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Resumo  

O tratamento do excesso de peso e das doenças crónicas não transmissíveis exige 

intervenção nos hábitos alimentares e exercício físico. Foi objetivo estudar a 

intervenção nutricional/alimentar e prescrição de exercício físico, em ambiente 

de consulta de nutrição(CN), na evolução antropométrica, cumprimento do plano 

alimentar(PA), motivação e adesão ao tratamento, em indivíduos com excesso 

de peso. Todos tiveram duas avaliações(0 e 1ºmês). Recolheram-se dados 

antropométricos, exercício físico e ingestão alimentar. Avaliou-se auto perceção 

do cumprimento do PA, motivação e hábitos de pesagem de alimentos. Todos 

tiveram um PA individualizado, mas no grupo de intervenção(GI) prescreveu-se 

exercício físico de realização domiciliar. Incluíram-se 23 adultos de ambos os 

sexos(média de 48anos). Verificou-se redução de peso(-0,6kg), IMC(-0,2kg/m2) e 

massa gorda(-1,1kg/-0,8%) e aumento de massa magra(0,2kg/0,5%) apenas no GI 

e redução dos perímetros da cintura e da anca em ambos(mais acentuada no GI). 

Comparativamente ao PA, todos reportaram maior contributo da proteína para o 

valor energético total, mais acentuado no grupo controlo(GC)(5,1%), o GI 

reportou maior contributo dos lípidos(1,0%) e todos referiram menor ingestão de 

energia, vegetais, fruta, doses de “pão/equivalentes(eq)” e gordura e maior de 

“carne/eq”. O GC reportou menor ingestão de vegetais e gordura, enquanto o GI 

referiu menor ingestão de doses de “pão/eq”. O GC considera-se mais 

cumpridor(p=0,393) e apesar do GI estar mais motivado, ambos referem 

motivação elevada para continuar o tratamento. Combinar um PA 

individualizado com exercício físico, em CN, parece ajudar no controlo do peso, 

mas, face ao reportado necessita-se investir na melhoria da compreensão dos 

doentes das estratégias delineadas. Palavras-chave: cumprimento; exercício 

físico; motivação; obesidade; plano alimentar 
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Abstract 

The treatment of overweight and noncommunicable chronic diseases requires 

intervention in eating habits and physical exercise. The objective was to study 

the nutritional/food intervention and prescription of physical exercise, in a 

nutrition consultation(NC) environment, on anthropometric evolution, 

compliance with the food plan(FP), motivation and adherence to treatment, in 

overweight individuals. All had two assessments(0 and 1st month). 

Anthropometric data, physical exercise and food intake were collected. Self-

perception of FP compliance, motivation, and food weighing habits were 

assessed. All had an individualized FP, but the intervention group(IG) was 

prescribed home exercise. Twenty-three adults of both sexes(mean age 48years) 

were included. There was a reduction in weight(-0.6kg), BMI(-0.2kg/m2) and fat 

mass(-1.1kg/-0.8%) and lean mass increase(0.2kg/0.5%) only in IG and reduction 

of waist and hip circumferences in both(more accentuated in IG). Compared to 

the FP, all reported a higher contribution of protein to the total energy value, 

more accentuated in the control group(CG)(5.1%), the IG reported a higher 

contribution of lipids(1.0%) and all reported lower intake of energy, vegetables, 

fruit, doses of "bread/equivalents(eq)" and fat and higher intake of "meat/eq". 

The CG reported lower intake of vegetables and fat, while the IG reported lower 

intake of "bread/eq". The CG considers themselves more compliant(p=0.393) and 

although the IG is more motivated, both report high motivation to continue 

treatment. Combining an individualized FP with physical exercise, in NC, seems 

to help in weight control, but given what was reported, it is necessary to invest 

in improving patients' understanding of the strategies outlined. Keywords: 

compliance; physical exercise; motivation; obesity; food plan 
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Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos  

CHUSJ – Centro Hospitalar Universitário de São João 

cm – centímetros 

DCNT – Doenças crónicas não transmissíveis 

DM – diabetes mellitus 

dp – desvio padrão 

eq – equivalentes 

HC – hidratos de carbono 

HTA – hipertensão arterial 

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

IMC- Índice de Massa Corporal 

kg – quilogramas 

min - minutos 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PA – Plano alimentar 

Pa – Perímetro da anca 

Pc – Perímetro da cintura 

VET – Valor energético total  
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Introdução 

As doenças crónicas não transmissíveis (DCNT) constituem 7 das 10 principais 

causas de morte no mundo, representando 74% da mortalidade a nível mundial 

em 2019, segundo o relatório World Health Statistics da Organização Mundial da 

Saúde (OMS)(1). Os principais tipos de DCNT são as doenças cardiovasculares, o 

cancro, as doenças respiratórias crónicas e a diabetes mellitus (DM) e os 

principais fatores de risco para o seu desenvolvimento apresentam caráter 

comportamental modificável e incluem excesso de peso/obesidade, hábitos 

alimentares inadequados, tabagismo, alcoolismo e inatividade física(2, 3). 

De acordo com as estimativas obtidas para Portugal, no âmbito do estudo Global 

Burden of Diseases (2019), os fatores de risco que mais contribuem para o total 

de anos de vida saudável perdidos pela população portuguesa são: hipertensão 

arterial (HTA) (14,6%), fumo de tabaco (13,8%), glicose plasmática em jejum 

aumentada (13%), hábitos alimentares inadequados (11%), índice de massa 

corporal elevado (IMC) (8,9%), consumo excessivo de álcool (8,8%), colesterol 

total elevado (5,5%) e nível de atividade física baixo (2,3%)(4, 5).  

