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Resumo  

A terapêutica nutricional/alimentar apresenta grande influência no tratamento de 

diversas patologias, no entanto, existe uma baixa adesão à mesma. Foi objetivo 

principal deste trabalho avaliar o desfasamento da ingestão alimentar do doente 

relativamente ao plano alimentar(PA) prescrito previamente. Foram recolhidos 

dados sociodemográficos, antropométricos e hábitos de exercício físico e 

procedeu-se à avaliação da ingestão alimentar (dia alimentar usual+alimentos 

extra) comparada ao PA, e também autoperceção do cumprimento do PA, a 

motivação para manter a terapêutica e hábitos de pesagem de alimentos. 

Comparativamente ao PA, verificou-se um menor contributo dos hidratos de 

carbono(-24,0%) e maior da gordura(40,5%) para o valor energético total, ingestão 

de menos doses de vegetais(-1,2), de fruta(-0,8) e de pão equivalentes(-3,0) e mais 

doses de carne equivalentes(0,8) e gordura(4,4). Encontraram-se associações 

entre o cumprimento auto percecionado e a ingestão de vegetais(r=0,302; p=0,015) 

e de carne(r=-0,262; p=0,036), nas mulheres, e de fruta(r=0,535; p=0,031), nos 

homens. Não se encontraram associações entre o desfasamento da ingestão e a 

motivação e pesagem de alimentos. Quando avaliados por patologias, indivíduos 

com dislipidemia ingeriam menos gordura e homens com dislipidemia ingeriam 

menos pão(-3,2) e mais proteína(1,4%), afastando-se menos do PA. Encontrou-se 

um desfasamento da ingestão em vários parâmetros, o que demonstra que a 

adesão à terapêutica não é a ideal, apesar do cumprimento auto percecionado e a 

motivação se encontrarem próximos do limite superior da escala. É, assim, 

necessário adequar a transmissão da informação ao doente, reforçando a 

importância do cumprimento da terapêutica, e avaliando criteriosamente as 

dificuldades sentidas para um melhor sucesso da intervenção. Palavras-chave: 

cumprimento, motivação, desfasamento, ingestão alimentar, plano alimentar 
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Abstract 

Dietary intervention has great influence in the treatment of several diseases 

however there is a low compliance to it. The main objective of this study was to 

evaluate how patient’s food intake is different from the previously prescribed food 

plan. Socio-demographic, anthropometric and physical exercise data were collected 

and dietary intake (usual food day+extra food) was evaluated and compared to the 

food plan. Self-perception of the compliance with the food plan, the motivation to 

continue the therapy and food weighing habits were evaluate. Compared to the food 

plan, a lower contribution of carbohydrates(-24,0%) and higher contribution of 

fat(40.5%) for the total energy intake was observed. In addition a fewer intake of 

vegetable doses(-1.2) , fruit(-0.8) and bread(-3.0) and more meat and equivalent 

doses(0.8) and fat(4,4) were found. There were associations between self-

perceived compliance and vegetable(r=0.302, p=0.015) and meat(r=-0.262, 

p=0.036) intake in women and fruit(r=0.535, p=0.031) in men. We did not find 

associations between the different intake related to food plan and the food 

motivation and food weighing. When evaluated by diseases, individuals with 

dyslipidemia ate less total fat and men with dyslipidemia ate less bread(-3.2) and 

more protein(1,4%), beyond the food plan. We note that there are discrepancies in 

the intake related to the food plan in several parameters, so it shows that compliance 

to therapy is not optimal, although self-perceived compliance and motivation are 

closer to the upper limit of the scale. Therefore is necessary to communicate 

correctly with the patient, reinforcing the importance of adherence to therapy, and 

carefully assessing the difficulties experienced for an intervention successfully. 

Keywords: compliance, motivation, discrepancy, food intake, food plan 
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Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos 

 

CHUSJ E.P.E – Centro Hospitalar Universitário São João, Entidade Pública 

Privada, Porto 

DCNT – Doenças crónicas não transmissíveis 

dif – diferença 

DM – Diabetes mellitus   

dp – desvio padrão 

eq - equivalentes 

HTA – Hipertensão arterial 

IAN-AF 2015-2016 – Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física 2015-2016 

MCod – Manual de Codificação Do Serviço de Epidemiologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto   

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PA – Plano alimentar 

VET– Valor energético total 
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Introdução 

Atualmente, estima-se que 80% da mortalidade nos países europeus, e 70% 

a nível mundial, se deve a doenças crónicas não transmissíveis (DCNT), tais como 

as doenças cardiovasculares, o cancro, as doenças respiratórias crónicas e a 

diabetes mellitus (DM)(1-3). Os principais fatores de risco para o seu 

desenvolvimento correspondem a fatores de risco modificáveis, como o excesso de 

peso/obesidade, hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, tabagismo e 

alcoolismo(2, 4). Segundo o relatório do Global Burden of Diseases, no ano de 2016, 

em Portugal, cerca de 41% do total de anos de vida saudáveis perdidos por morte 

precoce foram causados por aqueles fatores de risco(5).  

O aumento da prevalência de uma alimentação inadequada contribui para o 

aumento da prevalência de excesso de peso e obesidade e, consequentemente, 

para o aumento das DCNT que se relacionam com hábitos alimentares, o que 

poderá contribuir para o aumento da mortalidade precoce(6). Em 2015, mais de 

metade dos portugueses (52,3%) tinha hipercolesterolemia, 9,8% tinha diabetes e 

cerca de dois terços (67,7%) tinha excesso de peso/obesidade(7). A terapêutica 

nutricional/alimentar influencia fortemente o tratamento de diversas patologias, 

como a obesidade, a diabetes, a dislipidemia, sendo assim fundamental alterar 

comportamentos de risco para promover um melhor estado de saúde(8-10).  

