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Resumo  

Introdução: A população a nível mundial está a envelhecer em resultado do 

aumento da esperança média de vida global. Em Portugal verifica-se um panorama 

similar ao que se tem vindo a assistir noutros países. A alimentação desempenha 

um papel fundamental ao longo de toda a vida, assumindo particular relevância no 

processo de envelhecimento. Assim, avaliações do estado nutricional da população 

idosa assumem um importante papel na promoção do bom estado de saúde das 

populações. 

Objetivo: Avaliar os hábitos alimentares dos participantes do Programa BragActiva 

e o risco de desnutrição desta população. 

Desenho: Estudo observacional de desenho transversal. 

População e métodos: Analisou-se uma amostra de 42 idosos independentes, 

com idade ≥ 65 anos, participantes no Programa BragActiva. A avaliação dos 

hábitos alimentares foi realizada através de um questionário validado para a 

população portuguesa, adaptado para este estudo. O risco de desnutrição foi 

avaliado com recurso ao MNA® -SF. A análise estatística foi realizada usando o 

SPSS versão 25.0. 

Resultados: A média de idades foi de 71 anos. Verificou-se que a maioria da 

amostra faz pelo menos 4 refeições diárias. A ingestão de água é inferior ao 

recomendado, enquanto a ingestão de sal é significativamente superior ao 

recomendado. A prevalência de excesso de peso é elevada. Não se encontrou 

nenhum idoso desnutrido ou em risco de desnutrição.  

Conclusão: Os resultados demonstram frequências de consumo alimentar que não 

vão de encontro às recomendações de uma alimentação saudável, tal como uma 

elevada prevalência de excesso de peso.   
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Abstract 

Introduction: The world's population is aging as a result of the increase in average 

global life expectancy. In Portugal, occurs a similar scenario of what is happenimg 

in other countries. Diet plays a fundamental role throughout life, assuming particular 

relevance in the aging process. Therefore, assessments of the nutritional status on 

elderly population, plays an important role in promoting the good health condition of 

the population. 

Aim: Evaluate eating habits of the participants on BragActive Programme and the 

risk of undernutrition in this population.  

Design: Cross-sectional observational study. 

Population and methods: A sample of 42 independent elderly people, aged 65 

and over, who participated in the BragActiva Program, was analyzed. The 

assessment of their eating habits was performed through a validated questionnaire 

for the Portuguese population, that was adapted for this study. The risk of 

malnutrition was assessed using MNA®-SF and data analysis was performed using 

SPSS version 25.0. 

Results: The average age of this study was 71 years. The majority of the sample 

do at least 4 meals a day. Water intake is lower than recommended, while salt intake 

is significantly higher than recommended. The prevalence of overweight is high. 

There wasn´t found any case of malnourished or at risk of malnutrition. 

Conclusions: The results demonstrate frequencies of food intake that do not meet 

the recommendations of an healthy diet, as a high prevalence of overweight. 

Key-words 

Independently older adults, eating habits, nutritional status, undernutrition 
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Introdução 

A população a nível mundial está a envelhecer, resultado do aumento da 

esperança média de vida global(1, 2).  

No contexto europeu, a inversão da pirâmide etária tem ocorrido ao longo dos 

últimos anos sendo que em 2017, 19% dos europeus tinha idade igual ou superior 

a 65 anos, considerados no presente trabalho como idosos.  A par disto, verifica-

se a diminuição do número de pessoas ativas. As previsões apontam para que o 

número de idosos continue a aumentar, prevendo-se que no ano de 2080,  cerca 

de 29% da população europeia seja idosa(2, 3). 

Em Portugal verifica-se um panorama similar ao que se tem vindo a assistir 

noutros países, com as previsões a apontarem que 30 a 40% da população 

portuguesa tenha idade igual ou superior a 60 anos, entre os anos de 2050 e 2060. 

A verificar-se estas tendências, aumentam as responsabilidades de todos enquanto 

sociedade, no compromisso de assegurar a qualidade de vida populacional, 

particularmente no grupo etário referido(2, 4, 5). 

O aumento da longevidade surge acompanhado de vários desafios, 

nomeadamente nas questões de saúde. O processo de envelhecimento associa-

se ao aparecimento de doenças crónicas, que contribuem para uma diminuição da 

qualidade de vida(6, 7).  

A alimentação desempenha um papel fundamental ao longo de toda a vida, 

assumindo particular relevância no processo de envelhecimento, com o objetivo de 

promover um estado nutricional adequado das populações,  contribuindo para um 

envelhecimento com qualidade de vida(6, 8). 
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Com o avançar da idade ocorrem também alterações fisiológicas, psicológicas 

e sociais que modificam os hábitos alimentares. Nos idosos verifica-se perda do 

paladar, alterações no olfato e na dentição, diminuição do apetite, o que pode levar 

a uma menor ingestão e comprometimento do estado nutricional (6, 9).  

A solidão e o facto de realizarem refeições sem companhia, assume também 

um importante papel no contexto da ingestão calórica, nomeadamente na pessoa 

idosa. A literatura tem mostrado que os idosos que fazem refeições sozinhos 

tendem a ter uma ingestão inferior aos que têm companhia nos momentos das 

refeições(10, 11).  

O conjunto destas condições, juntamente com baixos rendimentos e/ou 

gastos elevados com medicação,  contribuem para a vulnerabilidade da população 

idosa, pois associam-se a uma menor ingestão de alimentos, ao aumento da 

prevalência de vários problemas de saúde, bem como ao aumento do risco de 

desnutrição na população sénior(12, 13).  

A desnutrição está associada a diminuição de peso, perda de massa 

muscular, perda de massa óssea, diminuição das funções musculares, diminuição 

da função cognitiva, défices nutricionais e enfraquecimento do sistema imune, 

traduzindo-se em maiores taxas de mortalidade.(14)  

Segundo os dados do projeto Nutrition UP 65, cerca de 14,8% dos idosos 

portugueses estão em risco de desnutrição, e 1.3% está desnutrido(15). Os dados 

existentes são preocupantes, particularmente nos hospitais e lares, o que conduziu 

à implementação de ferramentas de identificação de desnutrição nos hospitais 

portugueses do Sistema Nacional de Saúde (SNS)(16, 17). O Mini Nutritional 

Assessment® (MNA®) é uma ferramenta validada para a idade geriátrica, que 

permite identificar idosos desnutridos ou em risco de desnutrição. O Mini Nutritional 



3 

 

 

Assessment® - Short Form (MNA® -SF) possibilita o rastreio e uma intervenção 

dos profissionais de saúde mais rápida, sendo uma ferramenta amplamente 

utilizada(18-20).  

Assim, uma alimentação adequada nesta faixa etária é obviamente de muita 

importância no sentido de prevenir a desnutrição e as consequências associadas. 

Permite também prevenir patologias que ocorrem com frequência nestas idades(7, 

21),como a hipertensão, obesidade, diabetes, doenças cardíacas e alguns tipos de 

cancro.(22)  

Os principais dados existentes acerca dos hábitos alimentares e estilos de 

vida da população portuguesa foram obtidos pelo Inquérito Alimentar Nacional e de 

Atividade Física (IAN-AF), o que permitiu um retrato dos padrões alimentares dos 

portugueses, abrangendo todas as faixas etárias. Os questionários utilizados estão 

validados para a população portuguesa(23, 24), permitindo a sua aplicação em outros 

estudos, bem como comparações entre os resultados obtidos. No caso particular 

da população idosa, os projetos Nutrition UP 65 e o projeto PRONUTRISENIOR 

também contribuíram para o conhecimento dos hábitos alimentares nesta faixa 

etária. 

Através de projetos como estes, que avaliam o estado nutricional dos idosos 

e os seus estilos de vida, é possível identificar as maiores necessidades deste 

grupo, atuando no sentido de revertê-las, promovendo ao mesmo tempo a saúde, 

um envelhecimento ativo e prevenindo mortes prematuras(6, 7, 9, 21, 22). As avaliações 

do estado nutricional da população idosa assumem, assim, um importante papel na 

promoção do bom estado de saúde das populações. 
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Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar os hábitos alimentares dos 

participantes do programa BragActiva e o risco de desnutrição desta população. 

Metodologia  

Tipo de estudo e amostra 

Este trabalho consistiu num estudo observacional analítico do tipo transversal, 

conduzido na cidade de Braga, a indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos, 

numa amostra de 42 pessoas. Todos os inquiridos participam no programa 

BragActiva no Estádio 1º de Maio, desenvolvido pela Câmara Municipal de Braga. 

 

Dados recolhidos 

Hábitos Alimentares 

Para avaliação dos hábitos alimentares foi aplicado um questionário adaptado 

do IAN-AF, validado para a população idosa portuguesa (Anexo A).  

Desnutrição 

Foi aplicado o questionário MNA® -SF para avaliação dos participantes 

desnutridos ou em risco de desnutrição.(18) 

Avaliação antropométrica 

Para a avaliação antropométrica, seguiram-se os recomendações da 

International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK)(25). Foram 

recolhidos dados da estatura, peso, perímetro do braço, perímetro da cintura e 

perímetro geminal. Avaliou-se ainda as percentagens corporais de massa magra e 

massa gorda (26).  