Ao nível global, nas últimas décadas, a proporção de adultos com obesidade tem 

vindo a aumentar e a obesidade continua a representar um dos maiores desafios 

de saúde pública do século XXI(6, 7). Em 2022, na população adulta da região 

europeia da OMS, 59% tinha excesso de peso e 23,3% obesidade(8). Em Portugal, 

em 2019, mais de metade da população portuguesa com 18 ou mais anos tinha 

excesso de peso, 36,6% pré-obesidade e 16,9% obesidade(9). Os hábitos 

alimentares cada vez menos adequados parecem conduzir a um aumento da 

prevalência de excesso de peso e obesidade e, por consequência, ao aumento da 

prevalência das DCNT, com prejuízos na qualidade de vida, associadas à 
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morbilidade e mortalidade. Indivíduos com pré-obesidade e obesidade 

apresentam risco nutricional e, nesse sentido, o recurso à terapêutica 

nutricional/alimentar é indispensável e fundamental, visto que pode promover 

perdas de peso adequadas, reduzir a inflamação e complicações relacionadas e 

proporcionar melhoria do estado nutricional e da evolução clínica(10-14). 

Além da alimentação menos equilibrada, o sedentarismo assume-se como outro 

fator de risco importante das DCNT(2). Segundo dados do Inquérito Alimentar 

Nacional e da Atividade Física 2015-2016 (IAN-AF 2015-2016), 43% dos 

portugueses com mais de 14 anos foram considerados no nível de atividade física 

“sedentário” e apenas 27% no nível “ativo”, onde se inserem indivíduos que 

cumprem as recomendações para a atividade física da OMS(15). A evidência 

sugere que a prática regular de atividade física está associada a vários benefícios 

físicos, psicológicos e sociais que sustentam a importância da inclusão da mesma 

como estratégia na prevenção e tratamento de excesso de peso e obesidade(16-

19). A visão do Exercise is Medicine, iniciativa global de saúde gerenciada pelo 

American College of Sports Medicine (ACSM), incentiva os médicos e outros 

profissionais de saúde, como os nutricionistas, a incluir a atividade física ao 

elaborar planos de tratamento e encaminhar os doentes para programas de 

exercícios prescritos por profissionais qualificados e baseados em evidências 

científicas(20, 21).  

Neste contexto, o presente trabalho teve como principal objetivo avaliar o 

efeito da intervenção nutricional/alimentar, acompanhada de exercício físico, 

em ambiente de consulta externa de nutrição hospitalar, na evolução 

antropométrica, motivação e adesão ao tratamento, num grupo de indivíduos 

com excesso de peso. 
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Objetivos 

▪ Comparar os resultados de indivíduos que tinham prescrição de exercício 

físico com indivíduos que não tinham prescrição específica de exercício 

físico sob o ponto de vista de: 

o Variáveis antropométricas e de avaliação da composição corporal; 

o Ingestão nutricional e alimentar comparativamente ao plano 

alimentar prescrito; 

o Auto perceção do cumprimento do plano alimentar; 

o Motivação para o cumprimento do tratamento instituído; 

o Hábitos de pesagem dos alimentos; 

▪ Relacionar a auto perceção do cumprimento do plano alimentar, a 

motivação e os hábitos de pesagem dos alimentos com a ingestão 

nutricional e alimentar comparada à efetivamente prescrita; 

Metodologia  

Incluíram-se 23 doentes, com idades compreendidas entre os 18 e 65 anos, de 

ambos os sexos, que apresentassem uma ou mais DCNT – excesso de 

peso/obesidade, DM, dislipidemia e/ou HTA, e que compareceram às consultas 

externas de Nutrição-Endocrinologia e Nutrição-Geral do Centro Hospitalar 

Universitário de São João (CHUSJ), entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023. 

Foram excluídos indivíduos com IMC<25 kg/m2, com dificuldades em quantificar 

a sua ingestão alimentar, com défice cognitivo, com outras patologias como 

doenças hepáticas, doenças renais e/ou doenças infeciosas e sem condições 

físicas que permitissem a realização dos exercícios propostos. Este trabalho teve 

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

forma direta, dados pessoais como sexo, idade, escolaridade e estado civil, 
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avaliados dados antropométricos como peso atual (kg), estatura (m) (através dos 

quais foi calculado o IMC (kg/m2)), perímetro da cintura (Pc) (cm) e perímetro 

da anca (Pa) (cm), composição corporal por bioimpedância (InBody230®), 

nomeadamente quantidade de massa gorda (MG) e massa magra (MM), em kg e 

percentagem, hábitos de exercício físico (tipo, frequência e duração) e dia 

alimentar usual. Na 2ª avaliação acrescentaram-se dados de auto perceção do 

cumprimento do plano alimentar (PA), motivação para o cumprimento do 

tratamento instituído e hábitos de pesagem de alimentos. A avaliação física foi 

realizada pelo Fisiologista do Exercício e incluiu avaliação antropométrica com 

perímetro do braço (cm) e perímetro geminal (cm), medição da força de 

preensão da mão através do dinamómetro Gripwise® e 30-sec Chair Stand Test 

com posterior relato da perceção do esforço através da Escala Modificada de 

Borg. Estes dados não serão aqui apresentados, pois este estudo insere-se num 

trabalho de investigação de maior amplitude, que ainda se encontra a decorrer e 

que acompanhará os doentes em consulta externa hospitalar por um período de 

3 meses, estando previstas 4 avaliações (1ªavaliação (momento 0) e 2.ª, 3.ª e 4.ª 

avaliações realizadas 1, 2 e 3 meses após a 1.ª avaliação, respetivamente). 