Nesse sentido, os profissionais de saúde têm como propósito promover 

alterações no estilo de vida e, especificamente o Nutricionista, nos hábitos 

alimentares em doentes que enfrentam uma variedade de fatores de risco e/ou 

patologias, através da promoção da literacia nutricional e alimentar, 
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desenvolvimento de competências e promoção da motivação(11-13). O nutricionista 

deverá, de acordo com a situação clínica do doente, adequar a terapêutica 

nutricional para otimizar a ingestão alimentar(11). No entanto, apesar dos seus 

benefícios, uma baixa adesão às prescrições e recomendações 

nutricionais/alimentares e o abandono da terapêutica instituída são comummente 

experienciados na prática clínica(14-20). Frequentemente, a baixa motivação, a 

ansiedade, a pressão familiar e social, a dificuldade em evitar alimentos com 

propriedades sensoriais mais apelativas e a utilização de terapêutica 

medicamentosa para controlo da patologia são barreiras mencionadas pelos 

doentes na adesão à terapêutica(21-23). 

A motivação é essencial para a adesão e maior sucesso relacionado com a 

terapêutica nutricional, uma vez que promove melhoria de comportamentos e 

permite que eles persistam. Subdivide-se em intrínseca, quando surge do individuo, 

associada aos seus desejos, necessidades e metas e extrínseca, como o suporte 

familiar e de profissionais de saúde(24). Indivíduos mais motivados parecem 

apresentar um maior sucesso na perda de peso, na modificação de hábitos 

alimentares e estilos de vida e na monitorização da(s) patologia(s), apresentando, 

também, melhores resultados a longo prazo(25-31). 

Vários estudos comparam a adesão a recomendações alimentares e 

nutricionais, mas existem poucos estudos a avaliar a adesão dos indivíduos à 

prescrição de planos alimentares estruturados e individualizados. Com este estudo 

pretende-se estudar o desfasamento da ingestão alimentar do doente relativamente 

ao plano alimentar (PA) previamente prescrito e proceder à comparação com a 

adesão auto percecionada do mesmo e com a motivação auto relatada para 

continuar a terapêutica instituída. 
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Objetivos 

 Avaliar hábitos de pesagem dos alimentos, autoperceção do cumprimento do 

plano alimentar e grau de motivação para o cumprimento do plano;  

 Avaliar o desfasamento, em energia, macronutrientes e doses de equivalentes, 

da ingestão alimentar do doente face ao plano alimentar prescrito em consulta 

prévia, na amostral total, por sexo e por patologia; 

 Relacionar auto perceção do cumprimento do plano, motivação e pesagem de 

alimentos com o desfasamento face ao prescrito, por sexos. 

 

 

Metodologia 

Incluiram-se 88 doentes, com idade ≥18 anos, com excesso de 

peso/obesidade, dislipidemia, DM e hipertensão arterial (HTA) que compareceram 

às consultas subsequentes de Nutrição (Endocrinologia, Geral e Medicina Interna), 

do Centro Hospitalar Universitário de São João, Entidade Pública Empresarial, 

Porto (CHUSJ E.P.E), entre março e maio de 2019. Excluíram-se indivíduos: com 

IMC<25kg/m2; que não possuíam um PA estruturado; com dificuldades de 

quantificar a sua ingestão alimentar; que não conseguiam indicar o cumprimento 

auto percecionado do PA e/ou a motivação para a continuação do tratamento na 

escala apresentada; e indivíduos com défice cognitivo. Este trabalho teve 

autorização da Comissão de Ética do CHUSJ, E.P.E (Anexo 1). Foram recolhidos, 

de forma direta, dados referentes a: sexo, idade, escolaridade, estado civil, 

patologias/comorbilidades, peso (kg), estatura (m), calculado o IMC(kg/m2) e 

classificado segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)(32), hábitos de 

exercício físico (tipo, frequência e a duração do mesmo), avaliação da ingestão 



4 

alimentar, autoperceção do cumprimento do PA, motivação para manter terapêutica 

e hábitos de pesagem de alimentos.  

A avaliação da ingestão alimentar foi realizada por recolha de um dia 

alimentar habitual [tipos de alimentos/bebidas e as suas quantidades usando 

medidas caseiras e/ou quantidades precisas (ml ou g)], frequência semanal de 

ingestão de alimentos extra (exemplo: doces, salgados, molhos, bebidas 

açucaradas/refrigerantes, bebidas alcoólicas). Os dados foram convertidos nas 

doses de alimentos da Tabela Clássica de Equivalentes(33) (Anexo 2) e, 

posteriormente, em macronutrientes (g e %) e valor energético total (VET) (kcal). 

Utilizaram-se os valores sugeridos no Manual de Codificação Do Serviço de 

Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (MCod) para 

calcular o tamanho das porções dos alimentos inexistentes na tabela de 

equivalentes. Comparam-se as doses, macronutrientes (g e %) e energia total (kcal) 

da ingestão auto reportada com a informação do PA prescrito em consulta prévia, 

através do cálculo de: % de diferença do macronutriente = [(macronutriente(g) 

ingerido – macronutriente(g) prescrito)/ macronutriente(g) prescrito]*100 e doses de 

diferença = doses ingeridas pelo doente – doses prescritas no PA. No anexo 3 

encontra-se a média, mínimo e máximo da composição dos PA (VET, % de cada 

macronutriente e doses de equivalentes). 

 Pela dificuldade de quantificar a gordura “de confeção/tempero”, 

consideraram-se as quantidades sugeridas no MCod. Para quantificar os hortícolas 

da sopa considerou-se a quantidade prescrita no PA, uma vez que os doentes não 

conseguiam quantificar esse parâmetro e a quantidade sugerida no MCod se 

mostrou francamente inferior à considerada na elaboração dos PA. A quantidade 

de arroz, massa, batata, hortícolas, peixe e carne foi reportada através de medidas 
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caseiras e as peças de fruta de acordo com o tamanho. Todos os alimentos cuja 

composição nutricional impossibilitava a sua incorporação na tabela de 

equivalentes foram considerados alimentos extra cuja composição foi avaliada 

tendo como base a Tabela de Composição dos Alimentos 

Portuguesa(34)/informação nutricional do rótulo sempre que possível.    

A autoperceção do cumprimento do PA prescrito em consulta prévia e a 

motivação auto percecionada para o cumprimento do mesmo foram avaliadas por 

uma escala tipo Likert, de 1 a 10, em que 1=não cumpre nada; 10= cumpre o plano 

na totalidade e 1=nada motivado e 10=totalmente/altamente motivado, 

respetivamente. Para avaliar hábitos de pesagem usou-se a questão dicotómica 

“Alguma vez pesou alimentos?” (sim/não).  

