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Resumo 

 

 Dadas as características e exigências do atletismo em geral e das corridas de fundo 

em particular, seria de esperar uma preocupação dos atletas em relação à sua alimentação, 

visando um melhor desempenho das suas actividades desportivas. Além disso é sabido que o 

êxito nas competições em provas de longa duração passa pelos cuidados nutricionais 

antecedentes às provas mas não só, pois são igualmente importantes para a manutenção de 

elevados níveis de treino.   

 Os objectivos da nutrição do atleta devem englobar preocupações com a saúde como 

um todo e com as necessidades específicas do treino. Como vários nutrientes alimentares 

fornecem energia e regulam os processos fisiológicos associados aos exercícios, seria tentador 

associar as modificações dietéticas ao aperfeiçoamento do rendimento desportivo.  

 Partindo destes pressupostos, surgiu a necessidade de aprofundar estudos sobre a 

dieta adequada e o gasto energético de competidores de atletismo, mais especificamente em 

provas de fundo. 

 Assim sendo os objectivos do presente estudo (PE) foram: Avaliar a ingestão 

nutricional habitual de uma fundista de elite; Identificar o percentual utilizado de cada um dos 

nutrientes essenciais na demanda diária. 

 A amostra foi constituída por uma atleta portuguesa de fundo, com 39 anos de idade 

pertencente à elite nacional e internacional. Foi feito o registo alimentar durante 7 dias. Para o 

tratamento da informação, os dados foram convertidos em nutrientes através do programa de 

Food Processor Plus 7.0. Estes por sua vez, foram analisados através dos procedimentos da 

Estatística Descritiva, por meio da média, desvio padrão e mínimos e máximos. O tratamento 

dos dados foi realizado com recurso ao programa Excel 2007. 

 Conclui-se que a atleta apresenta procedimentos alimentares inadequados apesar do 

aporte calórico ser suficiente. Verifica-se que há poucas preocupações com a correcta 

distribuição dos macronutrientes, nomeadamente com baixo aporte de carbohidratos, elevado 

consumo de proteínas e adequada ingestão de lípidos. A nível da ingestão de vitaminas 

verifica-se igualmente um baixo aporte destes micronutrientes. Esta situação aconselha uma 

intervenção nutricional visando a adopção de hábitos alimentares mais saudáveis, compatíveis 

com as exigentes cargas que caracterizam o treino desta atleta.  
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Abstract 

 

 Given the characteristics and demands of athletics in general and racing background in 

particular, one would expect a concern for many athletes in relation to its power in order to 

better carry out their sports. Furthermore it is known that the success in competition in long-term 

care is the nutritional background to the tests but not only because they are equally important 

for the maintenance of high levels of training.  

 The objectives of the nutrition of athletes should include concerns about health as a 

whole and the specific needs of the training. How many food nutrients provide energy and 

regulate the physiological processes associated with exercise, it would be tempting to associate 

the dietary modifications to improve sports performance.  

 Under these assumptions, the need for further studies on the proper diet and energy 

expenditure of athletic competitors, specifically evidence of substance. 

 Thus the objectives of this study (PE) were: To assess the nutritional intake of a normal 

elite distance runner; Identify the percentage used in each of the essential nutrients in daily 

demand. 

 The sample consisted of an athlete Portuguese racing background, with 39 years of age 

belonging to the elite national and international. Registration was food for 7 days. For 

information processing, data were converted into nutrients through the program Food Processor 

Plus 7.0. These in turn, were analyzed using descriptive statistics procedures, using mean, 

standard deviation and minimum and maximum. Data analysis was performed using the Excel 

2007 program. 

 Concluded that the athlete has procedures in spite of inadequate dietary calorie intake 

to be sufficient. It appears that there are few concerns about the proper distribution of nutrients, 

including low intake of carbohydrates, high protein intake and adequate intake of fat. The level 

of intake of vitamins there is also a low intake of these micronutrients. This recommends a 

nutritional intervention for the adoption of healthier eating habits, consistent with the demanding 

loads that characterize the training of athletes. 
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Résumé 

 

 Étant donné les caractéristiques et les exigences de l'athlétisme en général et la force 

de la course, en particulier, on pourrait s'attendre à un sujet de préoccupation pour ses athlètes 

par rapport à son alimentation, à une meilleure performance de ses activités. En outre, nous 

savons que la réussite dans les concours de la preuve de soins de longue durée par le biais de 

l'alimentation de base à la preuve, non seulement parce qu'il est aussi important pour le 

maintien de niveaux élevés de formation. 

 Les objectifs de la nutrition des athlètes doit comprendre les préoccupations au sujet de 

la santé dans son ensemble et aux besoins spécifiques de la formation. Combien d'éléments 

nutritifs des aliments fournissent de l'énergie et de réguler les processus physiologiques 

associés à l'exercice, il serait tentant d'associer les modifications du régime alimentaire pour 

améliorer la performance sportive. 

 Dans ces hypothèses, il est apparu nécessaire de poursuivre des études sur le régime 

alimentaire et la dépense énergétique des concurrents en athlétisme, en particulier dans les 

épreuves de force. 

 Ainsi, les objectifs de cette étude (PE) étaient: d'évaluer l'apport nutritionnel d'un 

coureur élite distance; Identifier le pourcentage utilisé dans chacun des éléments nutritifs 

essentiels de la demande quotidienne. 

 L'échantillon se composait d'un athlète portugais fond, avec 39 ans d'âge appartenant à 

l'élite nationale et internationale. L'enregistrement a été la nourriture pour 7 jours. Pour le 

traitement des informations, des données ont été converties en éléments nutritifs par 

l'intermédiaire du programme de traitement de Food Plus 7.0. À leur tour, ont été analysées en 

utilisant les statistiques descriptives des procédures, l'utilisation moyenne, écart type et 

minimales et maximales. L'analyse des données a été réalisée en utilisant le programme Excel 

2007. 

 A conclu que l'athlète a des procédures en dépit de l'apport alimentaire insuffisant en 

calories suffisantes. Il semble qu'il existe peu d'inquiétudes sur la bonne distribution des 

nutriments, y compris faible consommation de glucides, de protéines ingestion importante et un 

apport suffisant de matières grasses. Le niveau de l'apport de vitamines il ya aussi une faible 

consommation de ces micronutriments. Celui-ci recommande une intervention nutritionnelle 

pour l'adoption d'habitudes alimentaires plus saines, en conformité avec les charges exigeantes 

qui caractérisent la formation des athlètes. 
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I - Introdução 

1.1. Introdução 

Cada vez mais a alimentação tem um papel preponderante na vida das 

pessoas e quando se fala em desporto de alta competição esse papel vê-se 

ainda mais reforçado. No que diz respeito ao atletismo e em particular nas 

corridas de fundo ainda mais essencial se torna devido as exigências desta 

disciplina, as quais provocam alterações no equilíbrio interno do organismo do 

atleta, equilíbrio, que deve ser reposto o mais rápido possível através de uma 

adequada recuperação, onde a alimentação tem um papel fundamental. 

Para que um atleta se mantenha em forma não existem soluções 

miraculosas, mas a prática de exercício físico regular é sem dúvida um factor 

crucial para atingir esse objectivo. As regras fundamentais para atingir uma boa 

performance passam por um treino regular, repouso adequado e uma 

alimentação disciplinada, sendo neste último tema que nos iremos debruçar.  

Podemos apontar vários factores que influenciam o rendimento, contudo 

a alimentação é a que desempenha um papel mais importante, tornando-se 

mais crucial quanto maior for o nível desportivo. Por isso, a adopção de hábitos 

alimentares independentemente da modalidade praticada é uma condição 

fundamental para se poder manter uma boa forma física e atingir os objectivos 

duma prática desportiva do mais elevado nível. 