Neste trabalho, apenas serão consideradas as 1.ª e 2.ª avaliações e dada ênfase 

aos dados antropométricos, nutricionais e alimentares. 

Assim, neste trabalho, ambos os grupos foram avaliados pelo nutricionista e pelo 

Fisiologista do Exercício e foram sujeitos a intervenção nutricional/alimentar 

com prescrição de um plano alimentar estruturado e individualizado assumindo 

30kcal/kg peso/dia, com distribuição do valor energético total (VET) em 

20%Proteína, 30%Lípidos e 50%Hidratos de carbono (HC). No grupo controlo, 

foram dadas recomendações gerais de exercício físico propondo os 150min de 

atividade moderada por semana(22), enquanto que no grupo de intervenção foi 
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prescrito, pelo Fisiologista do Exercício, um plano de treino específico com 

exercício aeróbio e exercício resistido, adequados a cada doente e à sua 

condição física, para ser realizado autonomamente em casa, sem necessidade de 

recorrer a um ginásio ou outra instituição de fitness, com bandas elásticas 

fornecidas gratuitamente aos doentes (Anexo 2). 

Os dados referentes aos hábitos alimentares foram recolhidos através de um dia 

alimentar habitual: tipos de alimentos/produtos alimentares e bebidas ingeridos 

e as suas quantidades reportadas através de quantidades precisas (ml ou g) e/ou 

medidas caseiras, frequência semanal de ingestão de açúcar, doces, molhos, 

bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, alimentos hiperproteicos (iogurtes, ovo, 

claras de ovo, barras, modulares proteicas) e quantidade diária de água. Para 

quantificar os hortícolas da sopa considerou-se a quantidade prescrita no PA, 

uma vez que os doentes não conseguiam quantificar esse parâmetro.  

Os dados foram convertidos nas doses de alimentos da Tabela Clássica de 

Equivalentes(23)(Anexo 3) e, posteriormente, em VET (kcal) e macronutrientes 

(em gramas (g) e contributo percentual para VET (%)). Todos os alimentos cuja 

composição nutricional impossibilitava a sua conversão em equivalentes pela 

“tabela clássica” foram considerados alimentos extra, cuja composição teve por 

base a Tabela de Composição dos Alimentos Portuguesa(24) ou a rotulagem 

nutricional.  

A avaliação do cumprimento do plano foi realizada através da comparação do 

VET (kcal), macronutrientes (g e %) e doses de equivalentes entre a ingestão 

auto reportada e a informação do PA prescrito na primeira avaliação. 

A auto perceção do cumprimento do PA e a motivação para o cumprimento do 

tratamento instituído foram avaliadas através de uma escala tipo Likert, de 1 a 

10, em que 1=não cumpre nada e 10=cumpre na totalidade e 1=nada motivado e 
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10=totalmente motivado, respetivamente. Para avaliar os hábitos de pesagem, 

usou-se a questão dicotómica “Alguma vez pesou os alimentos?” (sim/não). 

Análise Estatística 

O tratamento estatístico foi realizado no programa IBM SPSS versão 26.0 para 

Windows. Foram calculadas as variações entre a 1.ª e 2.ª avaliação das variáveis 

antropométricas e de avaliação da composição corporal (Δx = x2 – x1) e as 

variações entre as ingestões nutricionais e de grupos de alimentos reportadas e 

os valores prescritos (Δy = ying - ypres). A normalidade das distribuições das 

variáveis cardinais foi analisada pelo teste de Shapiro-Wilk, tendo-se verificado 

que as variáveis Δpeso (kg), ΔIMC (kg/m2), ΔMG (kg e %), ΔMM (kg e %), ΔPc (cm), 

ΔPa (cm), Δenergia (kcal), Δproteína (g e %), Δlípidos (g e %), ΔHC (g e %), 

Δleite, ΔvegB, Δfruta, Δpão, Δcarne, Δgordura e motivação seguem distribuição 

normal. A estatística descritiva consistiu no cálculo da média, desvio padrão 

(dp), valores máximos e mínimos, percentis 25, 50 e 75, ou frequências relativas 

(%) e absolutas (n). Para comparação entre os grupos controlo e de intervenção 

(amostras independentes) utilizaram-se os testes t-Student (cardinais com 

distribuição normal), de Mann-Whitney (cardinais sem distribuição normal), qui-

quadrado para a independência (nominais) e teste exato de Fisher (nominais 

dicotómicas). O cálculo dos coeficientes de correlação de Spearman efetuou-se 

para medir o grau de associação entre variáveis cardinais com e sem distribuição 

normal. Rejeitou-se a hipótese nula quando p<0,05. 

Resultados 

Na tabela 1, encontram-se descritas as caraterísticas gerais da amostra total e 

por grupo, não existindo diferenças significativas entre grupo controlo e de 

intervenção.  
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A amostra foi composta por 23 indivíduos, sendo a maioria do sexo feminino, 

casados e com idade média de 48 anos (±9,7). Mais de metade da amostra 

apresentava a Educação Secundária de Base ou Avançada. Menos de metade dos 

indivíduos respondeu praticar exercício físico, em média 4 vezes por semana, 

cerca de 40 minutos por dia, sendo as caminhadas o tipo mais frequente. A DCNT 

mais prevalente foi a obesidade. A média de IMC foi de 32,3kg/m2.  

Tabela 1 – Caraterização da amostra por sexo, estado civil, nível de escolaridade, hábitos de exercício 
físico, idade, IMC e DCNT do total da amostra e por grupo. 