 

Análise estatística 

O tratamento estatístico foi realizado no programa IBM SPSS versão 25.0 para 

Windows. A estatística descritiva consistiu no cálculo de frequências absolutas (n) 

e relativas (%) e de médias e desvios-padrão (dp). A normalidade das distribuições 

das variáveis cardinais foi analisada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. A 

discrepância entre a ingestão reportada e prescrita foi avaliada através do teste t 

de student para uma amostra (valor de teste: 0) aplicado às variáveis referentes às 

discrepâncias. O grau de associação entre pares de variáveis foi medido pelo 

coeficiente de correlação de Pearson (r). Utilizou-se o teste t de student para 

comparar médias de amostras independentes. Rejeitou-se a hipótese nula quando 

p<0,05. 
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Resultados 

 

Na tabela 1, encontra-se a caracterização geral da amostra, constituída por 88 

doentes (72,7% mulheres), com idade média de 51 anos e maioritariamente 

casados (64,8%). Metade da amostra (50,0%) apresentava o 3º ciclo do ensino 

básico ou secundário, e apenas 6,8% frequentou o ensino superior. Mais de metade 

dos doentes praticava exercício físico (59,1%), em média 4 vezes/semana, com 

uma duração média de cerca de 1hora/dia. A média de IMC encontrada foi de 

32,1kg/m2 (tabela 1). A DCNT mais prevalente foi a obesidade (72,7%), seguida da 

dislipidemia (42,0%), DM (35,2%) e HTA (31,8%). 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra por idade, IMC, estado civil, escolaridade, prática de exercício físico e 

DCNT do total da amostra e por sexo 

 
Total  

(n=88) 
Mulheres  

(n=64) 
Homens  
(n=24) 

n (%) 

Estado civil 

                                                       Solteiro 13 (14,8) 9 (14,1) 4 (16,7) 
                                                       Casado 57 (64,8) 41 (64,0) 16 (66,7) 
                                                   Divorciado 12 (13,6) 9 (14,1) 3 (12,5) 
                                                           Viúvo 6 (6,8) 5 (7,8) 1  (4,1) 

Escolaridade 
    Nenhuma, 1º e 2º ciclo do ensino básico 38 (43,2) 27 (42,1) 11 (45,8) 
      3º ciclo do ensino básico ou secundário 44 (50,0) 33 (51,6) 11 (45,8) 
                                           Ensino superior 6 (6,8) 4 (6,3) 2  (8,4) 

Fisicamente ativo* 52 (59,1) 37 (57,8) 15 (62,5) 
    Frequência semanal  Média (dp**) 4,1 (2,4) 3,0 (2,5) 4,3 (2,3) 
                                                                       1-2x /semana 20 (38,5) 15 (40,6) 5 (33,3) 
                                                                        3-5x/semana 14 (26,9) 9 (24,3) 5 (33,3) 
                                                                        6-7x/semana 18 (34,6) 13 (35,1) 5 (33,3) 

    Duração (min) Média (dp) 60,9 (26,3) 61,1 (24,2) 60,3 (31,6) 
                                                                             30-60 min 41 (78,8) 30 (81,1) 11 (73,3) 

                                                                                  >60 min 11 (21,2) 7 (18,9) 4 (26,7) 
Idade  

(anos) 
Média (dp) 51,1 (13,5) 49,8 (12,5) 54,8 (15,4) 
[min;máx] [19;75] [21;72] [19;75] 

IMC  

(kg/m2) 
Média (dp) 32,1 (4,6) 32,4 (4,5) 31,5 (4,8) 
[min;máx] [25,1;45,6] [25,1;45,6] [25,3;43,7] 

DCNT 

Obesidade 64 (72,7) 49 (76,6) 15 (62,5) 
Pré obesidade 24 (27,3) 15 (23,4) 9 (37,5) 

HTA 28 (31,8) 18 (28,1) 10 (41,7) 
Dislipidemia 37 (42,0) 21 (32,8) 16 (66,7) 

DM 31 (35,2) 19 (29,7) 12 (50,0) 
           

      Legenda:  *Fisicamente ativo - doentes que responderam fazer exercício físico;  **dp - desvio padrão 
 

 

Na tabela 2, podemos verificar que relativamente aos hábitos de pesagem de 

alimentos, apenas um em cada cinco doentes pesava ou já tinha pesado os 
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alimentos, sendo um hábito mais frequente nas mulheres e nos que têm obesidade, 

mas sem significado estatístico para ambos (p=0,136; p=0,585, respetivamente). 

Indivíduos com DM apresentam menos frequentemente hábitos de pesar os 

alimentos do que os sem DM (p=0,025). A autoperceçao do cumprimento do PA é 

de 6,4 e encontra-se mais próxima do limite superior da escala em ambos os sexos 

(p=0,417). Não se verificaram diferenças com significado estatístico na auto-

perceção do cumprimento entre os indivíduos com e sem obesidade (p=0,901) ou 

com e sem DM (p=0,834). Mas os que têm dislipidemia referem um cumprimento 

auto percecionado mais próximo do limite superior do que os que não apresentam 

a doença (p=0,011). A motivação para prosseguir com as orientações alimentares, 

apresenta uma média de 7,9, sem diferenças estatisticamente significativas entre 

sexos (p=0,953) nem entre ter ou não cada uma das DCNT mencionadas.  

 

 

Tabela 2 – Hábitos de pesagem dos alimentos, cumprimento auto percecionado e motivação da amostra total, 
por sexo e por patologias 
 

 

 Total 
n=88 

Mulheres 
n=64 

Homens 
n=24 

Obesidade Dislipidemia Diabetes 

Com  
n=64 

Sem 
n=24 

Com 
n=37 

Sem 
n=51 

Com 
n=31 

Sem 
n=57 

Pesar os 
alimentos 

Sim n(%) 18 (20,5) 16 (25,0) 2 (8,3) 13 (20,3) 5 (20,8) 4 (10,8) 14 (27,5) 2 (6,5) 16 (28,1) 

Não n(%) 70 (79,5) 48 (75,0) 22 (91,7) 51 (79,7) 19 (79,2) 33 (89,2) 37 (72,5) 29 (93,5) 41 (71,9) 

p  0,136 0,585 0,066 0,025 

Cumpri
mento# 

Média(dp) 6,4 (2,1) 6,5 (2,2) 6,1 (1,9) 6,4 (2,3) 6,4 (1,5) 7,1 (1,8) 6,0 (2,2) 6,5 (2,0) 6,4 (2,1) 

