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Estrutura	
	
Organização:		 José	Pereira	Miguel	(diretor	IMP&SP)	

Isabel	 de	 Santiago	 (investigadora	 e	 Prof.	 Convidada	 em	
comunicação	em	saúde	IMP&SP_FMUL	)	

	 	 	 Maria	Ana	Carvalho	(investigadora	em	Nutrição)	
António	Almeida	Henriques	(Presidente	CMViseu)	

	 	 	 Joaquim	Seixas	(Vice-Presidente)	
	Clara	Pombeiro	(Coordenadora	Escolas	e	AE	CMViseu)	
	

AUTORIA:		 	Isabel	de	Santiago,	Unidade	de	Comunicação	em	Saúde.	Instituto	
de	 Medicina	 Preventiva	 e	 Saúde	 Pública	 da	 Faculdade	 de	
Medicina	de	Lisboa	 	

	
Produção:		 	TSF	(proposta	financeira	em	anexo).	Produção		durante	3	meses,	

com	5	inserções	por	dia,	podcats,	link	para	avaliação	(do	projeto)	
pelos	 professores	 e	 pais	 dos	 alunos	 diretamente	 beneficiários,	
através	do	site	FMUL	

	
	 	 	 	 	
Projeto	Científico:		 PROJETO	 DE	 EDUTAINMENT	 (educação	 e	 entretenimento)	 na	

Rádio,	 para	 promoção	 da	 Alimentação	 Saudável,	 através	 da	
Rádio,	e	Prevenção	da	Obesidade	Infantil	e	exclusão	social.	

	
• Programa	de	 rádio	 com	e	para	 crianças	 e	 jovens	de	escolas	

do	ensino	básico	
• Direção	de	Informação	e	de	Programação	da	TSF		
• Jornalista	TSF		
• Especialista	em	comunicação	em	saúde	(Key	messages)		
• Uma	 embaixadora	 e	 um	 Embaixador	 de	 Alimentação	

Saudável,	por	turma		(rapaz	e	rapariga).			
	

	
Público-Alvo:	 	 3405	crianças	do	ensino	básico	
	 	 	 225	professores	
	 	 	 66	escolas	EB	(de	5	Agrupamentos	de	Escolas)	
	 	 	 124	turmas	

Pais	e	irmãos	e	familiares	dos	alunos	(diretamente)	beneficiários.	
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Objetivos:	 	Melhorar	 e	 empoderar	 o	 conhecimento	 das	 crianças	 nos	

domínios	 da	 alimentação	 saudável	 –	 Mensagens-Chave	 para	 o	
público-alvo,		com	vista	a	Ganhos	em	saúde	(pública)	e	prevenir	a	
obesidade	infantil	e	outras	doenças	crónicas	no	futuro	(do	País),	
bem	como	situações	de	exclusão	social	causadas	pela	doença.	

	
Rejuvenescimento	 das	 audiências	 da	 Rádio	 mobilizando	 –	 as	
crianças	 (e	 jovens)	–	através	de	uma	ferramenta	que	nos	une	–	
edutainment	–	e	a	população	em	geral.	
	
Promover	conhecimentos	e	atitudes	em	Comunicação	em	Saúde	
considerada	como	função	essencial	da	Saúde	Pública.	

	
	
	 	



 	
	

 
MINUTO	AZUL	-	Healthy	Food	on	the	Radio_IMP&SP_TSF_Isabel	de	Santiago_2016_10_21.docx 

