intestinal, levando ao aparecimento 

de sintomas gastrointestinais que caracterizam a condição 

clínica da intolerância à lactose, nomeadamente dor e dis-

tensão abdominal, flatulência e diarreia148. A intolerância  

à lactose caracteriza-se por isso pela presença da sintomato-

logia decorrente da mal absorção de lactose148.

De modo a corresponder às necessidades dos consumidores,  

ao longo dos últimos anos a indústria alimentar tem desen-

volvido uma variedade de produtos destinados a indivíduos 

com intolerância à lactose, como leite sem lactose e outros 

produtos lácteos com menor teor deste dissacárido150.  

Nestes produtos, a lactose encontra-se presente numa 

forma pré-digerida em glucose e galactose, os dois monos-

sacáridos que compõem a lactose. Em indivíduos tolerantes 

à lactose, o que acontece quando consomem produtos isen-

tos de lactose é que esta é consumida numa forma pré-dige-

rida e a glucose e a galactose serão absorvidas no intestino 

tal como aconteceria após digestão da lactose ingerida na 

sua forma intacta151. O aumento da disponibilidade destes 

produtos tem também vindo a alimentar algumas ideias 

erróneas relativamente à deficiência de lactase e à intolerân-

cia à lactose, sendo crucial ter em consideração que uma 

deficiência de lactase por si só não indica que existe into-

lerância à lactose, uma vez que muitos dos indivíduos com 

mal absorção de lactose conseguem tolerar determinadas 

quantidades de lactose sem apresentarem quaisquer sin-

tomas152. Para além disso, diversos estudos sugerem que 

alguns dos indivíduos que sofrem de sintomas gastroin-

testinais frequentes atribuem-nos de forma errada ao con-

sumo de lactose e assim optam por produtos alternativos.  

Existe assim um exagero que demoniza a lactose, que é evi-

denciado por estudos que verificaram que alguns dos indiví-

duos que reportam ter intolerância à lactose não conseguem 

distinguir o momento de consumo de lactose do momento 

de consumo de placebo em ambientes controlados153.  

Estes resultados indicam que a lactose não é a principal 

causa dos sintomas experienciados por quem afirma não 

digerir a lactose ao consumirem os aportes habituais de 

produtos lácteos153. 

Deste modo, os produtos alimentares isentos de lactose 

podem conferir benefícios a indivíduos intolerantes à lactose 

no sentido em que permitem que estes usufruam do sabor 

dos produtos lácteos sem experienciarem a sintomatologia 

associada à ingestão de lactose151. No entanto, de acordo 

com a evidência científica atual é possível concluir que, para 

além da vantagem que confere aos indivíduos com intole-

rância a este dissacárido, os produtos isentos de lactose não 

têm  efeitos nutricionais diferentes no organismo humano 

quando comparados com os produtos lácteos comuns151. 

Não existe, por isso, qualquer benefício decorrente da sua 

evicção em indivíduos sem sintomatologia associada ao 

consumo de lactose. 

Margarida Ferro, 4566N
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Glúten… Anjo ou Diabo?
A dieta isenta de glúten, tem sido de algum modo apresentada como uma 

abordagem nutricional mais saudável, em que o glúten é erradamente apontado 

como um componente potencialmente prejudicial na alimentação humana. 

Desta forma, muitos indivíduos têm vindo a adotar este 

comportamento na sua dieta apesar da ausência de quais-

quer sintomas após a ingestão de glúten154.

O glúten é um complexo proteico que se encontra presente em 

alimentos que contém trigo, cevada e centeio e pode também 

estar presente em produtos com aveia ou espelta155,156. A dieta 

isenta de glúten é caracterizada pela exclusão completa de 

produtos alimentares que contenham os componentes acima 

mencionados, e a sua adoção é recomendada apenas em indi-

víduos diagnosticados com doença celíaca, sensibilidade não 

celíaca ao glúten e alergia ao trigo156. A adoção de uma dieta 

isenta em glúten é considerada o único tratamento efetivo para 

a doença celíaca, permitindo atingir uma remissão da sintoma-

tologia associada, normalização dos anticorpos séricos e recu-

peração da mucosa intestinal157. A sua adoção em indivíduos 

com outras condições clínicas específicas ainda requer mais 

estudos que comprovem o seu potencial benefício158. 