Para a medição da estatura (cm) foi utilizado um estadiómetro de parede com 

craveira, e para a medição do peso (kg) foi utilizada uma balança TANITA BC-545N. 
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A medição do perímetro do braço (cm), perímetro da cintura(cm) e perímetro 

geminal (cm) foi realizada com uma fita métrica.  

A percentagem de massa gorda e massa magra corporais foram calculadas 

por bioimpedância através da balança TANITA. 

 

Declaração ética 

Este estudo foi conduzido de acordo com os princípios da Declaração de 

Helsínquia, e foi aprovado pela Comissão de Ética da Universidade do Porto. 

Todos os participantes assinaram uma declaração de consentimento informado. 

 

Análise estatística 

A análise dos dados obtidos foi realizada com recurso ao software estatístico 

IBM SPSS Statistics 25. Foi efetuada a análise descritiva e exploratória dos dados 

através do cálculo da média, valor mínimo, valor máximo e desvio-padrão e das 

frequências absolutas e relativas. Para verificar as relações entre as variáveis foram 

efetuados testes do Qui-Quadrado para as variáveis categóricas e testes Anova 

para verificar se os valores médios do IMC e % massa gorda diferiam em cada uma 

das classes das variáveis. Foi realizado o teste paramétrico Anova visto as 

variáveis quantitativas IMC e %massa gorda, seguirem uma distribuição normal, 

verificada através do teste Kolmogorov-Smirnov (p=0,200 > 0,05). Quanto ao Qui-

Quadrado, dado que a amostra era de 42 inquiridos, nalgumas associações não 

existiam casos suficientes nas categorias, por isso os pressupostos do teste não 

estavam garantidos, pois existiam mais do que 20% de células com valores 

esperados menores do que 5, bem como células com valor esperado inferior a 1.  
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Procedeu-se à recodificação das frequências de consumo, do número de refeições 

realizadas e do número de pessoas com que viviam para se testarem possíveis 

associações. Considerou-se que existia significado estatístico quando p<0,05. 

Resultados 

Caracterização da amostra (Anexo B) 

Dos 67 inscritos no projeto BragActiva com idade igual ou superior a 65 anos, 

tivemos a participação de 42 indivíduos, o que corresponde a uma taxa de resposta 

de 63%. A amostra de 42 participantes é constituída por 59.5% (n=25) do sexo 

feminino e 40,5% (n=17) do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 

65 e os 81 anos, sendo a média de idades de 71 anos. Quanto à escolaridade, a 

maioria (66,7%) dos participantes tem entre o 1º e o 4º ano de escolaridade (n=28). 

Relativamente à ocupação, apenas 1 dos idosos participantes no estudo está 

desempregado, sendo os restantes reformados. Dos idosos em estudo, 64.3% 

(n=27) são casados ou vivem em união de facto, 26,2% (n=11) são viúvos e 9,5% 

(n=4) são divorciados. Alguns dos participantes vivem sozinhos, mas em média, 

cada participante vive com 1.4 pessoas. 

Dos idosos inquiridos, 85,7% (n=36) faz as suas compras de supermercado. 

Quanto a cozinhar, 69% (n=29) cozinham as suas refeições. Dos 31% (n=13) que 

não cozinham, 76,9% (n=10) come refeições feitas por outros membros do 

agregado familiar, enquanto que os restantes (n=3) costumam fazer refeições fora 

de casa, em restaurantes ou take-aways. 

Quanto à perceção do estado geral de saúde, 52,4% dos idosos (n=22) define 

como razoável, 40,5% (n=17) define como bom, e 23,1% (n=3) consideram-se 

excelentes. 
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Relativamente a hábitos tabágicos, apenas 1 dos idosos costuma fumar, 

numa média de 4 cigarros por dia, representado 2,4% da amostra. Quanto à 

prevalência de doenças, 66,7% (n=28) dos idosos afirmam sofrer de alguma 

doença. As doenças com maior prevalência na amostra são a hipertensão arterial 

(42,9%), dislipidemia (26,2%) e a diabetes mellitus tipo 2 (14,3%). 

 

Atividade física (Anexo C) 

Os idosos em estudo têm por hábito andar a pé, numa média de 3 horas e 12 

minutos por semana. A maioria, 64,3% (n=27), participa 3 vezes por semana no 

projeto BragActiva. Dos idosos inquiridos, 52,4% (n=22) não pratica outro tipo de 

atividade física além do projeto BragActiva. Os que praticam outro tipo de atividade 

física, fazem-no numa média de 1 hora e 36 minutos por semana, em atividades 

como natação, bócia, dança, hidroginástica, pilates, marcha e corrida. A prática de 

outro tipo de atividade física é mais prevalente no sexo feminino e nos idosos com 

o ensino primário. A média de tempo total de atividade física semanal da amostra 

é de 4 horas e 50 minutos.  

 

Frequência de consumo alimentar (Anexo D) 

Verifica-se que a maioria da amostra (69,1%) faz pelo menos 4 refeições 

diárias, existindo 1 idoso que faz apenas 2 refeições e outro que realiza 8 refeições 

por dia. Entre os inquiridos, verifica-se uma baixa prevalência de utilização de 

suplementos alimentares ou nutricionais. 
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Os grupos de alimentos foram definidos de acordo com o estabelecido no 

questionário utilizado. A descrição dos hábitos alimentares foi feita separadamente 

de acordo com esses grupos de alimentos. 

Cereais, açúcar e doçaria 

Em relação ao consumo de pão, 38,1% dos idosos do estudo come pão 

branco 6 a 7 vezes por semana, enquanto 42,9% come pão escuro. A maioria da 

amostra não come cereais de pequeno almoço ou fá-lo menos de 1 vez por mês, 

11,9% come estes produtos 6 a 7 vezes por semana. De entre os idosos da 

amostra, nenhum come diariamente snacks salgados ou bolos e pastéis, sendo que 

a maioria nunca come ou come menos de 1 vez por mês estes produtos. Quanto 

às bolachas, 26,2% da amostra come diariamente, sendo maioritariamente do sexo 

feminino. Apenas 2 idosos utilizam adoçantes artificiais e fazem-no 6 a 7 dias por 

semana. O mel é usado sazonalmente por 3 idosos do sexo feminino, sendo que a 

maioria da amostra nunca o utiliza ou fá-lo menos de 1 vez por mês. Quanto ao 

consumo de outros doces como chocolate e guloseimas, 8% dos idosos da amostra 

fá-lo 6 a 7 vezes por semana, e pertencem ao sexo feminino. Relativamente ao 

açúcar adicionado diariamente às refeições e bebidas, os participantes usam em 

média 0,8 colheres de chá (4,8 gramas)(27). 

Carne, outros produtos de carne e substitutos de carne 

Quanto ao consumo de carne vermelha, 40,5% dos idosos consome 1 vez por 

semana, e a mesma percentagem consome 2 a 3 dias por semana. Um dos idosos 

admite comer todos os dias carne vermelha, e 2 afirmam que não consomem ou 

consomem menos de 1 vez por mês. No que concerne ao consumo de carne 

branca, 59,5% dos idosos consome 2 a 3 vezes por semana, e 1 pessoa come 

diariamente. Em relação à carne de caça, a maioria dos idosos (92,9%) nunca 
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consome ou consome menos de 1 vez por mês. Quanto aos outros produtos de 

carne e carne processada, 1 dos idosos do estudo consome 6 a 7 dias por semana. 

Relativamente aos enchidos, 16,7% consomem 1 vez por semana e 11,9% 

consomem 2 a 3 dias por semana. Quanto ao fígado e produtos de fígado, e outras 

vísceras, a maioria dos idosos não consomem ou consomem menos de 1 vez por 

mês, sendo esta frequência de consumo, respetivamente, 57,1% e 54,8%. Um dos 

idosos do sexo feminino relata um consumo sazonal de fígado e produtos de fígado. 

Relativamente aos salgados, 9,5% dos idosos consome 1 vez por semana. Por fim, 

o consumo de alimentos prontos a comer de origem cárnea verificou-se ser muito 

baixo, uma vez que 88,1% dos idosos não come ou come menos de 1 vez por mês. 

Peixe e marisco 

No que diz respeito ao consumo de peixe total, 59,5% da amostra tem por 

hábito consumir peixe 2 a 3 vezes por semana, enquanto 11,9% dos inquiridos 

consome peixe todos os dias. Verifica-se um consumo destes alimentos superior 

no sexo feminino. Abordando especificamente o consumo de peixe gordo não 

enlatado, peixes predadores, polvo, lulas, chocos, peixe enlatado, mexilhões, 

amêijoas, ostras, bivalves e vieiras e sapateiras, não se verifica um consumo diário 

nos idosos abrangidos pelo estudo. Relativamente ao consumo de peixe gordo não 

enlatado, 35,7% consome 1 vez por semana e 7,1% nunca consome ou consome 

menos de 1 vez por mês. Dois idosos do sexo feminino revelam ter um consumo 

sazonal. Quanto ao consumo de peixes predadores, 42,9% nunca come ou come 

menos de 1 vez por mês. O consumo semanal destes produtos é superior nos 

idosos do sexo masculino. O consumo de polvo, lulas e chocos é realizado 1 a 3 

dias por mês por 45,2% da amostra, enquanto 11,9% afirmam nunca comer ou 
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comerem menos de 1 vez por mês. Este consumo é superior nos participantes do 

sexo feminino. Quanto ao consumo de mexilhões, ameijoas, ostras, bivalves e 

vieiras, assim como de sapateira, a maioria dos idosos do estudo não consome ou 

consome menos de 1 vez por mês, sendo as frequências de consumo 71,4% e 

85,7%, respetivamente. Também o consumo destes alimentos é superior nos 

elementos do sexo feminino.  