A alimentação deve assegurar ao atleta o fornecimento suficiente de 

calorias para compensar os elevados gastos energéticos associados à prática 

desportiva diária, bem como proporcionar as quantidades adequadas de 

nutrientes exigidos para a manutenção da saúde e da performance desportiva.   

Cada vez mais os atletas preocupam-se em fazer dieta, tendo 

consciência de que esta pode influenciar o seu desempenho desportivo, 

procurando por isso uma alimentação variada, isto é, aquela que proporcione a 

energia necessária a partir das proporções correctas dos nutrientes. As regras 

para a correcta alimentação dos atletas assentam na satisfação das 
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necessidades energéticas e plásticas, através de um adequado fornecimento 

de calorias, carbohidratos (CHO), lípidos, proteínas, água, minerais e 

vitaminas, tendo sempre em conta o treino, a competição e a recuperação. 

Em relação aos vários nutrientes, faremos especial relevo aos 

carbohidratos, que são a fonte fundamental das reservas de glicogénio. 

Segundo Rodrigues dos Santos (1995), quanto maiores forem as 

reservas de glicogénio muscular mais potenciado estará o desportista para 

desenvolver esforços de longa duração e de grande intensidade.  

Uma dieta regulada é importante para aumentar a capacidade de 

trabalho, eliminar a fadiga e acelerar o processo de recuperação (Barbanti, 

2001) 

Há que ter sempre presente, que quando se fala em alimentação, temos 

de ter em conta os dias que antecedem à competição propriamente dita, mas 

também as horas prévias aos treinos e à competição. 

A ingestão de alimentos em quantidades e variedades correctas pode 

minimizar uma falência ou défice de energia, facto que poderia vir a 

depleccionar as reservas proteicas que devem ser consideradas principalmente 

como materiais de construção celular (Rodrigues dos Santos, 1995). O treino 

sistemático é incompatível com défices energéticos e carência de nutrientes. 

Ao longo da revisão da literatura observamos que em estudos anteriores, 

(Siqueira e Rodrigues dos Santos, 2004) referem que os atletas fundistas 

portugueses de um modo geral não apresentam uma ingestão nutricional 

adequada, demonstrando reduzidos aportes de carbohidratos que são 

compensados pela excessiva ingestão de proteínas. Assim sendo este trabalho 

pretende verificar se neste caso em particular se verifica igualmente situações 

de défice de nutrientes que possam ter ou possam vir a comprometer a 

recuperação e interferir com a saúde e performance desportivo da atleta. 
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II - Revisão da Literatura 

2.1.  Caracterização dos Fundistas 

As competições nas corridas de Fundo no Atletismo envolvem a 

realização de esforços que se desenvolvem durante um período de tempo 

bastante prolongado. Podendo ultrapassar as duas horas no caso dos 

Maratona.  

As provas de longa duração fazem, apelo à resistência orgânica e como 

tal solicitam o desenvolvimento de capacidades aeróbias e anaeróbias para a 

melhoria das prestações. Sendo que a resistência aeróbia tem preponderância 

em relação a este tipo de provas (Oliveira, 1999). 

Esta aparece em primeiro plano em qualquer desporto e especificamente 

nas provas de fundo, pois o principal factor que limita e ao mesmo tempo 

condiciona a prestação desportiva de um atleta é a fadiga, como tal a 

resistência aeróbia está directamente relacionada com a capacidade de resistir 

à fadiga. Por isso, sempre que um atleta seja capaz de continuar um esforço 

em estado de fadiga sem perder grande rendimento, pode-se considerar que 

este possui uma boa resistência orgânica.  

Apesar de ser difícil em termos experimentais determinar o grau de 

importância ou de influência de cada uma das capacidades físicas no 

rendimento desportivo dos Fundistas, julgamos ser pertinente fazer referência à 

proposta apresentada por Ballesteros (1994), mesmo esta sendo apenas uma 

abordagem teórica e pessoal do autor, relativamente à percentagem de 

intervenção das capacidades físicas em relação à prova de Maratona. (Quadro 

nº 1). 
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Quadro nº1: Percentagem de intervenção das várias capacidades físicas em relação à prova de 

Maratona (adoptado de Ballesteros, 1994) 

 Velocidade Potência Flexibilidade Resistência 

Maratona 3% 1% 1% 95% 

 

Os objectivos do treino de resistência, pretende melhorar o metabolismo 

aeróbio, assumindo assim uma importância determinante em provas de longa 

duração, nas quais há uma dependência do contributo oxidativo (Astrand e 

Rodahl, 1997). 

2.2. Caracterização energética das Provas de Fundo 

Nas provas de fundo a fonte energética preponderante em esforços com 

alguma intensidade provêem da metabolização de Carbohidratos (Martin e 

Coe, 1991), que podem ser metabolizados pela via aeróbia ou anaeróbia 

(Martin e Coe, 1997; Brandon, 1995; Ballesteros, 1990). 

Um dos objectivos do treino da corrida de fundo deverá estar vocacionada 

para a melhoria da capacidade de captar, transportar e utilizar o oxigénio 

(Astrand e Rodahl, 1997), para além de na sua presença levar o organismo a 

utilizar preferencialmente os ácidos gordos, principalmente a intensidades cada 

vez mais elevadas. O aumento das reservas de glicogénio muscular e o 

retardar da sua utilização também deve ser um dos objectivos fundamentais do 

treino (Weineck, 1989). 

2.3.  A Alimentação e a Nutrição 

Todas as células, todos os sistemas, requerem energia e esta é obtida 

basicamente dos alimentos que são ingeridos.  

Contudo a alimentação é a acção de fornecer ao organismo os alimentos 

de que precisa, sob forma de produtos alimentares naturais ou modificados ou 

ainda em parte sintéticos (Ferreira, 1994). 
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Parte-se do princípio que a alimentação é um processo voluntário em que 

o indivíduo selecciona os alimentos a partir de condicionamentos externos, tais 

como as económicas, as dos costumes do envolvimento, as da moda, entre 

outros. 

Uma boa alimentação tem como objectivo conseguir um equilíbrio entre o 

que se necessita e o que se ingere, possibilitando que o organismo disponha 

de todos os nutrientes necessários para desenvolver adequadamente todas as 

funções.  

 Nutrição é um conjunto de fenómenos físicos, químicos, físico-químicos e 

fisiológicos que se passam no interior do organismo (Leibar, 1997; Ferreira, 

1994) e mediante os quais este recebe e utiliza as substâncias químicas 

fornecidas pelos alimentos, que lhe são necessários para a formação e 

manutenção dos sistemas vitais e para a realização das várias funções 

corporais.  

A nutrição como ciência estuda a quantidade óptima dos constituintes dos 

alimentos que o organismo necessita e a forma como estes são utilizados. 

(Ferreira, 1994). 

De forma resumida a alimentação e a nutrição constituem um complexo 

sistema de mecanismos físicos e químicos, integrados de forma interactiva com 

todas as outras funções do organismo.   

Na preparação do atleta, a nutrição destaca-se como parte fundamental, 

por proporcionar o “combustível” para o exercício, mas também para o trabalho 

biológico que providencie as substâncias químicas que possibilitam extrair e 

utilizar energia potencial contida nesse “combustível”, contribuindo assim para 

o equilíbrio do organismo (Vasquez, 1998; Dantas, 1995; Weinech, 1989). 

Assim sendo, quando a quantidade e qualidade de alimentos ingeridos é 

equivalente ao gasto, então verifica-se uma estabilidade no desempenho físico 

e na saúde do indivíduo. Porém, quando há desequilíbrio cria-se condições de 
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risco que podem levar à ocorrência de lesões ou de problemas quer no treino 

quer na competição (Rochelle, 1998; Town, 1988). 