Também a disponibilidade de produtos isentos de glúten 

tem aumentado substancialmente ao longo dos últimos 

anos, e estes já podem ser facilmente encontrados nas prin-

cipais superfícies comerciais, no entanto, continuam a ser 

significativamente mais dispendiosos do que os produtos 

alimentares equivalentes que contêm glúten na sua compo-

sição156,159. A dieta isenta de glúten é comumente caracte-

rizada por ser nutricionalmente inadequada tanto ao nível 

de macro como de micronutrientes, sendo que os produtos 

habitualmente consumidos conferem um maior aporte de 

HC simples, lípidos totais e lípidos saturados, bem como 

maior teor de sal quando comparados com os seus produ-

tos equivalentes que contêm glúten na sua composição156. 

A dieta isenta de glúten é também caracterizada por menor 

aporte de fibra, proteína, zinco, magnésio, ácido fólico, cál-

cio, ferro, vitamina D e vitaminas do complexo B158,160. Diver-

sos estudos demonstram que uma dieta isenta de glúten se 

associa a um baixo aporte de fibra em comparação com uma 

dieta que contém glúten pelo facto de os produtos consumi-

dos serem produzidos a partir de amidos e/ou farinhas refi-

nadas, caracterizados pela sua baixa composição em fibra 

dietética160,161. Adicionalmente, de acordo com a evidência 

científica existente, sabe-se que um adequado aporte de fibra 

na dieta se encontra relacionado com potenciais benefícios 

para a saúde, nomeadamente pela sua importância na preven-

ção da obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares162. Mais 

do que isso, a evidência científica existente não demonstra 

qualquer benefício nutricional associado aos produtos ali-

mentares isentos de glúten163. 

Deste modo, é possível concluir que não existe qualquer bene-

fício em adotar uma dieta isenta de glúten em indivíduos sem 

qualquer sintomatologia decorrente da ingestão de alimentos 

que contenham este complexo proteico na sua composição. 

A dieta isenta de glúten é caracterizada pelo seu caráter restri-

tivo e deve ser adotada apenas em condições clínicas específi-

cas, requerendo um aconselhamento e um acompanhamento 

adequados por parte de um nutricionista154. 

Devemos evitar o glúten? Não! A evidência científica não 

suporta a existência de benefícios decorrentes da evicção de 

glúten em indivíduos que não apresentam sintomatologia 

associada ao seu consumo. A adoção de dietas restritivas 

deve ser considerada apenas mediante aconselhamento clí-

nico especializado e de acordo com a condição clínica de 

cada um de forma individual.

Margarida Ferro, 4566N
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Obesidade: a pandemia que  
convive com a COVID-19
Vivemos na era da (des)informação. E não há nada como uma pandemia  

(ou duas em simultâneo) para alimentar ainda mais este mercado. De facto, tem 

sido muita a (des)informação no que diz respeito às interações entre a alimentação, 

a obesidade e a COVID-19, ficando as verdades, muitas vezes, escondidas. 

A COVID-19 (doença por Coronavírus 2019) é uma doença infe-

ciosa causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e foi decla-

rada uma pandemia pela OMS em março do ano corrente164.  

A colisão desta pandemia de rápida disseminação com a pan-

demia, de desenvolvimento gradual, da obesidade e o seu 

impacto nos indivíduos, comunidades, sistemas de saúde 

e na sociedade como um todo tem sido alvo de preocupa-

ção por parte de várias entidades competentes a este nível 

(p.e. Associação Europeia para o Estudo da Obesidade165). 