1 a 4 (%) 18,2 17,2 20,8 21,9 8,3 5,4 27,5 16,1 19,3 

5 (%) 14,8 15,6 12,5 10,9 25,0 10,8 17,6 12,9 15,8 

6 a 10 (%) 67,0 67,2 66,7 67,2 66,7 83,8 54,9 71,0 64,9 

p  0,417 0,901 0,011 0,834 

Motivação 

Média(dp) 7,9 (2,2) 7,8 (2,2) 7,9 (2,2) 7,9 (2,2) 7,7 (2,3) 8,4(1,6) 7,5 (2,5) 7,8 (1,7) 7,9 (2,4) 

1 a 4 (%) 9,1 9,4 8,3 9,4 8,3 2,7 13,8 6,5 10,5 

5 (%) 6,8 9,4 0,0 6,2 8,3 5,4 7,8 6,5 7,0 

6 a 10 (%) 84,1 81,2 91,7 84,4 83,4 91,9 78,4 87,0 82,5 

p  0,953 0,711 0,055 0,809 
 

Legenda: # autoperceção do cumprimento do plano alimentar ; dp - desvio padrão 
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A tabela 3 mostra o desfasamento entre o PA prescrito e a ingestão alimentar 

reportada. Verifica-se maior contributo da gordura para o VET, mais acentuado nas 

mulheres, e menor contributo dos Hidratos de Carbono (HC), mais acentuado nos 

homens, comparativamente ao prescrito. Encontrou-se uma ingestão inferior de 

doses de vegetais (-1,2; p<0,001), fruta (-0,8; p<0,001) e pão equivalentes(eq)(-3,0; 

p<0,001). Ademais, constatou-se uma ingestão superior de doses de carne eq (0,8; 

p=0,015) e de gordura (4,4; p<0,001). 

 

 

 

 

Tabela 3 – Desfasamento da ingestão alimentar do doente relativamente ao plano alimentar prescrito da 

amostra total e por sexo 

 Total (n=88) Mulheres (n=64) Homens (n=24) 

Média (dp) p Média (dp) p Média (dp) p 

% dif¥ energia 0,7 (23,3) 0,771 2,1 (25,0) 0,504 -3,0  (17,8) 0,427 
% dif proteína -4,7 (27,3) 0,112 -4,5 (29,0) 0,219 -5,2 (22,8) 0,280 
% dif gordura 40,5 (47,2) <0,001 43,0 (50,3) <0,001 33,9 (37,7) <0,001 

% dif HC -24,0 (19,6) <0,001 -22,3 (20,6) <0,001 -28,5 (16,3) <0,001 

Doses dif leite -0,1 (0,7) 0,125 -0,1 (0,7) 0,262 -0,1 (0,6) 0,243 
Doses dif vegetais -1,2 (1,2) <0,001 -1,1 (1,2) <0,001 -1,4 (1,2) <0,001 

Doses dif fruta -0,8 (1,6) <0,001 -0,7 (1,6) <0,001 -0,9 (1,5) 0,007 
Doses dif pão eq -3,0 (2,8) <0,001 -2,6 (2,8) <0,001 -4,1 (2,9) <0,001 

Doses dif carne eq 0,8 (3,1) 0,015 0,8 (3,2) 0,056 0,9 (2,8) 0,120 
Doses dif gordura 4,4 (4,3) <0,001 4,3 (4,3) <0,001 4,0 (4,5) <0,001 

       

      Legenda: ¥ - diferença ; dp – desvio padrão;  eq - equivalentes 

 

Quando tentamos comparar os hábitos de pesagem dos alimentos com o 

desfasamento em relação ao PA prescrito, verificamos que não se encontram 

associações com significado estatístico, em nenhum dos parâmetros avaliados 

(anexo 4). Na tabela 4 encontram-se as correlações entre as variáveis relativas ao 

desfasamento em relação ao PA proposto e o cumprimento auto percecionado e 

motivação. Nas mulheres, verificaram-se correlações fracas, com significado 

estatístico, entre o cumprimento auto percecionado do PA e a ingestão de vegetais 

(r=0,302; p=0,015) e de carne (r=-0,262; p=0,036). Nos homens, verifica-se uma 

correlação moderada, estatisticamente significativa (r=0,535; p=0,031) entre a 
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autoperceção do cumprimento do PA e ingestão de doses de fruta. Quanto à 

motivação, não se encontraram correlações com significado estatístico. 

 

 

Tabela 4 – Correlação entre Cumprimento e Motivação e o desfasamento em relação ao PA, por sexo 
 

 Mulheres Homens 

Cumprimento Motivação Cumprimento Motivação 
Correlação§ p Correlação p Correlação p Correlação p 

% dif energia -0,164 0,196 -0,086 0,498 0,090 0,677 0,081 0,707 
% dif proteína -0,179 0,157 -0,162 0,200 0,182 0,394 0,195 0,360 
% dif gordura -0,120 0,346 -0,072 0,570 -0,107 0,618 -0,051 0,814 

% dif HC -0,043 0,737 0,041 0,749 0,342 0,102 0,048 0,823 

Doses dif leite 0,232 0,065 -0,031 0,806 -0,307 0,145 -0,339 0,105 
Doses dif vegetais  0,302 0,015 0,109 0,392 0,224 0,293 -0,216 0,311 

Doses dif fruta 0,042 0,744 0,131 0,302 0,535 0,007 0,089 0,678 
Doses dif pão eq -0,060 0,637 -0,059 0,641 0,141 0,510 0,050 0,815 

Doses dif carne eq -0,262 0,036 -0,153 0,226 0,140 0,516 0,299 0,156 
Doses dif gordura -0,071 0,578 -0,034 0,790 -0,085 0,694 -0,101 0,640 

       

       Legenda:  § - Correlação de Pearson;  dp – desvio padrão;  eq - equivalentes 

  

Comparando o desfasamento da ingestão atual com o PA prescrito, por DCNT 

(tabela 5), verifica-se que indivíduos com dislipidemia apresentam menor 

desfasamento no que respeita à ingestão de doses de gordura (p=0,025). 