Ovos 

Entre os idosos participantes do estudo 35.2% come ovos 2 a 3 dias por 

semana, verificando-se um consumo superior no sexo feminino, sendo que duas 

idosas apresentam um consumo diário deste género alimentício. 

Produtos lácteos e substitutos 

O leite é consumido pela maioria dos idosos 6 a 7 dias por semana (52,4%). 

Quanto ao consumo de queijo, 35,7% consomem queijo 6 a 7 dias por semana, 

31% consome 2 a 3 dias por semana e 11,9% não come ou consome menos de 1 

vez por mês. Verifica-se um consumo diário de leite e queijo superior no sexo 

masculino. A maioria dos idosos não consome queijos de leite cru. Em relação aos 

iogurtes e similares, 40,5% não come ou come estes alimentos menos de 1 vez por 

mês, enquanto 16,7% dos idosos consome diariamente. O consumo diário é 

ligeiramente superior no sexo masculino. Quanto ao consumo de bebidas de soja, 

iogurtes de soja e gelados à base de soja, a maioria dos idosos não consome ou 

consome menos de 1 vez por mês (95,2%). Um participante consome 1 a 3 dias 

por mês e outro consome diariamente, sendo ambos do sexo feminino. 

Fruta, vegetais e sopa 

Relativamente ao consumo de fruta, 45,2% da amostra consome 2 vezes por 

dia, 35,7% consome 3 ou mais vezes por dia, e 16,7% consome 1 vez por dia. O 
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consumo de sumos de fruta e/ou vegetais é superior nos idosos do sexo masculino. 

Quanto aos vegetais no prato, 42,9% come 2 vezes por dia e 31% come 1 vez por 

dia. A sopa de legumes é consumida 1 vez por dia por 47.6% da amostra, e 2 vezes 

por dia por 21.4% dos idosos. Dos participantes no estudo, 40,5% diz comer 

azeitonas 1 a 3 vezes por mês, revelando-se um consumo superior no sexo 

feminino. Quanto à soja ou produtos de soja, com exceção das bebidas, 95,2% dos 

idosos não come ou fá-lo menos de 1 vez por mês. Os restantes fazem-no 1 a 3 

dias por mês, e são do sexo feminino. 

Bebidas 

O consumo médio diário de água nos idosos do estudo é de 1055,95 ml, 

aproximadamente 1L. Não se verifica consumo diário de refrigerantes por parte dos 

idosos participantes no estudo. Os refrigerantes light, bem como as bebidas 

energéticas não são ingeridos por nenhum dos participantes. A maioria dos idosos 

tem por hábito beber café diariamente, sendo este consumo superior no sexo 

feminino. O consumo de chá e infusões é feito diariamente por 33,3% dos idosos, 

sendo igualmente superior no sexo feminino. A maioria dos idosos não utiliza ou 

utiliza menos do que 1 vez por mês os substitutos de café, enquanto 21,4% utiliza 

diariamente. Também o consumo destes produtos é superior no sexo feminino. A 

maioria dos idosos do estudo (61,9%) bebe vinho diariamente, sendo este consumo 

superior nos homens. Quanto à ingestão de cerveja, 52,4% não ingere ou ingere 

menos de 1 vez por mês, sendo que, um dos inquiridos do sexo masculino bebe 

cerveja diariamente, enquanto dois participantes do sexo feminino ingerem esta 

bebida sazonalmente. Relativamente às bebidas espirituosas, a maioria dos idosos 
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(66,7%) não ingere ou ingere menos de 1 vez por mês. Dois idosos relatam um 

consumo diário destas bebidas, sendo ambos do sexo feminino. 

Sal 

Os idosos que cozinham adicionam em média 1,52 colheres de chá de sal 

diariamente, o que equivale a aproximadamente a 10,6 gramas(27). 

 

Avaliação antropométrica (Anexo E) 

O peso médio medido dos inquiridos é 70,2 quilogramas e a estatura média 

medidas 1,60 metros, verificando-se que os idosos do sexo masculino apresentam 

um peso médio superior ao sexo feminino. O valor médio de massa magra é 47,2 

quilogramas e a percentagem média de massa gorda 32,7%. A percentagem de 

massa gorda é superior nas mulheres A média do perímetro braquial na amostra é 

de 30,4 centímetros, do perímetro da cintura é 91,7 centímetros, superior no sexo 

masculino, e do perímetro geminal é 36,9 centímetros. (Tabelas 15, 16, 17) 

Os valores de IMC foram calculados a partir do peso e estatura medidos. As 

prevalências de obesidade e pré-obesidade foram calculadas utilizando os pontos 

de corte propostos por Lipschitz para a população idosa(28) (Tabela 18) e os pontos 

de corte da Organização Mundial de Saúde (OMS)(29) (Tabela 22). De acordo com 

a classificação de IMC de Lipschitz, 1 dos idosos está em situação de magreza, a 

prevalência da pré-obesidade é 42,9% e a prevalência de obesidade de 14,3%. 

Quanto às diferenças entre sexos, a pré-obesidade é superior no sexo masculino, 

e a obesidade mais prevalente no sexo feminino. Existe um idoso em situação de 

magreza. Verificou-se que a pré-obesidade é mais prevalente nos idosos que vivem 

acompanhados, não se verificando associação em relação à prevalência de 

obesidade. Verificou-se associação entre os valores de IMC calculados e o 
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consumo de fruta. Os idosos que consomem fruta 1 vez por dia têm um IMC médio 

mais elevado do que os que consumem fruta 2 ou mais vezes por dia. Não se 

verificou associação entre os valores de IMC e o consumo de vegetais, sopa, bolos 

e pastéis, doces, snacks salgados e vinho. 

A prevalência de risco muito aumentado de obesidade abdominal, de acordo 

com o perímetro da cintura medido e os pontos de corte definidos pela OMS(30), é 

de 38%, superior no sexo feminino e nos idosos que vivem com mais do que 1 

pessoa. Nenhum dos idosos inquiridos se encontra desnutrido ou em risco de 

desnutrição.  

Discussão 

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que os inquiridos têm uma 

frequência semanal de consumo de peixe superior ao da carne de aves e coelho e 

carne vermelha. Os inquiridos apresentam frequências de consumo similares de 

pão branco e pão integral. 

As recomendações da Roda dos Alimentos apontam para um consumo de 4 

porções diárias de fruta e 4 porções diárias de hortícolas(31), recomendações essas 

que não são verificadas na maioria dos inquiridos, à semelhança do que acontece 

na população idosa nacional. Um estudo realizado em idosos chilenos fisicamente 

ativos(32) retrata hábitos de consumo de fruta inferiores aos encontrados na 

população deste trabalho. Por outro lado, o mesmo estudo em idosos chilenos 

identificou uma correlação inversa entre o consumo de fruta e o IMC, resultado 

similar ao obtido no presente trabalho. 



14 

A ingestão média de água diária é superior à encontrada no IAN-AF(33), mas 

ainda assim encontra-se significativamente abaixo das recomendações(31, 34). 

A quantidade de sal adicionada aos cozinhados é superior à recomendação 

da OMS(35), reiterada pelas recomendações da Roda dos Alimentos(31), sendo um 

fator importante a ter em atenção, dada a prevalência de hipertensão nos inquiridos. 

Contudo, neste trabalho não se verificaram diferenças entre a quantidade de sal 

adicionada pelos indivíduos que sofrem de hipertensão e a quantidade adicionada 

pelos que não são hipertensos. Os resultados do IAN-AF indicam um consumo 

médio de 7,4g de sal diariamente, contabilizando todo o sódio ingerido(33). Esta 

quantidade é inferior à encontrada no presente trabalho, que apenas contabilizou o 

sal de adição.  

Considerando a prática de atividade física, a maioria dos inquiridos cumpre as 

recomendações estabelecidas para a faixa etária em estudo(36).  

De acordo com a classificação do IMC definida pela OMS, metade da amostra 

estudada encontra-se em risco de pré-obesidade. Um valor elevado foi também 

encontrado no IAN-AF, sendo a prevalência de pré-obesidade e obesidade na 

população idosa portuguesa de 34,8% e 22,3%, respetivamente(33). Considerando 

a classificação de Lipschitz, a prevalência de excesso de peso foi ligeiramente 

inferior à encontrada num estudo em idosos portugueses.(37) Relativamente ao risco 

nutricional, nenhum dos indivíduos foi classificado como desnutrido ou em risco de 

desnutrição. Num estudo em idosos polacos não institucionalizados, em que foi 

utilizado o MNA completo, verificaram-se resultados similares para a desnutrição, 

embora a prevalência de idosos em risco de desnutrição tenha sido superior(38). 

