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Resumo 

O consumo alimentar fora de casa tornou-se uma prática bastante usual, 

particularmente em estabelecimentos de fast-food, por representarem uma opção 

prática, flexível e acessível para momentos de lazer em família. A oferta 

alimentar destinada às crianças nestes restaurantes é muito diversificada, 

tipicamente contemplando alimentos com elevado teor em gordura e sódio e 

reduzido teor em hidratos de carbono complexos e fibra, originando uma 

crescente preocupação com o impacto que possa causar na saúde das crianças. O 

objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da oferta alimentar das refeições 

destinadas a crianças de forma a permitir que os consumidores, em particular os 

pais, tomem decisões de forma mais consciente. 

Neste estudo os vários componentes das refeições foram pesados com base nos 

grupos da Roda dos Alimentos e a composição nutricional das refeições (o teor em 

lípidos totais, hidratos de carbono, proteína e sódio) foi realizada com base nas 

recomendações da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos. 

Observou-se desvios relativamente às recomendações da Roda dos Alimentos, com 

quantidades diminutas ou inexistentes nos grupos dos hortícolas, fruta e 

leguminosas e quantidades superiores nos grupos dos cereais, derivados e 

tubérculos, laticínios, carne, pescado e ovos e no grupo das gorduras e óleos. Na 

análise da composição nutricional, verificou-se que a maioria das refeições 

analisadas estavam em conformidade com as recomendações para o teor de 

lípidos, hidratos de carbono e proteína. Contudo, quanto ao teor de sal, a maioria 

das refeições analisadas excederam a recomendação. Embora se tenham 

verificado desvios face aos limites de tolerância legalmente permitidos, 

constatou-se que a maioria dos valores obtidos foram coincidentes com os valores 
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reportados por parte dos estabelecimentos relativamente ao teor de 

macronutrientes e sal. 

Os resultados contraditórios demonstram que os estabelecimentos de fast-food já 

se adaptaram de forma a estarem alinhados com as recomendações nutricionais 

para as crianças, particularmente quanto ao teor de lípidos, hidratos de carbono 

e proteína, mas descuram a presença de alimentos importantes como os 

hortofrutícolas e as leguminosas. 

 

Palavras-chave: Refeições infantis, fast-food, qualidade dos menus, composição 

nutricional 
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Abstract 

Food consumption outside the home has become a very common practice, 

particularly in fast-food establishments, as it represents a practical, flexible and 

affordable option for family leisure moments. The food supply for children in these 

restaurants is very diverse, typically including foods with a high content of fat and 

sodium and a low content of complex carbohydrates and fiber, giving rise to a 

growing concern about the impact it may have on children's health. The aim of 

this study was to evaluate the quality of the food supply of meals for children in 

order to allow consumers, in particular parents, to make more conscious decisions. 

In this study the various components of the meals were weighed based on the Food 

Wheel groups and the nutritional composition of the meals (the content of total 

lipids, carbohydrates, protein and sodium) was carried out based on the 

recommendations of the European Safety Authority Food. 

Deviations were observed in relation to the recommendations of the Food Wheel, 

with small or nonexistent amounts in the groups of vegetables, fruit and legumes 

and higher amounts in the groups of cereals, derivatives and tubers, dairy 

products, fish and eggs and in the group of fats and oils. In the analysis of the 

nutritional composition, it was found that most of the analyzed meals were in 

accordance with the recommendations for the content of lipids, carbohydrates 

and protein. However, regarding the salt content, most of the analyzed meals 

exceeded the recommendation. Although there were deviations from the legally 

permitted tolerance limits, it was found that most of the values obtained were 

coincident with the values reported by the establishments regarding the content 

of macronutrients and salt. 
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The contradictory results demonstrate that fast-food establishments have already 

adapted to be in line with nutritional recommendations for children, particularly 

regarding the content of lipids, carbohydrates and protein, but neglect the 

presence of important foods such as fruit and vegetables and legumes. 

 

Keywords: Children's meals, fast-food, menu quality, nutritional composition 
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1. Introdução 

A alimentação saudável e equilibrada é um fator determinante para ganhos na 

saúde e na qualidade de vida da população 1–6.  

Na população portuguesa, a alimentação desequilibrada é um dos principais 

determinantes da perda de anos de vida saudável 3,4,7,8.  

De acordo com o estudo Global Burden of Disease (GBD), em 2016, o segundo fator 

de risco que mais contribuiu para a mortalidade precoce da população portuguesa 

foram os hábitos alimentares inadequados (15,2%). Neste mesmo estudo, o Índice 

de Massa Corporal (IMC) elevado também foi apontado como um dos fatores de 

risco responsáveis pela mortalidade precoce ocorrida (10,4%), medida por anos de 

vida perdidos - YYLs (Figura 1) 4.   

O mesmo estudo, em 2017, aponta os hábitos alimentares inadequados como um 

dos principais fatores que contribuem para a perda de anos de vida saudáveis da 

população portuguesa, principalmente devido a doenças do aparelho circulatório, 

neoplasias e doenças metabólicas 7,8.  

O World Cancer Research Fund (WCRF), estima que entre 30% a 40% dos cancros 

poderiam ser evitados através da manutenção de um peso adequado, uma 

alimentação saudável e a prática regular de atividade física 5.  
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2016 
Ranking % de YILS 

% alteração 
1990-2016 

 

  
Consumo de álcool e drogas 16.9 37.8 

 

  
 

Hábitos alimentares inadequados 15.2 37.7 

 

  
Hipertensão arterial 14.5 43.5 

 

  
 

Tabaco 13.9 17.5 

 

  
Índice de massa corporal elevado 10.4 12.6 

 

  
 

Glicemia plasmática aumentada 9.4 13.2 

 

  
Colesterol total elevado 6.2 44.9 

 

  
 

Insuficiência renal 3.4 14.3 

 

  
Poluição atmosférica 3.3 55.9 

  
Riscos ocupacionais 2.9 26.3 

 

Níveis de atividade física baixos 2.3 38.0 

 

  
 

Sexo não seguro 1.6 32.9 

 

  

Outros fatores de risco ambientais 0.9 39.5 

 

  
 

Densidade mineral óssea baixa 0.5 18.1 

 

  
Nutrição materno-infantil inadequada 0.5 86.9 

Figura 1 - Principais fatores de risco para a mortalidade precoce em Portugal em 2016. 

Adaptado: Policy Report GBD, 1990-2016 
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Os anos de vida ajustados à incapacidade (DALYs – Disability Adjusted Life Year) 

foram usados para descrever a carga global de doença 4. Os comportamentos 

alimentares que mais contribuíram para a perda destes anos de vida saudável por 

morbilidade ou mortalidade prematura foram, os baixos consumos de fruta, 

cereais integrais, frutos oleaginosos e legumes e a ingestão excessiva de sal, 

maioritariamente devido a doenças do aparelho circulatório (72%) e neoplasias 

(21%) (Figura 2) 4.  

 

 

Figura 2 – Carga global da doença atribuída a hábitos alimentares inadequados. Fonte: Direção 

Geral de Saúde (DGS) 2016 9 

 

 

(anos) 
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A importância destes fatores é tão relevante que o Programa Nacional para a 

Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) estabeleceu seis metas a alcançar até 

2020, que pretendem atuar num dos principais determinantes de saúde da 

população, a alimentação 10: 

1. Controlar a prevalência de excesso de peso e obesidade na população 

infantil e escolar, limitando o crescimento a zero; 

2. Reduzir em 10% a média da quantidade de sal presente nos principais 

fornecedores alimentares de sal; 

3. Reduzir em 10% a média da quantidade de açúcar presente nos principais 

fornecedores alimentares; 

4. Reduzir a quantidade de ácidos gordos trans para menos de 2% no total das 

gorduras; 

5. Aumentar o número de pessoas que consome fruta e hortícolas diariamente 

em 5%; 

6. Aumentar o número de pessoas que conhece os princípios da dieta 

mediterrânica em 20%. 

1.1. Alimentação infantil 

Os primeiros anos de vida são fundamentais para transmitir conhecimento, sendo 

importante influenciar e modelar precocemente a alimentação e o estado 

nutricional das crianças numa base individual e numa perspetiva de saúde pública 

11–15.  

Diversos estudos, têm demonstrado a existência de uma forte associação entre o 

estado nutricional e a alimentação nos primeiros anos de vida com a saúde futura 

dos indivíduos adultos 2,6–8.  
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As crianças apresentam uma capacidade inata para regularem a sua ingestão 

alimentar, em resposta aos sinais fisiológicos de saciedade 16. No entanto, existem 

fatores extrínsecos que podem influenciar os hábitos alimentares das crianças, 

particularmente o ambiente familiar e o ambiente no qual a criança se encontra 

integrada 17, o tamanho das porções consumidas 18 e o marketing associado aos 

alimentos 19. 

Os padrões de consumo alimentares dos pais influenciam os comportamentos 

alimentares das crianças, funcionando como um modelo de comportamento, 

particularmente nas preferências alimentares 20–23. Os pais desempenham por isso 

um papel determinante como modeladores dos hábitos alimentares dos filhos 

intervindo de forma relevante na prevenção da obesidade infantil 21–23. O rápido 

aumento da obesidade infantil observada nos últimos anos pode ser explicado, em 

parte, pelo estilo de vida sedentário e pelas mudanças no consumo alimentar das 

crianças, conduzindo a uma diminuição da sua qualidade de vida 20,24,25.   

1.2. Hábitos alimentares infantis 

Os dados do consumo alimentar e nutricional da população portuguesa do 

Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-AF) 2015-2016, permitiram 

observar elevados níveis de desadequação comparativamente às recomendações 

da Roda dos Alimentos 26 – figura 3. 
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Figura 3 - Comparação dos dados do consumo alimentar do IAN-AF 2015-2016 com as 

recomendações da Roda dos Alimentos. Fonte: IAN-AF 2015-2016 

 

 

Os grupos alimentares que apresentaram desvios mais acentuados foram a “carne, 

pescado e ovos” com um consumo alimentar estimado acima das recomendações 

e o grupo “hortícolas”, “fruta” e “leguminosas” com consumos deficitários 26. 

Segundo os dados deste inquérito, as crianças e adolescentes são o grupo etário 

que apresenta maiores desequilíbrios a nível alimentar 26.  

O consumo de fruta e hortícolas é um dos melhores indicadores para avaliar a 

qualidade da alimentação, pois está relacionado com a prevenção de doenças 

cardiovasculares, cancro e outras doenças crónicas não transmissíveis 26. A OMS 

recomenda a ingestão de cerca de 5 ou mais porções diárias de hortofrutícolas, o 

equivalente a 400 g por dia 1. De acordo com o IAN-AF, mais de metade da 

população portuguesa não cumpre as recomendações, sendo que no caso das 

crianças, a percentagem de inadequação é de 72% 26.   

Por outro lado, o consumo elevado de bebidas açucaradas 27, alimentos ricos em 

açúcar (“açúcares livres”), sal 28 e fast-food 29 estão associados a efeitos adversos 

prejudiciais para a saúde 6. Segundo o IAN-AF, as crianças portuguesas 
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representaram o grupo etário que ingeriu menos água diariamente, sendo que 22% 

ingeriu, aproximadamente, dois refrigerantes ou néctares por dia (≥220 g)  26.  

Ribeiro et al.  (2018) demonstraram recentemente a existência de uma forte 

associação entre o consumo de frutose, proveniente de bebidas açucaradas, e o 

risco de esteatose (doença hepática gorda não alcoólica) em idade pediátrica 30. 

Observou-se ainda que 5,7% das crianças portuguesas consumiam mais de 50 g de 

carne processada por dia e 16,3% consumiam mais de 100 g de carne vermelha 26.  