Legenda: *Fisicamente ativo – indivíduos que responderam praticar exercício físico; **dp – desvio-padrão; 
***outros: passadeira, pilates, treino em casa 

 

De uma análise preliminar, verificou-se que 70% dos doentes realizaram pelo 

menos uma parte do plano de treino prescrito. 

 Total  
(n=23) 

Controlo  
(n=13) 

Intervenção  
(n=10) p 

 n (%) 

Sexo 
Feminino 17 (73,9) 9 (69,2) 8 (80,0) 

0,660 
Masculino 6 (26,1) 4 (30,8) 2 (20,0) 

Idade (anos) 
Média (dp) 48,1 (9,7) 50,9 (6,8) 44,4 (11,8) 

0,110 
[mín;máx] [23;65] [32;58] [23;65] 

Estado civil 

Solteiro(a) 7 (30,4) 4 (30,8) 3 (30,0) 

0,503 Casado(a) 15 (65,2) 9 (69,2) 6 (60,0) 

Divorciado(a) 1 (4,3) 0 (0,0) 1 (10,0) 

Nível de 
escolaridade 

Educação Primária  
(1º,2º,3º e 4ºanos) 

2 (8,7) 2 (15,4) 0 (0,0) 

0,668 

Educação Secundária de Base 
(5º,6º,7º,8º e 9º anos) 

7 (30,4) 4 (30,8) 3 (30,0) 

Educação Secundária 
Avançada (10º,11º e 12º anos) 

10 (43,5) 4 (30,8) 6 (60,0) 

Licenciatura  
(ou Bacharelato Pré-Bolonha) 

4 (17,4) 3 (23,1) 1 (10,0) 

Fisicamente ativo* 11 (47,8) 7 (53,8) 4 (40,0)  

Frequência semanal 
(dos fisicamente ativos) 

Média (dp**) 4,3 (2,2) 4,6 (2,3) 3,8 (2,4) 

0,560 
1-2x/semana 4 (36,4) 2 (28,6) 2 (50,0) 

3-5x/semana 4 (36,4) 3 (42,9) 1 (25,0) 

6-7x/semana 3 (27,3) 2 (28,6) 1 (25,0) 

Duração (min) 
(dos fisicamente ativos) 

Média (dp) 40,0 (15,8) 42,9 (17,8) 35 (12,2) 

0,439 
<30 min 3 (27,3) 2 (28,6) 1 (25,0) 

30-45 min 5 (45,5) 2 (28,6) 3 (75,0) 

>45 min 3 (27,3) 3 (42,9) 0 (0,0) 

Tipo de exercício 
 Caminhadas 8 (72,7) 5 (45,5) 3 (27,3) 

0,531 
Outros*** 3 (27,3)  2 (18,2) 1 (9,1) 

IMC (kg/m2) 
Média (dp) 32,3 (3,8) 32,2 (3,4) 32,3 (4,4) 

0,980 
[mín;máx] [26,2;40,5] [26,2;36,8] [27,7;40,5] 

DCNT 

Pré-obesidade 8 (34,8) 4 (30,8) 4 (40,0) 0,685 

Obesidade 15 (65,2) 9 (69,2) 6 (60,0) 0,685 

DM 5 (21,7) 4 (30,8) 2 (20,0) 0,339 

Dislipidemia 6 (26,1) 5 (38,5) 1 (10,0) 0,179 

HTA 4 (17,4) 2 (15,4) 1 (10,0) 1,000 
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Quando se comparou a variação entre avaliações das variáveis antropométricas 

(tabela 2), verificou-se no grupo de intervenção uma redução de peso (-0,6) e 

IMC (-0,2), ao contrário do aumento de 0,1 verificado em ambas as variáveis no 

grupo controlo, p=0,232 e p=0,219, respetivamente. Constatou-se uma redução 

nos Pc e Pa, sendo esta maior no grupo de intervenção (-2,3; p=0,443 e -0,9; 

p=0,401, respetivamente). Relativamente às variáveis de avaliação da 

composição corporal, encontraram-se diferenças significativas apenas para a MG 

(kg; p=0,034) e MM (%; p=0,038). No grupo de intervenção verificou-se uma 

redução de MG (-1,1kg; -0,8%) e um aumento de MM (0,2kg; 0,5%). Pelo 

contrário, no grupo controlo verificou-se um aumento de 0,7 na MG (kg e %) e 

uma redução de MM (-0,3kg; -0,4%). 

 
Tabela 2 – Comparação da variação entre 1ª e 2ª avaliação das variáveis antropométricas e de avaliação da 
composição corporal do total da amostra e por grupo  

 Total (n=23) Controlo (n=13) Intervenção (n=10) 
p 

 Média (dp*) 

Δ Peso (kg) -0,2 (1,5) 0,1 (1,2) -0,6 (1,9) 0,232 

Δ IMC (kg/m2) -0,0 (0,5) 0,1 (0,4) -0,2 (0,7) 0,219 

Δ Pc (cm) -1,7 (3,0) -1,2 (2,1) -2,3 (3,7) 0,443 

Δ Pa (cm) -0,5 (2,1) -0,1 (1,8) -0,9 (2,3) 0,401 

Δ MG (kg) -0,1 (2,0) 0,7 (1,7) -1,1 (2,0) 0,034 

Δ MG (%) -0,0 (1,9) 0,7 (2,0) -0,8 (1,4) 0,055 

Δ MM (kg) -0,1 (0,9) -0,3 (1,0) 0,2 (0,6) 0,133 

Δ MM (%) -0,0 (1,0) -0,4 (1,0) 0,5 (0,8) 0,038 

Legenda: *dp – desvio padrão; Δ – variação entre 1ª e 2ª avaliação. 