Pese embora a suscetibilidade para contrair o SARS-CoV-2 

seja idêntica em todos os indivíduos (dependendo, obvia-

mente, das medidas profiláticas adotadas nesse sentido), 

evidência cumulativa sugere que os indivíduos com obe-

sidade (i.e. com acumulação excessiva de tecido adiposo) 

têm um risco aumentado de sintomatologia/doença grave 

associada à COVID-19, hospitalização e mortalidade166. 

Este aumento do risco de pior prognóstico parece estar 

relacionado com inflamação crónica de baixo grau167, uma 

resposta imunológica à infeção alterada, bem como comor-

bilidades cardiometabólicas associadas168. De facto, o tecido 

adiposo é metabolicamente ativo e altamente dinâmico, 

desempenhando (especialmente o tecido adiposo abdo-

minal) um papel fulcral em vários processos fisiológicos, 

incluindo imunidade e inflamação169. No entanto, um estudo 

observacional prospetivo em mais de 20.000 pacientes hos-

pitalizados durante a primeira fase de crescimento do surto, 

demonstrou que a obesidade parece ser um fator de risco 

independente para o aumento da progressão da doença e 

da mortalidade170. 

Torna-se assim claro que a gestão da obesidade e das suas 

comorbilidades é um processo importante durante a pande-

mia da COVID-19. Na realidade, tentar gerir o peso tem sido 

parte integrante do estilo de vida de muitos indivíduos171. A 

evidência sugere que perdas de peso de apenas 5 a 10% já 

acarretam melhorias substanciais ao nível da saúde metabó-

lica dos indivíduos. No entanto, a obesidade é uma doença 

crónica, complexa e recidiva e, como tal, requer tratamento 

continuado, com alterações comportamentais sustentadas 

a longo prazo172. As medidas de contenção impostas em 

vários países devido à pandemia da COVID-19, nomeada-

mente o isolamento social através do confinamento domi-

ciliário, impuseram, inevitavelmente, alterações no estilo 

de vida dos indivíduos, particularmente no que respeita à 

ingestão/comportamento alimentar e aos padrões de ativi-

dade física, potencialmente comprometendo esta gestão.

De acordo com o estudo REACT-COVID da Direção-Geral 

da Saúde173, que teve como objetivo caracterizar os compor-

tamentos alimentares e de atividade física dos portugueses 

em contexto de contenção social para combate à pandemia 

da COVID-19, 45,1% dos portugueses (47,3% mulheres e 

42,6% homens) reportou ter alterado os hábitos alimen-

tares durante o período de contenção social, sendo que 

41,8% tem a perceção de que alterou para pior. De entre 

as várias razões para a alteração dos hábitos alimentares, 

as mais prevalentes estavam relacionadas com a alteração 

do número de idas às compras, alteração do apetite, mui-

tas vezes associado ao stress vivido, e com a alteração dos 

horários de trabalho. Não obstante, 5,5% referiu ter alterado 

os seus hábitos alimentares porque a alimentação diminuía 

o risco de contrair o novo coronavírus e 3,8% por receio da 

transmissão do novo coronavírus pela alimentação. No que 

diz respeito às perceções face à relação entre a alimenta-

ção e o novo coronavírus, 54,3% tendeu a concordar que 

existe uma relação entre a alimentação e o novo coronaví-

rus, 46,5% reportou acreditar que o novo coronavírus pode 

ser transmitido através dos alimentos, 73,7% reportou ter 

alterado as práticas de higiene dos alimentos, 24% reportou 

ter começado a comprar/consumir alguns alimentos para 

evitar contrair o novo coronavírus e 20,2% a tomar vitami-

nas ou outros suplementos para se proteger do novo coro-

navírus. Importa por isso esclarecer que, até à data, não 

existe evidência de que os alimentos, cozinhados ou crus, 

constituam veículos de transmissão do novo coronavírus174. 

Parece existir também consenso relativamente a nenhum 

alimento ou padrão alimentar específico poder prevenir ou 

tratar a COVID-19175,176, não sendo por isso recomendado 

o consumo de qualquer tipo de suplemento alimentar ou 

alimento específico para este fim. 