O consumo frequente de carnes vermelhas e de carnes processadas representa um 

risco para a saúde 31. Em 2015, a International Agency for Research on Cancer 

(IARC) - Agência Internacional de Investigação do Cancro, classificou as carnes 

processadas como pertencendo ao grupo dos alimentos cancerígenos 31. O consumo 

diário de 50 g de carne processada foi associado a 18% de aumento de risco de 

cancro do cólon e de 100 g de carne vermelha a um aumento de risco de 17% 31.  

Existe ainda evidência científica de que a ingestão excessiva de sal é um fator que 

contribui para o aumento da tensão arterial e, por conseguinte, da hipertensão 

arterial (HTA), e que pode também ter efeitos no aumento do risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV), tais como acidentes 

vasculares cerebrais e hipertrofia do ventrículo esquerdo 32–34.  

O sali é um composto químico denominado cloreto de sódio (NaCl), composto por 

40% de sódio (Na) e 60% de cloreto (Cl) 35. Cerca de 10% do sódio ingerido tem 

origem no conteúdo natural dos alimentos (intrínseco), sendo o restante 

proveniente de adição durante o fabrico de alimentos processados e do sal 

adicionado durante a sua confeção (extrínseco) 36. 

 

i 1 g NaCl é equivalente a 0,393 g de Na 35 
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Apesar de o sódio ser um nutriente essencial ao organismo, o consumo elevado é 

um problema global 37. A Organização Mundial de Saúde (OMS)  e a Food and 

Agriculture Organization (FAO) estabeleceram como meta a nível mundial um 

consumo diário máximo de 2g de sódio (5g de sal), como forma de prevenção do 

risco de DCV 37. Contudo, o consumo na maioria dos países da Região Europeia da 

OMS está muito acima do valor preconizado 38.  

O estudo INTERMAP (International study of macro and micronutrients and Blood 

Pressure) (2010) realizado na China, Japão, Reino Unido e EUA teve como objetivo 

relacionar os hábitos alimentares da população desses países com a prevalência 

de doenças cardiovasculares. Os resultados demonstraram a importância do papel 

do sódio na determinação dos níveis de tensão arterial da população e a associação 

ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. Na China, o maior contributo 

de sódio na alimentação foi o proveniente do sal adicionado na confeção e à mesa 

(75,8%). No Japão, as principais fontes alimentares foram o molho de soja (20%), 

a sopa (16,4%), em especial a sopa de miso (9,7%), o peixe salgado, alimentos de 

origem marinha processados (15%), legumes e fruta de conserva (9,8%) e o 

rabanete japonês (4,3%), sendo que 9,5% foram provenientes do sal adicionado na 

confeção e à mesa, nos alimentos consumidos fora de casa e nos alimentos fast-

food. No Reino Unido, o pão e os cereais foram os alimentos que mais contribuíram 

para a ingestão de sódio (34,6%), assim como a carne vermelha, aves e os ovos 

(20,4%). A contribuição do sal adicionado durante e após a confeção foi de 5%. Nos 

Estados Unidos, o pão e cereais representaram 19,5% das principais fontes 

alimentares de sódio, seguidos da carne vermelha, aves e ovos (12%), os molhos e 

temperos (11,7%) e os laticínios (8,2%) 39.  
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A Sociedade Portuguesa de Hipertensão apresentou, em 2012, o estudo Portuguese 

Hypertension and Salt Study (PHYSA), no qual foi avaliado o consumo de sal dos 

portugueses. Os adultos consumiam em média 10,7g de sal por dia (valor 

determinado pela excreção urinária de sódio no período de 24 horas) 40. Este valor 

corresponde aproximadamente ao dobro da quantidade recomendada pela OMS 

(5g/dia) 37.  

O consumo excessivo de sal não se verifica apenas nos adultos, esta situação 

também ocorre em crianças e adolescentes  26,41–43. Tendo em conta que o valor 

da tensão arterial durante a infância está associado ao valor da tensão arterial 

durante a idade adulta, é fundamental desenvolver estratégias para a redução do 

consumo de sódio em idades precoces, pois terá enormes benefícios para a saúde 

individual na vida adulta e indiretamente na saúde pública 4,7,8,44,45.  

He et al. (2006), realizaram uma meta-análise que incluiu 966 crianças e 

adolescentes londrinas com idades compreendidas entre os 8 e 16 anos, para 

avaliar o efeito da redução da ingestão de sal nos valores de tensão arterial. Este 

estudo demonstrou que, num período de aproximadamente 4 semanas, a redução 

de 42% da ingestão de sal, teve um efeito significativo sobre a tensão arterial dos 

participantes, sendo que a tensão arterial sistólica reduziu em 1.17mmHg 

(milímetros de mercúrio) e a diastólica 1.29mmHg 46. 

Paralelamente, Marrero et al. (2014), num estudo realizado no sul de Londres 

entre 2007 e 2010, verificaram que o consumo médio diário de sal pelas crianças 

e adolescentes londrinos encontra-se acima das recomendações, sendo de 3,75g, 

4,72g e 7,55g para as faixas etárias de 5 a 6 anos, de 8 a 9 anos e de 13 a 17 anos, 

respetivamente 43. Este estudo demonstrou que as principais fontes de ingestão 
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de sal eram provenientes de alimentos processados, particularmente cereais 

(36%), produtos à base de carne (19%) e os laticínios (11%) 43. 

De acordo com o IAN-AF, através da concentração urinária de sódio, verificou-se 

que as crianças portuguesas com idade inferior a 10 anos ingerem em média 2151 

miligramas (mg)/dia de sódio (correspondente a 5,5 g/dia de sal), um valor 

superior às recomendações 26,37,47.  

Com base nos dados obtidos no IAN-AF, entre os principais contribuidores para a 

ingestão de sódio nas crianças portuguesas, destacam-se o sal de adição (29,2%), 

o pão e as tostas (18,0%), a sopa (8,2%) e os produtos de charcutaria e as carnes 

processadas (7,0%) 26. 

Foi demonstrado que reduções de 10 a 48% de sal adicionado a alimentos não são 

detetáveis pelos recetores sensoriais do Homem 41,42,48,49, no entanto a maioria 

desses estudos envolvem um painel de provadores treinados e a utilização de 

substitutos de sal. No caso das crianças, Gonçalves et al., demonstraram que 

reduções de 30% do teor de sal na sopa de legumes são possíveis sem alterar a 

aceitabilidade 48. Assim sendo, devem ser testadas estratégias que visem a 

redução significativa na ingestão de sal nas diferentes faixas etárias, sem 

comprometer a aceitação por parte dos consumidores na restauração 41,42,48–50.  

Outra consequência dos maus hábitos alimentares é a obesidade infantil. Segundo 

o Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), que teve como principal 

objetivo a monitorização do estado nutricional das crianças em idade escolar a 

cada 2-3 anos, Portugal foi desde o início um dos países participantes com maior 

prevalência de excesso de peso e obesidade infantil, situação que representa uma 

ameaça à saúde das crianças portuguesas 51. A obesidade infantil não influencia 

apenas a saúde imediata da criança, tendo na maioria das vezes repercussões na 
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idade adulta, uma vez que é provável que o excesso de peso na infância prevaleça 

na idade adulta 51–53.  

Verificou-se no entanto, na última década, uma inversão da tendência de aumento 

com uma redução de 8,3% e 3,3% na prevalência de excesso de peso e de obesidade 

infantil, respetivamente, por outro lado, a prevalência de baixo peso subiu 0,3% 

(Figura 4) 52. À semelhança do que já se tem vindo a verificar em estudos 

anteriores, foi possível constatar que a prevalência de obesidade infantil aumenta 

com a idade 18,51,52,54.  

 

Figura 4 - Prevalência de baixo peso infantil, excesso de peso (incluindo obesidade) e obesidade 

dos 6 aos 8 anos de idade. Fonte: COSI Portugal, 2008-2019 

 

 

No estudo PHYSA verificou-se que, aproximadamente metade dos indivíduos 

avaliados apresentava excesso de peso ou obesidade, sendo a obesidade o fator 

que apresentou maior correlação com a HTA 40. Neste sentido, as intervenções 

dirigidas à prevenção, tratamento e controlo da HTA também devem incidir na 

manutenção do peso normal, ou seja, IMC igual ou superior a 18,5 Kg/m2, mas 

inferior a 25 Kg/m2 e o perímetro da cintura inferior a 94 cm, no homem, e inferior 
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a 80 cm, na mulher 55. Para além disso, é recomendada a adoção de uma 

alimentação equilibrada, privilegiando o consumo de hortofrutícolas e 

leguminosas e diminuindo a ingestão de alimentos com elevado teor de sal e 

gordura, particularmente de gordura saturada e trans 33,37,46,55. 

1.3. Alterações dos padrões alimentares 

A alimentação mediterrânica traduz o padrão alimentar dos países banhados pelo 

mar mediterrânico ou que são influenciados por este. Este padrão alimentar 

carateriza-se pela utilização de alimentos tradicionais e da época, confecionados 

através de técnicas culinárias simples, por um consumo elevado de alimentos de 

origem vegetal e a utilização do azeite como gordura de eleição e pelo consumo 

moderado de carne de aves, pescado, ovos, produtos lácteos e bebidas alcoólicas, 

assim como, um baixo consumo de carnes vermelhas 56,57.  

Uma boa adesão a esta dieta contribui para o aumento da longevidade, diminuição 

da morbilidade e mortalidade por doenças cardiovasculares e cancro, diminuição 

da incidência de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão e obesidade e, por 

conseguinte, para uma melhor qualidade de vida 56,57. 

Em Portugal, tal como no resto do mundo, os hábitos alimentares dos portugueses 

têm vindo a afastar-se cada vez mais dos princípios da alimentação mediterrânica 

57,58.  

Fidanza et al. (2009), apresentaram o Mediterranean Adequacy Index (MAI) - 

Índice de adesão à Dieta Mediterrânica, que resulta do quociente entre a 

percentagem de energia proveniente de grupos de alimentos tipicamente 

mediterrânicos pela percentagem de energia fornecida por grupos de alimentos 

designados como não mediterrânicos 59. 
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Verificou-se entre 1990 e 2016 um comportamento variável nas disponibilidades 

alimentares indicadoras do consumo de alimentos que integram a Dieta 

Mediterrânica em Portugal (Figura 5) 60. 

 

 

Figura 5 – Índice de adesão à Dieta Mediterrânica em Portugal. Adaptado de: Balança Alimentar 

Portuguesa (BAP) 2012-2016 60 

 

 

Um estudo realizado com crianças e adolescentes com idades compreendidas 

entre os 6 e os 16 anos, dos distritos de Lisboa e Viseu, revelou que 72,1% das 

crianças e jovens não tomam o pequeno-almoço sendo que, quando tomam, cerca 

de 94,1% consome bolos, e 86,8% frequentam uma ou mais vezes por semana 

restaurantes de fast-food 57. Com base na análise dos hábitos alimentares, 

evidenciou-se um grau médio elevado de adesão à dieta mediterrânea nas crianças 

e jovens destes dois distritos 57. A região de Lisboa foi a que apresentou níveis 

inferiores de adesão 57. 

Nos últimos anos, o desenvolvimento económico, a industrialização, a globalização 

do mercado e as consequentes alterações culturais, têm provocado mudanças 

profundas nos hábitos alimentares e no estilo de vida das populações 61.  
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As alterações dos hábitos alimentares incluem mudanças quantitativas e 

qualitativas na alimentação 62. O tamanho das porções dos alimentos tem vindo a 

aumentar e, por outro lado, o número de refeições tem vindo a diminuir 63–65. 