 

Tabela 5 – Comparação entre o desfasamento da ingestão atual em relação ao plano alimentar, por patologias 
 

 

Obesidade Dislipidemia Diabetes 

Com n=64 Sem n=24 p Com n=37 Sem n=51 p Com n=31 Sem n=57 p 

Média (dp)  Média (dp)  Média (dp)  

% dif energia 0,7 (24,6) 0,7 (19,9) 0,996 -1,6 (22,2) 2,4 (24,1) 0,425 -1,4 (21,2) 1,9 (24,5) 0,537 

% dif proteína -5,4 (27,9) -2,7 (26,2) 0,675 -2,6 (26,9) -6,2 (27,9) 0,546 -3,8 (24,2) -5,2 (29,1) 0,825 

% dif gordura 43,4 (48,7) 32,8 (42,8) 0,353 29,3 (44,4) 48,6 (47,9) 0,058 34,6 (43,1) 43,7 (49,3) 0,388 

% dif HC -24,2 (19,3) -23,5 (20,7) 0,897 -23,7 (14,4) -24,7 (22,7) 0,919 -23,5 (19,6) -24,2 (19,8) 0,865 

Doses dif leite -0,1 (0,7) -0,1 (0,5) 0,907 -0,1 (0,6) -0,1 (0,7) 0,823 0,1 (0,7) -0,2 (0,7) 0,053 

Doses dif vegetais -1,6 (1,0) -1,1 (1,3) 0,073 -1,3 (1,0) -1,1 (1,4) 0,412 -1,2 (1,0) -1,2 (1,3) 0,872 

Doses dif fruta -0,8 (1,7) -0,6 (1,3) 0,575 -0,7 (1,3) -0,9 (1,7) 0,559 -0,8 (1,3) -0,8 (1,7) 0,961 

Doses dif pão eq -3,1 (2,8) -2,7 (3,0) 0,543 -2,8 (2,1) -3,1 (3,3) 0,640 -3,0 (3,0) -3,0 (2,8) 0,998 

Doses dif carne eq 0,7 (3,2) 1,0 (2,8) 0,693 1,1 (2,9) 0,6 (3,2) 0,498 0,7 (2,8) 0,9 (3,3) 0,766 

Doses dif gordura 4,5 (4,3) 3,7(4,5) 0,459 3,0 (4,3) 5,1 (4,2) 0,025 3,6 (4,0) 4,6 (4,5) 0,268 
 

Legenda: dif – diferença;  dp – desvio padrão;  eq  - equivalentes 
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Nas tabelas 6, 7 e 8, encontra-se o desfasamento da ingestão atual em relação ao 

PA entre ter ou não obesidade, ter ou não dislipidemia e ter ou não DM, 

respetivamente. Homens obesos apresentam um maior desfasamento face ao PA, 

no que diz respeito às doses de leite (p=0,041). 

 

 

Tabela 6 – Relação entre existência de obesidade e o desfasamento em relação ao PA, por sexo 
 

 

Mulheres Homens 

Obesidade 

(n=49) 

Sem obesidade 

(n=15) 
p 

Obesidade 

(n=15) 

Sem obesidade  

(n=9) 
p 

Média (dp)  Média (dp)  

% dif energia 2,4 (26,2) 1,2 (21,6) 0,870 -4,7  (18,1) 0,1 (18,1) 0,537 

% dif proteína -4,6 (30,3) -4,1 (25,3) 0,957 -8,1 (18,5) -0,2 (29,1) 0,423 

% dif gordura 46,8 (50,9) 30,5 (47,8) 0,274 32,2 (40,2) 36,8 (35,3) 0,780 

% dif HC -22,7 (20,0) -20,9 (22,8) 0,766 -28,8 (16,4) -28,0 (17,1) 0,899 

Doses dif leite -0,1 (0,8) -0,3 (0,5) 0,223 -0,3 (0,6) 0,2 (0,4) 0,041 

Doses dif vegetais -1,0 (1,2) -1,6 (1,1) 0,069 -1,3 (1,4) -1,5 (1,0) 0,758 

Doses dif fruta -0,8 (1,7) -0,6 (1,2) 0,738 -1,0 (1,5) -0,6 (1,5) 0,541 

Doses dif pão eq -2,8 (2,7) -1,9 (2,9) 0,239 -4,0 (3,0) -4,1 (2,8) 0,973 

Doses dif carne eq 0,8 (3,4) 0,8 (2,7) 0,978 0,6 (2,6) 1,5 (3,2) 0,456 

Doses dif gordura 4,6 (4,2) 3,4 (4,5) 0,333 3,9 (4,6) 4,2 (4,7) 0,892 
        

         Legenda: dif – diferença ; dp – desvio padrão; eq - equivalentes 

  

Em homens com dislipidemia, o contributo da proteína para o VET é superior ao 

prescrito contrariamente ao que acontece nos que não têm dislipidemia (-18,2%; 

p=0,045). O desfasamento face à ingestão de pão e eq é superior nos homens que 

não têm dislipidemia (-5,7; p=0,038). 

 

 

Tabela 7 - Relação entre existência de dislipidemia e o desfasamento em relação ao PA, por sexo 

 Mulheres Homens 

Dislipidemia 

(n=21) 

Sem dislipidemia 

(n=43) 
p Dislipidemia 

(n=15) 

Sem dislipidemia 

(n=9) 
p 

Média (dp)  Média (dp)  

% dif energia -2,6 (24,5) 4,4 (25,2) 0,293 -0,3 (19,5) -8,3 (13,6) 0,312 

% dif proteína -5,6 (29,4) -4,0 (29,2) 0,831 1,4 (23,5) -18,2 (15,3) 0,045 

% dif gordura 28,2 (51,0) 50,2 (49,0) 0,101 30,8 (35,5) 40,2 (43,7) 0,575 

% dif HC -23,4 (15,4) -21,7 (22,8) 0,758 -24,1 (13,5) -37,3 (18,5) 0,060 

Doses dif leite -0,1 (0,7) -0,1 (0,8) 0,676 -0,3 (0,6) 0,1 (0,6) 0,231 

Doses dif vegetais -1,3 (0,8) -1,0 (1,4) 0,372 -1,4 (1,2) -1,5 (1,3) 0,865 

Doses dif fruta -0,8 (1,5) -0,7 (1,7) 0,844 -0,5 (1,2) -1,7 (1,8) 0,059 

Doses dif pão eq -2,5 (1,9) -2,6 (3,1) 0,880 -3,2 (2,4) -5,7 (3,2) 0,038 

Doses dif carne eq 0,6 (3,1) 0,9 (3,3) 0,770 1,7 (2,5) -0,6 (2,8) 0,050 

Doses dif gordura 2,9 (4,4) 5,1 (4,1) 0,056 3,3 (4,4) 5,5 (4,7) 0,254 
 

    Legenda: dif – diferença; dp – desvio padrão; eq - equivalentes 
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Ter ou não DM não influencia o desfasamento face ao PA (tabela 8). 