2.4. Os Alimentos 

Em qualquer actividade os alimentos são fundamentais e na actividade 

física essa importância é ainda mais reforçada. Alimento é considerado como 

toda a substância complexa que é utilizada para nutrir os seres vivos (Ferreira, 

1994). Numa outra definição, os alimentos são consideradas substâncias que 

fornecem os nutrientes que o organismo necessita para a sua manutenção e 

realização das actividades do dia-a-dia. Como tal, o planeamento alimentar 

possibilita o fornecimento dos elementos essenciais para a síntese de novos 

tecidos e reparação celular, bem como para refazer os efeitos do desgaste 

proporcionado pela actividade (McArdle e coll, 1998; Gomes, 1988). 

De uma forma geral podemos dividir os alimentos em seis grupos, 

agrupados pela sua constituição nutricional mais ou menos semelhantes, 

permitindo assim originar produtos energéticos equivalentes do ponto de vista 

da fisiologia nutricional, tendo em conta a sua influência numa alimentação 

saudável, sendo assim aconselhado todos os dias a ingestão de uma ou mais 

alimentos de cada grupo. Contudo alguns autores (McCance e Widdowson, 

1998; Folha de São Paulo, 1996; Horta, 1988, Reis, 1983) dividem os alimentos 

em 3 grandes grupos tal como podemos verificar no quadro nº 2. 



Monografia  Revisão da Literatura 
 

- 11 - 
 

 
Quadro nº2: Tipo, funções e fontes dos alimentos      

Alimentos  Fontes 

Energéticos 

Fornecem energia que possibilita ao corpo 

realizar quer as actividades normais como 

as actividades físicas intensas.  

Carbohidratos 

Proteínas 

Lípidos 

Construtores 

Responsáveis pelo crescimento e 

desenvolvimento de todas as partes do 

organismo. 

Proteínas 

Lípidos 

Minerais 

Reguladores 
Importantes no funcionamento do organismo 

e na prevenção de doenças. 

Vitaminas 

Minerais 

Fibras 

 

  2.5.  Os Nutrientes 

Os nutrientes são indispensáveis para a vida, sendo substâncias que se 

encontram no interior dos alimentos e fornecem a energia e os materiais 

necessários para a síntese e manutenção celular, não podendo ser sintetizadas 

pelo organismo, isto é, têm de ser ingeridas, com excepção da vitamina D que 

pode ser sintetizada na pele através da exposição à luz solar, promovendo a 

absorção de cálcio. 

Estes são fundamentais para uma boa saúde, sendo os constituintes dos 

alimentos responsáveis pelo fornecimento de energia para o corpo e para a 

formação dos alimentos responsáveis pelo “abastecimento” de energia e para a 

formação de todos os tecidos do nosso organismo. (Quadro nº3)   
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Quadro nº3: Tipos de nutrientes, água e tipos de fibras (adaptado de Folha de São Paulo, 

1996). 

           Grupo                         Alimento 

Macronutrientes 

Carbohidratos 

Lípidos 

Proteínas 

Micronutrientes 

Vitaminas Lipossolúveis 

Vitaminas Hidrossolúveis 

Macrominerais 

Microminerais 

Água  

Fibras 
Fibras Solúveis 

Fibras Insolúveis  

 

A construção das necessidades nutricionais é de extrema importância 

para os atletas que praticam corridas de longa duração, na medida em que 

influencia directamente o sucesso do treino e da competição (Weineck, 1989). 

A intensidade e o volume dos programas rotineiros de treino dos atletas 

induzem um aumento significativo das necessidades nutricionais em geral, 

derivado do desgaste acentuado das reservas energéticas e de nutrientes. 

Pode-se referir então que o efeito desejado pelo exercício está dependente do 

estabelecimento de programas alimentares equilibrados e adequados 

(Rochelle, 1998; Town, 1988). 

Em função das quantidades necessárias por dia, os nutrientes são 

classificados em Macronutrientes e Micronutrientes. 
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Os primeiros normalmente fornecem energia e são necessários na 

quantidade de gramas por dia. Neste grupo estão incluídos os CHO, os lípidos 

e as proteínas. Relativamente à água e apesar de esta não fornecer energia é 

também considerada um elemento essencial, sendo o mais vital para a 

sustentação de todos os processos da vida. 

No que diz respeito aos micronutrientes não fornecem energia e são 

necessários na quantidade de miligramas ou microgramas por dia, estando 

incluído neste grupo as vitaminas e os minerais.  

As quilocalorias (Kcal) são a unidade básica utilizada na medição do valor 

energético dos macronutrientes e da energia consumida pelo organismo. Para 

todas as actividades, a energia consumida pelo organismo, esta relacionada 

com a intensidade do exercício.  

Para os homens os limites metabólicos normais estimam-se entre 2400 a 

2800 Kcal, enquanto para as mulheres encontram-se entre 1700 a 2000 Kcal 

(Anderson et al., 1994). 

De acordo com Blanc (1998), sujeitos que realizam actividades físicas 

importantes, o aporte energético deverá ser aumentado em função da duração 

e da intensidade efectiva do exercício físico.    

2.5.1. Os Macronutrientes  

Os Macronutrientes orgânicos são nutrientes necessários ao organismo 

diariamente em grandes quantidades. Estes constituem a maior parte da dieta, 

fornecendo energia e componentes fundamentais para o crescimento e 

manutenção do corpo. Compõem este grupo os CHO, as proteínas e as lípidos, 

as quais iremos de seguida abordar, assim como a sua importância na 

actividade física. 
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 Os Carbohidratos  

Os Carbohidratos ou Hidratos de Carbono também denominados 

açúcares, sacáridos ou sacarídeos são compostos orgânicos naturais formados 

por carbono (C), hidrogénio (H), oxigénio (O2).  

Os elementos deste grupo têm uma função predominantemente 

energética (Veríssimo, 1999; Leibar, 1997; Williams, 1997), já que ao serem 

oxidados total ou parcialmente, fornecem energia de forma rápida (Leibar, 

1997).  

A composição química dos CHO permitem diferenciá-lo em simples e 

complexos, sendo que os primeiros compõem-se em unidades de açúcar 

simples ou duplicadas (monossacarídeos e dissacarídeos) de fácil digestão e 

que fornecem energia rápida. Pelo contrário os complexos (polissacarídeos) 

são de difícil digestão e o seu fornecimento de energia é mais lento, porém 

evitam grandes flutuações dos níveis de glicose sanguínea (Williams, 1997).    

De seguida podemos observar de uma forma mais resumida como estes 

compostos são encontrados (Quadro nº4). 
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Quadro nº 4: Tipos, formas de apresentação e exemplos de CHO (adaptado de Horta, 1988). 

Tipo Forma Exemplos de CHO 

Monossacarídeos Forma Básica 

Glicose 

Frutose - açúcar da 

fruta e do mel. 

Dissacarídeos 
Duas moléculas de 

monossacarídeos 

Sacarose - açúcar de 

mesa 

Lactose - existente no 

leite 

Maltose - encontrados 

nos cereais. 

Polissacarídeos 
Três ou mais moléculas de 

monossacarídeos 

Vegetais - amido e 

celulose 

Animais - glicogénio 

 

Em termos quantitativos, as necessidades de CHO variam de pessoa 

para pessoa tendo sempre em conta o grau de actividade física realizada. A 

nível de percentagem calórica a recomendação mínima de ingestão 

corresponde a 55 a 65% do total de calorias ingeridas (Brouns, 2001; 

Fernández e tal., 1999; Williams, S.R., 1997). Por sua vez esta percentagem 

aumenta em sujeitos desportistas (Fernández e tal., 1999). Os mesmos autores 

referem que cerca de 80% deverá ser “açucares complexos” (ex: massas, pão, 

arroz, entre outros) e nos tubérculos (batatas). Os restantes 20% deverão ser 

compostos por “açúcares simples” (ex. mel, compotas, frutas, entre outros). 