4	

Subtemas	a	abordar	na	TSF	RÁDIO	NOTÍCIAS	
	

	
1º	Subtema	
Nome	científico:	“Consome	cereais	integrais	diariamente.”		
Sumário:	O	 grupo	 dos	 cereais	 e	 derivados	 representa	 o	maior	 grupo	 da	
nova	roda	dos	alimentos	e	inclui	alimentos	como	o	pão,	o	arroz,	a	massa,	
o	milho,	o	couscous	e	a	batata.	Cerca	de	25%	da	alimentação	diária	deve	
corresponder	a	alimentos	provenientes	deste	grupo,	sendo	essencial	para	
o	 crescimento	 e	 desenvolvimento	 saudável	 das	 crianças	 e	 dos	
adolescentes.		
Os	 cereais	 e	derivados	 integrais,	 por	oposição	aos	 cereais	 refinados,	 são	
naturalmente	 mais	 ricos	 em	 fibra	 alimentar,	 vitaminas	 e	 minerais.	
Anatomicamente	um	grão	de	cereal	é	revestido	por	três	camadas:	 farelo	
(parte	 externa);	 endosperma	 (camada	 média);	 gérmen	 (parte	 interna).	
Cada	 camada	 é	 rica	 em	 nutrientes	 específicos:	 o	 farelo	 é	 rico	 em	 fibras	
insolúveis;	o	endosperma	em	amido;	o	gérmen	em	vitaminas,	minerais	e	
ácidos	gordos	essenciais.		
Este	 capítulo	 tem	 como	 principal	 objetivo	 enfatizar	 os	 benefícios	 para	 a	
saúde	associados	ao	consumo	de	cereais	integrais,	bem	como	explorar	as	
equivalências	 alimentares	 dentro	 deste	 grupo	 de	 alimentos.	 Pretende	
ainda,	apresentar	e	discutir	as	fontes	de	cereais	mais	ricas	em	fibra	e	com	
menor	índice	glicémico.		
	
Características:	
O	 consumo	 de	 cereais	 integrais	 encontra-se	 associado	 aos	 seguintes	
benefícios	para	a	saúde:	

1. Diminuição	do	risco	de	doenças	não	transmissíveis,	nomeadamente	
doença	coronária	e	alguns	tipos	de	cancro;	

2. Melhoria	da	saúde	do	cólon;	
3. Controlo	dos	níveis	de	glicemia;	
4. Diminuição	da	absorção	de	colesterol	alimentar;		
5. Aumento	da	saciedade	e	controlo	do	peso	corporal;	
6. Maior	rendimento	escolar.	
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2º	subtema	
Nome	científico:	“Consome	peixe,	pelo	menos	duas	vezes	por	semana.”		
Sumário:	 O	 pescado	 é	 uma	 excelente	 fonte	 de	 proteínas	 de	 alto	 valor	
biológico.	Contém	a	mesma	quantidade	de	proteínas	presentes	na	carne	
de	 vaca,	 vitela,	 frango	 ou	 peru	 (em	média	 20g	 de	 proteína	 por	 100g	 de	
alimento).	 Contudo,	 ao	 contrário	 da	 carne,	 apresenta	 um	baixo	 teor	 em	
ácidos	 gordos	 saturados	 e	 colesterol	 e	 um	 alto	 teor	 em	 ácidos	 gordos	
polinsaturados.	Os	peixes	gordos,	tais	como	o	salmão,	a	sardinha	e	o	atum	
são	 fontes	 de	 ácidos	 gordos	 ómega-3,	 em	 particular	 ácido	
eicosapentanóico	 e	 docosahexanóico	 (EPA	 e	 DHA,	 respetivamente).	 É	
ainda	rico	em	vitaminas	e	minerais,	nomeadamente	iodo	essencial	para	o	
desenvolvimento	cognitivo	das	crianças.	
O	 objetivo	 deste	 capítulo	 é	 promover	 o	 consumo	 de	 pescado	 entre	 as	
crianças	 e	 os	 adolescentes,	 particularmente	 o	 de	 peixes	 gordos,	 pelo	
menos	duas	vezes	por	semana.		
	
Características:	
O	 consumo	 de	 pescado	 encontra-se	 associado	 aos	 seguintes	 benefícios	
para	a	saúde:	

1. Prevenção	das	doenças	cardiovasculares;	
2. Diminuição	dos	défices	de	iodo;	
3. Promoção	do	desenvolvimento	cognitivo	das	crianças.	