Tabela 8 - Relação entre existência de diabetes e o desfasamento em relação ao PA, por sexo. 
 

 Mulheres Homens 
Diabetes  

(n=19) 
Sem diabetes 

(n=45) 
p Diabetes 

(n=12) 
Sem diabetes 

(n=12) 
p 

% dif energia -2,5 (21,1) 4,1 (26,4) 0,338 0,5 (22,0) -6,4 (12,5) 0,355 
% dif proteína -7,6 (22,7) -3,2 (31,5) 0,589 2,1 (26,4) -12,4 (16,5) 0,119 
% dif gordura 34,6 (48,8) 46,5 (51,1) 0,393 34,5 (34,3) 33,3 (42,4) 0,942 

% dif HC -22,0 (21,1) -22,4 (20,6) 0,939 -25,9 (17,5) -31,1 (15,2) 0,443 
Doses dif leite 0,1 (0,7) 0,1 (0,7) 0,096 0,0 (0,7) -0,3 (0,3) 0,253 

Doses dif vegetais -1,0 (1,1) -1,2 (1,3) 0,535 -1,5 (0,8) -1,3 (1,6) 0,779 
Doses dif fruta -0,6 (1,7) -1,0 (1,3) 0,424 -0,5 (1,3) -1,3 (1,6) 0,173 

Doses dif pão eq -2,5 (2,6) -2,6 (2,9) 0,888 -3,7 (3,5) -4,4 (2,2) 0,604 
Doses dif carne eq 0,1 (2,5) 1,1 (3,5) 0,291 1,6 (3,1) 0,3 (2,4) 0,262 
Doses dif gordura 3,4 (4,2) 4,8 (4,3) 0,244 3,8 (3,9) 4,2 (5,3) 0,859 

                    

          Legenda: dif – diferença; dp – desvio padrão; eq - equivalentes 

 

 

Discussão 

 

É nas consultas de nutrição que a terapêutica nutricional/alimentar deve ser 

devidamente instituída, mas a adesão ao PA proposto nem sempre é fácil(18, 20). 

Geralmente, são as mulheres que mais frequente e precocemente procuram as 

consultas de nutrição e, de facto, este estudo segue essa tendência, sendo a sua 

idade inferior à dos homens. 41% dos doentes apresentavam um estilo de vida 

sedentário, estando de acordo com o Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade 

Física 2015-2016 (IAN-AF 2015-2016)(35). A escolaridade da amostra é baixa tal 

como esperado(36). Verificou-se que os doentes não cumprem a terapêutica que 

lhes é proposta, apresentando uma ingestão diferente do PA prescrito. É certo que 

os doentes são, na sua maioria, incumpridores no que diz respeito à terapêutica 

medicamentosa, um tratamento muito mais objetivo que o alimentar, e têm 

dificuldade em aderir às alterações de estilo de vida (entre 50 e 80%)(37), podendo 

assim justificar os dados por nós encontrados.  

Um dos pontos essenciais na terapêutica nutricional/alimentar é o 

cumprimento de quantidades exatas individualmente calculadas, mas, na nossa 
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amostra, apenas 1 em cada 5 referiu já ter pesado os alimentos. Este facto, por si 

só, pode inviabilizar o sucesso da terapêutica e causar implicações na(s) 

patologia(s) do doente, pois no PA prescrito constam quantidades precisas dos 

alimentos/bebidas que devem ser ingeridos. Se os doentes não os pesam/medem, 

influenciam a quantidade de energia e respetiva distribuição dos macronutrientes 

podendo afastar-se do previamente estipulado. Apesar de ser importante pesar os 

alimentos, não se encontraram diferenças com significado estatístico entre ter ou 

não pesado alimentos e o desfasamento em relação ao PA, podendo ser o tamanho 

da amostra uma limitação para este dado, bem como pelo facto dos hábitos de 

pesagem serem avaliados por um questão dicotómica (sim/não) e não por hábitos 

de frequência de pesagem. Assim, quem pesou alimentos pode não ter adquirido 

uma estimativa visual da correspondência entre o formato do alimento e o peso 

prescrito e/ou pode ter efetuado a pesagem de apenas um alimento ou grupo de 

alimentos. Apesar de verificarmos que existe desfasamento entre o PA prescrito e 

o que os doentes ingerem, mulheres e homens consideram-se cumpridores, pois 

auto percecionam o cumprimento do PA mais próximo do limite superior da escala. 

Segundo o relatório do IAN-AF 2015-2016(35), os portugueses ingerem 

menos hortícolas e fruta e mais carne do que as recomendações da OMS(1). Com 

efeito, mesmo com um plano individualmente calculado, os nossos doentes 

apresentam uma ingestão de hortícolas e fruta inferior à prescrita e uma ingestão 

de carne superior. Por outro lado, ingerem menos doses de pão eq, podendo 

relacionar-se com o facto de dietas hipoglucídicas terem ganho popularidade, ainda 

que não correta, na promoção da perda de peso(38, 39). O contributo da gordura para 

o VET e a quantidade de doses de gordura ingerida foi superior ao PA proposto, 

podendo dever-se quer à adição de manteiga no pão, que não estava prevista na 

maioria dos PA, mas que é um hábito que os doentes têm dificuldade de alterar, 

quer à forma como foi estimada a gordura para confeção/tempero.  
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Quando comparamos o desfasamento da ingestão e o cumprimento auto 

percecionado verificamos que nas mulheres, quanto mais próximo do limite superior 