Paralelamente, verifica-se um aumento do consumo de alimentos com uma maior 

densidade energética, mais ricos em gordura saturada e um reduzido consumo de 

alimentos ricos em hidratos de carbono complexos e em fibra, como os 

hortofrutícolas 57,62. Estas práticas contribuem para a alteração dos hábitos das 

famílias e, em particular, das crianças 20,65,66.  

Wethington et al. (2009), verificaram que as famílias enfrentaram algumas 

dificuldades, principalmente no tempo para a aquisição, preparação e confeção 

das refeições para a família. Para além disso, as escolhas alimentares menos 

adequadas, constituídas por alimentos de elevada densidade energética, foram as 

eleitas das crianças e apresentaram uma relação custo/tempo de preparação 

benéfica para os pais 67. 

De acordo com Powell et al. (2009), observou-se ainda que o preço mais elevado 

de certos alimentos, nomeadamente os hortofrutícolas, se associava a níveis mais 

baixos de consumo, demonstrando que o consumo regular desses alimentos é 

influenciado pelo preço 68. 

De facto, o custo reduzido, o fácil acesso e o marketing associado à maioria dos 

alimentos com elevada densidade energética, tem sido apontados como fatores 

preditivos da alteração nos padrões alimentares 61,69–71. Por outro lado, a inserção 

das mulheres no mercado de trabalho, com consequente diminuição do tempo 

disponível para preparar e cozinhar as refeições, aumentou a procura por 

alimentos de conveniência, nomeadamente refeições pré-cozinhadas e fast-food 

20,71,72.  
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O consumo de alimentos e refeições em restaurantes de fast-food tem crescido 

significativamente nas últimas décadas, o que se traduziu numa influência 

importante nos padrões de consumo da população 73–78. As refeições realizadas 

nesses estabelecimentos estão geralmente associadas a porções maiores, com uma 

maior densidade energética, teor elevado de gordura, em particular de gordura 

saturada, sódio e com baixo teor de fibra 20,73–77.  

Entre 1971 e 2000, num estudo realizado na população americana, observou-se 

um aumento da ingestão energética média nos adultos, nas crianças e nos 

adolescentes 79. O aumento do consumo alimentar em restaurantes de fast-food e 

em outros locais fora de casa, maiores porções tanto de alimentos como de 

bebidas, o aumento do consumo de bebidas açucaradas e as mudanças nos hábitos 

de petiscar ao longo do dia, contribuíram para este aumento 79. Entre 2007 e 2008, 

a ingestão energética média diária em restaurantes de fast-food, em adultos, e 

em restaurantes tradicionais, em todas as faixas etárias, foi superior quando 

consumidos fora de casa comparativamente à ingestão em casa 80.  

Em 2009, de acordo com Serrano et al., 43% do orçamento alimentar das famílias 

americanas era destinado a refeições realizadas fora de casa e cerca de 57% da 

população americana afirma que realizava pelo menos uma refeição por dia fora 

de casa 81.  

Nas crianças americanas, a proporção de alimentos ingeridos em restaurantes e 

em estabelecimentos de fast-food aumentou cerca de 300% entre 1977 e 1996 24, 

sendo que 10% da energia total consumida em crianças entre os 2 e 11 anos foi 

proveniente de restaurantes de fast-food entre 2007 e 2008 80.  

Glanz et al. (2007), verificaram que os empresários da área da restauração dos 

EUA apontaram como principais barreiras à inclusão de opções mais saudáveis nos 
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seus menus, o maior tempo de preparação e o curto tempo de prateleira dos 

alimentos mais saudáveis 82.                     

Simultaneamente, nos últimos 70 anos, na população canadense, o consumo de 

alimentos processados e bebidas ricas em açúcar duplicou, representando em 

média 60% das compras de produtos alimentares das famílias 70.  

No Brasil, o consumo de alimentos fora de casa também é frequente, sobretudo 

em indivíduos do sexo masculino, com maior poder económico e literacia 78. 

Num estudo realizado em 2016 pela UK Food Standards Agency, verificou-se que 

comer fora de casa tem-se tornado cada vez mais frequente no Reino Unido, 39% 

dos adultos referem que comem fora pelo menos uma vez por semana 83.  A maioria 

dos restaurantes possuem refeições com uma elevada densidade energética, sendo 

que apenas a minoria respeita as recomendações, ≤600 Kcal 84.  

Portugal acompanha a tendência de aumento do consumo alimentar fora de casa, 

segundo os dados dos Inquéritos às Despesas das Famílias (IDEF) 2015/2016, a 

despesa anual média dos agregados familiares referente a produtos alimentares e 

bebidas não alcoólicas corresponde a 14,3% do total e a despesa com restaurantes 

e hotéis corresponde a 8,8% (Figura 6) 85. 
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Figura 6 - Despesa total anual média por agregado e divisões. Adaptado de: IDEF 2015/2016 85 

 

 

Um estudo realizado pelo Instituto de Marketing Research (IMR), em 2019, concluiu 

que, o consumo alimentar fora de casa por parte dos portugueses tem vindo a 

aumentar, tanto relativamente ao número de vezes que compram comida fora, 

como ao número de refeições que realizam fora de casa 71. Os participantes 

apontam quatro fatores que justificam este comportamento: o ritmo de vida 

(88%), a redução do gasto de tempo (58%), a preocupação com o equilíbrio 

alimentar (53%) e a falta de conhecimento para cozinhar (41%) 71. Para além disso, 

78% dos participantes que referiram fazer refeições em restaurantes ou 

estabelecimentos comerciais, afirmaram que procuram rapidez no atendimento e 

comodidade no local onde fazem a refeição 71.   

Os alimentos e bebidas mais frequentemente ingeridos fora de casa pela 

população brasileira foram os refrigerantes (12%), refeições (11,5%), alimentos 

doces (9,5%) e salgados (9,2%) e fast-food (7,2%) 78. 
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Segundo Burke et al (2007), na Irlanda, os alimentos mais consumidos fora de casa 

por crianças com idades compreendidas entre 5 e 12 anos, foram batatas fritas de 

pacote e convencionais, produtos cárneos, alimentos salgados e doces 86.  

No Minnesota, em 2019, um estudo com 150 famílias com crianças entre os 5 e 7 

anos, verificou que as refeições caseiras continham mais fruta, hortícolas e cereais 

integrais do que as refeições pré-preparadas 87.  

Num estudo efetuado em restaurantes que servem comida rápida, foi possível 

avaliar os efeitos da promoção dos menus infantis que continham opções mais 

saudáveis para crianças, com idades compreendidas entre os 4 e os 8 anos. 

Observou-se que um número significativamente maior de crianças exposta a este 

estimulo (21%) optou por os componentes dos menus considerados mais saudáveis 

comparativamente com o grupo de crianças que não foi exposto (7%) 75. As crianças 

que fizeram essa opção, consumiram uma refeição com um menor teor de gordura 

saturada 75.         

Face ao contínuo aumento do consumo alimentar fora de casa 88, surge a 

necessidade de incentivar os restaurantes a incluírem opções saudáveis nos menus 

infantis disponíveis para as crianças com apresentação da respetiva informação 

nutricional, de forma a permitir escolhas mais informadas e mais saudáveis.  

A melhoria da oferta alimentar em espaços públicos irá permitir às famílias, 

independentemente do seu estatuto económico, optarem por alimentos mais 

saudáveis 77.   
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2. Objetivos 

O principal objetivo deste estudo foi avaliar a oferta alimentar dos menus infantis 

presentes em cadeias de restauração de comida rápida, fast-food, em centros 

comerciais em Portugal, pretendendo ainda responder aos seguintes objetivos 

específicos:  

- Comparar a composição dos menus infantis relativamente às porções da 

Roda dos Alimentos recomendadas para crianças entre os 6 e os 10 anos; 

- Avaliar as refeições relativamente à composição em macronutrientes e 

teor de sódio; 

- Comparar a composição dos menus infantis relativamente às 

recomendações nutricionais para esta faixa etária. 
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3. Metodologia 

Este estudo teve como ponto de partida, os resultados obtidos num outro estudo, 

no qual foi avaliada qualitativamente a oferta alimentar em estabelecimentos de 

fast-food em centros comerciais em seis cidades do litoral de Portugal 

continental, cujos resultados apontam para uma oferta alimentar 

nutricionalmente pobre, pouco diversificada nas opções disponíveis, associada a 

uma fraca oferta de produtos hortícolas e fruta, excesso de sumos, bebidas 

açucaradas e sobremesas doces 89. 

Com base nesta informação, foram selecionadas três cadeias de restauração de 

comida rápida entre as mais populares, uma de hambúrgueres, uma de frango frito 

e uma de pizas. Tendo em consideração que este tipo de cadeias alimentares 

oferecem um serviço padronizado de refeições, por conveniência do investigador, 

as amostras foram recolhidas nos concelhos de Santa Maria da Feira e do Porto, 

durante o mês de dezembro de 2019. Tendo em vista a otimização de custos, foi 

avaliada apenas uma amostra de cada refeição.  

3.1. Amostragem 

Em cada estabelecimento foram adquiridos três menus infantis distintos a partir 

dos quais foram preparadas três réplicas, obtendo-se um total de 27 amostras. Os 

menus selecionados foram os mais publicitados em cada estabelecimento. 

Cada amostra foi identificada tendo em conta o nome do restaurante 

(McDonald’s® – M, KFC® – K, Telepizza® – T) e os diferentes menus (1, 2, 3) (tabela 

1). 
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Tabela 1 – Codificação da amostragem utilizada 

Restaurante Composição Codificação 

McDonald’s® 

Menu Infantil 1 Hambúrguer e batatas fritas M1 

Menu Infantil 2 Chicken McNuggets® e batatas fritas M2 

Menu Infantil 3 Cheeseburguer e batatas fritas M3 

KFC® 

Menu Infantil 1 1 Pedaço de frango e batatas fritas K1 

Menu Infantil 2 2 Crispy Strips e batatas fritas K2 

Menu Infantil 3 1 Krunch e batatas fritas K3 

Telepizza® 

Menu Infantil 1 Piza infantil fiambre T1 

Menu Infantil 2 Piza infantil smile T2 

Menu Infantil 3 Nuggets de frango e batatas dippers T3 

    

3.2. Pesagem dos componentes das refeições 

Os vários componentes das refeições foram pesados com base nos grupos da Roda 

dos Alimentos Portuguesa: cereais e derivados, tubérculos; hortícolas; fruta; 

laticínios; carne, pescado e ovos; leguminosas; gorduras e óleos 90. 

A pesagem foi realizada com recurso a uma balança Selecline 394496®, com uma 

precisão de 1 g. Todos os resultados foram apresentados com uma casa decimal. 

O número de porções de cada grupo de alimentos para a faixa etária em estudo 

(6-10 anos) para a refeição do almoço, com atribuição percentual de 30% no dia 

alimentar completo, encontra-se apresentado na tabela 2.  

Para a distribuição pelos vários grupos de alimentos o critério utilizado foi 

considerar 30% das porções diárias recomendadas para a refeição do almoço para 

o grupo dos cereais e derivados, tubérculos. Para o grupo de alimentos hortícolas, 

o valor considerado corresponde a 50%. No que respeita ao grupo da fruta, a 

unidade de medida utilizada foi “peça de fruta”. Não foi considerado o grupo dos 

laticínios, uma vez que o seu consumo à refeição do almoço não é habitual em 

Portugal. Para o grupo carne, pescado e ovos, atribuiu-se 50%. Para o grupo das 

leguminosas atribuiu-se 75% do seu consumo à refeição almoço e 40% para o grupo 

das gorduras e óleos 91. 
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Tabela 2 - Número de porções para cada grupo de alimentos recomendadas para o almoço. 