	
3º	subtema	
Nome	científico:	“Frutos	gordos:	o	que	são	e	para	que	servem?”	
Sumário:	 Os	 frutos	 gordos	 oleaginosos,	 tais	 como	 os	 amendoins,	 as	
amêndoas,	as	avelãs,	os	cajus	e	as	nozes	são	excelentes	fontes	de	ácidos	
gordos	 monoinsaturados	 e	 fibra	 alimentar.	 As	 nozes	 destacam-se	 neste	
grupo,	 pela	 sua	 riqueza	 acrescida	 em	 ácidos	 gordos	 polinsaturados,	
designadamente	ómega	3.		
Relativamente	 ao	 teor	 energético	 e	 nutricional,	 2	 nozes,	 9	 cajus,	 11	
amêndoas,	 15	 avelãs	 ou	 17	 amendoins	 fornecem	aproximadamente	 100	
kcal	e	entre	8	a	10	g	de	gordura.		
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Têm	 sido	 vários	 os	 estudos	 realizados	 no	 sentido	 de	 explorar	 os	
mecanismos	 responsáveis	 pelos	 benefícios	 para	 a	 saúde	 associados	 ao	
consumo	de	frutos	gordos	oleaginosos.	A	dose	diária	recomendada	ainda	
não	se	encontra	estabelecida.	Contudo,	as	recomendações	internacionais	
são	 claras	 no	 que	 respeita	 à	 inclusão	 destes	 alimentos	 na	 alimentação	
diária.	Os	benefícios	parecem	ser	transversais	a	todas	as	faixas	etárias.	
O	 objetivo	 deste	 capítulo	 é	 explorar	 a	 composição	 nutricional	 destes	
alimentos,	 bem	 como	 apresentar	 e	 discutir	 os	 benefícios	 para	 a	 saúde	
associados	ao	seu	consumo.	
	
Características:	
O	 consumo	 de	 frutos	 gordos	 oleaginosos	 encontra-se	 associado	 aos	
seguintes	benefícios	para	a	saúde:	

1. Diminuição	do	risco	de	doença	coronária;	
2. Controlo	do	peso	corporal;	
3. Diminuição	do	risco	de	diabetes	mellitus	tipo	2;	
4. Melhoria	do	perfil	lipídico.	

	
4º	subtema	
Nome	científico:	“Evita	o	consumo	de	bebidas	alcoólicas.”	
Sumário:	O	 consumo	 de	 álcool	 pelos	 jovens	 representa	 atualmente	 um	
dos	 maiores	 problemas	 de	 saúde	 pública.	 O	 primeiro	 contacto	 com	 as	
bebidas	 alcoólicas	 é	 feito	 muito	 precocemente,	 sendo	 que	 as	 primeiras	
embriaguezes	ocorrem	por	volta	dos	15-16	anos	de	idade.		A	alcoolização	
do	adolescente	é	tanto	mais	importante	quanto	o	primeiro	contacto	se	fez	
cedo,	antes	dos	10	anos	e	a	primeira	embriaguez	antes	dos	14	anos.		
Neste	 sentido,	 este	 capítulo	 pretende	 sensibilizar	 os	 jovens	 para	 os	
malefícios	que	o	consumo	excessivo	de	álcool	representa	para	a	saúde.	
	
Características:	
O	consumo	excessivo	de	álcool	está	associado	a:	

1. Problemas	sociais:	torna	as	pessoas	mais	agressivas	e	por	vezes	faz	
com	que	se	comportem	de	forma	irresponsável	e	perigosa;	

2. Problemas	escolares:	absentismo	e	reprovação;	
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3. Comprometimento	 do	 crescimento	 normal	 e	 desenvolvimento	
sexual;	

4. Abuso	de	outras	drogas;	
5. Alterações	no	desenvolvimento	cognitivo	e	na	memória;	
6. Aumento	 do	 peso	 corporal:	 apesar	 de	 não	 ter	 valor	 nutritivo,	

fornece	7	kcal/g;	
7. Doenças	 do	 fígado,	 bem	 como	 alguns	 tipos	 de	 cancro	 como	 o	 da	

cabeça	e	do	pescoço.	
	