Como as quantidades de CHO no organismo são relativamente pequenas 

é importante manter as reservas energéticas, ingerindo CHO regularmente e 
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em intervalos frequentes de forma a ser satisfeito o gasto energético do 

organismo (Williams, S.R., 1997). 

2.5.1.1. Intervenção dos CHO na actividade física   

A quantidade e qualidade dos carbohidratos a ingerir depende 

essencialmente do tipo de exercício e da modalidade, o que leva a que a dieta 

seja encarada de forma diferente pois cada modalidade desportiva tem as suas 

exigências especificas em relação ao aporte de CHO.  

Os carbohidratos devem ser consumidos antes, durante e após a 

actividade física. Antes para fornecer energia e durante e após para reposição 

do glicogénio muscular e hepático. O que diferencia é o tipo e a concentração 

utilizada de carbohidratos, (Luciano Capelli, s/d).  

A sua grande importância na actividade física resulta do facto de o 

glicogénio e a glicose serem os “combustíveis” que permitem maior rendimento 

à célula muscular (Veríssimo, 1999). 

Segundo Veríssimo (1999) os CHO complexos como os que já foram 

referidos anteriormente são os melhores para os atletas, pois são absorvidos 

lentamente pelo intestino, possibilitando assim lentamente preencher as 

reservas hepáticas e musculares de glicogénio. Por outro lado, os glícidos 

simples têm menor valor para os atletas pelo facto destes serem absorvidos 

rapidamente e como tal fazem com que o fígado e os músculos não tenham 

capacidade de absorver toda a glicose posta rapidamente em circulação. 

Em relação ao valor energético total (VET) a recomendação diária de 

CHO para atletas de resistência segundo Wolinski (1997) é de 65 a 75%. Como 

tal os atletas após o exercício, devem ingerir o mais rápido possível CHO já 

que assim haverá mais tempo para a ressíntese. Diante estes factores 

concluímos que uma ingestão adequada de CHO entre as sessões de treino é 

de extrema importância para evitar principalmente o desenvolvimento da 

fadiga, o que se torna uma vantagem para a melhoria da performance atlética.  
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 Os Lípidos 

São compostos orgânicos constituídos por carbono, hidrogénio e 

oxigénio, sendo formados por ácidos gordos e pelos seus derivados naturais. 

Além de terem um alto potencial energético são substâncias que se 

podem armazenar ocupando pouco espaço, fazendo com que o organismo a 

utilize como reserva energética (Leibar, 1997). 

A ingestão de lípidos por dia deverá ser relativamente baixa, menos de 25 

a 30% do total de calorias consumidas, permitindo um incremento da porção de 

CHO na dieta (Brouns, 2001; Fernández et al, 1999). 

2.5.1.2. Intervenção dos Lípidos na actividade física   

Tal como fizemos anteriormente, procuramos compreender a importância 

desta substância no que diz respeito à actividade física. 

Assim sendo podemos referir que a sua grande utilidade está no facto 

destes serem o “combustível” celular utilizado durante o esforço, 

fundamentalmente nos desportos de longa duração e de intensidade média-

baixa. 

 A importância relativa dos lípidos como fonte de energia depende do grau 

de esforço do exercício, assim como da disponibilidade de CHO (Brouns, 

2001). 

Deve-se contudo salientar, que os lípidos não são o “combustível” ideal 

da célula muscular durante o esforço, já que o rendimento destes é muito mais 

baixo do que comparativamente à glicose e por outro lado, só podem ser 

utilizados em aerobiose (Verissimo, 1999).  

Este autor faz ainda referência que o seu aproveitamento pela célula 

muscular durante o esforço aumenta com a melhoria da preparação física do 

atleta, o que se torna particularmente importante nos desportos de longa 

duração. 
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As reservas de lípidos existentes no organismo são muito superiores ao 

gasto dos mesmos durante uma competição (Horta, 1996). Por isso o atleta 

deverá não só consumir lípidos em quantidades moderadas (menos de 30% da 

porção calórica total), como equilibrar a ingestão dos vários tipos de lípidos 

(gorduras), assim, recomenda-se que os lípidos saturados sejam inferior a 10% 

da porção calórica total, os monoinsaturados entre 10 e 14% e os 

polinsaturados entre 7 e 10% (Verissimo, 1999). 

 As Proteínas  

As proteínas são cadeias de aminoácidos que se unem entre si através 

de cadeias peptídicas. Em termos bioquímicos pertencem ao grupo dos 

prótidos simples, sendo composto por oxigénio, carbono, hidrogénio e azoto 

(Rodrigues dos Santos, 2002). 

As proteínas têm principalmente uma função plástica, constituindo uma 

base importante para o desenvolvimento e crescimento de órgãos e tecidos, 

sendo indispensáveis para todas as funções vitais no nosso organismo. Estas 

são assim necessárias para o desenvolvimento da massa muscular, 

regeneração dos tecidos e adaptação enzimática (Brouns, 2001), 

secundariamente, também fornecem energia (Veríssimo, 1999).   

2.5.1.3 Intervenção das Proteínas na actividade física   

Sempre que um desportista seja sujeito a um maior desgaste celular em 

função do esforço, haverá igualmente, uma necessidade de aumento do 

consumo de proteínas.  

De acordo com Brouns (2001), os atletas que ingiram dietas baixas em 

calorias, terão como consequência uma ingestão baixa de proteínas, o que 

poderá não compensar a perda de nitrogénio do organismo e isso terá a sua 

influência sobre todo o processo de síntese e a adaptação ao treino. A estas 

categorias pertencem entre outros os corredores de fundo. A ingestão ou a 

suplementação de proteínas a níveis superiores aos requeridos normalmente 
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não produzirá uma melhoria do desenvolvimento da massa muscular nem do 

rendimento. De acordo com o autor, a razão para que haja um aumento da 

necessidade de proteínas nos atletas é devido à maior utilização, por parte 

destes, de aminoácidos na produção de energia oxidativa durante o exercício 

físico, um processo que se dá com maior intensidade com altas cargas de 

trabalho e em estado de esgotamento das reservas de CHO. Assim sendo, 

havendo no atleta um maior desgaste celular em função do esforço, haverá 

também uma necessidade de aumentar o consumo de proteínas.   

2.5.2. Os Micronutrientes  

De uma forma geral podemos dizer que a principal função deste grupo é 

actuar no funcionamento do sistema imunológico, na integração das 

membranas das células, na função nervosa, na contracção muscular e 

cerebral. Deste grupo fazem parte quer as vitaminas quer os minerais. 

Tendo em conta a importância destes nutrientes no processo energético, 

a lacuna de um destes, pode ser prejudicial quer para a capacidade aeróbia 

quer para a capacidade anaeróbia do exercício (Fogelhom, 1994).  

Assim sendo e após verificarmos de um modo geral a função deste grupo 

de nutrientes, procuraremos abordar de uma forma mais sucinta as 

características de cada um deles, assim como a sua importância na actividade 

física.  

 As Vitaminas 

As vitaminas são substâncias orgânicas, indispensáveis para o 

funcionamento normal do organismo. Contudo são compostos exigidos em 

quantidades muito pequenas pelo corpo, além de que não são produzidas pelo 

organismo (ou pelo menos em quantidades suficientes). Segundo Peres (1994) 

a falta de uma vitamina resulta numa insuficiência metabólica, pois estas são 

fundamentais para a degradação de determinados constituintes alimentares, 

contribuindo para a libertação de energia.   