Adaptado: Capitações de géneros alimentícios para refeições em meio escolar 91 
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6-10  1,62 1,70 1,00 - 1,05 0,90 0,56 

 

 

No grupo dos cereais, derivados e tubérculos, ou seja, alimentos essencialmente 

fornecedores de hidratos de carbono, considerou-se o pão, as batatas fritas e 

massa para piza. No grupo dos hortícolas contabilizou-se os hortícolas crus visíveis 

e disponíveis para separar dos restantes componentes e pesar. Do grupo dos 

laticínios considerou-se o queijo. Do grupo da carne pescado e ovos, fornecedores 

de proteína, consideraram-se os seguintes alimentos: pedaço de frango (sem 

ossos), panado de frango, fiambre e hambúrguer. Não foi possível quantificar a 

gordura utilizada na confeção das refeições, mas sabe-se que o principal método 

culinário utilizado na confeção das refeições foi a fritura. O Ketchup, sendo um 

condimento, não foi incluído em nenhum grupo por não fazer parte de nenhum 

grupo. 

3.3. Análise bromatológica 

Para análise bromatológica, as refeições foram convenientemente trituradas com 

uma Yammi®, obtendo-se amostras o mais homogéneas possível, que foram 

posteriormente armazenadas em recipientes asséticos de 60 ml e congeladas. 

A composição química das refeições foi avaliada determinando os lípidos, hidratos 

de carbono, proteína, humidade e cinzas. Foram utilizadas duas amostras de cada 
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refeição e foram efetuadas duas réplicas para cada amostra, obtendo-se assim um 

total de quatro amostras por refeição (Anexo A).  

As análises foram realizadas no Laboratório de Bromatologia, da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto. Todos os resultados foram apresentados com 

uma casa decimal. 

A composição química das refeições foi realizada de acordo com os seguintes 

procedimentos 92. 

 Determinação teor de lípidos total 

A quantidade de lípidos total das amostras foi determinada pelo método de 

Soxhlet.  

1. Pesou-se a amostra, à qual se adicionou sulfato de sódio anidro (Na2SO4), 

para absorção da humidade e areia de forma a evitar a colmatação à 

passagem do solvente.  

2. De seguida, a mistura desumidificada foi transferida para cartuxos de 

celulose, que foram colocados em ampolas de extração dos dispositivos de 

Soxhlet.  

3. A extração foi efetuada a uma temperatura entre 40-60 ºC, com éter de 

petróleo, durante 6 horas.  

4. Após terminar a extração, procedeu-se à determinação da gordura extraída 

e evaporação do solvente restante, em estufa a 100 °C.  

5. De seguida, foi arrefecida no exsicador e pesada até obtenção de massa 

constante.  
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 Determinação teor de hidratos de carbono 

O teor de hidratos de carbono foi obtido por método indireto, através da seguinte 

equação: 

%Hidratos de Carbono = 100% − (%Lípidos + %Proteína + %Humidade +  %Cinzas) 

 

 Determinação do teor de proteína 

O teor proteico foi obtido pelo método Kjeldahl, através da quantificação do azoto 

total presente nas amostras em estudo.  

1. Pesou-se a amostra, em papel isento de azoto e colocou-se num tubo de 

Kjeldahl, com duas pastilhas catalisadoras e 20 ml de ácido sulfúrico 

(H2SO4, 96%).  

2. A digestão ácida foi efetuada num digestor automático e os gases foram 

recolhidos num neutralizador de gases.  

3. Após a alcalinização do meio com hidróxido de sódio (NaOH, 32%), libertou-

se amoníaco que, por destilação automática, foi recolhido em 60 ml de 

ácido bórico (H3BO, 4%).  

4. Esta solução foi posteriormente titulada com H2SO4 (0,1 M) usando como 

indicador o vermelho de metilo.  

5. Os resultados da quantificação do azoto total foram multiplicados pelo 

fator de conversão 6,25, para determinação do teor de proteína.  

 Determinação do teor de humidade 

Para determinar o teor de humidade, a amostra foi submetida a um processo de 

secagem em estufa a 103 ±2 ºC, até atingir uma massa constante. 
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 Determinação do teor de cinzas 

O teor de cinzas foi determinado através da incineração direta da amostra em 

mufla aquecida gradualmente até 500 ºC, até se obterem cinzas brancas. O teor 

de cinzas foi determinado pela diferença de massa antes e depois do processo de 

incineração.  

 Determinação do teor de sódio  

A quantificação do teor de sódio das refeições foi realizada mediante análise por 

fotometria de chama na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da 

Universidade do Porto.  

A fotometria de chama é uma técnica baseada em espectrometria atómica e 

carateriza-se por ser uma técnica rápida, eficaz e acessível economicamente 93. 

Nesta técnica a amostra, depois de ser aspirada pelo fotómetro, é pulverizada 

através de uma chama de butano ou propano 94. Os metais alcalinos, sódio e 

potássio, absorvem a energia proveniente da chama, levando à transição dos iões 

para um estado excitado que reemitem a energia absorvida na forma de radiação, 

ao retomarem ao estado fundamental, em comprimentos de onda característicos 

de cada elemento 94.  

3.3.6.1. Preparação da amostra 

Para a preparação da amostra foi efetuado o seguinte procedimento: 

1. Pesou-se, aproximadamente, 2 g de amostra, numa balança KERN ALS 120-

4 ®, com uma precisão de 0,1 mg, e colocou-se num tubo de 50 ml.  
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2. De seguida pipetou-se 2 ml de ácido nítrico para o tubo, tapou-se e agitou-

se, de 10 em 10 minutos, deixando atuar durante 60 minutos para permitir 

que o ácido nítrico atue.  

3. Completou-se o volume até aos 45 ml com água desionizada e procedeu-se 

à homogeneização, num Ultra Turrax. Agitaram-se vigorosamente as 

soluções, de 5 em 5 minutos, durante 30 minutos, de forma a permitir a 

dissolução do sódio.  

4. Pipetou-se 12 ml da solução para um tubo de ensaio de 12 ml e centrifugou-

se a uma velocidade de 4000 rpm, durante 10 minutos, numa centrifugadora 

Heraeus Labofuge 6000®.  

5. Do sobrenadante resultante, pipetou-se 1 ml e fez-se uma diluição de 1:50 

em tubos de 50 ml.  

6. O teor de sódio foi determinado através da leitura, em duplicado, de cada 

amostra, obtendo-se quatro resultados para cada amostra. A informação 

recolhida foi organizada no Software Microsoft® Excel® Office 365, versão 

1908. 

3.3.6.2. Curvas de calibração 

As soluções padrão de sódio nas seguintes concentrações: 0,2 ppm; 0,5 ppm; 1,0 

ppm; 2,5 ppm; 5,0 ppm, foram preparadas a partir de uma solução stock de 100 

μg/ml, preparadas com uma solução concentrada de 1000 μg/ml.  As soluções 

padrões depois de preparadas foram armazenadas no frigorífico a 

aproximadamente 4 ºC. Antes de iniciar a leitura, foram colocadas à temperatura 

ambiente e agitadas.  

Estas soluções padrão serviram para registar as curvas de calibração e permitir 

uma leitura de sódio adequada no aparelho. 
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Após a verificação da linearidade da curva de calibração, as amostras foram 

avaliadas. Duas das amostras, M2 e M3, tiveram que ser preparadas e avaliadas 

uma segunda vez e por isso obtiveram-se duas curvas de calibração, 

correspondentes a dias distintos em que foi realizado o procedimento. As curvas 

de calibração e respetivas equações, de ambas as fases, encontram-se 

representadas nas figuras 7 e 8. 

 

Figura 7 - Curva de calibração e respetiva equação do sódio - dia 1 

 

 

Figura 8 - Curva de calibração e respetiva equação do sódio – dia 2 
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3.4. Comparação com os valores de referência 

A avaliação da composição nutricional das refeições foi realizada considerando 

que a refeição do almoço deverá contribuir com 30% do valor energético diário 91. 

Uma vez que o nosso país carece de recomendações nutricionais para as crianças 

e adolescentes, adotaram-se as recomendações nutricionais estabelecidas pela 

EFSA/CE (European Fod Safety Authority/Comissão Europeia), uma vez que são 

dirigidas à população europeia e são constantemente atualizadas 95. 

Os nutrientes (lípidos, hidratos de carbono e proteína) foram analisados 

individualmente, para permitir uma melhor comparação face aos limites de 

referência, calculados na tabela 3 96.  

 

Tabela 3 - Contributo percentual de cada macronutriente para o consumo energético total e 

para a refeição do almoço 96 

Macronutrientes Distribuição 
Limite 
inferior 

(g) 

Limite 
superior 

(g) 

Recomendações 
EFSA (g) 

Lípidos 

Almoço 
(30% VE1) 

20-35% 37,8 66,1  

 11,3 19,8 16 

Hidratos de 
Carbono  

45-60% 191,3 255,0  

 57,4 76,5 68 

Proteína  
10-15% 42,5 63,8  

 12,8 19,1 7,5 
1VE– Valor energético diário (1700 Kcal). 

 

 

A existência de desvios foi considerada sempre que os resultados estivessem 

abaixo ou acima dos limites inferior e superior de referência. O limite inferior foi 

usado como valor de referência, para analisar os resultados que estavam abaixo 

do intervalo de referência. Da mesma forma, o limite superior foi usado como 

valor de referência para considerar os resultados que estavam acima do intervalo 
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de referência. Estabeleceu-se que os valores dentro do intervalo de referência 

não tinham desvios face às recomendações. 

3.5. Tratamento e análise dos dados 

A análise estatística dos dados foi realizada com recurso ao Software Microsoft® 

Excel® Office 365, versão 1908, tendo-se realizado análise descritiva, calculando-

se a média, o desvio padrão e os valores mínimo e máximo. 
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Constituintes da refeição 

O peso e a porção correspondente dos componentes das refeições, agrupados com 

base nos grupos da Roda dos Alimentos: cereais e derivados, tubérculos; 

hortícolas; fruta; laticínios; carne, pescado e ovos; leguminosas; gorduras e óleos, 

encontram-se apresentados na tabela 4.  

 

Tabela 4 - Componentes das refeições por grupos da Roda dos Alimentos em g e em porção 

Amostra 

C
e
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a
is

 e
 

d
e
ri
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a
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tu
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rc

u
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s 
(g

) 
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g
) 
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) 
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e
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(g
) 

L
e
g
u
m
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o
sa

s 
(g

) 

G
o
rd

u
ra

s 
e
 ó

le
o
s 

(g
) 

M11 Batata frita  

75 

Pão 

55 

TOTAL 

130 

Pepino  

2 
-  Hambúrguer 

32 
- - 

Porção (unidade) 0,6 1,1 1,7 0,01 -  1,3 - - 

M2 
Batata frita 

70 
 -  Nuggets 

71 
- - 

Porção (unidade) 0,6  -  2,8 - - 

M32 
Batata frita  

88 
Pão 
53 

TOTAL 
141 

Pepino 
2 

- 
Queijo 

15 
Hambúrguer 

30 
- - 

Porção (unidade) 0,7 1,1 1,8 0,01 - 0,4 1,2 - - 

K1 
Batata frita 

68 
 -  Pedaço de frango 

57 
- - 

Porção (unidade) 0,5  -  2,3 - - 

K2 
Batata frita 

87  

 -  Crispy Strips 

57 
- - 

Porção (unidade) 0,7  -  2,3 - - 

K3 
Batata frita 

72 
Pão 
50 

TOTAL 
122 

Alface 
5 

- 
Queijo 

8 
Frango 

40 
- - 

Porção (unidade) 0,6 1,0 1,6 0,03 - 0,2 1,6 - - 

T1 
Massa para piza 

118 
 - 

Queijo 

60 

Fiambre 

29 
- - 

Porção (unidade) 1,1  - 1,5 1,2 - - 

T2 
Massa para piza 

97 

Azeitonas, 

tomate, 
pimento 

6 

- 
Queijo 

43 
Frango 

2 
- - 

Porção (unidade) 0,9 0,03 - 1,1 0,1 - - 

T3 
Batata frita 

131 
 -  Nuggets 

80 
- - 

Porção (unidade) 1,1  -  3,2 - - 

As porções foram calculadas com base no guia para o estabelecimento de porções para a rotulagem nutricional PortFIR 97. 
1 M1 (Ketchup) – 8 g; 0,5 porção.  
2 M3 (Ketchup) – 16 g; 1,1 porção  
1 porção ketchup – 15 g. 
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ᵃ - Embora esteja presente não foi possível quantificar. 