5º	subtema	
Nome	científico:	“Limita	a	ingestão	de	sal.”	
Sumário:	O	 sal,	 quimicamente	 designado	 por	 cloreto	 de	 sódio	 (NaCl),	 é	
constituído	 por	 dois	 minerais:	 o	 sódio	 e	 o	 cloro.	 O	 sódio	 (Na+)	 é	 um	
nutriente	 importante	 para	 o	 organismo:	 regula	 os	 fluidos	 celulares,	
permite	a	contração	muscular,	participa	na	regulação	da	pressão	arterial,	
entre	outras	funções.		
Cerca	 de	 75%	 do	 sal	 que	 ingerimos	 provém	 dos	 alimentos	 processados,	
15%	do	 que	 acrescentamos	 à	 confecção	 e	 tempero	 dos	 alimentos	 e	 por	
último,	10%	ocorre	naturalmente	nos	alimentos.		
A	Organização	Mundial	da	Saúde	(OMS)	determinou	5	g	(1	colher	de	chá	
de	sal)	como	sendo	a	quantidade	máxima	de	sal	a	ingerir	por	dia.	Contudo,	
o	consumo	atual	de	sal	excede	em	muito	esta	quantidade.			
Neste	 capítulo,	 pretende-se	 discutir	 algumas	 estratégias	 que	 possam	
contribuir	 para	 a	 redução	 da	 ingestão	 de	 sal	 entre	 as	 crianças	 e	 os	
adolescentes,	 nomeadamente:	 1)	 evitar	 o	 consumo	 de	 alimentos	
processados	(produtos	de	charcutaria,	alimentos	enlatados,	refeições	pré-
congeladas	prontas	a	consumir,	caldos	concentrados,	aperitivos	salgados,	
águas	minerais	gaseificadas	e	azeitonas),	2)	diminuir	a	quantidade	de	sal	
que	se	adiciona	durante	e	após	a	confecção	dos	alimentos,	substituindo-o	
por	 ervas	 aromáticas,	 especiarias	 e	 por	 condimentos	 pouco	 calóricos,	 3)	
ler	 atentamente	os	 rótulos	dos	alimentos	e	optar	pelos	que	apresentam	
menor	quantidade	de	sal.	
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Características:	
A	redução	do	consumo	de	sal	contribui	para:	

1. Diminuição	dos	valores	de	pressão	arterial;	
2. Diminuição	da	prevalência	de	hipertensão;	
3. Prevenção	das	doenças	cardiovasculares;	
4. Prevenção	de	alguns	 tipos	de	 cancro,	nomeadamente	o	 cancro	do	

estômago;	
5. Diminuição	da	sobrecarga	renal.	