A tabela 3 mostra a comparação entre o PA prescrito e a ingestão nutricional e 

alimentar reportada e as respetivas diferenças, por grupos. Verifica-se maior 

contributo de proteína (%; p=0,414) para o VET em ambos os grupos, sendo a 

diferença mais acentuada no grupo controlo e menor ingestão de energia 

(p=0,126) e contributo de HC (%; p=0,408) para o VET, mais acentuados no grupo 

de intervenção. O grupo de intervenção reportou maior contributo dos lípidos 

em percentagem do VET (%; p=0,173) mas menor em quantidade (g; p=0,938). 

Quanto aos grupos de alimentos, encontrou-se uma ingestão inferior de vegetais 

(p=0,281), fruta (p=0,975), pão/equivalentes(eq) (p=0,120) e gordura (p=0,318). 
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A diferença face ao prescrito de vegetais e gordura foi mais acentuada no grupo 

controlo enquanto que a diferença de pão/eq demonstrou ser mais acentuada no 

grupo de intervenção. Verificou-se ainda uma ingestão superior de carne/eq, em 

ambos, mas mais acentuada no grupo controlo (p=0,493). 

Tabela 3 – Comparação e diferenças entre VET, ingestão nutricional e alimentar auto reportada e prescrita 

 Controlo (n=13) Intervenção (n=10)  

p (Δ)  Prescrito (1) Ingerido (2) Δ = (2)-(1) Prescrito (1) Ingerido (2) Δ = (2)-(1) 

 P50** [P25; P75] Média (dp*) P50 [P25; P75] Média (dp) 

Energia 
(kcal) 

1800[1600;2050] 
1718 

[1402;2091] 
-94 (385) 1800[1675;1912] 1459 [1009;1744] -354 (392) 0,126 

Proteína 
(%) 

20,0 [20,0;20,0] 23,5 [21,9;29,0] 5,1 (3,7) 20,0 [20,0;20,0] 24,2 [21,6;25,2] 3,9 (2,9) 0,414 

Lípidos (%) 29,9 [29,9;30,0] 27,1 [23,3;29,3] -3,4 (6,0) 29,9 [29,9;30,0] 29,7 [24,3;35,2] 1,0 (9,1) 0,173 

HC (%) 50,0 [50,0;50,0] 48,5 [42,2;53,5] -1,7 (8,4) 50,0 [50,0;50,0] 45,4 [40,4;50,2] -4,9 (9,9) 0,408 

Proteína 
(g) 

90,0 
[80,0;102,5] 

101,2 
[80,7;128,2] 

12,0 (27,2) 90,0 [83,8;95,0] 90,6 [62,3;103,3] -6,0 (22,4) 0,104 

Lípidos (g) 58,3 [53,3;65,0] 49,0 [30,6;60,7] -12,6 (14,0) 60,0 [55,8;65,3] 48,5 [31,5;58,6] 
-12,1 
(18,8) 

0,938 

HC (g) 
225,0 

[200,0;256,3] 
197,0 

[143,3;245,5] 
-30,3 (53,3) 

225,0 
[209,4;237,5] 

166,5 
[106,3;190,6] 

-61,8 
(64,2) 

0,212 

 P50 [P25; P75] p (Δ) 

Doses  
leite e eq 

1,0 [0,8;1,8] 1,0 [0,5;2,0] 
0,0  

[-0,5;0,8] 
1,0 [0,0;1,0] 0,5 [0,0;1,0] 

0,0  
[-0,5;0,0] 

0,356 

Doses 
vegB e eq 

4,0 [3,0;4,0] 2,5 [1,5;3,8] 
-1,0  

[-2,0;0,0] 
4,0 [3,4;4,0] 3,5 [2,4;4,0] 

-0,3  
[-0,6;0,0] 

0,281 

Doses 
fruta e eq 

3,0 [3,0;4,0] 2,0 [1,0;3,0] 
-1,0  

[-2,0;0,0] 
3,0 [3,0;4,0] 2,0 [0,8;3,3] 

-1,0  
[-3,0;0,0] 

0,975 

Doses  
pão e eq 

10,0 [8,0;12,5] 9,2 [6,0;11,6] 
-0,5 

[-4,0;1,6] 
11,0 [9,8;11,3] 8,1 [4,9;9,4] 

-3,4 
[-6,1;0,4] 

0,120 

Doses 
carne e eq 

8,0 [7,0;9,0] 10,0 [6,5;12,6] 
1,0  

[-0,3;4,6] 
7,5 [7,0;8,5] 9,7 [5,8;10,2] 

0,7 
[-1,3;3,0] 

0,493 

Doses  
gord e eq 

6,0 [5,0;7,5] 2,5 [0,8;3,0] 
-4,0 

[-5,5;-2,3] 
6,0 [6,0;8,0] 3,5 [2,8;5,5] 

-3,5 
[-4,3;-0,6] 

0,318 

Legenda: *dp – desvio padrão; ** P50 – Percentil 50; Δ – diferença entre a ingestão auto reportada e o PA 
prescrito; 

Na tabela 4 é possível verificar que a mediana relativa ao cumprimento auto 

percecionado é de 7,0. O grupo controlo perceciona cumprir mais o PA, mas as 

diferenças não têm significado estatístico (p=0,393). A motivação para o 

cumprimento do tratamento instituído apresenta uma média de 6,8 e o grupo de 

intervenção refere uma motivação superior, mas sem diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos (p=0,706). Relativamente aos 

hábitos de pesagem de alimentos, apenas 2 doentes, ambos do grupo de 

intervenção, pesavam ou já tinham pesado os alimentos. 
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Tabela 4 – Auto perceção do cumprimento do PA, motivação para o cumprimento do tratamento instituído e 
hábitos de pesagem dos alimentos do total da amostra e por grupo. 