da escala de autoperceção se encontram maior é a ingestão de doses de vegetais 

e menor a ingestão de doses de carne eq. A ingestão de grandes quantidades de 

hortícolas é frequentemente associada a um estilo de vida mais saudável(40, 41), e 

portanto, mulheres que ingerem maior quantidade de hortícolas, ainda que em 

quantidades superiores às prescritas, consideram que o cumprimento do PA é mais 

adequado. Nos PA prescritos, geralmente, as doses de carne eq são muito 

inferiores às que os doentes habitualmente ingerem, logo mulheres que ingerem 

menor quantidade de carne eq do que a prescrita no PA, consideram ser mais 

cumpridoras. Homens que consideram que cumprem mais o PA, ingerem mais 

doses de fruta. Segundo o Inquérito Nacional de Saúde 2014, os homens 

consomem cerca de 2,3 peças de fruta/dia(42) e ao frequentarem uma consulta de 

nutrição, em que lhes foi proposto aumentar a ingestão de fruta, acabam por 

aumentar o seu consumo e consideram esse ato como maior cumprimento. 

Ao avaliar a motivação para que mantivessem a terapêutica instituída, 

encontramos que está mais próxima do limite superior da escala para a maioria da 

amostra (84%), ou seja, estes doentes encontram-se motivados para cumprir o PA. 

Contrariamente ao esperado(27, 28), não se encontrou uma associação entre maior 

motivação e menor desfasamento da ingestão relativamente ao PA prescrito. 

Provavelmente porque existem barreiras que dificultam o processo e que têm de 

ser ultrapassadas de forma a ser possível cumprir a terapêutica instituída(21). Ou 

seja, a motivação relatada pode apenas referir-se à motivação intrínseca, excluindo 

a motivação extrínseca, que é também importante na modificação de hábitos 
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alimentares e é influenciada pela pressão social, da família e do meio ambiente 

podendo influenciar o cumprimento e o sucesso da terapêutica(21, 24). 

Analisando os dados por patologias, verificamos que, em geral, indivíduos 

com obesidade apresentam um maior desfasamento da ingestão alimentar 

comparativamente a indivíduos sem a patologia e indivíduos com diabetes e 

dislipidemia apresentam um menor desfasamento se comparados a indivíduos sem 

as patologias. É certo que para muitos indivíduos a obesidade não é uma doença 

crónica(43), enquanto que a dislipidemia e DM são “popularmente” mais graves, 

levando a que os doentes tentem seguir mais as recomendações dos profissionais 

de saúde. Alguns autores demonstram que doentes de ambos os sexos, que sabem 

ter dislipidemia e que foram aconselhados por um profissional, apresentam uma 

ingestão superior de fruta, peixe, e HC e uma menor ingestão de carne e gordura 

total, comparativamente com doentes sem dislipidemia(44). Outros estudos, referem 

uma menor ingestão de fruta e maior ingestão de carne e proteína 

comparativamente a indivíduos saudáveis(45). No nosso estudo, os indivíduos com 

dislipidemia consideravam-se mais cumpridores do PA, comparativamente com 

indivíduos sem a patologia, verificando-se um menor desfasamento na ingestão de 

doses de gordura além do prescrito. A abordagem direcionada para a 

consciencialização que a ingestão de gordura é a principal causadora dos níveis 

séricos de colesterol pode ter influenciado este resultado(10). A restrição proteica 

dos PA destinados a doentes com dislipidemia é superior à dos que não têm 

dislipidemia, podendo levar a que a quantidade de proteína ingerida seja mais 

facilmente ultrapassada justificando o menor desfasamento da ingestão em relação 

ao PA, mas a maior quantidade de proteína ingerida. Apesar de estudos mostrarem 

diferenças de ingestão entre indivíduos com e sem DM(45-49), neste estudo, ser ou 

não diabético não influencia o desfasamento da ingestão em relação ao PA. Muitos 

doentes com DM têm também obesidade, pelo que pode influenciar este dado.  



15 

 

 

Neste estudo, a avaliação da ingestão alimentar foi recolhida através de 

dados auto reportados que por si só apresenta limitações(50, 51) como: maior 

ocultação da ingestão real causada pela desejabilidade social, pois os indivíduos 

tendem a dar respostas socialmente aceitáveis, de forma a evitar a crítica e serem 

mais facilmente aceites(52, 53); os indivíduos tendem a reportar uma menor ingestão 

alimentar de energia e proteína(54-56), verificando-se ainda mais naqueles com um 

maior IMC(56, 57) e em mulheres obesas(57). 

 

Conclusões 

 

No geral, verifica-se um desfasamento da ingestão alimentar face ao PA proposto, 

com menor contributo dos HC e maior da gordura para o VET, menor número de 

doses de vegetais, de fruta e de pão eq e maior de carne eq e gordura. Apesar do 

desfasamento e de não terem o hábito de pesar os alimentos, os doentes 

consideram cumprir o PA e estar motivados para continuar a terapêutica. Mulheres 

que consideram cumprir mais o plano ingerem mais doses de vegetais e menos 

doses de carne do que o prescrito, enquanto que homens que consideram ser mais 

cumpridores, ingerem mais doses de fruta face ao prescrito. Doentes com 

dislipidemia apresentam menor desfasamento face ao PA prescrito. Não se 

encontraram associações entre o desfasamento da ingestão alimentar face ao PA 

proposto, a motivação e a pesagem de alimentos. A forma como se comunica com 

os doentes em ambiente de consulta é crucial para que compreendam o que lhe 

está a ser explicado, devendo continuar-se a reforçar a importância do cumprimento 

da terapêutica instituída e ter em consideração as dificuldades sentidas pelo doente 

no cumprimento da mesma. 
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Anexo 2 – Lista de doses e equivalentes da Tabela Clássica de Equivalentes 

 

Lista de equivalentes 

1 dose de leite ( todos os que contêm 12g HC ) - 240ml (uma chávena almoçadeira) = 

um iogurte líquido magro (200ml) = dois iogurtes sólidos magros (125g cada) 

 

1 dose de vegetais B (todos os que contêm ≅ 5%HC ) - 100 g crú (uma chávena 

almoçadeira)  

 

1 dose de fruta (peso em fruta que fornece 10g de HC) 