	
6º	subtema	
Nome	científico:	“Consome	3	porções	de	lacticínios	diariamente.”	
Sumário:	 Sobre	 os	 lacticínios	 e	 a	 saúde	 há	 muitos	 mitos	 e	 conclusões	
falaciosas.	Na	verdade,	os	lacticínios	são	uma	excelente	fonte	de	proteína,	
vitaminas	lipossolúveis,	como	a	A	e	a	D,	riboflavina,	vitamina	B12	e	zinco.	
Este	 grupo	 de	 alimentos	 destaca-se	 pela	 sua	 riqueza	 em	 cálcio,	 sendo	
estes	os	alimentos	onde	a	sua	biodisponibilidade	se	encontra	aumentada.	
O	cálcio	é	muito	importante	para	a	formação	do	esqueleto	das	crianças	e	
dos	adolescentes	e	por	isso,	nesta	faixa	etária,	as	recomendações	são	de	3	
porções	 de	 lacticínios	 por	 dia	 (preferencialmente	 magros).	 No	 caso	 de	
haver	uma	intolerância	à	lactose,	confirmada	por	diagnóstico	clínico,	o	seu	
consumo	deve	 ser	 substituído	por	equivalentes	nutricionais,	 tais	 como	o	
leite	 e	 os	 iogurtes	 sem	 lactose	 ou	 as	 bebidas	 vegetais	 (soja,	 aveia,	
amêndoa,	etc.).		
Este	 capítulo	pretende	desmistificar	 algumas	das	questões	que	 têm	 sido	
levantadas	 relativamente	 ao	 consumo	 de	 lacticínios	 e	 destacar	 a	
importância	 do	 seu	 consumo	 no	 desenvolvimento	 e	 crescimento	 das	
crianças	e	dos	adolescentes.		
	
Características:	
O	 consumo	 de	 lacticínios	 nas	 crianças	 e	 nos	 adolescentes,	 encontra-se	
associado	à:	

1. Formação	do	pico	de	massa	ósseo	(até	aos	25-35	anos	de	idade);	
2. Prevenção	da	osteoporose.	
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7º	subtema	
Nome	científico:	“Limita	o	consumo	de	gorduras.”	
Sumário:	As	gorduras	e	os	óleos	são	um	grupo	de	alimentos	do	qual	fazem	
parte:	 o	 azeite,	 os	 óleos	 vegetais,	 a	manteiga,	 a	margarina,	 a	 banha	 de	
porco	 e	 as	 natas.	 Caracterizam-se	 por	 fornecer	 essencialmente	 lípidos	 e	
algumas	 vitaminas	 lipossolúveis,	 em	 especial	 a	 A	 e	 a	 E.	 Cada	 grama	 de	
gorduras	fornece	9	kcal,	sendo	por	isso	o	macronutriente	mais	energético	
e	 como	 tal,	 o	 seu	 consumo	 não	 deve	 exceder	 as	 3	 porções	 diárias	 (1	
porção	contém	10	g	de	lípidos).		
Atualmente,	 sabe-se	 que	 a	 quantidade	 total	 de	 gorduras	 ingeridas	 não	
está	 diretamente	 relacionada	 com	 o	 risco	 de	 desenvolver	 doenças	
cardiovasculares.	Mais	importante	do	que	a	quantidade,	é	a	qualidade	das	
gorduras	 que	 ingerimos.	 As	 gorduras	 “boas”	 –	 monoinsaturadas	 e	
polinsaturadas	 –	 são	 cardioprotetoras,	 enquanto	 as	 gorduras	 “más”	 -	
saturadas	e	trans	-	aumentam	o	risco	para	as	doenças	cardiovasculares.		
O	 azeite	 é	 constituído	 maioritariamente	 por	 ácidos	 gordos	
monoinsaturados,	responsáveis	não	só	pela	diminuição	do	colesterol	total	
e	colesterol	LDL	como	também,	pelo	aumento	do	colesterol	HDL.	Por	este	
motivo,	 deve	 ser	 utilizado	 como	 fonte	 exclusiva	 de	 gordura	 na	
alimentação.		
Este	 capítulo,	 tem	 como	 objetivo	 apresentar	 as	 principais	 fontes	
alimentares	 em	 ácidos	 gordos	 saturados,	 polinsaturados,	
monoinsaturados	e	trans,	bem	como	abordar	os	riscos	e	benefícios	para	a	
saúde	associados	ao	seu	consumo.	
	