  
Total  

(n=23) 
Controlo 
(n=13) 

Intervenção 
(n=10) 

p 

Cumprimento** 

 P50 [P25; P75] 7,0 [5,0; 8,0] 7,0 [5,0;8,5] 5,5 [5,0;8,0] 

0,393 
1 a 4  

(%) 

4,1 7,7 0,0 

5  39,1 30,8 50,0 

6 a 10  56,6 61,5 50,0 

Motivação 

 Média (dp*) 6,8 (1,9) 6,7 (1,8) 7,0 (2,1) 

0,706 
1 a 4  

(%) 

8,7 7,7 10,0 

5  26,1 30,8 20,0 

6 a 10 65,2 61,5 70,0 

Pesar os 
alimentos 

Sim 
(%) 

2 (8,7) 0 (0,0) 2 (8,7) 
0,178 

Não  21 (91,3) 13 (56,5) 8 (34,8) 

Legenda: *dp – desvio padrão; **Cumprimento – auto perceção do cumprimento do PA 

Ao comparar os hábitos de pesagem dos alimentos com a variação da ingestão 

nutricional e alimentar, não se encontraram quaisquer associações com 

significado estatístico (Anexo 4). Na tabela 5 encontram-se as correlações entre 

a variação da ingestão nutricional e alimentar e a auto perceção do 

cumprimento do PA e a motivação. Verificamos que, apesar das correlações 

serem fracas ou moderadas, indivíduos que referiram maior motivação, 

reportaram maior contributo de lípidos para o VET (%; ρ=0,420; p=0,046) e 

menor de HC (%; ρ=-0,422; p=0,045), menor quantidade de HC (g; ρ=-0,505; 

p=0,014) e menor ingestão de pão/eq (ρ =-0,553; p=0,006). 

 
Tabela 5 – Correlação entre a auto perceção do cumprimento do PA e a motivação para o cumprimento do 
tratamento instituído e a ingestão nutricional e alimentar.  

 Cumprimento* Motivação 

 Correlação
ρ p Correlação

ρ
 p 

Δ Energia (kcal) -0,085 0,701 -0,394 0,063 

Δ Proteína (%) 0,037 0,867 0,263 0,225 

Δ Lípidos (%) 0,105 0,634 0,420 0,046 

Δ HC (%) -0,138 0,530 -0,422 0,045 

Δ Proteína (g) 0,005 0,981 -0,235 0,280 

Δ Lípidos (g) 0,103 0,641 0,027 0,904 

Δ HC (g) -0,098 0,658 -0,505 0,014 

Δ Doses leite e eq 0,280 0,196 0,131 0,550 

Δ Doses vegB e eq -0,274 0,205 -0,188 0,391 

Δ Doses fruta e eq -0,008 0,970 -0,174 0,426 

Δ Doses pão e eq -0,226 0,300 -0,553 0,006 

Δ Doses carne e eq -0,071 0,746 -0,161 0,462 

Δ Doses gord e eq -0,105 0,632 0,049 0,825 

Legenda: Δ – diferença entre a ingestão auto reportada e o PA prescrito; ρ – correlação de Spearman; 
*Cumprimento – auto perceção do cumprimento do PA;  
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Discussão 

Mudanças no estilo de vida são fulcrais para o tratamento das DCNT, quer a nível 

de exercício físico quer a nível da alimentação. Neste estudo, mais de metade 

dos indivíduos apresentavam um estilo de vida sedentário, o que vai de acordo 

com as elevadas taxas de sedentarismo encontradas na população portuguesa(15), 

estando mesmo descrito que, em 2017, 68% dos portugueses referiram nunca 

praticar exercício físico(25). Quanto à alimentação é verdade que a terapêutica 

nutricional/alimentar deve ser devidamente instituída nas consultas de nutrição 

(CN), no entanto, a adesão ao PA prescrito nem sempre é fácil. As evidências 

sugerem que a procura de acompanhamento nutricional em CN é maior por parte 

das mulheres e, de facto, este estudo segue essa mesma tendência(26). A OMS 

identificou a não adesão a terapias de longo prazo como um problema “de 

magnitude impressionante”(27). Nesse sentido, neste trabalho, os indivíduos 

parecem não cumprir a terapêutica nutricional/alimentar que lhes é proposta 

em consulta, uma vez que a ingestão descrita difere do PA prescrito. Estes dados 

podem ser explicados porque está demonstrado que a mudança de 

comportamento é complexa e, mesmo em situações de risco de vida, é difícil 

para as pessoas aderirem às orientações médicas, existindo mesmo autores que 

demonstram que a adesão a terapias de longo prazo em países desenvolvidos é 

de cerca de 50%(27-29). As informações sobre alimentação e nutrição podem ser 

obtidas através de diversas fontes, sendo que autores já demonstraram que as 

mais privilegiadas são a internet, revistas, livros e jornais, televisão e familiares 

e amigos e, por fim, os médicos e nutricionistas. Na sociedade atual, a internet 

tem um papel significativo na obtenção de informação sobre saúde, alimentação 
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e nutrição, no entanto, a complexidade do tema pode conduzir à transmissão de 

informações contraditórias ou mesmo incorretas nas várias fontes de informação, 

induzindo as pessoas em erro, pelo que, é crucial que os profissionais de saúde 

desenvolvam e implementem estratégias que permitam aumentar a literacia 

sobre esta temática(30). 