Figura 9 – Comparação entre os resultados obtidos e as porções da Roda dos Alimentos 
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Comparando as refeições analisadas com as porções recomendadas, é possível 

verificar os desvios relativamente às recomendações da Roda dos Alimentos. 

Destacam-se valores inferiores aos recomendados nos grupos “hortícolas”, “fruta” 

e “leguminosas”. Em relação aos grupos “cereais e derivados, tubérculos”, 

“laticínios”, “carne, pescado e ovo” e “gorduras e óleos” verificam-se desvios 

positivos, comparativamente às recomendações propostas pela roda.  

Os resultados por nós obtidos são concordantes com os dados da BAP 2012-2016 60 

e com o IAN-AF 2015-2016 4. Segundo a BAP 2012-2016, os grupos que 

apresentaram uma disponibilidade acima do padrão alimentar recomendado, 

foram “carne, pescado e ovos”, “cereais e derivados, tubérculos” e “gordura e 

óleos”, enquanto que os grupos “fruta”, “hortícolas” e “leguminosas” 

apresentaram disponibilidades deficitárias 60. 

Nos dados do IAN-AF 2015-2016 também foi verificado que o grupo com um 

consumo alimentar estimado acima do consumo recomendado foi a “carne, 

pescado e ovos” e os grupos “hortícolas”, “fruta” e “leguminosas” apresentaram 

consumos deficitários 26. 

Relativamente ao grupo dos “cereais, derivados e tubérculos”, a recomendação é 

de 1,62 porções. De acordo com os resultados apresentados, verificaram-se 

porções entre 0,5 e 1,8, correspondente, respetivamente, a 30,9%, e 111,1% da 

porção aconselhada, sendo este grupo de alimentos um dos mais representativos 

nos menus (figura 9).  

A OMS recomenda um consumo igual ou superior a 400 g de hortofrutícolas por dia 

(excluindo batatas e outros tubérculos ricos em amido), equivalente a 5 ou mais 

porções diárias, para a prevenção de doenças crónicas e para a prevenção de 

várias deficiências de micronutrientes 98. 
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De acordo com os nossos resultados, o grupo dos hortícolas, grupo que deverá ter 

maior preponderância 99, apenas se encontrou representado em duas das refeições 

avaliadas, sendo proveniente de hortícolas crus, embora em quantidade escassa. 

A recomendação é de 1,7 porções na refeição do almoço, mas as amostras 

analisadas apresentaram uma quantidade insignificante relativamente à 

recomendação (0,01). 

Ao contrário do que é sugerido pela Roda dos Alimentos, nenhum dos menus 

analisados incluía fruta e leguminosas na sua constituição, sendo estes os grupos 

nos quais se verificam diferenças mais significativas entre as recomendações da 

roda e os resultados obtidos. 

De acordo com os dados reportados pela BAP 2012-2016, as leguminosas, apesar 

de serem um grupo de alimentos de elevada qualidade nutricional, tem vindo a 

perder espaço na alimentação dos portugueses, com um decréscimo de 3,1% face 

aos resultados observados no quinquénio 2008-2011 60. 

À semelhança dos resultados por nós obtidos, num estudo realizado por Sharon et 

al (2008), que avaliou 51010 combinações possíveis de refeições para crianças em 

estabelecimentos de fast-food, apenas 3% das refeições analisadas continham 

fruta 100. Em Portugal, de acordo com os dados do IAN-AF 2015-2016, 87% das 

crianças entre os 3 e 9 anos ingeriam menos de 400 g por dia de hortofrutícolas 26, 

tornando a alimentação das crianças mais pobre em vitaminas, minerais e fibra. 

A Roda dos Alimentos preconiza que a refeição do almoço não inclua alimentos do 

grupo dos laticínios, mas a presença de queijo em diversos pratos tem vindo a ser 

cada vez mais frequente. Verificou-se a inclusão de queijo na refeição M3 (0,5), 

K3 (0,2), T1 (1,5) e T2 (1,1). As refeições do estabelecimento T, são as que 

possuem uma maior quantidade de queijo, por outro lado também são das 



 

 34 

refeições que possuem uma menor quantidade de alimentos representativos do 

grupo “carne, pescado e ovos”.  A inclusão do queijo e de outros alimentos de 

origem animal, como o fiambre, contribuem para o aumento do teor de gordura e 

de sal destas refeições 101. 

A porção do grupo da “carne, pescado e ovos” deverá ser de 1,05 na refeição do 

almoço. Os valores obtidos no nosso estudo encontram-se acima das 

recomendações da roda, com exceção da refeição T3 na qual se obteve o valor de 

0,1, ou seja, 9,5% da porção recomendada para a refeição do almoço. Verifica-se 

ainda, em todas as refeições analisadas, a inclusão de carne, em detrimento do 

peixe e dos ovos. Resultado concordante aos apresentados no IAN-AF, observando-

se um maior consumo de carne em relação ao peixe e um contributo reduzido dos 

ovos na alimentação da população portuguesa 26.  

Quanto ao grupo “gorduras e óleos”, o consumo recomendado nesta refeição 

deverá ser de 0,56 porções. Não foi possível quantificar as porções de gordura 

representadas nas refeições analisadas.  

Uma alimentação saudável pressupõe o consumo de alimentos de todos os grupos, 

variando as escolhas alimentares dentro de cada grupo, respeitando a 

proporcionalidade entre os diferentes grupos, consumindo maior quantidade de 

alimentos pertencentes aos grupos de maior dimensão (cereais, hortícolas e fruta) 

e menor quantidade daqueles que se encontram nos grupos de menor dimensão 

(carne, pescado e ovos e gorduras e óleos) 2. 

Após esta análise verifica-se que as refeições analisadas no nosso estudo e, de 

acordo com o definido pela Roda dos Alimentos, são desequilibradas. Para além 

de não serem completas, por não incluírem alimentos de alguns grupos da roda, 

nomeadamente fruta e leguminosas, não respeitam as recomendações de ingestão 
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de maior quantidade dos alimentos pertencentes aos grupos de maior dimensão e 

de menor quantidade dos alimentos pertencentes aos grupos de menor dimensão, 

com particular ênfase para o grupo dos hortícolas.  

4.2. Análise bromatológica das refeições 

A avaliação da composição nutricional das refeições permitiu determinar o teor 

de lípidos, hidratos de carbono, proteína, humidade e cinzas (tabela 5). A 

apresentação das quantidades dos macronutrientes em g tem por objetivo obter 

uma melhor perceção de eventuais desvios comparativamente aos valores de 

referência. 

 

Tabela 5 - Teor médio de macronutrientes por 100 g de alimento 

Amostra 
Lípidos 

(g) 
Hidratos de Carbono 

(incluindo fibra) (g) 
Proteína 

(g) 
Humidade 

(g) 
Cinzas 

(g) 

M1 10,1±0,1 39,5±0,9 8,3±0,3 40,9±2,0 1,5±0,0 

M2 11,9±0,1 33,4±0,6 8,7±0,4 44,3±0,5 1,8±0,1 

M3 11,5±0,2 37,0±0,7 9,2±0,5 40,5±1,0 1,9±0,0 

K1 12,5±0,2 28,7±1,6 11,5±0,8 45,2±0,9 2,2±0,1 

K2 14,1±0,1 30,6±0,6 9,7±0,6 43,7±0,3 1,9±0,0 

K3 10,0±0,1 38,1±2,3 8,5±1,3 41,7±1,2 1,8±0,1 

T1 6,3±0,1 39,1±1,6 12,1±0,5 40,0±0,9 2,5±0,1 

T2 4,8±0,2 39,5±0,6 11,2±0,2 42,6±0,5 2,0±0,1 

T3 8,1±0,0 27,8±0,3 6,2±0,4 56,1±0,1 1,9±0,0 

 

 

Em relação ao teor de lípidos verificou-se que os valores obtidos variam entre 4,8g 

±0,2 a 14,1 g ±0,1 por 100 g.  

Relativamente aos hidratos de carbono, os teores variam entre 27,8 g ±0,3 a 39,5g 

±0,9 por 100 g. As amostras T2 (4,8 g ±0,2) e T1 (6,3 g ±0,1) são as que apresentam 

menor teor de lípidos. Por outro lado, as amostras M1 (39,5 g ±0,9), T2 (39,5 g 

±0,6) e T1 (39,1 g ±1,6) são as que contêm maior teor de hidratos de carbono.  
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Os teores de proteína variam entre 6,2 g ±0,4 (T3) a 12,1 g ±0,5 (T1). Foi possível 

verificar, no mesmo estabelecimento – estabelecimento T, menus infantis com 

uma diferença de aproximadamente 50% na quantidade de proteína por 100 g 

entre as várias opções (Tabela 5). 

 Comparação com os valores reportados 

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 1169/2011 e o Decreto-Lei 26/2016, que 

estabelecem as regras relativamente à rotulagem dos géneros alimentícios, no que 

diz respeito às tolerâncias aplicáveis aos valores de nutrientes presentes nas 

declarações nutricionais 102, verificou-se a conformidade dos valores obtidos – 

tabelas 6 e 7.  

 

Tabela 6 - Tolerâncias para macronutrientes, incluindo a incerteza de medição 102 

Macronutrientes Tolerâncias 

Lípidos 
< 10 g/100 g ±1,5 g 

> 40 g/100 g ±8 g 

Hidratos de Carbono 

< 10 g/100 g ±2 g 

> 40 g/100 g ±8 g 

Proteína 

< 10 g/100 g ±2 g 

> 40 g/100 g ±8 g 

Os valores de tolerância apresentados incluem a incerteza de medição. 

 

Tabela 7 – Comparação dos valores médios de macronutrientes obtidos com os valores 

reportados pelos estabelecimentos (por 100 g) 

Amostra 
Lípidos (g) 

Hidratos de Carbono 
(incluindo fibra) (g) 

Proteína (g) 

a b 
Diferença 
observada 

a b 
Diferença 
observada 

a b 
Diferença 
observada 

M1 22,2 10,1 -12,1 64,6 39,5 -25,1 16,0 8,3 -7,7 

M2 26,3 11,9 -14,4 52,9 33,4 -19,5 19,0 8,7 -10,3 
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M3 24,6 11,5 -13,1 61,3 37,0 -24,3 17,1 9,2 -7,9 

K1 8,8 12,5 +3,7 11,0 28,7 +17,7 23,3 11,5 -11,8 

K2 8,3 14,1 +5,8 9,0 30,6 +21,6 20,7 9,7 -11,0 

K3 9,3 10,0 +0,7 25,1 38,1 +13,0 11,3 8,5 -2,8 

T1 9,4 6,3 -3,1 36,0 39,1 +3,1 9,5 12,1 +2,6 

T2 8,3 4,8 -3,5 36,0 39,5 +3,5 9,6 11,2 +1,6 

T3 17,8 8,1 -9,7 41,0 27,8 -13,2 14,9 6,2 -8,7 
a – valor reportado pelo estabelecimento (para o cálculo foram utilizados os valores por 100 g que os estabelecimentos 

reportaram); b – valor obtido 
 

Diferença aceitável 
 

Diferença não aceitável 

 

 

Observou-se que a maioria dos valores obtidos neste trabalho no estabelecimento 

M não são coincidentes com os valores reportados pelo estabelecimento, 

verificando-se em todas as amostras analisadas diferenças significativas para o 

teor de lípidos (< 10 g/100 g ±1,5 g) e hidratos de carbono (< 10 g/100 g ±2 g). 