Durante a realização deste estudo deparámo-nos com algumas limitações que 

condicionaram a recolha dos dados, limitações essas que restringiram o tamanho 
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da amostra, tendo condicionado a análise estatística. O objetivo inicial era inquirir 

todos os indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos que participassem no 

programa BragActiva no Estádio 1º de Maio. Contudo, devido a vários problemas 

com a balança TANITA, a recolha dos dados foi sendo atrasada. Além disso, 

inicialmente o questionário foi pensado para ser administrado diretamente, o que 

se percebeu não ser possível logo de início, pois os inquiridos deixavam várias 

questões por responder por falhas na interpretação. Outro fator que limitou o 

tamanho da amostra foi o tempo disponibilizado por parte dos idosos. Estes, 

apenas se demonstravam disponíveis para participarem no estudo até término da 

hora da sessão de atividade física. Uma outra limitação que pode estar associada 

a este estudo, prende-se com o facto de apenas se avaliarem frequências de 

consumo e não quantidades ingeridas diariamente, tal dificulta a comparação com 

outros dados existentes. 

Conclusões 

O presente estudo demonstra hábitos alimentares que não vão de encontro 

às recomendações de um padrão alimentar saudável. Para além disso, verifica-se 

uma elevada prevalência de pré-obesidade e obesidade, à semelhança do que se 

verifica na população portuguesa.   

É importante desenvolver programas de saúde para esta faixa etária, que 

promovam uma alimentação saudável, que permitam vigiar e melhorar o estado 

nutricional da população idosa, contribuindo para a diminuição da prevalência de 

doenças e para um envelhecimento saudável.  
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Anexo A  

Questionário aplicado aos Idosos do Programa BragActiva para Avaliação dos 

Hábitos Alimentares 
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Questionário – Avaliação dos Hábitos Alimentares 

Nota introdutória: 

Muito bom dia, o meu nome é Ana Rita Pereira e sou estudante da Faculdade de Ciências da 

Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. A aplicação deste questionário tem como 

objetivo perceber os seus hábitos alimentares e avaliar o seu estado nutricional, para a realização 

de um estudo académico.  

A partir dos dados recolhidos será possível identificar as questões relacionadas com a 

alimentação e nutrição que necessitam ser melhoradas na população em estudo, beneficiando 

estes indivíduos desta intervenção. A realização deste estudo não pressupõe qualquer risco para 

os participantes. 

O questionário é anónimo, e toda a informação recolhida é confidencial, tendo como único fim a 

realização do estudo.  

Importa-se de responder a algumas questões? 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

Conforme a lei 67/98 de 26 de Outubro (Lei da Proteção de Dados Pessoais) e a “Declaração de 

Helsínquia” da Associação Médica Mundial (Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Hong Kong 1989; 

Somerset West 1996, Edimburgo 2000; Washington 2002, Tóquio 2004, Seul 2008 e Brasil 2013) 

Por favor, leia com atenção todo o conteúdo deste documento. Por favor, solicite mais 

informações ao investigador se não estiver esclarecido. Verifique se todas as informações estão 

corretas. Se entender que tudo está em conformidade, e se estiver de acordo com a proposta 

que lhe é feita, inicie o preenchimento do questionário. 

- Declaro que li a informação acima descrita e que fui informado sobre o estudo de investigação 

intitulado “Avaliação dos hábitos alimentares e risco de desnutrição nos idosos do programa 

BragActiva” 

- Fui informado sobre os objetivos desta investigação, a qual pretende avaliar os hábitos 

alimentares e o risco de desnutrição dos idosos do programa BragActiva. 

- Compreendi a informação que me foi dada. 

- Foi-me garantido que todos os dados relativos à identificação dos participantes neste estudo 

são confidenciais e que será mantido o anonimato. 

- Fui informado que não será atribuída qualquer compensação monetária pela  

participação no estudo; 

-Tenho conhecimento que posso recusar-me a participar ou interromper a qualquer momento a 

participação no estudo, sem nenhum tipo de penalização, bastando não preencher o 

questionário. 
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- Aceito participar de livre vontade no estudo acima mencionado. 

-Autorizo a divulgação dos resultados obtidos no meio científico, sendo garantido o anonimato. 

Declaro, que li, compreendi e consenti o uso da informação que estou prestes a fornecer    

|__|Sim |__|Não                       

  Assinatura do investigador                                                 Assinatura do participante 
                                                                                                                 (ou representante legal) 

        __________________________________             __________________________________    

               
A. Caracterização sociodemográfica 

1.1. Idade _______ anos             1.2. Sexo |__| F |__|M                      

1.3. Escolaridade: Não estudou|__|   Ensino primário (1º-4º ano)|__|   Ensino básico (5º - 9º 

ano)|__|  Ensino secundário (10º-12º ano)|__|   Ensino Superior|__|                                                                                                                                                                

1.4. Estado civil: solteiro/a|__|  casado/união de facto |__|   divorciado/a |__|   viúvo/a |__| 

1.5. Ocupação: ativo |__|          desempregado |__|          doméstico |__|           reformado |__|                        

outra |__| __________________ 

1.6. Com quem vive? (composição do agregado familiar) 

Grau de parentesco Sexo Idade 
Escolaridade 

(igual a 1.3) 

Ocupação 

(igual a 1.5) 

     

     

     

     
 

1.7. Costuma fazer as suas compras de supermercado? Sim|__|     Não|__| 

1.8. Costuma cozinhar as suas refeições? Sim|__|     Não|__| 

1.8.1. Se não: 

1.8.1.1.  Recebe as refeições de uma instituição (lar, centro de dia,…)? Sim|__|     Não|__|  

1.8.1.2.  Costuma fazer as refeições fora de casa, em restaurantes? Sim|__|     Não|__|  
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Estilos de vida e estado de saúde 

2. Em geral, como define o seu estado de saúde? (Fonte: IAN – AF: Inquérito Alimentar Nacional 

e de Atividade Física) 

|__| Excelente 

|__| Bom 

|__| Razoável 

|__| Fraco 

|__| Muito fraco  

|__| Não sabe/Não responde 

3. Costuma andar a pé? Sim|__|     Não|__| 

3.1. Se sim, quanto tempo? |__|h |__|min  

3.2. Quantas vezes por semana participa no projeto BragActiva? 1 |__| 2 |__| 3 |__| 

3.3. Pratica outro tipo de atividade física? Sim|__|     Não|__| 

3.3.1. Se sim, qual/quais? ________________ 3.3.2. E quanto tempo?|__|h |__|min por semana 

3.4. Costuma fumar? Sim|__| Não|__|    3.4.1. Que quantidade média por dia __________ 

3.4.2. Se sim, o que costuma fumar (cigarros, cigarrilhas, cachimbo)___________________ 

4. Sofre de alguma doença? Sim|__| Não|__| 

4.1 Se sim, qual/quais? (Adaptado de IAN – AF: Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física) 

|__| Doença cardíaca (angina de peito, enfarte do miocárdio, arritmia, insuficiência cardíaca, 

etc.) 

|__| Acidente vascular cerebral 

|__| Diabetes tipo 1 

|__| Diabetes tipo 2 

|__| Hipotiroidismo 

|__| Hipertiroidismo 

|__| Hipertensão arterial 
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|__| Dislipidemia (alteração gorduras no sangue) 

|__| Doença oncológica (cancro) 

|__| Doença gastrointestinal (doença de Crohn, doença celíaca gastrite, úlcera, etc.) 

|__| Depressão  

|__| Apneia do sono 

|__| Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

|__| Artrite 

|__| Osteoporose 

|__| Doença renal 

|__| Parkinson  

|__| Outras  Qual/Quais? ________________________________________________________ 

C. Questionário de Frequência Alimentar (Fonte: IAN – AF: Inquérito Alimentar Nacional e de 
Atividade Física) 

 Nunca <1 

dia/ 

mês 

1-3 

dias/ 

mês 

1 dia/ 

sem 

2-3 

dias/ 

sem 

4-5 

dias/ 

sem 

6-7 

dias/ 

sem 

Não 

responde 

Sazonal 

Cereais, açúcar e doçaria 

1. Pão – branco           

2. Pão – 

integral/mistura   

         

3. Cereais de 

pequeno-almoço 

         

4. Snacks salgados 

(batatas fritas de 

pacote, pipocas, 

cheetos)  

         

5. Bolos e pastéis 

(doces e salgados)  

         

6. Bolachas           

7. Adoçantes 

artificiais  

         

8. Mel           



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

9. Outros doces (ex. 

chocolate, 

guloseimas) 

         

 

 Nunca 

<1 

dia/ 

mês 

1-3 

dias/ 

mês 

1 dia/ 

sem 

2-3 

dias/ 

sem 

4-5 

dias/ 

sem 

6-7 

dias/ 

sem 

Não 

responde 
Sazonal 

Vegetais e fruta 

16. Azeitonas 

(incluindo pasta de 

azeitonas) 

         

17. Soja ou produtos 

de soja (excluindo 

bebidas) 

         

18. Frutos gordos e 

sementes (ex. 