Segundo o relatório do IAN-AF 2015-2016, mais de metade da população 

portuguesa não cumpre a recomendação da OMS de consumir mais de 400g/dia 

de fruta e produtos hortícolas. No mesmo relatório, ao comparar com as 

recomendações da Roda dos Alimentos, os portugueses consomem mais “carne, 

pescado e ovos” e menos “produtos hortícolas” e “fruta”(15). Do mesmo modo, os 

nossos doentes referiram uma ingestão de fruta e vegetais inferior à prescrita e 

superior de carne/eq. Por outro lado, o contributo dos HC para o VET foi inferior 

ao PA proposto e os indivíduos também reportaram menor ingestão de pão/eq., 

o que poderá estar relacionado com a crescente popularidade do mito das dietas 

restritas em HC (low carb) na promoção da perda de peso(31-33). Os resultados 

encontrados são idênticos aos de um estudo numa amostra semelhante, onde se 

verificou menor contributo dos HC para o VET, menor ingestão de vegetais, fruta 

e pão/eq e maior de carne/eq(34). Quanto à quantidade de doses de gordura 

reportada, esta foi inferior à prescrita no PA, o que pode ter influenciado o 

menor VET reportado, no entanto, pela dificuldade que existe em quantificar 

este nutriente/alimento na recolha de dados de um dia alimentar usual por não 

ser fácil a sua quantificação como gordura de tempero/confeção(35), não 

podemos incluir este ponto na discussão deste trabalho.  

A avaliação da ingestão alimentar foi recolhida através de dados auto 

reportados, representando uma limitação e são vários os estudos que 
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demonstraram os efeitos da desejabilidade social na estimativa da ingestão 

alimentar, ou seja, indivíduos tendem a ocultar a ingestão real e a reportar 

menor ingestão energética(36, 37). Este estudo segue essa mesma tendência, com 

os indivíduos a reportarem menor ingestão energética face ao prescrito no PA, 

sendo que os indivíduos que tinham um plano de exercício físico individualizado, 

reportaram uma ingestão de energia inferior. 

Quando se comparou a variação das variáveis antropométricas e de avaliação da 

composição corporal entre os que não tinham ou tinham um plano de exercício 

físico, verificou-se uma redução de peso, IMC e MG (kg e %) e aumento de MM (kg 

e %) apenas no grupo de intervenção. Estes resultados podem ser justificados 

porque os dados foram recolhidos entre novembro e fevereiro e vários estudos 

sugerem que a temporada de férias, entre a última semana de novembro e a 

segunda semana de janeiro pode ser crítica para ganhar peso. Existem trabalhos 

que demonstram ganho de peso significativo (0,4 a 0,9kg) durante esse período 

do ano(38, 39). Nos doentes sem plano de exercício físico, verificou-se um aumento 

médio do peso de 0,1kg entre a 1.ª e 2.ª avaliações e um aumento de MG (kg). 

Este resultado é idêntico ao de um estudo em estudantes universitários que 

encontrou um aumento médio na gordura corporal durante o período de férias, 

de 0,1kg(38). Por outro lado, autores demonstraram que a prática de exercício 

físico durante as três semanas do Natal permitiu redução de peso corporal e de 

Pc, justificando os dados encontrados neste estudo para o grupo de 

intervenção(40). 

Ter ou não um plano de exercício prescrito, não parece interferir nos hábitos de 

pesagem dos alimentos, na auto perceção do cumprimento do PA e na motivação 
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para continuar a cumprir o tratamento instituído pois nestas variáveis não se 

verificaram diferenças com significado estatístico, entre os dois grupos de 

doentes. Duas das justificações para estes dados pode ser o reduzido tamanho da 

amostra e o facto de se tratar de apenas 1 mês entre avaliações. 

Um dos pontos fundamentais na terapêutica nutricional/alimentar é o 

cumprimento de quantidades precisas individualmente calculadas, mas, nesta 

amostra, apenas 2 doentes referiram já ter pesado os alimentos, o que pode não 

só comprometer o sucesso da terapêutica como influenciar a quantidade de 

energia e respetiva distribuição dos macronutrientes, contribuindo para as 

diferenças encontradas entre a ingestão nutricional e alimentar auto reportada e 

a prescrita. Apesar de se terem encontrado diferenças entre o PA prescrito e a 

ingestão nutricional e alimentar auto reportada, os indivíduos consideram-se 

cumpridores e referem estar motivados para continuar o tratamento, dados que 

foram igualmente encontrados num estudo semelhante(34).  

Verificou-se que o grupo de intervenção refere uma motivação para o 

cumprimento do tratamento instituído superior à do grupo controlo, o que pode 

dever-se ao facto da maioria das pessoas considerar que, se o aconselhamento 

sobre exercício físico for realizado por um profissional de saúde ativo e 

saudável, tal como o que aconteceu no presente estudo, torna-se mais credível e 

motivador(21), o que pode justificar os dados encontrados.  

Verificou-se que quanto maior a motivação para cumprir o tratamento instituído, 

maior era o contributo percentual dos lípidos para o VET (%) e menor o dos HC, 

bem como a sua quantidade total (g) e o número de doses de pão/eq, o que 

pode estar relacionado com a crescente crença nas dietas com baixa quantidade 

de HC como melhor estratégia para o emagrecimento(41, 42). 
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Conclusões 