Monografia  Revisão da Literatura 
 

- 20 - 
 

2.5.2.1 Intervenção das Vitaminas na actividade física  

Segundo Rocheile (1998) não há trabalhos que demonstrem de forma 

clara as vantagens na suplementação, a não ser que haja algum défice, 

contudo é comum o hábito de utiliza-la na esperança de que a sobrecarga 

possa melhorar o desempenho na realização dos exercícios. Não está 

comprovado que a sobredosagem vitamínica melhore o resultado desportivo, 

somente as vitaminas B6, C e E poderão, em certos casos melhorar o 

rendimento (Leibar, 1997). 

O facto de nos estarmos a referir a substâncias muito activas e que 

inclusivamente podem ter efeitos tóxicos, deveremos inicialmente preocupar-

nos com a realização de uma alimentação correcta e só quando se justifique 

recorrer a algum aporte vitamínico.  

Uma actividade física intensa e constante, associada a hábitos 

nutricionais incorrectos e a um aumento de perdas podem condicionar a 

necessidade de uma suplementação de vitaminas, tais como, a B1, B2, B6, 

B12 e C (Femández et al., 1999; Leibar, 1997). Segundo Veríssimo (1999), 

estas vitaminas são as mais importantes para o desportista sendo chamadas 

de “vitaminas do desportista”. De acordo com este último autor, a importância 

destas vitaminas no atleta resulta para além de outras funções, do facto de 

intervirem no metabolismo dos CHO favorecendo a acumulação de glicogénio 

nos músculos e no fígado. 

 Os Minerais  

Tal como realizamos para as vitaminas, vamos igualmente tentar 

perceber o que são os minerais e a sua intervenção na actividade física. Sendo 

assim estes estão essencialmente contidos nos alimentos, excepto nas lípidos. 

Desempenham funções plásticas (estruturas das células, órgãos e sistemas) 

mas também funções reguladoras, intervindo igualmente mas de forma 

indirecta no metabolismo de energia (Ferreira, 1994). Apesar de este ser 

necessário no organismo em pequenas quantidades a sua falta pode reproduzir 
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efeitos graves no funcionamento do organismo, dado o grande número de 

funções que desempenham. Segundo Ferreira, (1994) os que mais 

frequentemente estão em falta na alimentação humana é o ferro, iodo e flúor. 

Sendo que a deficiência que mais pode afectar negativamente o treino e a 

performance desportiva esta relacionado novamente com o ferro, mas também 

com o zinco, cobre e selénio (Rodrigues dos Santos, 1995), além do cálcio 

(Williams, C e Devlin, 1992). 

2.5.2.2. Intervenção dos Minerais na actividade física  

Como é compreensível há uma maior necessidade desta substância nos 

desportistas, sendo que uma alimentação cuidada e equilibrada fornecem as 

quantidades necessárias de minerais, já que estes estão presentes em 

praticamente todos os alimentos tal como já foi referido anteriormente. Contudo 

estes minerais facilmente se perdem (pelo suor e urina), devido ao desgaste 

físico provocado pelo exercício. 

O balanço mineral constitui-se como fundamental no desenvolvimento de 

altos níveis de prestação desportiva, como tal quando as necessidades 

minerais são reduzidas, qualquer pequena variação dietética pode constituir-se 

como factor crítico, quer para a saúde, quer para o rendimento desportivo. 

(Rodrigues dos Santos, 1995). 

As carências de ferro, zinco e magnésio induzem um baixo rendimento e 

debilidade muscular estando estes associados a cãibras musculares, embora 

este último aspecto precise de maior investigação para valorizar a influência 

directa das carências de minerais (Brouns, 2001).  

A partir da primeira meia hora de actividade física há um aumento da 

perda de cloro e sódio que chega a ser 50% maior em relação à perda que 

existia no início da actividade (Fernández et al., 1999).  
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2.6.  Outros Nutrientes 

 As Fibras 

Apesar de não terem valor energético, plástico ou regulador a nível 

metabólico, as fibras são fundamentais para o normal funcionamento do 

intestino. Além disso tem capacidade de absorção e retenção de água, fixação 

de substâncias orgânicas e inorgânicas e capacidade de fermentação (Lopes, 

2001). 

 A Água 

O nosso corpo é essencialmente composto por água, sendo que esta se 

encontra em grande parte no interior das células. Esta deve ser mantida no 

organismo de forma constante, já que serve de solvente à maior parte das 

substâncias de origem orgânica mas também inorgânica (Rodrigues dos 

Santos, 1995), tendo como principais funções o transporte de nutrientes pelo 

organismo e a manutenção e regulação da temperatura corporal.  

2.6.1. Intervenção da água na actividade física  

Como verificamos anteriormente a água assume um importante papel na 

sustentação da vida, e para um desportista esta torna-se ainda mais 

indispensável dado o esforço físico a que este está constantemente sujeito. 

Como tal, caso haja um défice de água corporal levara à uma diminuição 

do rendimento do atleta, tornando-se ainda mais evidente se o desportista 

realizar exercícios físicos prolongados. Há que ter igualmente em atenção as 

condições em que se realiza o treino/competição pois a temperatura, a altitude 

e a humidade do ambiente são factores que condicionam as perdas hídricas, 

fundamentalmente através da sudorese e da respiração.  

Assim sendo um atleta além das preocupações constantes que deve ter 

em relação à alimentação também devera focar a sua atenção para as 

questões de hidratação do corpo, já que por exemplo com temperaturas mais 



Monografia  Revisão da Literatura 
 

- 23 - 
 

elevadas pode chegar a perder de 2 a 3 litros de água por hora. Com isto 

podemos perceber que em corrida prolongada a quebra de equilíbrio hídrico e 

electrolítico ira provocar um conjunto de alterações que vão influenciar de 

forma directa o rendimento desportivo do atleta.  

A alteração maior e potencialmente mais séria da mudança verificada no 

equilíbrio hídrico durante a actividade física está relacionada com o aumento na 

produção de suor visando a regulação e manutenção da temperatura (McArdle 

et al., 1998). 

Como refere Rodrigues dos Santos (1995), durante a corrida prolongada 

o gasto de água aumenta intensamente no sentido da evacuação do calor 

produzido pelo trabalho muscular, sendo a transpiração o mecanismo mais 

importante na regulação térmica do organismo. A evaporação do suor gera o 

mecanismo de arrefecimento destinado a diminuir a temperatura corporal 

(McArdle et al., 1998) uma vez que é a água evaporada que vai possibilitar o 

arrefecimento da pele e não o suor. 

As elevadas taxas de sudação promovem a desidratação e ao sentir-se 

sede, parte do peso corporal já se perdeu por desidratação (McArdle et 

al.1998). 

Vários autores demonstraram nos seus estudos que quanto maior for a 

perda de água mais significativa será a diminuição da capacidade física. Por 

exemplo uma perda hídrica de 2% em relação ao peso corporal, que 

corresponde a 1,5 litros para um atleta de 75 kg, reduz a capacidade de 

trabalho em 20%; uma perda de 4% do peso corporal (cerca de 3 litros) leva a 

uma redução de 40%; e uma perda de 10% (7,5 litros) pode levar ao colapso 

circulatório e à morte (Veríssimo, 1999). 

Segundo Brouns (2001), refere que a desidratação de mais de 1,5 litros 

reduz a capacidade de transporte de oxigénio do corpo e produz fadiga, 

afirmando ainda que uma re-hidratação adequada contraria estes efeitos e 

retarda o aparecimento de fadiga. Veríssimo (1999) refere que este tipo de 

situação provoca igualmente uma maior incidência de patologias musculares 
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(contraturas, roturas e distensões) e patologias tendinosas (tendinites e roturas 

tendinosas) nos atletas desidratados. 