sementes girassol, 

sésamo, linhaça, 

nozes, amêndoas, 

amendoins) 

         

 

 Nunca <1 

dia/ 

mês 

1-3 

dias/ 

mês 

1 dia/ 

sem 

2-3 

dias/ 

sem 

4-5 

dias/ 

sem 

6-7 

dias/ 

sem 

Não 

responde 

Sazonal 

Carne, outros produtos de carne e substitutos de carne 

19. Carnes vermelhas 

(vaca, porco, borrego 

e cabrito) 

         

20. Carne de aves (ex. 

frango, perú) e 

coelho 

         

21. Carne de caça          

22. Outros produtos 

de carne, carne 

processada (ex. 

fiambre, salsicha, 

hambúrguer, 

almôndegas) 

         

23. Enchidos (ex. 

chouriço, presunto, 
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alheira, farinheira, 

morcela de sangue) 

24. Fígado (vaca, 

vitela, porco, 

carneiro, borrego, 

cabra) e produtos de 

fígado (ex. patê) 

         

25. Outras vísceras 

(rim, língua, tripas, 

moelas, intestino) 

         

26. Salgados (ex. 

rissóis, croquetes, 

folhados, empadas) 

         

27. Alimentos 

prontos a comer de 

origem cárnea 

(qualquer produto 

com a designação 

“pronto-a-comer” 

com carne; ex. arroz 

de pato, fatias de 

carne assada) 

         

 

 Nunca <1 

dia/ 

mês 

1-3 

dias/ 

mês 

1 dia/ 

sem 

2-3 

dias/ 

sem 

4-5 

dias/ 

sem 

6-7 

dias/ 

sem 

Não 

responde 

Sazonal 

Peixe e marisco 

28. Peixe total          

29. Peixe gordo não 

enlatado (ex. 

sardinhas, anchovas, 

arenque, sarda, 

salmão, enguia, 

atum) 

         

30.Peixes predadores 

(espadarte, peixe-

espada, cação, 

tintureira e besugo) 
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31. Polvo, lulas e 

chocos (não 

enlatados) 

         

32. Peixe enlatado 

(ex. atum, sardinha, 

lulas, etc.) 

         

33. Mexilhões, 

amêijoas, ostras, 

bivalves e vieiras 

         

34. Sapateira          
 

 Nunca <1 

dia/ 

mês 

1-3 

dias/ 

mês 

1 dia/ 

sem 

2-3 

dias/ 

sem 

4-5 

dias/ 

sem 

6-7 

dias/ 

sem 

Não 

responde 

Sazonal 

Ovos  

35. Ovos          
 

 Nunca <1 

dia/ 

mês 

1-3 

dias/ 

mês 

1 dia/ 

sem 

2-3 

dias/ 

sem 

4-5 

dias/ 

sem 

6-7 

dias/ 

sem 

Não 

responde 

Sazonal 

Produtos lácteos e substitutos 

36. Leite (simples ou 

com sabores) 

         

37. Queijo (de 

qualquer tipo) 

         

38. Queijos de leite 

cru (queijos 

tradicionais como de 

São Jorge, da Serra da 

Estrela, Terrincho, de 

cabra Transmontano, 

etc.) 

         

39. Iogurte e 

similares (incluindo 

sobremesa de 

iogurte) 

         

40. Produtos de soja 

(bebidas de soja, 

iogurte de soja, 

gelado à base de soja) 
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 Nunca <1 

dia/ 

mês 

1-3 

dias/ 

mês 

1 dia/ 

sem 

2-3 

dias/ 

sem 

4-5 

dias/ 

sem 

6-7 

dias/ 

sem 

Não 

responde 

Sazonal 

Refrigerantes 

41. Sumos e 

refrigerantes com 

açúcar (com ou sem 

gás) 

         

42. Refrigerantes 

LIGHT (ex. bebidas 

com adoçantes 

artificiais) 

         

43. Bebidas 

energéticas 

         

 

 Nunca <1 

dia/ 

mês 

1-3 

dias/ 

mês 

1 dia/ 

sem 

2-3 

dias/ 

sem 

4-5 

dias/ 

sem 

6-7 

dias/ 

sem 

Não 

responde 

Sazonal 

Café e chá 

44. Café          

45. Chá e infusões          

46. Substitutos de 

café (chicória, 

cevada) 

         

 

 Nunca <1 

dia/ 

mês 

1-3 

dias/ 

mês 

1 dia/ 

sem 

2-3 

dias/ 

sem 

4-5 

dias/ 

sem 

6-7 

dias/ 

sem 

Não 

responde 

Sazonal 

Bebidas alcoólicas 

47. Vinho (maduro e 

verde) 

         

45. Cerveja          

46. Bebidas brancas e 

espirituosas (ex. 

whisky, vodka, vinho 

do Porto, licores) 
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 Nunca 

<1 

vez/ 

mês 

1-3 

vezes/ 

mês 

1 

vez/ 

sem 

2-3 

vezes/ 

sem 

4-6 

vezes/ 

sem 

1 

vez/dia 

2 

vezes/dia 

≥ 3 

vezes/dia 

Não 

responde 

1. Fruta (excluindo 

sumos de fruta e 

bebidas frutadas) 

         

 

2. Sumos de fruta 

e/ou vegetais 

(naturais ou produtos 

com 100% sumo) 

         

 

3. Sopa de legumes           

4. Vegetais no prato 

(cozinhados ou em 

cru) 

         

 

 

5. Toma algum suplemento alimentar ou nutricional (vitaminas, minerais, suplementos 

dietéticos)? (Adaptado de IAN – AF: Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física)         

|__|Sim |__|Não                   

5.1. Se sim, qual/quais? __________________________________________________________     

6. Quantas refeições faz habitualmente por dia? 1|__|  2|__|  3|__|  4 |__|  5 |__| 6 |__| 

7. Diariamente, que quantidade de açúcar adiciona às suas refeições/bebidas? ________ colheres 

de chá 

8. Costuma cozinhar? Não|__| Sim|__| 

8.1. Se sim, que quantidade de sal costuma adicionar, por dia, em colheres de chá? ______ 

colheres de chá 

D. Avaliação antropométrica 

9.1. Peso ______________________________________________________________________           

9.2. Estatura ___________________________________________________________________          

9.3. IMC ______________________________________________________________________ 

9.4. Massa Magra _______________________________________________________________        

9.5. Massa Gorda _______________________________________________________________ 

9.6. Perímetro Braquial __________________________________________________________ 
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9.7. Perímetro da Cintura _________________________________________________________ 

9.8. Perímetro Geminal __________________________________________________________ 

 

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO! 
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Anexo B 

Características sociodemográficas dos idosos 

 

Tabela 1 – Valores médios, mínimos, máximos e desvio-padrão da idade e do 

número de pessoas com que os participantes do estudo vivem 

 N Mínimo Máximo Média 
Desvio-
padrão 

Idade      
 42 65 81 70,83 4,80 

Com quantas pessoas vive?      
 42 0 4 1,36 1,14 

 

Tabela 2 – Características sociodemográficas dos participantes do estudo  

Sexo n (%) 

 
Feminino 25 (59,5%) 
Masculino 17 (40,5%) 

Escolaridade n (%) 
Não estudou 2 (4,8%) 

Ensino Primário (1º-4º ano) 28 (66,7%) 
Ensino Básico (5º-9º ano) 6 (14,3%) 

Ensino Secundário (10º-12º ano) 2 (4,8%) 
Ensino Superior 4 (9,5%) 

Estado civil n (%) 
Casado/união de facto 27 (64,3%) 

Divorciado//a 4 (9,5%) 
Viúvo/a 11 (26,2%) 

Ocupação n (%) 
Desempregado 1 (2,4%) 

Reformado 43 (97,6%) 
Escolaridade n (%) 
Não estudou 2 (4,8%) 

Ensino Primário (1º-4º ano) 28 (66,7%) 
Ensino Básico (5º-9º ano) 6 (14,3%) 

Ensino Secundário (10º-12º ano) 2 (4,8%) 
Ensino Superior 4 (9,5%) 

Costuma fazer as suas compras de supermercado? n (%) 
Sim 36 (85,7%) 
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Não 6 (14,3%) 
Costuma cozinhar as suas refeições? n (%) 

Sim 29 (69,0%) 
Não 13 (31,0%) 

Se não cozinha as suas refeições: n (%) 
Costuma fazer as refeições fora de casa em restaurantes 

ou compra comida nestes espaços? 
3 (21,3%) 

Um dos membros do agregado familiar cozinha 10 (76,9%) 
Em geral, como define o seu estado de saúde? n (%) 

Excelente 3 (7,1%) 
Bom 17 (40,5%) 

Razoável 22 (52,4%) 
 

*Os valores podem não corresponder a 100,0% devido a arredondamentos 

 

Tabela 3 – Prevalência de doenças nos participantes do estudo  

 Não Sim 
n (%) n (%) 

Sofre de alguma de doença? 14 (33,3%) 28 (66,7%) 
Sofre de doença cardíaca? 40 (95,2%) 2 (4,8%) 