Para o teor de proteína observou-se divergência na refeição M2, com uma 

diferença de -10,3 g, face ao valor reportado. Como as nossas amostras 

apresentaram pesos ligeiramente inferiores aos divulgados pelo estabelecimento, 

as divergências encontradas podem estar relacionadas com o peso da porção. 

Relativamente ao estabelecimento K todas as refeições estavam em conformidade 

relativamente ao teor de lípidos e hidratos de carbono. Verificou-se divergência 

nos menus K1 (-11,8 g) e K2 (-11,0 g), para o teor de proteína.  

Nas refeições analisadas do estabelecimento T obteve-se 100% de conformidade 

para o teor de lípidos e proteína. Quanto ao teor de hidratos de carbono, na 

refeição T3, verificou-se uma diferença de -13,2 g face ao valor reportado. 

Os estabelecimentos de restauração deverão zelar pela constante validação dos 

valores apresentados na declaração nutricional das refeições. Essa informação é 

importante tanto para os consumidores terem acesso a informação correta, como 
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também para as intervenções das instituições de saúde pública na elaboração de 

políticas alimentares. 

 Comparação com as recomendações 

Posteriormente calcularam-se os valores médios de macronutrientes por porção 

servida de cada uma das refeições (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Teor médio de macronutrientes por porção servida (em g e em %) 

Amostra 
Lípidos 

Hidratos de 
Carbono 

(incluindo fibra) 
Proteína  Humidade  Cinzas  

g %1 g %1 g %1 g %1 g %1 

M1 17,3±0,2 10,1 67,9±1,5 39,7 14,2±0,6 8,3 69,0±3,5  40,4 2,6±0,1 1,5 

M2 16,8±0,2 11,9 47,0±0,8 33,3 12,3±0,5 8,7 62,4±0,7 44,3 2,5±0,1 1,8 

M3 23,4±0,4 11,5 75,5±1,4 37 18,7±1,1 9,2 82,7±2,1 40,5 3,9±0,0 1,9 

K1 15,6±0,2 12,5 35,8±1,9 28,7 14,3±1,0 11,4 56,5±1,2 45,2 2,7±0,1 2,2 

K2 20,3±0,2 14,1 44,0±0,9 30,6 14,0±0,8 9,7 63,0±0,4 43,8 2,7±0,0 1,9 

K3 17,5±0,3 10 66,6±4,1 38 14,9±2,2 8,5 73,0±2,0 41,7 3,1±0,1 1,8 

T1 13,1±0,3 6,3 81,0±3,3 39,1 25,0±1,1 12,1 82,9±1,9 40 5,2±0,1 2,5 

T2 7,0±0,3 4,7 58,5±0,9 39,5 16,5±0,3 11,1 63,1±0,8 42,6 3,0±0,1 2 

T3 17,0±0,1 8,1 58,6±0,6 27,8 13,1±0,8 6,2 118,3±0,2 56,1 3,9±0,1 1,8 
1Valor aproximado. 

 

 

Pela análise da tabela 8, foi possível observar que os valores obtidos para o teor 

de lípidos variam entre 7,0 g ±0,3 (4,7%) a 23,4 g ±0,4 (11,5%). As amostras do 

estabelecimento T foram as que apresentaram um menor teor de lípidos por 

porção, tal como observado nos resultados por 100 g. Por outro lado, as amostras 

do estabelecimento M foram as que apresentaram uma maior quantidade de 

lípidos por porção.  

O valor mínimo observado de hidratos de carbono foi 35,8 g ±1,9 (28,7%) e o valor 

máximo foi 81,0 g ±3,3 (39,1%).  
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O teor de proteína variou entre 12,3 g ±0,5 (8,7%) a 25,0 g ±1,1 (12,1%), 

verificando-se uma diferença significativa entre as refeições com menor e maior 

teor de proteína.  

De acordo com os dados do IAN-AF, as crianças portuguesas com idade inferior a 

10 anos ingerem em média 57 g de lípidos, 205 g de hidratos de carbono e 68 g de 

proteína diariamente 26, o que corresponde a 17,1 g, 61,5 g e 20,4 g, 

respetivamente, para a refeição do almoço (30%). As refeições por nós analisadas 

possuem em média um teor de lípidos (16,4 g) e hidratos de carbono (59,4 g) 

similares e um teor médio de proteína (15,9 g) inferior aos resultados observados 

no IAN-AF. Sendo que a refeição T1 possui um teor de proteína superior (25,0 g). 

De acordo com os limites de referência inferiores e superiores preconizados pela 

EFSA 96, verificou-se a conformidade dos valores obtidos (Tabela 9).  

 

Tabela 9 - Comparação dos resultados obtidos com as recomendações da EFSA 96 

Amostra 
Lípidos  Li – 11,3 

Ls – 19,8 

Hidratos de 
Carbono 

(incluindo 
fibra)  

Li – 57,4 
Ls – 76,5 

Proteína  
 

Li – 12,8 
Ls – 19,5 

g g g  

M1 17,3 67,9  14,2  

M2 16,8  47,0  12,3  

M3 23,4  75,5  18,7  

K1 15,6  35,8  14,3  

K2 20,3  44,0  14,0  

K3 17,5  66,6  14,9  

T1 13,1  81,0  25,0  

T2 7,0  58,5  16,5  

T3 17,0  58,6  13,1  
Li – Limite inferior; Ls – Limite superior. 

 Abaixo do limite  Dentro do limite  Acima do limite 
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De acordo com a EFSA, o total de gordura ingerida deve corresponder entre 20 a 

35% do total da ingestão energética diária, sendo muito importante a sua 

distribuição qualitativa 96. Com exceção dos ácidos gordos saturados, para os quais 

refere que o seu valor deve ser o mais baixo possível, a EFSA não propõe valores 

de referência para os restantes tipos de ácidos gordos 96. De acordo com a FAO, 

menos de 10% devem ser atribuídos aos ácidos gordos saturados, 15 a 20% para a 

os ácidos gordos monoinsaturados e 6 a 11% para os ácidos gordos polinsaturados 

103. O azeite, utilizado em cru ou como gordura culinária, é constituído por cerca 

de 78% de ácidos gordos monoinsaturados, e por muitos outros constituintes com 

capacidade antioxidante 101, devendo ser privilegiado em relação às outras 

gorduras. Apesar de, não ter sido possível calcular o tipo de ácidos gordos 

presentes nas refeições analisadas sabe-se, através de análise qualitativa, que os 

alimentos analisados possuem um teor elevado de gordura trans 101,104. As fontes 

de gordura trans são essencialmente os alimentos processados e pré-preparados, 

que resulta da hidrogenação dos óleos vegetais 104. 

Do total das 9 refeições analisadas, aproximadamente 67% cumprem as 

recomendações (11,3 g a 19,8 g) para o teor de lípidos, 11% encontram-se abaixo 

do limite inferior (< 11,3 g) e 22% possuem um teor superior a 19,8 g, considerando 

as recomendações da EFSA.  

Relativamente ao teor de hidratos de carbono em média 56% das refeições 

encontram-se dentro do intervalo de referência (57,4 g a 76,5 g), por outro lado 

observou-se um desvio de 11% face ao limite inferior (< 57,4 g) e 33% face ao limite 

superior (> 76,5 g) (Tabela 9). 
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Para o teor de proteína, cerca de 78% das refeições cumpriram os valores de 

referência (12,8 g a 19,1 g), observou-se um desvio face ao limite inferior (< 12,8 

g) de 11% e um desvio face ao limite superior (> 19,1 g) de 11% (Tabela 9).  

Verificou-se que as amostras que possuíram porções maiores, também possuíram 

desvios maiores face às recomendações, nomeadamente para o teor de hidratos 

de carbono e - amostra T1 e para o teor de lípidos – amostra M3. Similarmente, 

um estudo realizado em 2013 que avaliou os menus infantis disponíveis nas 

mesmas cadeias de fast-food na Austrália, Canada, Nova Zelândia, Reino Unido e 

Estados Unidos, comprovou que os restaurantes que limitam as opções disponíveis 

nos menus infantis aos itens com uma porção menor e com menor valor energético, 

poderão reduzir o consumo das crianças em bilhões de calorias por ano 64. 

Um estudo realizado nos EUA, em 2008, demonstrou que 51% das combinações de 

refeições analisadas que apresentaram piores resultados relativamente aos 

parâmetros investigados, incluíam batata frita na refeição 100. A batata frita como 

item da refeição verificou-se em 78% dos menus por nós analisados, sendo que em 

dois deles traduziram-se em desvios face ao limite superior para o teor de lípidos. 

Lucio et al (2020) avaliaram a qualidade nutricional de refeições infantis em 

restaurantes de fast-food no México, verificando que todas as refeições 

apresentaram um teor de macronutrientes acima do recomendado, ultrapassando 

o valor médio diário recomendado para crianças 105, resultados superiores aos 

observados no nosso estudo. 

Importa ainda salientar o facto de os menus incluírem habitualmente sobremesa 

doce e bebidas açucaradas (refrigerantes ou néctares), que impactam na ingestão 

energética, de açúcar e de gordura. No entanto estes itens apenas foram 

considerados na análise qualitativa deste estudo.  
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Embora ainda não exista evidência científica conclusiva, parece existir uma forte 

associação entre o consumo de frutose, proveniente de bebidas açucaradas, e o 

risco de esteatose em idade pediátrica 30. Na população portuguesa os 

refrigerantes, a seguir à água, representaram a bebida com o consumo médio mais 

elevado 26. Segundo os dados obtidos no IAN-AF, 22% das crianças  consomiam um 

ou mais refrigerantes ou néctares (≥ 220 g/dia) por dia 26, contribuindo para 

acrescer ao teor de nutrientes anteriormente calculados, nomeadamente valor 

energético, quantidade de açúcares simples (mono ou dissacáridos) e de sódio 101. 

Cabe ainda ressaltar que os molhos, normalmente incluídos nos menus, apesar de 

não terem sido quantificados neste estudo, contribuem para aumentar o valor 

energético, teor de lípidos e sódio das refeições. Segundo Silva et al (2015), o 

consumo regular destes produtos contribui para aumentar a probabilidade de 

desenvolver doenças crónicas 6. 

4.3. Análise de sódio e sal das refeições  

Na tabela 10, é possível observar os valores médios do teor de sódio e de sal por 

100 g das refeições analisadas. 

 

Tabela 10 – Teor médio de sódio e de sal nas refeições por 100 g  

Amostras 
Concentração média de Na 

(mg/100 g) 

Teor médio de sal 

(g/100 g) 

M1 289,5±8,70 0,7±0,031 

M2 352,5±3,95 0,9±0,014 

M3 411,5±0,70 1,0±0,002 

K1 411,5±13,25 1,0±0,047 

K2 429,3±5,10 1,1±0,018 
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K3 294,7±1,00 0,7±0,003 

T1 714,3±10,45 1,8±0,037 

T2 535,8±1,55 1,3±0,006 

T3 306,1±0,00 0,7±0,022 

 

 

As refeições analisadas do restaurante M apresentam o valor mínimo de sal de 0,7 

g (±0,031) e máximo de 1,0 g (±0,002) por 100 g (Tabela 10).  