Exemplos: 

- 100g (tamanho de uma bola de ténis) – maçã, pêra, laranja, tangerina, ameixa, kiwi, 

pêssego, ananás, manga 

- 200g – melão, melancia (duas fatias médias), morangos, meloa 

- 50g – banana (pequena tipo madeira), uvas 

 

1 dose de pão e equivalentes (quantidade de alimento que fornece 15g de HC) - Meio 

pão ou 4 bolachas de água e sal redondas ou 2 bolachas tipo cream cracker ou 3 bolachas 

Maria/Torrada (20g) ou 2 tostas ou uma fatia de pão de forma ou uma mão de cereais não 

açucarados (30g) ou 20 g de flocos de aveia ou uma batata pequena (80g) ou três colheres 

de sopa rasas de arroz ou massa ou milho (20g em crú) ou quatro colheres de sopa rasas 

de feijão ou grão (30g em crú) ou quatro colheres de sopa rasas de favas ou lentilhas 

cozinhados (40g em crú). 

 

1 dose de carne (quantidade de alimento que fornece 7g de proteínas e cerca de 3g de 

gordura) - 30g carne ou peixe limpos de peles e gorduras visíveis ou um ovo pequeno 

(55g) ou meia lata de atum bem escorrido (30g) ou uma fatia fina de fiambre (30g) ou 

uma fatia fina de queijo (30g) (≤ 30% de gordura). 

 

1 dose de gordura (quantidade que fornece 5 g de lípidos) - uma colher de chá (5g) de 

manteiga, margarina, azeite, óleo … 
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Anexo 3 – Composição dos planos alimentares prescritos 

 

Tabela 1 – Resumo da composição dos planos alimentares prescritos 
 

 Média dp Mín Máx 

VET (kcal) 1822,9 223,5 1408,0 2360,0 

% Proteína 19,0 2,1 14,1 25,3 

% HC 49,6 2,0 45,0 57,3 

% Gordura 29,8 2,5 23,8 36,8 

Doses de leite 1,1 0,7 0,0 2,5 

Doses de vegetais 3,7 0,6 2,0 6,0 

Doses de fruta 3,4 0,7 2,0 5,0 

Doses de pão eq 10,6 2,0 6,0 15,0 

Doses de carne eq 7,0 1,7 3,0 11,0 

Doses de gordura 7,0 1,9 4,0 13,0 
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Anexo 4 – Hábitos de pesagem de alimentos e desfasamento em relação ao 

plano alimentar 

 

Tabela 1 – Comparação entre a existência de hábitos de pesagem de alimentos e o desfasamento 

da ingestão atual comparativamente com o plano alimentar, por sexos 
 

 Mulheres Homens 

 Pesagem alimentos 

 Sim (n=16) Não (n=48)  Sim (n=2) Não (n=22)  

 Média (dp) Média (dp) p Média (dp) Média (dp) p 

% dif energia 7,9 (26,1) 0,2 (24,6) 0,286 -2,1 (11,2) -3,0 (18,5) 0,944 

% dif proteína 1,8 (29,4) -6,6 (28,9) 0,322 -12,1 (4,9) -4,5 (23,7) 0,663 

% dif gordura 54,0 (48,9) 39,3 (50,8) 0,313 61,2 (10,1) 31,4 (38,4) 0,042 

% dif HC -19,7 (23,3) -23,2 (19,7) 0,562 -34,6 (24,7) -28,0 (16,0) 0,592 

Doses dif leite 0,1 (0,7) -0,2 (0,7) 0,150 -0,3 (0,4) -0,1 (0,6) 0,792 

Doses dif vegetais -1,0 (1,2) -1,2 (1,2) 0,582 -2,0 (1,9) -1,4 (1,2) 0,500 

Doses dif fruta -1,5 (1,5) -0,5 (1,6) 0,028 -1,0 (1,4) -0,9 (1,5) 0,907 

Doses dif pão eq -1,8 (2,8) -2,9 (2,7) 0,206 -5,1 (4,7) -4,0 (2,8) 0,596 

Doses dif carne eq 0,9 (2,9) 0,7 (3,3) 0,869 0,3 (0,4) 1,0 (2,9) 0,732 

Doses dif gordura 5,4 (3,6) 4,0 (4,5) 0,240 9,0 (1,1) 3,6 (4,4) 0,107 
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Anexo 5 – Questionário utilizado 

 

Sexo: 

Peso (kg): 

Altura (m): 

IMC (kg/m2): 

Perímetro da cintura (cm): 

Perímetro da anca (cm): 

Escolaridade: 

Profissão: 

Estado civil: 

Pratica exercício físico?   Sim__     Não__  

Tipo: 

Número de vezes/semana: 

Duração (min): 

 

História alimentar  

[tipo de alimentos/bebidas e quantidades – medidas caseiras, volume (mL) ou 

peso (g)] 
 

Pequeno almoço (__h__min) -  

Merenda da manhã (__h__min) -  

Almoço (__h__min) - 

Merenda da tarde (__h__min) - 

Jantar (__h__min) - 

Ceia (__h__min) –  
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Frequência de ingestão 

(tipo de alimentos/bebidas, quantidade ingerida, frequência semanal) 

Doces –  

Fritos –  

Assados –  

Molhos -  

Refrigerantes/bebidas açucaradas – 

Bebidas alcoólicas –  

Outros -  

 

Já alguma vez pesou os alimentos que come? Sim ___   Não ___ 

 

Relativamente ao plano alimentar que lhe foi proposto, indique-me, numa escala de 

1 a 10, em que 1 corresponde a “Não cumpro nada” e 10 corresponde a “Cumpro 

tudo”, qual o número da escala que corresponde ao seu cumprimento do plano. 

 

Cumprimento do plano alimentar 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

Não cumpro nada                                                                                                        Cumpro tudo 

 

 

 

 

 



29 

 

 

Considerando uma escala de 1 a 10, em que 1 corresponde a “Nada motivado/a” 

e 10 corresponde a “Extremamente motivado/a”, diga-me qual o número da 

escala que caracteriza a sua motivação para continuar a cumprir o plano prescrito.  

 

Motivação para o cumprimento da terapêutica instituída 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

  
Nada motivado/a                                                                                                    Extremamente  

                                                                                                                             motivado/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