Sofreu algum AVC? 41 (97,6%) 1 (2,4%) 
Sofre de Diabetes tipo 1? 42 (100,0%) 0 (0,0%) 
Sofre de Diabetes tipo 2? 36 (85,7%) 6 (14,3%) 
Sofre de hipotiroidismo? 40 (95,2%) 2 (4,8%) 
Sofre de hipertiroidismo? 42 (100,0%) 0 (0,0%) 

Sofre de hipertensão arterial? 24 (57,1%) 18 (42,9%) 
Sofre de dislipidemia? 31 (73,8%) 11 (26,2%) 

Sofre de doença oncológica? 42 (100,0%) 0 (0,0%) 
Sofre de doença gastrointestinal? 42 (100,0%) 0 (0,0%) 

Sofre de depressão? 40 (97,6%) 1 (2,4%) 
Sofre de apneia do sono? 40 )95,2%) 2 (4,8%) 

Sofre de doença pulmonar obstrutiva crónica? 41 (97,6%) 1 (2,4%) 
Sofre de artrite? 41 (97,6%) 1 (2,4%) 

Sofre de osteoporose? 39 (92,9%) 3 (7,1%) 
Sofre de Parkinson? 42 (100,0%) 0 (0,0%) 

Sofre de doença renal? 42 (100,0%) 0 (0,0%) 
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Anexo C 

Atividade física 

Tabela 4 – Valores médios, mínimos, máximos e desvio-padrão do tempo que 

caminham semanalmente e do tempo total de prática de atividade física semanal 

dos participantes do estudo  

 N Mínimo Máximo Média 
Desvio-
padrão 

Quanto tempo costuma andar a pé, por 
semana? 

     

 33 1:00 5:00 3:12 1:06 
Tempo total de prática de atividade física 

por semana 
     

 42 1:30 11:00 4:50 2:15 
 

Tabela 5 – Frequência de participação no Programa BragActiva e prevalência de 

prática de outro tipo de atividade física dos participantes do estudo 

Quantas vezes por semana participa no Programa 
BragActiva? n (%) 

1 2 (4,8%) 
2 8 (19,0%) 
3 27 (64,3%) 
4 4 (9,5%) 
5 1 (2,4%) 

Pratica outro tipo de atividade física? n (%) 
Sim 20 (47,6%) 
Não 22 (52,4%) 

 

*Os valores podem não corresponder a 100,0% devido a arredondamentos 
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Anexo D 

Tabelas de frequência do consumo alimentar dos idosos por grupos de alimentos 

Tabela 6 - Número de refeições realizadas diariamente pelos participantes do 

estudo  

Quantas refeições faz habitualmente por dia? n (%) 
2 1 (2,4%) 
3 12 (28,6%) 
4 18 (42,9%) 
5 7 (16,7%) 
6 3 (7,1%) 
8 1 (2,4%) 

 

*Os valores podem não corresponder a 100,0% devido a arredondamentos
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Tabela 7 - Frequência de consumo de alimentos do grupo dos cereais, açúcar e doçaria, para o total da amostra e por sexo 

 
Nunca ou < 

1×/mês 
<1 

dia/mês 
1-3 

dias/mês 1 dia/semana 2-3 
dias/semana 

4-5 dias/ 
semana 

6-7 dias/ 
semana 

Não 
responde Sazonal 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Pão Branco 
Total 14 (33,3) 4 (9,5) 3 (7,1) 1 (2,4) 4 (9,5) 0 (0,0) 16 (38,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 9 (36,0) 2 (8,0) 2 (8,0) 0 (0,0) 4 (16,0) 0 (0,0) 8 (32,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 5 (29,4) 2 (11,8) 1 (5,9) 1 (5,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 8 (47,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Pão 
Integral/Mistura 

Total 6 (14,3) 3 (7,1) 3 (7,1) 5 (11,9) 6 (14,3) 1 (2,4) 18 (42,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 3 (12,0) 2 (8,0) 1 (4,0) 4 (16,0) 4 (16,0) 1 (4,0) 10 (40,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 3 (17,6) 1 (5,9) 2 (11,8) 1 (5,9) 2 (11,8) 0 (0,0) 8 (47,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Cereais PA 
Total 36 (85,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,4) 0 (0,0) 5 (11,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 22 (88,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 2 (8,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 14 (82,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (17,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Snacks Salgados 
Total 31 (73,8) 8 (19,0) 2 (4,8) 1 (2,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 20 (80,0) 4 (16,0) 0 (0,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 11 (64,7) 4 (23,5) 2 (11,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Bolos e pastéis 
Total 4 (9,5) 13 (31,0) 18 (42,9) 4 (9,5) 2 (4,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,4) 0 (0,0) 

F 4 (16,0) 6 (24,0) 10 (40,0) 3 (12,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 

M 0 (0,0) 7 (41,2) 8 (47,1) 1 (5,9) 1 (5,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Bolachas 
Total 7 (16,7) 2 (4,8) 9 (21,4) 5 (11,9) 6 (14,3) 0 (0,0) 11 (26,2) 2 (4,8) 0 (0,0) 

F 3 (12,0) 1 (4,0) 5 (20,0) 3 (12,0) 4 (16,0) 0 (0,0) 8 (32,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 

M 4 (23,5) 1 (5,9) 4 (23,5) 2 (11,8) 2 (11,8) 0 (0,0) 3 (17,6) 1 (5,9) 0 (0,0) 

Adoçantes 
 artificiais 

Total 40 (95,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (4,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 24 (96,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 16 (94,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Mel 
Total 24 (57,1) 6 (14,3) 8 (19,0) 0 (0,0) 1 (2,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (7,1) 

F 14 (52,0) 4 (16,0) 4 (16,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (12,0) 
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M 10 (58,8) 2 (11,8) 4 (23,5) 0 (0,0) 1 (5,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Outros Doces 
Total 10 (23,8) 6 (14,3) 15 (35,7) 5 (11,9) 3 (7,1) 1 (2,4) 2 (4,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 3 (12,0) 3 (12,0) 12 (48,0) 2 (8,0) 2 (8,0) 1 (4,0) 2 (8,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 7 (41,2) 3 (17,6) 3 (17,6) 3 (17,6) 1 (5,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

*Os valores podem não corresponder a 100,0% devido a arredondamentos 

PA: Pequeno-almoço; F: Feminino; M: Masculino 

 

Tabela 8 – Valores médios, mínimos, máximos e desvio-padrão da quantidade de açúcar adicionada diariamente, em colheres de 

chá, pelos participantes do estudo  

 N Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 
Diariamente, que quantidade de açúcar adiciona às suas 

refeições/bebidas? (em colheres de chá) 
     

 42 0 3,0 0,80 0,99 
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Tabela 9 - Frequência de consumo de alimentos do grupo da carne, outros produtos de carne e substitutos de carne, para o total da 

amostra e por sexo 

 
Nunca ou < 

1×/mês 
<1 

dia/mês 
1-3 

dias/mês 1 dia/semana 2-3 
dias/semana 

4-5 dias/ 
semana 

6-7 dias/ 
semana 

Não 
responde Sazonal 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Carne vermelha 
Total 2 (4,8) 0 (0,0) 4 (9,5) 17 (40,5) 17 (40,5) 1 (2,4) 1 (2,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 2 (8,0) 0 (0,0) 3 (12,0) 8 (32,0) 10 (40,0) 1 (4,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,9) 9 (52,9) 7 (41,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Carne de aves  
e coelho 

Total 0 (0,0) 1 (2,4) 3 (7,1) 5 (11,9) 25 (59,5) 7 (16,7) 1 (2,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (8,0) 2 (8,0) 15 (60,0) 5 (20,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 0 (0,0) 1 (5,9) 1 (5,9) 3 (17,6) 10 (58,8) 2 (11,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Carne de caça 
Total 39 (92,9) 3 (7,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 23 (92,0) 2 (8,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 16 (94,1) 1 (5,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Outros produtos  
de carne,  

carne processada 

Total 12 (28,6) 8 (19,0) 13 (31,0) 4 (9,5) 3 (7,1) 0 (0,0) 1 (2,4) 1 (2,4) 0 (0,0) 

F 9 (36,0) 5 (20,0) 7 (28,0) 2 (8,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 3 (17,6) 3 (17,6) 6 (35,3) 2 (11,8) 2 (11,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,9) 0 (0,0) 

Enchidos 
Total 5 (11,9) 13 (31,0) 12 (28,6) 7 (16,7) 5 (11,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 3 (12,0) 7 (28,0) 7 (28,0) 5 (20,0) 3 (12,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 2 (11,8) 6 (35,3) 5 (29,4) 2 (11,8) 2 (11,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Fígado e  
Produtos de 

fígado 

Total 24 (57,1) 7 (16,7) 9 (21,4) 1 (2,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,4) 

F 15 (60,0) 4 (16,0) 5 (20,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4,0) 

M 9 (52,9) 3 (17,6) 4 (23,5) 1 (5,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Outras vísceras 
 

Total 23 (54,8) 6 (14,3) 11 (26,2) 2 (4,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 13 (52,0) 5 (20,0) 6 (24,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 10 (58,8) 1 (5,9) 5 (29,4) 1 (5,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Salgados 
Total 10 (23,8) 11 (26,2) 17 (40,5)) 4 (9,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (7,1) 