Neste trabalho, procurou-se estudar a intervenção nutricional/alimentar, 

acompanhada de exercício físico, em ambiente de consulta externa de nutrição 

hospitalar, na evolução antropométrica, motivação e adesão ao tratamento, num 

grupo de indivíduos com excesso de peso. Verificou-se redução de peso, IMC e 

MG (% e kg) e aumento de MM (kg e %) apenas no grupo com prescrição de 

exercício, da 1.ª para 2.ª avaliações, sendo que, no mesmo período, houve 

redução dos Pc e Pa, em ambos os grupos, mas mais acentuada no grupo de 

intervenção. Relativamente à ingestão nutricional e alimentar, encontraram-se 

diferenças entre o que foi prescrito no PA e o que foi auto reportado, 

principalmente no maior contributo da proteína para o VET, mais acentuado nos 

indivíduos sem prescrição de exercício. Quem teve prescrição de exercício, 

reportou maior contributo percentual dos lípidos para o VET mas menor em 

quantidade (g). Ambos os grupos reportaram menor ingestão diária de energia e 

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

ingestão auto reportada diferir da prescrita e de não haver o hábito de pesar 

alimentos, que leva a pensar que a comunicação e explicação do PA deve ser 

mais efetiva para diminuir os erros de ingestão aparentemente descritos, 

verificou-se que os indivíduos consideram ser cumpridores e revelam-se bastante 

motivados para continuar o tratamento. Este trabalho demonstra que aliar um 

PA individualizado e a prescrição específica de exercício físico, em ambiente de 

consulta de nutrição, parece ser vantajosa em termos de evolução 

antropométrica, permitindo diminuir os níveis de sedentarismo e ajudar no 

controlo do peso, contribuindo para a prevenção e controlo das DCNT. 
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Anexo 3 – Tabela Clássica de Equivalentes e lista de doses e equivalentes 

Tabela Clássica de Equivalentes                                                                    

Alimentos 
Peso/ 

volume 
Medida caseira Proteínas (g) Gorduras (g) HC (g) Energia (kcal) 

Leite gordo 240 ml 1 cháv. alm. 7 7 12 137 

Leite m. g. 240 ml 1 cháv. alm. 7 4 12 106 

Leite magro 240 ml 1 cháv. alm. 7 1,2 10 80 

Veg. A ------ ------ ------ ------ 1% ------ 

Veg. B 100 g 1 cháv. cru 2 ------ 5 25 

Fruta variável variável ------ ------ 10 50 

Pão e eq. variável variável 2 ------ 15 70 

Carne e eq. 30g variável 7 3 ------ 55 

Gorduras e 

óleos 
5g 1 colher de chá ------ 5 ------ 45 

 

Lista de equivalentes 

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

almoçadeira) = um iogurte líquido magro (200ml) = dois iogurtes sólidos magros 

(125g cada) 

1 dose vegetais A (todos os que contêm valor energético desprezível ≈ 1%HC) – 

alface, chicória, rúcula, agrião 

1 dose de vegetais B (todos os que contêm 5g HC) = 100g cru (uma chávena 

almoçadeira) 

exemplos: abóbora, brócolos, beringela, beterraba, cebola, cenoura, couve-flor, 

couves, cogumelos, espargos, espinafres, feijão verde, grelos, nabo, pepino, 

tomate, vagem… 

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

Exemplos: 

= 100g (tamanho de uma bola de ténis) – maçã, pera, laranja, tangerina, ameixa, 

kiwi, pêssego, ananás, manga 
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= 200g – melão, melancia (duas fatias médias), morangos, meloa 

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

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

meio pão (22,5g) ou 4 bolachas de água e sal redondas ou 2 bolachas tipo cream 

cracker ou 3 bolachas Maria/Torrada (20g) ou  2 tostas ou uma fatia de pão de 

forma ou uma mão de cereais não açucarados (20g) ou 20g de flocos de aveia ou 

uma batata pequena (80g) ou três colheres de sopa rasas de arroz ou massa ou 

milho (20g em cru) ou quatro colheres de sopa rasas de feijão ou grão (30g em 

cru) ou quatro colheres de sopa rasas de favas ou lentilhas cozinhadas (40g em 

cru). 

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

de 3g de gordura) – 30g de carne ou peixe limpos de peles e gorduras visíveis ou 

um ovo pequeno (55g) ou meia lata de atum bem escorrido (30g) ou uma fatia 

fina de fiambre (30g) ou uma fatia fina de queijo (30g) (≤30%MG). 

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

(5g) de manteiga, margarina/creme vegetal, azeite, óleo… 
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Anexo 4 – Hábitos de pesagem de alimentos e variação da ingestão nutricional 

e alimentar 

 

 

Pesar os alimentos 

Sim (n=2) Não (n=21) 
p 

Média (dp) 

Δ Energia (kcal) -287 (46,7) -199 (419,5) 0,377 

Δ Proteína (%) 6,5 (4,9) 4,4 (3,3) 0,417 

Δ Lípidos (%) 6,6 (16,6) -2,3 (6,5) 0,586 

Δ HC (%) -13,1 (11,6) -2,1 (8,5) 0,100 

Δ Proteína (g) 8,7 (13,2) 3,8 (27,4) 0,807 

Δ Lípidos (g) 2,6 (30,0) -13,8 (14,4) 0,167 

Δ HC (g) -89,8 (45,7) -39,6 (59,2) 0,260 

Δ Doses leite e eq -0,3 (0,4) 0,0 (0,8) 0,635 

Δ Doses vegB e eq -1,5 (2,1) -0,7 (1,1) 0,350 

Δ Doses fruta e eq -2,0 (1,4) -1,1 (1,6) 0,453 

Δ Doses pão e eq -4,2 (3,1) -1,7 (3,1) 0,286 

Δ Doses carne e eq 2,8 (0,3) 1,1 (3,2) 0,471 

Δ Doses gord e eq 0,0 (7,1) -3,5 (2,0) 0,607 

                 Legenda: Δ – diferença entre a ingestão auto reportada e o PA prescrito; dp – desvio 
                 padrão 
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Anexo 5 – Questionário utilizado 
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