Quanto ao restaurante K, o menu que apresenta um valor de sal menor por 100 g 

é o menu K3 com 0,7 g (±0,003), enquanto que o menu 1 possui em média 1,0 g 

(±0,047) (Tabela 10). Resultados inferiores aos apresentados por Blonval (2014) – 

1,57 g por 100 g 106.  

No restaurante T o teor de sal médio dos três menus é superior, quando comparado 

com os anteriores, apresentando como valor mínimo 0,7 g (±0,022) e, no menu 

T3, um valor máximo de 1,8 g (±0,037) de sal por 100 g (Tabela 10). Por outro 

lado, para este tipo de produtos, no estudo de Blonval et al (2014), foram 

verificados valores de sal de 1,52 g e 1,33 g por 100 g 106.  

Um estudo realizado nos EUA, em 2015, avaliou o teor de sódio de várias refeições 

para crianças, 72% das refeições analisadas continham mais de 210 mg por 100 g 

107, valor inferior aos obtidos neste estudo. 

Em Portugal, Viegas et al. (2013), avaliaram 100 produtos de estabelecimentos de 

restauração padronizada (hamburgueria e pizaria), no qual verificaram que o valor 

médio de sal das amostras de pizas foi de 1,53 g de sal por 100 g, 108, valor 

ligeiramente superior à média encontrada no nosso estudo (1,2 g por 100 g). 
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 Comparação com os valores reportados 

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 1169/2011 e o Decreto-Lei 26/2016, que 

estabelecem as regras relativamente à rotulagem dos géneros alimentícios, no que 

diz respeito às tolerâncias aplicáveis ao valor de sal declarado nas declarações 

nutricionais 102, verificou-se a conformidade dos valores obtidos (tabelas 11 e 12).  

 

Tabela 11 - Tolerâncias para macronutrientes, incluindo a incerteza de medição 102 

 Tolerâncias 

Sal 

< 1,25 g/100 g ±0,375 g 

≥ 1,25 g/100 g ±20% 

Os valores de tolerância apresentados incluem a incerteza de medição. 

 

Tabela 12 - Comparação dos valores médios de sal obtidos com os valores reportados pelos 

estabelecimentos (por 100 g) 

Amostras 
Teor médio de sal 

reportado (g/100 g) 

Teor médio de sal 

obtido (g/100 g) 

Diferença 

observada (g) 

M1 1,7 0,7±0,031 -1,0 

M2 1,6 0,9±0,014 -0,7 

M3 1,9 1,0±0,002 -0,9 

K1 2,1 1,0±0,047 -1,1 

K2 0,7 1,1±0,018 +0,4 

K3 1,2 0,7±0,003 -0,5 

T1 1,7 1,8±0,037 +0,1 

T2 1,2 1,3±0,006 +0,1 

T3 2,4 0,7±0,022 -1,7 

 

 

 

 
Diferença aceitável 

 
Diferença não aceitável 
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Verificou-se que 88,9% das amostras analisadas estavam dentro dos limites de 

tolerância para o teor de sal. O único desvio observado ocorreu na refeição T3, 

com uma diferença de -1,7 g, ultrapassando a tolerância legalmente permitida 

(<1,25 g/100 g ±0,375 g).  

 Comparação com as recomendações 

Através dos limites de referência preconizados pela EFSA 96, verificou-se a 

conformidade dos valores obtidos (tabela 13). 

 

Tabela 13 - Teor médio de sódio e de sal nas refeições por porção servida 96 

Amostras 
Concentração média de Na 

(mg/porção) 

Teor médio de sal 

(g/porção) 

M1 497,9±14,96 1,2±0,037 

M2 496,9±5,60 1,2±0,014 

M3 839,5±1,43 2,1±0,004 

K1 514,3±16,56 1,3±0,042 

K2 618,2±7,34 1,5±0,018 

K3 515,7±1,75 1,4±0,000 

T1 1478,5±21,63 3,7±0,054 

T2 792,9±2,29 2,0±0,006 

T3 645,9±0,00 1,6±0,033 

 

 

Relativamente aos valores por porção servida, observa-se que o valor médio de sal 

por porção em todas as refeições analisadas varia entre 1,2 g (±0,037) a 3,7 g 
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(±0,054), o que representa, respetivamente, 28-36% e 87-114% do valor diário 

recomendado para a faixa etária em estudo (3,25 gii a 4,25 giii) 96. 

Considerando que, uma refeição de almoço ou jantar não deverá ultrapassar 1,28 

g de sal, (30% do total diário) verifica-se que 78% das refeições analisadas 

ultrapassam essa recomendação. Este facto representa um risco acrescido para a 

saúde das crianças, uma vez que estas refeições estarão a contribuir de forma 

significativa para ultrapassar o limite superior tolerável de ingestão diária (4,75giv 

a 5,5 gv) 47.  

É possível verificar que apenas as refeições M1 (1,2 g±0,037), M2 (1,2 g±0,014), 

cumprem a recomendação máxima para a faixa etária em estudo.  

A quantidade de sal na amostra T1 (3,7 g±0,054), excede em quase três vezes o 

valor recomendado para a refeição do almoço, correspondendo a 87% do teor 

máximo recomendado por dia (Tabela 13).  

Os menus do estabelecimento T foram os que apresentaram maior teor de sal, o 

que pode ser explicado pelos ingredientes que os constituem, nomeadamente a 

massa, que geralmente leva sal na sua preparação e ainda o facto de possuírem 

uma quantidade elevada de queijo, que constitui uma fonte de sal adicional 99. 

Num estudo realizado pelo grupo Consensus Action on Salt & Health (CASH) 109, os 

autores verificaram que as pizas são produtos que possuem um elevado teor de 

gordura, particularmente gordura saturada e de sal.  

De acordo com os dados reportados no âmbito do IAN-AF 2015-2016, o consumo de 

sódio nas crianças portuguesas com idades inferiores a 10 anos foi em média 2151 

 

ii - Crianças dos 4 aos 6 anos. 
iii - Crianças dos 7 aos 10 anos. 
iv - Crianças dos 4 aos 8 anos. 
v - Crianças dos 9 aos 13 anos. 
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mg/dia 26, correspondendo a aproximadamente 645,3 mg para a refeição do 

almoço (30%), neste estudo 56% das refeições analisadas apresentaram valores 

inferiores aos reportados e 44% apresentaram valores superiores.  

No Reino Unido, em 2012, foram avaliadas 150 refeições habitualmente 

consumidas e dirigidas a crianças, verificou-se que a maioria fornecia um teor de 

sal superior a 4 g 109. Este valor foi superior aos obtidos no nosso estudo e 

representa, aproximadamente, o valor máximo recomendado para a ingestão de 

um dia inteiro 96.  

Wellard-Cole et al (2018), observaram a composição nutricional de 289 refeições 

destinadas a crianças em estabelecimentos de restauração da Austrália, 

verificando que o valor médio de sódio por porção foi de 731 mg, valor semelhante 

aos valores obtidos neste estudo.  

Em Portugal, Viegas et al. (2013), verificaram que o valor médio de sal dos 

produtos analisados variou entre 0,8 g a 2,3 g por porção nos produtos adquiridos 

na hamburgueria 108, resultados similares aos encontrados no nosso estudo (1,2 g 

a 2,1 g).  

O aumento da preferência por alimentos com mais sal pode estar associado ao 

consumo regular de produtos de fast-food, nomeadamente hambúrguer e piza, 

pela população mais jovem 45. Blonval (2014), encontrou correlação com 

significado estatístico entre o teor de sal e o valor energético em produtos de 

fast-food, ou seja, alimentos com maior teor de sal possuem maior valor 

energético 106. 

Uma meta-análise, realizada no Reino Unido, em 2006, demonstrou que uma 

redução de 42% no consumo de sal em crianças causou uma diminuição da tensão 

arterial em 1,17/1,29 mmHg 46. A diminuição da tensão arterial durante a idade 
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pediátrica pode prevenir o desenvolvimento de doenças cardiovasculares no 

futuro 15. 

4.4. Discussão global e limitações 

Nos estabelecimentos analisados devem ser estabelecidas estratégias eficazes, 

com metas graduais, alcançáveis e mensuráveis, que permitam melhorar a 

qualidade nutricional das refeições destinadas a crianças. Nomeadamente, com a 

eliminação de bebidas açucaradas dos menus, tais como os néctares e 

refrigerantes, colocando a água como opção por defeito. Fomentar a oferta de 

fruta como sobremesa e a inclusão de uma maior quantidade e diversidade de 

hortícolas e/ou sopa, estando o menu sujeito a um acréscimo de preço no caso de 

alguma alteração no sentido negativo. E ainda, disponibilizar os brindes 

exclusivamente quando forem selecionadas as opções mais saudáveis. 

Como principal limitação a este estudo identifica-se a não inclusão das bebidas 

açucaradas, sobremesas doces e molhos, que são disponibilizados nos menus 

infantis, para a quantificação do valor nutricional, que acrescem ao valor 

energético da refeição e ao teor de nutrientes calculados.   
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5. Conclusão 

Os resultados deste estudo evidenciam que as refeições infantis dos 

estabelecimentos de fast-food possuem quantidades diminutas ou inexistentes de 

alimentos dos grupos dos hortícolas, fruta e leguminosas, em paralelo com uma 

quantidade elevada de alimentos dos grupos dos cereais, derivados e tubérculos, 

laticínios, carne, pescado e ovos e do grupo das gorduras e óleos.  

No que diz respeito à composição nutricional, conclui-se que, de forma geral, as 

refeições analisadas cumprem as recomendações da EFSA para o teor de lípidos 

(67%), hidratos de carbono (56%) e proteína (78%).  

Os resultados contraditórios demonstram que os estabelecimentos de fast-food já 

se adaptaram de forma a estarem alinhados com as recomendações nutricionais 

para as crianças, particularmente quanto ao teor de lípidos, hidratos de carbono 

e proteína, mas descuram a presença de alimentos importantes como os 

hortofrutícolas e as leguminosas, levando os consumidores, em particular os pais, 

a acreditar que as refeições oferecidas são equilibradas quando não são. Assim, 

constata-se a necessidade de existir uma declaração nutricional simplificada e 

explícita nos pontos de venda, de forma a permitir que os consumidores tomem 

decisões mais informadas. 

Quanto ao teor de sódio verifica-se que as refeições fornecem entre 1,2 g a 3,7 g, 

o que representa entre 28% a 114% do valor diário recomendado para a faixa 

etária, constituindo um risco para o consumo de sal em excesso nas crianças. 