F 6 (24,0) 4 (16,0) 12 (48,0) 3 (12,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (12,0) 

M 4 (23,5) 7 (41,2) 5 (29,4) 1 (5,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
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Alimentos 
prontos 

a comer de 
origem 
cárnea 

Total 37 (88,1) 2 (4,8) 3 (7,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 23 (92,0) 1 (4,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 14 (82,4) 1 (5,9) 2 (11,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

*Os valores podem não corresponder a 100,0% devido a arredondamentos 

F: Feminino; M: Masculino 
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Tabela 10 - Frequência de consumo de alimentos do grupo do peixe e marisco, para o total da amostra e por sexo 

 
Nunca ou < 

1×/mês 
<1 

dia/mês 
1-3 

dias/mês 1 dia/semana 2-3 
dias/semana 

4-5 dias/ 
semana 

6-7 dias/ 
semana 

Não 
responde Sazonal 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Peixe total 
Total 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,4) 7 (16,7) 25 (59,5) 

 4 (9,5) 5 (11,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4,0) 5 (20,0) 16 (64,0) 1 (4,0) 2 (8,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (11,8) 9 (52,9) 3 (17,6) 3 (17,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Peixe gordo não 
enlatado 

Total 3 (7,1) 4 (9,5) 12 (28,6) 15 (35,7) 6 (14,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (4,8) 

F 2 (8,0) 1 (4,0) 9 (36,0) 9 (36,0) 2 (8,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (8,0) 

M 1 (5,9) 3 (17,6) 3 (17,6) 6 (35,3) 4 (23,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Peixes predadores 
Total 18 (42,9) 7 (16,7) 14 (33,3) 3 (7,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 12 (48,0) 3 (12,0) 10 (40,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 6 (35,3) 4 (23,5) 4 (23,5) 3 (17,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Polvo, lulas e chocos 
 

Total 5 (11,9) 15 (35,7) 19 (45,2) 3 (7,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 4 (16,0) 11 (44,0) 8 (32,0) 2 (8,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 1 (5,9) 4 (23,5) 11 (64,7) 1 (5,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Peixe enlatado 
Total 9 (21,4) 2 (4,8) 14 (33,3) 15 (35,7) 2 (4,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 7 (28,0) 1 (4,0) 6 (24,0) 9 (36,0) 2 (8,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 2 (11,8) 1 (5,9) 8 (47,1) 6 (35,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Mexilhões, ameijoas,  
ostras, bivalves e 

vieiras 

Total 30 (71,4) 5 (11,9) 7 (16,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,4) 

F 17 (68,0) 3 (12,0) 5 (20,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4,0) 

M 13 (76,5) 2 (11,8) 2 (11,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Sapateira 
 

Total 36 (85,7) 2 (4,8) 4 (9,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 22 (88,0) 1 (4,0) 2 (8,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 14 (82,4) 1 (5,9) 2 (11,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
 

*Os valores podem não corresponder a 100,0% devido a arredondamentos  

F: Feminino; M: Masculino 
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Tabela 11 - Frequência de consumo de ovos, para o total da amostra e por sexo 

 
Nunca ou < 

1×/mês 
<1 

dia/mês 
1-3 

dias/mês 1 dia/semana 2-3 
dias/semana 

4-5 dias/ 
semana 

6-7 dias/ 
semana 

Não 
responde Sazonal 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Ovos 
Total 0 (0,0) 0 (0,0) 5 (11,9) 16 (38,1) 19 (45,2) 0 (0,0) 2 (4,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4,0) 10 (40,0) 12 (48,0) 0 (0,0) 2 (8,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (23,5) 6 (35,3) 7 (41,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

*Os valores podem não corresponder a 100,0% devido a arredondamentos 

F: Feminino; M: Masculino 
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Tabela 12 - Frequência de consumo de alimentos do grupo dos produtos lácteos e derivados, para o total da amostra e por sexo 

 
Nunca ou < 

1×/mês 
<1 

dia/mês 
1-3 

dias/mês 1 dia/semana 2-3 
dias/semana 

4-5 dias/ 
semana 

6-7 dias/ 
semana 

Não 
responde Sazonal 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Leite 
Total 15 (35,7) 0 (0,0) 3 (7,1) 1 (2,4) 1 (2,4) 0 (0,0) 22 (52,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 10 (40,0) 0 (0,0) 2 (8,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 13 (52,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 5 (29,4) 0 (0,0) 1 (5,9) 1 (5,9) 1 (5,9) 0 (0,0) 9 (52,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Queijo 
Total 5 (11,9) 0 (0,0) 6 (14,3) 3 (7,1) 13 (31) 0 (0,0) 15 (35,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 5 (20,0) 0 (0,0) 5 (20,0) 3 (12,0) 6 (24,0) 0 (0,0) 6 (24,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,9) 0 (0,0) 7 (41,2) 0 (0,0) 9 (52,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Queijos de leite cru 
Total 35 (83,3) 4 (9,5) 1 (2,4) 0 (0,0) 1 (2,4) 0 (0,0) 1 (2,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 22 (88,0) 3 (12,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 13 (76,5) 1 (5,9) 1 (5,9) 0 (0,0) 1 (5,9) 0 (0,0) 1 (5,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Iogurtes e similares 
 

Total 17 (40,5) 2 (4,8) 6 (14,3) 5 (11,9) 5 (11,9) 0 (0,0) 7 (16,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 10 (40,0) 2 (8,0) 4 (16,0) 2 (8,0) 3 (12,0) 0 (0,0) 4 (16,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 7 (41,2) 0 (0,0) 2 (11,8) 3 (17,6) 1 (11,8) 0 (0,0) 3 (17,6,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Bebidas de soja,  
iogurtes de soja,  

gelados à base de 
soja 

Total 40 (95,2) 0 (0,0) 1 (2,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 23 (92,0) 0 (0,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 17 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

*Os valores podem não corresponder a 100,0% devido a arredondamentos 

F: Feminino; M: Masculino 
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Tabela 13 - Frequência de consumo de azeitonas, soja ou produtos de soja (excluindo bebidas), e frutos gordos e sementes (grupo 

de alimentos do grupo da fruta, vegetais e sopa) para o total da amostra e por sexo 

 
Nunca ou < 

1×/mês 
<1 

dia/mês 
1-3 

dias/mês 
1 

dia/semana 
2-3 

dias/semana 
4-5 dias/ 
semana 

6-7 dias/ 
semana 

Não 
responde Sazonal 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Azeitonas 
Total 4 (9,5) 7 (16,7) 17 (40,5) 5 (11,9) 6 (14,3) 0 (0,0) 3 (7,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 2 (8,0) 4 (16,0) 12 (48,0) 2 (8,0) 3 (12,0) 0 (0,0) 2 (8,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 2 (11,8) 3 (17,6) 5 (29,4) 3 (17,6) 3 (17,6) 0 (0,0) 1 (5,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Soja ou  

produtos  
de soja  

(excluindo bebidas) 

Total 40 (95,2) 0 (0,0) 2 (4,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 23 (92,0) 0 (0,0) 2 (8,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 17 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Frutos Gordos e 
Sementes 

Total 9 (21,4) 5 (11,9) 12 (28,6) 4 (9,5) 9 (21,4) 0 (0,0) 3 (7,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 7 (28,0) 2 (8,0) 6 (24,0) 3 (12,0) 5 (20,0) 0 (0,0) 2 (8,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 2 (11,8) 3 (17,6) 6 (35,3) 1 (5,9) 4 (23,5) 0 (0,0) 1 (5,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

*Os valores podem não corresponder a 100,0% devido a arredondamentos 

F: Feminino; M: Masculino 
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Tabela 14 - Frequência de consumo de fruta, sumos de fruta e/ou vegetais, sopa de legumes vegetais no prato  (grupo de alimentos 

do grupo da fruta, vegetais e sopa) para o total da amostra e por sexo 

 Nunca  <1 
dia/mês 

1-3 
dias/mês 

2-4 
dias/semana 

4-6 
dias/semana 

1x/ 
dia 2x/dia 

 
≥ 3x/dia 

 
Sazonal 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Fruta 
Total 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,4) 7 (16,7) 19 (45,2) 15 (35,7) 0 (0,0) 

F 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4,0) 2 (8,0) 12 (48,0) 10 (40,0) 0 (0,0) 

M 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 5 (29,4) 7 (41,2) 5 (29,4) 0 (0,0) 

Sumos de Fruta e/ou 
Vegetais 

Total 31 (73,8) 0 (0,0) 7 (16,7) 1 (2,4) 0 (0,0) 3 (7,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 18 (72,0) 0 (0,0) 5 (20,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 13 (76,5) 0 (0,0) 2 (11,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (11,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Sopa de Legumes 
Total 6 (14,3) 0 (0,0) 1 (2,4) 5 (11,9) 1 (2,4) 20 (47,6) 9 (21,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 3 (12,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (8,0) 1 (4,0) 14 (56,0) 4 (16,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 3 (17,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (17,6) 0 (0,0) 6 (35,3) 5 (29,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Vegetais no prato 
Total 2 (4,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 6 (14,3) 3 (7,1) 13 (31,0) 18 (42,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 2 (8,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4,0) 2 (8,0) 7 (28,0) 13 (52,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 5 (29,4) 1 (5,9) 6 (35,3) 5 (29,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