Características:	
O	consumo	de	gorduras	saturadas	e	trans	deve	ser	evitado,	na	medida	em	
que	o	seu	consumo	está	associado	a:	

1. Obesidade;	
2. Maior	risco	de	doenças	cardiovasculares;	
3. Diminuição	da	sensibilidade	à	insulina;	
4. Alterações	do	perfil	lipídico.	
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8º	subtema	
Nome	científico:	“Consome	5	porções	de	hortofrutícolas	por	dia.”	
Sumário:	As	crianças	devem	 ingerir	5	porções	de	hortofrutícolas	por	dia,	
devido	 às	 suas	 características	 nutricionais	 de	 excelência	 fundamentais	
para	um	crescimento	e	desenvolvimento	adequado.		
Do	 grupo	 dos	 hortícolas	 fazem	 parte	 as	 hortaliças,	 os	 legumes	 e	 alguns	
frutos.	 São	 excelentes	 fornecedores	 de	 água,	 fibra	 alimentar,	 alguns	
minerais	e	carotenóides,	designadamente	o	betacaroteno	e	o	licopeno.		
Do	grupo	da	 fruta	 fresca	destaca-se	o	kiwi,	a	 laranja	e	os	morangos	pela	
sua	riqueza	em	vitamina	C,	importante	antioxidante	que	ajuda	a	prevenir	
as	 doenças	 cardiovasculares	 e	 alguns	 tipos	 de	 cancro.	 Além	 disso,	 os	
frutos	 contribuem	 com	 fibras	 que	 ajudam	 ao	 bom	 funcionamento	 das	
células	do	tubo	digestivo	e	dão	saciedade.	Não	pertencem	a	este	grupo	os	
frutos	 secos	 (figos	 secos,	 passas	 de	 uvas)	 e	 os	 frutos	 gordos	 (pinhões,	
amendoins),	pois	apresentam	características	nutricionais	muito	distintas.		
Este	capítulo	tem	como	objetivo	abordar	as	principais	fontes	alimentares	
de	 hortofrutícolas	 (sopa	 de	 legumes,	 saladas,	 sumos	 de	 fruta	 naturais,	
entre	outros)	procurando	torná-las	mais	apelativas	para	as	crianças	e	para	
os	 adolescentes.	 Pretende	 ainda	 discutir	 os	 benefícios	 para	 a	 saúde	
inerentes	ao	seu	consumo.		
	
Características:	
A	OMS	 recomenda	o	 consumo	diário	de	400	 g	de	hortofrutícolas	 para	 a	
prevenção	de	múltiplas	deficiências	em	micronutrientes,	bem	como	para	a	
prevenção	das	seguintes	doenças	não	transmissíveis:	

1. Doenças	cardiovasculares,		
2. Cancro,		
3. Diabetes	mellitus	tipo	2,	
4. Obesidade.	

	
9º	subtema	
Nome	científico:	“Bebe	8	copos	de	água	diariamente.”	
Sumário:	A	água	é	o	principal	 constituinte	do	organismo,	 representando	
65	a	75%	do	peso	corporal	das	crianças	e	dos	adolescentes.	Desempenha	
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funções	 muito	 importantes	 para	 o	 metabolismo,	 homeostase	 celular,	
remoção	de	 toxinas	e	manutenção	da	 temperatura	 corporal.	 Tal	 como	a	
nova	 roda	 dos	 alimentos	 indica,	 a	 água	 está	 presente	 em	 todos	 os	
alimentos	sendo	essencial	ao	bom	funcionamento	do	organismo	humano.	
Este	 capítulo,	 pretende	 explorar	 as	 funções	 que	 a	 água	 desempenha	 no	
organismo,	 bem	 como	 abordar	 as	 necessidades	 diárias	 em	 água	 nesta	
faixa	etária.	
	
Características:	
O	 consumo	 de	 água	 é	 fundamental	 para	 prevenir	 a	 desidratação	 que	
consequentemente	pode	causar:		

1. distúrbios	de	electrólitos,		
2. cefaleias,	
3. obstipação,	
4. perda	de	elasticidade	da	pele,	
5. deterioração	do	estado	cognitivo,	
6. alteração	do	débito	urinário.	