Em relação ao aporte diário actualmente propõe-se, como consumo diário 

mínimo, cerca de três a quatro litros de água por dia, dependendo contudo dos 

valores que o atleta perde, que como já foi referido anteriormente, são 

principalmente influenciadas pelo clima, pela intensidade e duração do 

exercício praticado. 

A quantidade total de líquidos deve ser devidamente fraccionada no 

decorrer do dia para promover a necessária hidratação (Mahan e Arlin, 1995; 

Rodrigues dos Santos, 1995). Esta água devera ser fornecida, cerca de 1,5 a 2 

litros através dos alimentos e a restante como bebida. 

De entre as bebidas, a água simples devera ser ingerida sem restrição e 

em função da sede, embora por vezes se deva beber mesmo sem sede para 

prevenir a desidratação.  

Resta igualmente dizer que a água, particularmente quando ingeridas na 

fase de actividade física, deve estar à temperatura natural e nas principais 

refeições não deve ser tomada em grandes quantidades, para que os sucos 

digestivos não sejam diluídos e, consequentemente, não seja perturbada a 

digestão dos alimentos, além de que provoca uma falsa saciedade. 

Julgamos que perante isto os atletas devem ter em atenção a ingestão 

adequada de água quer antes, durante e após o exercício, independentemente 

se é no treino ou competição. 
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III - Objectivos 

Para o presente trabalho delineamos os seguintes objectivos: 

3.1. Objectivo Geral 

 Caracterizar o perfil alimentar e os hábitos nutricionais de uma 

praticante de elite do atletismo português, especialista em corrida 

de fundo.  

3.2. Objectivos Específicos 

 Avaliar a ingestão de macronutrientes. 

 Analisar a ingestão de micronutrientes, fibras e água. 
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IV - Material e Métodos 

4.1. Caracterização da Amostra  

É constituída por uma corredora fundista, com 39 anos de idade, 1,61 m 

de estatura e 48 kg de peso, fazendo esta parte da elite do atletismo nacional e 

internacional.  

Desde muito cedo começou a mostrar-se no atletismo alcançando várias 

vitórias nesta modalidade, atingindo o seu auge em Atlanta, a qual se sagrou 

campeã Olímpica na prova dos 10000 metros. 

Para darmos inicio a este estudo a atleta foi informada da finalidade do 

mesmo tendo esta dado o seu consentimento. 

4.2. Caracterização do Treino 

Durante o decurso do estudo a atleta realizou diariamente 2 treinos, 

sendo que cada uma das secções teve uma duração variada entre os 45 e os 

75 minutos. 

4.3. Procedimentos para a recolha dos Dados 

A recolha das informações relativas a alimentação da atleta efectuou-se 

na semana que antecedeu a sua participação na competição, sendo realizado 

um registo de sete dias consecutivos do consumo alimentar.  

Elaboramos fichas de registo alimentar (anexo II), divididas da seguinte 

forma: Pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e ceia. Foi igualmente 

transmitido as quantidades padrão dos principais alimentos para que as fichas 

fossem preenchidas de forma correcta em função das quantidades 

consumidas, aspecto este de extrema importância.  

Para a conversão dos alimentos em nutrientes foi necessária a 

colaboração do serviço de Higiene e Epidemiologia da Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto, os quais se disponibilizaram a ajudar-nos nesta 
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tarefa, dada a complexidade e dificuldade na utilização do programa 

informático The Food Processor Plus 7.0. Programa este fundamental para a 

conclusão do PE. 

4.4. Necessidades Energéticas Diárias 

Para determinar as necessidades energéticas dos atletas de fundo na 

modalidade de atletismo deve-se ter sempre presente as características 

individuais, além da distância e duração da prova em que participa, o ritmo e a 

resistência (Rochelle, 1998). A necessidade energética diária (NED) de um 

indivíduo é expressa pelo somatório de três factores (Quadro nº5): o 

metabolismo basal (MB) o gasto energético requerido com a absorção e 

digestão dos alimentos (T) e a energia gasta na actividade física (AF). 

 

NED=MB+T+AF 
 

Quadro nº 5: Factores Intervenientes no cálculo das NED de um Indivíduo (adaptado de Rego, 

2000) 

MB Metabolismo basal 

Quantidade de energia que o nosso organismo 

gasta para, dormir tranquilo num ambiente 

calmo, e se manter vivo. 

T 

Energia gasta com a 

absorção e digestão 

dos alimentos 

Depende das características da dieta, com um 

valor de cerca de 10% do valor calórico total 

ingerido. 

AF 

Energia gasta 

dependente da 

actividade física 

Pode implicar um acréscimo de 25 a 125% nas 

necessidades energéticas diárias, 

nomeadamente em situações de praticantes de 

desporto de competição. 
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4.5 Tratamento Estatístico 

Para a análise interpretação dos resultados do estudo, as variáveis foram 

tratadas estatisticamente, utilizando-se as medidas descritivas básicas: média 

e desvio padrão. 

Foi igualmente analisado os valores mínimos e máximos. 

Os dados foram analisados recorrendo-se ao software “Statistical 

Package for the Social Sciences” (SPSS), versão 17.0 para o Windows. 
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V - Apresentação e Discussão dos Resultados 

5.1. Apresentação e Discussão dos Resultados 

De seguida iremos apresentar e discutir os resultados deste estudo, os 

quais através da recolha de dados e da revisão da literatura que efectuamos 

permitiu-nos caracterizar e avaliar o perfil alimentar e a ingestão nutricional da 

atleta. Verificaremos igualmente a carência ou excesso na ingestão dos vários 

tipos de nutrientes de forma a analisarmos se as quantidades destes são 

adequadas ao tipo de exigências que o treino de fundo exige. 

Assim sendo começamos por verificar o aporte calórico total referente à 

recolha alimentar efectuada por nós durante sete dias consecutivos (Quadro 

nº6). 

Quadro nº 6: Consumo calórico médio diário, ± DP e valores mínimos e máximos da atleta do 

PE. 

 Média ± DP Mínimo Máximo 

Valor Energético Total (VET) 2193,3 ± 355 1728 2780 

Calorias/kg/Dia 45,7± 7,4 36 57,9 

 

Tal como anteriormente referido, um atleta independentemente do 

desporto tem necessidades energéticas superiores quando comparativamente 

a um não desportista, e nesse sentido terá de haver a preocupação em 

adequar o fornecimento energético diário às suas necessidades metabólicas. 

Factor este de extrema importância, pois além de poder promover um bom 

estado de saúde, possibilitara igualmente uma melhoria nos resultados 

desportivos. 

Brouns (2001) refere, que um atleta comparativamente a uma pessoa 

adulta sedentária, em que o gasto energético diário é de 2000 a 2800 Kcal, terá 

um acréscimo do aporte calórico em cerca de 500 a mais de 1000 Kcal/hora 

sempre que o exercício físico envolva treino ou competição, contudo temos de 
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ter sempre em atenção que estes valores variam de acordo com a duração, 

tipo e intensidade do desporto praticado.  

No estudo por nós realizado, observamos que a atleta encontra-se nos 

valores médios encontrados por Erp-Baart et al. (1989) para corredores de elite 

do sexo feminino (anexo III), tal como já tinha sido verificado no estudo 

realizado por Rodrigues dos Santos (s/d) para atletas de elite do sexo 

masculino. 

Porém fazendo uma análise quotidiana, este último autor concluiu ainda 

que em alguns dias o VET é reduzido, o que nosso estudo também se verifica.  