No entanto, o papel que um estado nutricional adequado 

pode ter na otimização do sistema imunitário, na redução 

dos processos inflamatórios e no controlo metabólico, não 

pode ser descurado. Neste sentido, a promoção de uma ali-

mentação saudável e segura é essencial, de forma a poten-

ciar um estado nutricional ótimo na população em geral e 

nos grupos da população com doenças crónicas (incluindo 

a obesidade) em particular, mas também para uma melhor 

recuperação dos indivíduos que possam vir a desenvolver 

a doença. A este propósito, a Direção-Geral da Saúde pro-

põe uma abordagem integrada, com um primeiro nível de 

intervenção nutricional de âmbito populacional e de ade-

quação universal que consiste na capacitação da popula-

ção para escolhas alimentares mais informadas, desde o 
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planeamento e compra até à necessidade de reforçar os 

princípios para uma alimentação saudável e as boas práti-

cas de higiene e segurança alimentar; um segundo nível de 

intervenção nutricional para contribuir para a otimização do 

estado nutricional dos grupos de risco para a COVID-19; 

e um terceiro nível de intervenção alimentar e nutricional 

especializada, a qual emerge como uma mais-valia durante 

a abordagem terapêutica dos doentes com COVID-19177. 

Para todos estes níveis de intervenção, foram já divulgadas 

orientações específicas178. 

mantido o peso, 16,3% ter perdido peso e 26,4% perceciona 

ter aumentado de peso durante o confinamento173. De facto, 

para uma parcela específica da população, caracterizada por 

um nível educacional superior e perceção de situação finan-

ceira confortável durante o confinamento, parece ter existido 

uma agregação dos comportamentos salutogénicos, tendo-se 

identificado um padrão protetor de saúde onde níveis mais ele-

vados de atividade física tenderam a co-ocorrer com o acesso 

às recomendações de alimentação saudável e atividade física 

em contexto de isolamento social da Direção-Geral da Saúde  

e com o não aumento do consumo de snacks e refeições pré-

-preparadas173. Por comparação, noutra parcela específica da 

população – caracterizada por um nível educacional baixo  

e situação financeira do agregado familiar percecionada 

como difícil/muito difícil, observou-se um padrão de risco, 

apontando para a co-ocorrência de níveis de atividade física 

baixos, aumento do consumo de snacks salgados, refeições  

pré-preparadas, take-away e refrigerantes, diminuição do con-

sumo de hortofrutícolas e desconhecimento das recomen-

dações da Direção-Geral da Saúde neste contexto173. Sugere-

-se, por isso, que o contexto de contenção social possa ter 

contribuído para o agravamento das iniquidades em saúde, 

desmistificando o “carácter democrático” desta pandemia  

e salientando que não afeta todos da mesma forma173.    

A pandemia da COVID-19 vai passar, mas é provável que se 

sigam picos múltiplos num futuro próximo. A pandemia da 

obesidade infelizmente tenderá a manter-se, potenciando a 

vulnerabilidade a vários níveis. O desafio é claro: reverter 

estas duas pandemias. Combater a desinformação nesta 

área e promover uma alimentação saudável na população, 

são caminhos certos a percorrer.

Inês Santos, 1360N

A este respeito, os resultados do estudo REACT-COVID,  

são encorajadores, na medida em que revelam que 45,3% 

dos inquiridos teve acesso às orientações produzidas pela 

Direção-Geral de Saúde na área da alimentação, o que parece 

estar relacionado com as alterações positivas no consumo ali-

mentar observado durante o período de contenção social: o 

aumento das refeições preparadas em casa (56,9%) e a redu-

ção das refeições take-away (43,8%) e pré-preparadas (40,7%), 

o aumento do consumo de água (31,1%), fruta (29,7%) e hor-

tícolas (21%) e redução do consumo de refrigerantes (32,8%), 

snacks salgados (29,5%) e bebidas alcoólicas (28,2%)173.  

Isto, por sua vez, parece estar relacionado com a perce-

ção relativamente ao peso corporal: 57,3% perceciona ter  
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