	
10º	subtema	
Nome	científico:	“Reserva	o	consumo	de	doces	para	os	dias	de	festa.”	
Sumário:	 Os	 alimentos	 doces	 incluem	 as	 sobremesas,	 os	 gelados,	
chocolates,	 rebuçados,	 entre	 outros.	 Estes	 alimentos	 são	 ricos	 em	
açúcares	 de	 absorção	 rápida,	 apresentam	 uma	 elevada	 densidade	
energética,	 reduzida	 densidade	 nutricional	 e,	 na	maior	 parte	 das	 vezes,	
um	elevado	índice	glicémico.		
Este	capítulo	tem	como	principal	objetivo	apresentar	o	valor	energético	e	
de	 açúcares	 simples	 de	 diversos	 alimentos	 açucarados,	 previamente	
selecionados,	 salientando	 os	 malefícios	 que	 o	 seu	 consumo	 traz	 para	 a	
saúde.	 Será	 no	 entanto	 enfatizado	 o	 facto	 de	 não	 existirem	 alimentos	
proibidos	e	como	tal,	o	seu	consumo	deve	ser	reservado	para	dias	de	festa	
(uma	vez	por	semana).		
	



 	
	

 
MINUTO	AZUL	-	Healthy	Food	on	the	Radio_IMP&SP_TSF_Isabel	de	Santiago_2016_10_21.docx 

12	

Características:	A	OMS	na	sua	mais	recente	publicação	sobre	esta	matéria	
(2015),	recomenda	um	aporte	máximo	diário	de	10%	do	valor	energético	
total	de	açúcares	simples.		
A	diminuição	do	consumo	de	açúcares	simples	é	fundamental	para	a/o:	

1. Diminuição	da	densidade	energética	total,	de	forma	a	promover	um	
balanço	energético	adequado	crítico	para	manter	um	peso	corporal	
saudável	e	para	assegurar	uma	ingestão	nutricional	ótima;	

2. Controlo	do	peso	corporal;	
3. Diminuição	do	risco	de	Doenças	Não	Transmissíveis;	
4. Prevenção	de	cáries	dentárias.	

	
11º	subtema	
Nome	científico:	“Evita	o	consumo	de	refrigerantes.”	
Sumário:	A	 frequência	 de	 consumo	 de	 refrigerantes	 tem	 aumentado	 na	
última	década,	em	paralelo	com	o	aumento	da	prevalência	de	excesso	de	
peso	e	obesidade	infantil.	
O	consumo	regular	de	refrigerantes	encontra-se	associado	ao	aumento	da	
ingestão	 energética,	 na	 medida	 em	 que	 uma	 lata	 de	 refrigerante	 pode	
conter	até	5	pacotes	de	açúcar	(7	g	cada),	ou	seja,	35	g	de	açúcar	por	lata.	
Por	outro	lado,	o	seu	consumo	tem	sido	associado	a	uma	menor	ingestão	
de	 leite,	 cálcio	 e	 outros	 nutrientes	 essenciais	 ao	 desenvolvimento	
saudável	das	crianças	e	dos	adolescentes.		
Mais	 ainda	 se	 acresce	 que	 o	 consumo	 de	 refrigerantes	 tem	 estado	
associado	 a	 hábitos	 alimentares	 pouco	 saudáveis.	 Verifica-se	 que	 as	
crianças	 que	 consomem	 mais	 refrigerantes,	 tendem	 a	 adoptar	
comportamentos	 menos	 saudáveis	 tais	 como,	 não	 tomar	 o	 pequeno-
almoço,	 consumir	mais	alimentos	 fast-food	 e	despender	mais	 tempo	em	
comportamentos	sedentários	como	o	visionamento	televisivo.	
	