No mesmo estudo (Rodrigues dos Santos, s/d), verificou-se que o gasto 

metabólico basal do atleta estudado é de 1517 Kcal/dia, todavia usando uma 

fórmula¹ que envolve também a idade este valor passaria a ser de 1452 

Kcal/dia. Assim sendo, para o nosso estudo aplicamos esta mesma fórmula, 

onde verificamos que para a atleta do PE o gasto metabólico basal 

corresponde a 1263,2 Kcal/dia.    

Ao gasto calórico temos de ter igualmente em consideração a 

termogénese alimentar, ou seja, temos de considerar a energia gasta para o 

processamento dos alimentos e que em média corresponde a 10% do gasto 

calórico total (Rodrigues dos Santos, 2002). Porém todos sabemos que as 

necessidades energéticas de um desportista são sempre muito maiores que 

aquelas necessárias para o metabolismo basal de um individuo. 

 Como é sabido os CHO são fundamentais na dieta humana, sendo 

caracterizados por terem um papel fundamental como fonte de energia, e 

estabelecem-se como o principal substrato energético para os músculos em 

actividade com alguma intensidade. Além disso é necessário um consumo 

ajustado de CHO para permitir um treino intenso e consistente, evitando 

situações recorrentes de deplecção enzimática que podem conduzir a várias 

patologias.  

¹ MB=66+ (13,7x P (kg)) + (5 x Alt. (cm)) - (6,8x Idade (anos)) 
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Segundo alguns autores (Williams, C e Devlin, 1992), as recomendações 

mais ajustadas de ingestão de CHO para desportistas devera permitir fornecer 

entre 60 a 70% do VET, por exemplo se for considerado uma dieta diária de 

cerca de 3000kcal deve-se ingerir mais de 500g.  

Sherman, (1983) refere que atletas de endurance que treinam duas vezes 

por dia, como é o caso da atleta do PE, requerem entre 65 a 75% do aporte 

calórico total sob a forma de CHO. Por isso, se tivermos por base estas 

recomendações, a atleta do nosso estudo teria de ingerir mais de 355g de 

CHO, valor esse que se encontra longe dos valores por nós encontrados, tal 

como podemos verificar no quadro nº7.  

Quadro nº 7: Ingestão média diária de CHO, ± DP e valores mínimos e máximos, da atleta do 

PE.  

CHO Média ± DP Mínimo Máximo 

Carbohidratos (g) 208,5 ± 20,8 186 246 

Carbohidratos (%) 51,8 ± 5,2 12,8 16,8 

Carbohidratos (g/kg) 4,3 ± 0,43 3,8 5,1 

 

Contudo outros autores fazem outro tipo de recomendações, como por 

exemplo Rodrigues dos Santos (1995), quando refere que para suporte de 

treino intenso a ingestão diária de CHO deve ser da ordem das 9 -10 g/kg de 

massa corporal, de forma a permitir disponibilidade de CHO antes e durante o 

exercício, da mesma forma que facilitará a reposição completa das reservas de 

CHO nos períodos pós-exercício. Na mesma linha de pensamento, Burke 

(2001) refere que um maratonista de elite tem o seu suporte energético 

fundamentalmente nos CHO, devendo ingerir entre 7 a 10g/kg/dia. 

Mais uma vez, verificamos que os valores médios do nosso estudo (4,3 ± 

0,43) encontram-se abaixo do recomendado pelos autores acima referidos. 
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Julgamos ainda, que os valores mínimos (Quadro nº 7) declaram de certa 

forma uma situação nutricional incompatível com os esforços de alta 

intensidade, como é o caso do PE. 

Está igualmente demonstrado (Shetty, 1999; Maughan, 1990) que o 

aumento de CHO pode melhorar a performance em esforços de alta 

intensidade, todavia os mesmos autores alertam para o facto de a ingestão 

deficitária de CHO afectar o rendimento nesse tipo de esforços.  

Assim sendo, uma menor ingestão de CHO poderá levar a uma 

deficiência energética para o desporto praticado, que por sua vez causará 

diminuição da capacidade de rendimento físico e aumentará o risco de 

ocorrência de lesões, tal como já havíamos feito referência inicialmente (Coyle 

et. al., 1986).  

Ao longo da revisão da literatura efectuada por nós verificamos haver uma 

distinção e atribuição mais importante ao facto dos CHO serem simples ou 

complexos, contudo julgamos que o problema não deve residir tanto nessa 

questão, mas sim se a quantidade ingerida pelos atletas é adequada aos 

gastos energéticos diários, que de certa forma já evidenciamos não ser de todo 

alcançada.  

Relativamente às proteínas e de acordo com as funções conhecidas das 

mesmas, estas tornam-se indispensáveis na alimentação, nomeadamente 

quando a procura energética aumenta. 

Para desportistas, é aconselhado que as proteínas correspondam a 12-

15% do VET (Lemon e Proctor, 1991).  

Segundo Veríssimo (1999), para desportistas é recomendável um 

consumo diário de 1 a 1,5 g/kg ou de 1,2 a 1,8g/kg de peso corporal (Brouns, 

2001).  

Lemon (1995) por seu lado aconselha a ingestão desta substância de 1,2 

- 1,4 g.kg ¹ para modalidades de endurance. Comparando estes valores com 

os valores por nós obtidos, verificamos que os valores médios (Quadro nº8) 
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excedem as recomendações diárias, tal como anteriormente com Brouns, 

(2001) e Veríssimo (1999).  

Quadro nº 8: Ingestão média diária de proteínas, ± DP e valores mínimos e máximos, da atleta 

do PE.  

Proteínas Média ± DP Mínimo Máximo 

Proteínas (g) 108,3 ± 17,7 78,1 123,5 

Proteínas (%) 26,9 ± 4,4 10,3 16,2 

Proteínas (g/kg) 2,2± 0,3 1,6 2,5 

 

Constatamos igualmente que no nosso estudo a atleta apresenta uma 

ingestão de proteínas correspondente a 26,9% do VET (Quadro nº 8), o que 

ultrapassa mais uma vez os consumos máximos recomendados, neste caso 

por Lemon e Proctor, (1991). Observando os valores de ingestão em relação 

ao peso corporal (2,2±0,3 g/kg/dia) a atleta do PE continua a confirmar o 

consumo de uma quantidade excessiva de proteínas. 

É importante referir que o consumo excessivo de proteínas desta atleta se 

ultrapassar a capacidade do fígado em desaminar as proteínas e converter o 

azoto em ureia, poderá levar à deplecção de cálcio e a situações de 

desidratação. 

Ao contrário do que se verificou no estudo realizado por Rodrigues dos 

Santos (2002), a atleta do PE além de exceder as recomendações propostas 

pelos vários autores acima mencionados, observamos ainda que estes valores 

estão acima do limite de toxicidade proteica (25% do aporte energético total), 

propostos por Bilsborough e Mann (2006). Aconselhamos que a atleta diminua 

a quantidade de alimentos ricos em proteínas animais, caso queira se alimentar 

de proteínas que escolha as de origem vegetal, como soja, feijão, pois são 

mais saudáveis, (Bacuaru, 2001). 

Assim sendo, podemos concluir que os resultados deste estudo, 

relativamente à ingestão proteica são confirmados por Martins (2002) e 



Monografia Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

- 42 - 
 

parecem caracterizar várias populações de desportistas de Portugal que têm 

um aporte excessivo de proteínas animal (Frentsos e Baer, 1997; Brechtel e 

col., 1994). 

No que diz respeito aos lípidos os desportistas devem fazer um consumo 

em quantidades moderadas, procurando que a ingestão de lípidos corresponda 

a menos de 30 % do aporte calórico total (American College of Sports 

Medicine, 2000; Williams, 1995). 

No nosso estudo o aporte de lípidos atingiu os 21,1% do VET (Quadro nº 

9), correspondendo assim a valores menores dos recomendados pelos autores 

acima supracitados.  