*Os valores podem não corresponder a 100,0% devido a arredondamentos 

F: Feminino; M: Masculino 
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Tabela 15 - Frequência de consumo de alimentos do grupo das bebidas, para o total da amostra e por sexo 

 
Nunca ou < 

1×/mês 
<1 

dia/mês 
1-3 

dias/mês 1 dia/semana 2-3 
dias/semana 

4-5 dias/ 
semana 

6-7 dias/ 
semana 

Não 
responde Sazonal 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Sumos e 
refrigerantes com 

açúcar 

Total 36 (85,7) 2 (4,8) 2 (4,8) 1 (2,4) 1 (2,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 21 (84,0) 1 (4,0) 1 (4,0) 1 (4,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 15 (88,2) 1 (5,9) 1 (5,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Refrigerantes 
LIGHT 

Total 42 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 25 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 17 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Bebidas 
Energéticas 

Total 42 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 25 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 17 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Café 
Total 6 (14,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,4) 1 (2,4) 0 (0,0) 34 (81,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 2 (8,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 21 (84,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 4 (23,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 13 (76,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Chás e Infusões 
Total 7 (16,7) 3 (7,1) 6 (14,3) 6 (14,3) 6 (14,3) 0 (0,0) 14 (33,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 3 (12,0) 1 (4,0) 3 (12,0) 5 (20,0) 4 (16,0) 0 (0,0) 9 (36,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 4 (23,5) 2 (11,8) 3 (17,6) 1 (5,9) 2 (11,8) 0 (0,0) 5 (29,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Substitutos de café 
Total 27 (64,3) 1 (2,4) 1 (2,4) 1 (2,4) 3 (7,1) 0 (0,0) 9 (21,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 15 (60,0) 1 (4,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 2 (8,0) 0 (0,0) 6 (24,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 12 (70,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,9) 1 (5,9) 0 (0,0) 3 (17,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Vinho 
 

Total 4 (9,5) 3 (7,1) 3 (7,1) 2 (4,8) 4 (9,5) 0 (0,0) 26 (61,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 3 (12,0) 1 (4,0) 2 (8,0) 2 (8,0) 3 (12,0) 0 (0,0) 14 (56,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 1 (5,9) 2 (11,8) 1 (5,9) 0 (0,0) 1 (5,9) 0 (0,0) 12 (70,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Cerveja Total 22 (52,4) 7 (16,7) 6 (14,3) 2 (4,8) 2 (4,8) 0 (0,0) 1 (2,4) 0 (0,0) 2 (4,8) 
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F 14 (56,0) 4 (16,0) 3 (12,0) 1 (4,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (8,0) 

M 8 (47,1) 3 (17,6) 3 (17,6) 1 (5,9) 1 (5,9) 0 (0,0) 1 (5,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Bebidas brancas  
e espirituosas 

Total 28 (66,7) 4 (9,5) 8 (19,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (4,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 

F 17 (68,0) 2 (8,0) 4 (16,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (8,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

M 11 (64,7) 2 (11,8) 4 (23,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
 

*Os valores podem não corresponder a 100,0% devido a arredondamentos 

F: Feminino; M: Masculino 

 

Tabela 16 – Valores médios, mínimos, máximos e desvio-padrão da quantidade de água ingerida diariamente, em mililitros, e da 

quantidade de sal adicionada diariamente, em colheres de chá, pelos participantes do estudo  

 N Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 
Quantidade de água que bebe por dia? (em ml)      

 42 400,00 2000,00 1055,95 466,98 
 N Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 

Se cozinha, que quantidade de sal costuma adicionar, por dia? (em 
colheres de chá) 

     

 31 0 4,0 1,52 0,80 
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Anexo E 

Avaliação antropométrica 

Tabela 15 - Valores médios, medianos e percentis de peso medido, em 

quilogramas, e estatura medida, em metros, para o total da amostra e por sexo 

 Peso (kg) Estatura (m) 

Total   

Média 70,2 1,60 

Mediana 

Percentil 25 

Percentil 75 

69,0 

61,4 

79,4 

1,60 

1,50 

1,70 

Sexo Feminino   

Média 64,2 1,50 

Mediana 

Percentil 25 

Percentil 75 

63,0 

56,3 

70,0 

1,50 

1,50 

1,60 

Sexo Masculino   

Média 78,9 1,70 

Mediana 

Percentil 25 

Percentil 75 

79,9 

75,4 

83,2 

1,70 

1,60 

1,70 
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Tabela 16 - Valores médios, medianos e percentis de massa magra corporal 

calculada, em quilogramas, e massa gorda corporal calculada, em percentagem, 

para o total da amostra e por sexo 

 Massa Magra (kg) Massa Gorda (%) 

Total   

Média 47,2 32,7 

Mediana 

Percentil 25 

Percentil 75 

45,7 

39,5 

55,6 

32,0 

28,8 

36,1 

Sexo Feminino   

Média 41,4 35,0 

Mediana 

Percentil 25 

Percentil 75 

40,4 

38,8 

45,3 

34,2 

31,0 

39,4 

Sexo Masculino   

Média 55,6 29,3 

Mediana 

Percentil 25 

Percentil 75 

56,3 

53,5 

58,2 

28,7 

26,8 

31,7 
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Tabela 17 - Valores médios, medianos e percentis de perímetro braquial, perímetro 

da cintura e perímetro geminal medidos, em centímetros, para o total da amostra e 

por sexo 

 

Perímetro 

Braquial (cm) 

Perímetro 

Cintura (cm) 

Perímetro 

Geminal (cm) 

Total    

Média 30,4 91,7 36,9 

Mediana 

Percentil 25 

Percentil 75 

30,7 

28,0 

32,0 

94,8 

78,0 

101,5 

36,8 

35,0 

38,0 

Sexo Feminino    

Média 30,2 86,2 36,5 

Mediana 

Percentil 25 

Percentil 75 

30,0 

27,5 

32,0 

86,0 

77,0 

95,0 

36,0 

35,0 

37,0 

Sexo Masculino    

Média 30,9 99,7 37,4 

Mediana 

Percentil 25 

Percentil 75 

30,8 

30,0 

32,5 

99,0 

95,0 

104,0 

38,0 

35,5 

39,0 
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Tabela 18 – Prevalência de magreza, eutrofia, pré-obesidade e obesidade, de 

acordo com a classificação de IMC de Lipschitz 

 n (%) 

Magreza 1 (2,4%) 
Eutrofia 17 (40,5%) 

Pré-obesidade 18 (42,9%) 
Obesidade 6 (14,3%) 

 

*Os valores podem não corresponder a 100,0% devido a arredondamentos 

 

Tabela 19 – Prevalência de pré-obesidade e obesidade, por sexo, de acordo com 

a classificação de IMC de Lipschitz 

IMC 
Pré-obesidade Obesidade 

n (%) n (%) 

Sexo 
Feminino 6 (33,3%) 5 (83,3%) 
Masculino 12 (66,7%) 1 (16,7%) 

 

*Os valores podem não corresponder a 100,0% devido a arredondamentos 

 

Tabela 20 – Prevalência de pré-obesidade e obesidade, de acordo com a 

classificação de IMC de Lipschitz, para o número de pessoas com quem vive 

 
IMC 

Normal Pré-obesidade Obesidade Magreza 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Nº 

pessoas 

0 3 (17,6%) 4 (22,2%) 3 (50,0) 
0 (0,0%) 

 

1 9 (52,9%) 7 (38,9%) 1 (16,7%) 0 (0,0%) 

>1 5 (29,4%) 7 (38,9%) 2 (33,3%) 1 (100,0%) 

 

*Os valores podem não corresponder a 100,0% devido a arredondamentos 
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Tabela 21 – Valores médios, medianos e percentis de IMC, de acordo com a 

classificação de Lipschitz, para as frequências de consumo de fruta 

 
  IMC (kg/m2)   

Mean Median Percentile 25 Percentile 75 p 

Fruta 

2-6 dias/semana 33,4 33,4 33,4 33,4 

0,048 
1x/dia 30,6 28,9 28,7 33,4 

2x/dia 27,5 27,5 25,0 28,8 

≥ 3x/dia 27,0 26,2 24,7 29,9 

 

Tabela 22 – Prevalência de eutrofia, pré-obesidade e obesidade, de acordo com a 

classificação de IMC da OMS 

 n (%) 

Eutrofia 8 (19,0%) 
Pré-obesidade 25 (59,5%) 

Obesidade 9 (21,4%) 
 

*Os valores podem não corresponder a 100,0% devido a arredondamentos 

 

Tabela 23 – Prevalência de pré-obesidade e obesidade, por sexo, de acordo com 

a classificação de IMC da OMS 

IMC 
Pré-obesidade Obesidade 

n (%) n (%) 

Sexo 
Feminino 11 (44,0%) 6 (66,7%) 
Masculino 14 (56,0%) 3 (33,3%) 

 

*Os valores podem não corresponder a 100,0% devido a arredondamentos 

 