Face aos resultados obtidos, conclui-se que o fast-food representa uma opção 

conveniente, no entanto a oferta existente atualmente não representa uma opção 

saudável. 
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Anexo A - Codificação das amostras para análise bromatológica 

 

M1 M2 M3 

M11 M12 M21 M22 M31 M32 

M11a M11b M12a M12b M21a M21b M22a M22b M31a M31b M32a M32b 

 

 

K1 K2 K3 

K11 K12 K21 K22 K31 K32 

K11a K11b K12a K12b K21a K21b K22a K22b K31a K31b K32a K32b 

 

 

T1 T2 T3 

T11 T12 T21 T22 T31 T32 

T11a T11b T12a T12b T21a T21b T22a T22b T31a T31b T32a T32b 
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Anexo B - Teor de macronutrientes por 100g de alimento 

 

Amostra Humidade (g) Proteína (g) Lípidos (g) Cinzas (g) 
Hidratos de Carbono  

(incluindo fibra) (g) 

M11a 41,9 8,0 10,1 1,6 38,4 

M11b 36,7 8,7 10,2 1,5 40,8 

M12a 41,5 7,9 10,0 1,5 39,0 

M12b 40,3 8,5 9,9 1,5 39,7 

Média 40,9 8,3 10,1 1,5 39,5 

DP ±2,0 ±0,3 ±0,1 ±0,0 ±0,9 

Máximo 41,9 8,7 10,2 1,6 40,8 

Mínimo 36,7 7,9 9,9 1,5 38,4 

M21a 44,3 8,6 11,9 1,8 33,4 

M21b 43,5 8,7 11,9 1,8 34,1 

M22a 44,5 8,3 12,1 1,7 33,4 

M22b 44,8 9,3 11,7 1,7 32,5 

Média 44,3 8,7 11,9 1,8 33,4 

DP ±0,5 ±0,4 ±0,1 ±0,1 ±0,6 

Máximo 44,8 9,3 12,1 1,8 34,1 

Mínimo 43,5 8,3 11,7 1,7 32,5 

M31a 41,0 8,7 11,8 1,9 36,6 

M31b 42,0 8,6 11,5 1,9 36,1 

M32a 39,7 9,4 11,3 1,9 37,8 

M32b 39,4 9,9 11,3 1,9 37,5 

Média 40,5 9,2 11,5 1,9 37,0 

DP ±1,0 ±0,5 ±0,2 ±0,0 ±0,7 

Máximo 42,0 9,9 11,8 1,9 37,8 

Mínimo 39,4 8,6 11,3 1,9 36,1 

K11a 46,0 11,4 12,7 2,1 27,8 

K11b 46,3 11,7 12,6 2,1 27,3 

K12a 44,5 12,5 12,5 2,2 28,3 

K12b 44,1 10,3 12,2 2,2 31,3 

Média 45,2 11,5 12,5 2,2 28,7 

DP ±0,9 ±0,8 ±0,2 ±0,1 ±1,6 

Máximo 46,3 12,5 12,7 2,2 31,3 

Mínimo 44,1 10,3 12,2 2,1 27,3 

K21a 43,6 9,0 13,9 1,9 31,5 

K21b 43,5 10,6 14,1 1,9 30,0 

K22a 44,2 9,7 14,2 1,9 30,1 

K22b 43,6 9,6 14,2 1,9 30,6 

Média 43,7 9,7 14,1 1,9 30,6 

DP ±0,3 ±0,6 ±0,1 ±0,0 ±0,6 
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Máximo 44,2 10,6 14,2 1,9 31,5 

Mínimo 43,5 9,0 13,9 1,9 30,0 

K31a 40,6 7,0 9,9 1,8 40,8 

K31b 40,5 7,6 10,2 1,8 39,9 

K32a 43,1 10,0 9,8 1,7 35,4 

K32b 42,6 9,5 10,0 1,7 36,2 

Média 41,7 8,5 10,0 1,8 38,1 

DP ±1,2 ±1,3 ±0,1 ±0,1 ±2,3 

Máximo 43,1 10,0 10,2 1,8 40,8 

Mínimo 40,5 7,0 9,8 1,7 35,4 

T11a 39,1 11,5 6,1 2,5 40,8 

T11b 39,1 11,7 6,3 2,4 40,5 

T12a 40,7 12,2 6,4 2,5 38,3 

T12b 41,2 12,9 6,5 2,6 36,9 

Média 40,0 12,1 6,3 2,5 39,1 

DP ±0,9 ±0,5 ±0,1 ±0,1 ±1,6 

Máximo 41,2 12,9 6,5 2,6 40,8 

Mínimo 39,1 11,5 6,1 2,4 36,9 

T21a 42,3 11,4 4,4 2,0 40,0 

T21b 42,0 11,3 4,7 1,9 40,1 

T22a 43,4 11,1 5,0 2,1 38,5 

T22b 42,8 10,9 4,9 2,0 39,4 

Média 42,6 11,2 4,8 2,0 39,5 

DP ±0,5 ±0,2 ±0,2 ±0,1 ±0,6 

Máximo 43,4 11,4 5,0 2,1 40,1 

Mínimo 42,0 10,9 4,4 1,9 38,5 

T31a 56,0 6,4 8,0 1,8 27,7 

T31b 56,0 6,6 8,1 1,8 27,5 

T32a 56,1 6,3 8,1 1,9 27,6 

T32b 56,2 5,6 8,1 1,9 28,2 

Média 56,1 6,2 8,1 1,9 27,8 

DP ±0,1 ±0,4 ±0,0 ±0,0 ±0,3 

Máximo 56,2 6,6 8,1 1,9 28,2 

Mínimo 56,0 5,6 8,0 1,8 27,5 
DP – Desvio padrão 
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Anexo C - Teor de macronutrientes por porção servida 

 

Amostra 
Peso 
(g) 

Humidade 
(g) 

Proteína 
(g) 

Lípidos 
(g) 

Cinzas 
(g) 

Hidratos de Carbono 
(incluindo fibra) (g) 

M11a 

172,0 

72,1 13,8 17,4 2,8 66,0 

M11b 63,1 15,0 17,5 2,6 70,2 

M12a 71,4 13,6 17,2 2,6 67,1 

M12b 69,3 14,6 17,0 2,6 68,3 

Média 69,0 14,2 17,3 2,6 67,9 

DP ±3,5 ±0,6 ±0,2 ±0,1 ±1,5 

Máximo 72,1 15,0 17,5 2,8 70,2 

Mínimo 63,1 13,6 17,0 2,6 66,0 

M21a 

141,0 

62,5 12,1 16,8 2,5 47,1 

M21b 61,3 12,3 16,8 2,5 48,1 

M22a 62,7 11,7 17,1 2,4 47,1 

M22b 63,2 13,1 16,5 2,4 45,8 

Média 62,4 12,3 16,8 2,5 47,0 

DP ±0,7 ±0,5 ±0,2 ±0,1 ±0,8 

Máximo 63,2 13,1 17,1 2,5 48,1 

Mínimo 61,3 11,7 16,5 2,4 45,8 

M31a 

204,0 

83,6 17,7 24,1 3,9 74,7 

M31b 85,7 17,5 23,5 3,9 73,6 

M32a 81,0 19,2 23,1 3,9 77,1 

M32b 80,4 20,2 23,1 3,9 76,5 

Média 82,7 18,7 23,4 3,9 75,5 

DP ±2,1 ±1,1 ±0,4 ±0,0 ±1,4 

Máximo 85,7 20,2 24,1 3,9 77,1 

Mínimo 80,4 17,5 23,1 3,9 73,6 

K11a 

125,0 

57,5 14,3 15,9 2,6 34,8 

K11b 57,9 14,6 15,8 2,6 34,1 

K12a 55,6 15,6 15,6 2,8 35,4 

K12b 55,1 12,9 15,3 2,8 39,1 

Média 56,5 14,3 15,6 2,7 35,8 

DP ±1,2 ±1,0 ±0,2 ±0,1 ±1,9 

Máximo 57,9 15,6 15,9 2,8 39,1 

Mínimo 55,1 12,9 15,3 2,6 34,1 

K21a 

144,0 

62,8 13,0 20,0 2,7 45,4 

K21b 62,6 15,3 20,3 2,7 43,2 

K22a 63,6 14,0 20,4 2,7 43,3 

K22b 62,8 13,8 20,4 2,7 44,1 

Média 63,0 14,0 20,3 2,7 44,0 

DP ±0,4 ±0,8 ±0,2 ±0,0 ±0,9 
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Máximo 63,6 15,3 20,4 2,7 45,4 

Mínimo 62,6 13,0 20,0 2,7 43,2 

K31a 

175,0 

71,1 12,3 17,3 3,2 71,4 

K31b 70,9 13,3 17,9 3,2 69,8 

K32a 75,4 17,5 17,2 3,0 62,0 

K32b 74,6 16,6 17,5 3,0 63,4 

Média 73,0 14,9 17,5 3,1 66,6 

DP ±2,0 ±2,2 ±0,3 ±0,1 ±4,1 

Máximo 75,4 17,5 17,9 3,2 71,4 

Mínimo 70,9 12,3 17,2 3,0 62,0 

T11a 

207,0 

80,9 23,8 12,6 5,2 84,5 

T11b 80,9 24,2 13,0 5,0 83,8 

T12a 84,2 25,3 13,2 5,2 79,3 

T12b 85,3 26,7 13,5 5,4 76,4 

Média 82,9 25,0 13,1 5,2 81,0 

DP ±1,9 ±1,1 ±0,3 ±0,1 ±3,3 

Máximo 85,3 26,7 13,5 5,4 84,5 

Mínimo 80,9 23,8 12,6 5,0 76,4 

T21a 

148,0 

62,6 16,9 6,5 3,0 59,2 

T21b 62,2 16,7 7,0 2,8 59,3 

T22a 64,2 16,4 7,4 3,1 57,0 

T22b 63,3 16,1 7,3 3,0 58,3 

Média 63,1 16,5 7,0 3,0 58,5 

DP ±0,8 ±0,3 ±0,3 ±0,1 ±0,9 

Máximo 64,2 16,9 7,4 3,1 59,3 

Mínimo 62,2 16,1 6,5 2,8 57,0 

T31a 

211,0 

118,2 13,5 16,9 3,8 58,4 

T31b 118,2 13,9 17,1 3,8 58,0 

T32a 118,4 13,3 17,1 4,0 58,2 

T32b 118,6 11,8 17,1 4,0 59,5 

Média 118,3 13,1 17,0 3,9 58,6 

DP ±0,2 ±0,8 ±0,1 ±0,1 ±0,6 

Máximo 118,6 13,9 17,1 4,0 59,5 

Mínimo 118,2 11,8 16,9 3,8 58,0 
DP – Desvio padrão 
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Anexo D - Teor de sódio e de sal por 100g de alimento 

 

Amostras 
Concentração média de Na 

(mg/100g) 
Teor de sal 

(g/100g) 
Média 

(g/100g) 
Desvio 
padrão 

M1 
A 298,2 0,7 

0,7 ±0,031 
B 280,8 0,7 

M2 
A 348,5 0,9 

0,9 ±0,014 
B 356,4 0,9 

M3 
A 412,2 1,0 

1,0 ±0,002 
B 410,8 1,0 

K1 
A 398,2 1,0 

1,0 ±0,047 
B 424,7 1,1 

K2 
A 434,4 1,1 

1,1 ±0,018 
B 424,2 1,1 

K3 
A 293,7 0,7 

0,7 ±0,003 
B 295,7 0,7 

T1 
A 703,8 1,8 

1,8 ±0,037 
B 724,7 1,8 

T2 
A 537,3 1,3 

1,3 ±0,006 
B 534,2 1,3 

T3 
A 306,1 0,8 

0,7 ±0,022 
B 306,1 0,7 
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Anexo E - Teor de sódio e de sal por porção servida 

 

Amostras 

Peso 
médio da 
porção 

(g) 

Concentração 
média de Na 
(mg/porção) 

Teor de sal 
(g/porção) 

Média 
(g/porção) 

Desvio 
padrão 

M1 
A 

172,0 
512,9 1,3 

1,2 ±0,037 
B 483,0 1,2 

M2 
A 

141,0 
491,3 1,2 

1,2 ±0,014 
B 502,5 1,3 

M3 
A 

204,0 
841,0 2,1 

2,1 ±0,004 
B 838,1 2,1 

K1 
A 

125,0 
497,8 1,2 

1,3 ±0,042 
B 530,9 1,3 

K2 
A 

144,0 
625,5 1,6 

1,5 ±0,018 
B 610,9 1,5 

K3 
A 

103,0 
795,2 1,4 

1,4 ±0,000 
B 790,6 1,4 

T1 
A 

207,0 
1456,9 3,6 

3,7 ±0,054 
B 1500,1 3,8 

T2 
A 

148,0 
795,2 2,0 

2,0 ±0,006 
B 790,6 2,0 

T3 
A 

211,0 
645,9 1,6 

1,6 ±0,033 
B 645,9 1,5 
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