Características:	
A	redução	do	consumo	de	refrigerantes	é	crucial	para:	

1. Evitar	défices	nutricionais,	particularmente	de	cálcio;	
2. Evitar	o	consumo	excessivo	de	calorias,	substituindo	o	consumo	de	

refrigerantes	por	água;	
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3. Prevenir	o	excesso	de	peso	e	a	obesidade	infantil;	
4. Prevenir	o	desenvolvimento	de	doenças	metabólicas	entre	as	quais	

se	destaca	a	síndrome	metabólica	e	diabetes	mellitus	tipo	2.			
	
12º	subtema	
Nome	científico:	“Controla	o	teu	peso	corporal.”	
Sumário:	 O	 controlo	 do	 peso	 corporal	 através	 da	 adopção	 de	 uma	
alimentação	saudável	(completa,	equilibrada	e	variada)	e	da	prática	diária	
de	 atividade	 física	 é	 fundamental	 para	 a	 prevenção	 das	 doenças	 não	
transmissíveis,	 bem	 como	 para	 a	 melhoria	 da	 auto-estima,	 imagem	
corporal	e	bem-estar	geral.	
O	controlo	do	peso	corporal	em	idade	pediátrica	faz-se	através	das	curvas	
de	percentis	da	OMS	de	Índice	de	Massa	Corporal	(IMC)	de	acordo	com	o	
sexo	 e	 a	 idade.	 O	 IMC	 é	 um	 bom	 marcador	 para	 a	 caracterização	 do	
estado	 nutricional	 da	 população,	 e	 pode	 ser	 uma	 boa	 ferramenta	 de	
diagnóstico	 precoce	 de	 situações	 marginais	 de	 malnutrição,	
particularmente	o	excesso	de	peso	e	a	obesidade.	
Neste	sentido,	este	capítulo	tem	como	principal	objetivo	discutir	a	melhor	
forma	 através	 da	 qual	 as	 crianças	 e	 os	 adolescentes	 podem	 controlar	 o	
seu	peso	corporal:	1)	como	avaliar	e	 interpretar	o	estado	nutricional?;	2)	
existe	 um	 peso	 ideal?;	 3)	 quantas	 refeições	 por	 dia	 se	 deve	 fazer	 para	
controlar	o	peso?;	4)	como	deve	ser	feita	a	distribuição	das	calorias	e	dos	
nutrientes	por	cada	uma	das	refeições?		
	
Características:	
Existe	uma	forte	associação	entre	valores	elevados	de	IMC	e	um	aumento	
do	 risco	 cardiometabólico.	 Valores	 mais	 elevados	 de	 IMC	 em	 idade	
pediátrica	 estão	 associados	 a	 um	 aumento	 do	 risco	 em	 idade	 adulta	 de	
hipertensão,	 diabetes,	 cancro,	 doença	 cardiovascular	 e	
consequentemente	diminuição	da	esperança	média	de	vida.	
	
13º	subtema	
Nome	científico:	“Mexe-te	durante	60	minutos	por	dia”	
Sumário	 e	 características:	 A	 prática	 de	 atividade	 física	 tem	 efeitos	



 	
	

 
MINUTO	AZUL	-	Healthy	Food	on	the	Radio_IMP&SP_TSF_Isabel	de	Santiago_2016_10_21.docx 

14	

benéficos	ao	nível	da	composição	corporal,	do	estado	cardiorespiratório	e	
muscular,	 da	 saúde	 óssea,	 dos	 biomarcadores	 cardiovasculares	 e	
metabólicos,	 assim	 como	 parece	 reduzir	 alguns	 sintomas	 associados	 à	
depressão.	
A	OMS	 recomenda	 a	 prática	 diária	 de	 60	minutos	 de	 atividade	 física	 de	
intensidade	moderada	a	vigorosa,	a	crianças	e	adolescentes	dos	5	aos	17	
anos	de	idade.	
	
	
	 	 	 	 	