Quadro nº 9:Ingestão média diária de Lípidos, ± DP e valores mínimos e máximos, da atleta do 

PE.  

Lípidos Média ± DP Mínimo Máximo 

Lípidos Total (g) 85,0 ± 24,7 55,4 124,6 

Lípidos (%) 21,1 ± 6,1 9,3 20,9 

Lípidos (g/kg) 1,7 ± 0,5 1,15 2,5 

Lípidos Sat. (g) 27,9 ± 7,3 18,1 40,1 

Lípidos Sat.(%) 6.9 ± 1,8 9,2 20,5 

Lípidos Monoins. (g) 38,1 ± 13,4 20,9 60,4 

Lípidos Monoins.(%) 9,5 ± 3,3 7,8 22,5 

Lípidos Polinsat. (g) 12,5 ± 4,4 5,3 16,3 

Lípidos Polinsat.(%) 3,1 ± 1,1 6,0 18,5 

Ácidos Gordos (g)  

Ómega - 3 0,78 ± 0,31 0,42 1,30 

Ómega - 6 10,7 ± 4,3 3,96 14,3 
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Autores como Mahan e Arlin (1995) mencionam que apesar de ser um 

nutriente que facilmente é transportado e transformado em energia, não 

significa propriamente que se deva necessariamente ingerir grandes 

quantidades. 

O cuidado nutricional não tem a ver propriamente com a quantidade de 

lípidos disponíveis na dieta ou armazenada no organismo, mas antes com a 

qualidade dos mesmos. 

Perante estes valores encontrados por nós no PE, julgamos que a atleta 

não terá qualquer tipo de problemas de saúde no que diz respeito à ingestão 

de lípidos, notando-se da sua parte, um cuidado e consciencialização na 

selecção de alimentos ricos em lípidos para que estes não estejam 

constantemente presentes na sua alimentação, evitando assim os possíveis 

problemas que um consumo excessivo destes poderia trazer para a sua saúde.  

Tal como já referimos, verificamos um consumo adequado desta 

substância por parte da atleta do PE. 

Williams (1997) refere que esta ingestão de lípidos é necessária 

principalmente por:  

 Actuar como reserva de energia e fonte de “combustível”; 

 Providenciam insolação; 

- para manter a temperatura corporal (térmica) 

- protecção de órgãos vitais (mecânica) 

- protecção e melhoria da condução nervosa (electroquímica) 

 Transporte de vitaminas lipossolúveis; 

 Aumentam o potencial de saciedade dos alimentos. 

Ao longo das pesquisas realizadas por nós, verificamos na revisão da 

literatura que vários autores reforçam esta citação de Williams (1997), 
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atribuindo igualmente importância aos lípidos como sendo um “combustível” 

essencial em vários desportos nomeadamente nos de longa duração.  

Em relação aos ácidos gordos essenciais, especificamente ómega-3 e 

ómega-6 são importantes no armazenamento e oxidação dos lípidos e síntese 

de glicogénio (Hamilton, 2005).  

Assim sendo e apesar de não haver consenso entre os vários autores 

encontrados nas referências bibliográficas, estes recomendam uma ingestão 

diária de 9g de ómega-6 e 6g de ómega-3, correspondendo a um rácio de 1,5:1 

(Erasmus, 1993).  

Ao comparar estas recomendações com os valores por nós obtidos, a 

atleta do PE apresenta um aporte excessivo de ómega-6 e reduzido ómega-3, 

correspondendo a um rácio bastante elevado de 13,7:1 o que julgamos ser 

preocupante dada a importância da ingestão adequada de ómega-3 (controlar 

a pressão arterial, normalizar a circulação sanguínea e o ritmo do coração, 

combater a osteoporose, melhorar o funcionamento das actividades do 

cérebro, evitar doenças auto-imunes, dificultar o desenvolvimento de processos 

inflamatórios, ajudar a diminuir os níveis de triglicerídeos no sangue), contudo 

esta preocupação não se mostra tão importante na actual condição física da 

atleta mas sim em perspectivas futuras de saúde e bem-estar da mesma. 

Relativamente aos tipos de lípidos verificamos um consumo mais elevado 

de lípidos saturados (6,9%) comparativamente aos lípidos polinsaturados 

(3,1%) e por outro lado mais baixos que os lípidos monoinsaturados (9,5%). 

Todavia os valores por nós encontrados para os lípidos saturados 

encontram-se abaixo dos 8-10% recomendado pelos vários organismos 

internacionais relacionados com a saúde, facto este positivo para a saúde da 

atleta do PE.  

Veríssimo (1999) nos seus estudos, recomenda igualmente um consumo 

de lípidos saturados inferiores a 10%.  
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O mesmo autor recomenda ainda valores entre os 10 e os 14% para o 

consumo de lípidos monoinsaturados e 7 a 10% para os lípidos polinsaturados.  

Tendo por base estas recomendações verificamos que os valores por nós 

obtidos, quer para os lípidos monoinsaturados quer para os polinsaturados, 

estes encontram-se abaixo das recomendações deste autor. Esta situação 

aconselha uma intervenção nutricional visando a adopção de hábitos 

alimentares mais saudáveis, nomeadamente a introdução de vegetais e peixe 

na alimentação diária da atleta. 

No que se refere à ingestão total de fibras (10,4 g) constata-se que há um 

consumo bastante reduzido desta substância (Quadro nº 10), encontrando-se 

fora dos valores recomendados por vários autores, tal como vamos verificar de 

seguida.  

Assim sendo e de acordo com Rodrigues dos Santos (1995) a 

necessidade diária de ingestão de fibras deverá ser de 20 a 40g, para Horta 

(1996) varia entre 25 a 35g e Mahan e Arlin (1995) propõem de 20 a 30 g e por 

último as recomendações da Organização Mundial de Saúde (1990) que 

menciona que a ingestão de fibras alimentares deve variar entre 27 a 40g por 

dia.  

Quadro nº10: Ingestão média diária de fibras, etanol, cafeína e água, ± DP e valores mínimos e 

máximos, da atleta do PE.  

Outros Nutrientes Média ± DP Mínimo Máximo 

Fibras (g) 10,4±1,7 7 12 

Água (ml) 1511±112,5 1266,8 1604,4 

Etanol (g) 22,2±4,4 12,2 24,4 

Cafeína (mg) 1,7±4,6 0 12,2 

 

Tal como fizemos referência anteriormente e tendo por base estas 

recomendações concluímos que a atleta do PE tem realmente um consumo de 
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fibras alimentares muito reduzido, o que pode interferir com a mobilidade 

intestinal e com os níveis plasmáticos de colesterol.  

Importa referir ainda que esta substância mesmo contribuindo com um 

valor energético e nutricional reduzido, não deixa de ter a sua importância, pois 

permite a regulação da função intestinal, tal como já foi referido, sendo que a 

sua falta pode significar um aporte deficitário de frutas, verduras e legumes. 

Esta atleta deve ser aconselhada a alterar a sua dieta, aumentando o aporte 

destes alimentos.  

No quadro nº10 verificamos ainda que a atleta apresenta em todos os 

dias um défice de fibras, chegando a 12g como valor máximo e como valor 

mínimo a atingir em alguns dias as 7g, não respeitando assim as 

recomendações dadas pelos autores anteriormente referenciados, quanto à 

ingestão diária. 

No que diz respeito à hidratação os atletas devem considerar sempre a 

necessidade e oportunidade de consumir líquidos durante e entre as 

actividades. Contudo é igualmente importante que esta ingestão não seja em 

demasia, quer antes, quer durante uma prova, a ponto de aumentar o seu peso 

corporal, a menos que se verifique que os atletas estão previamente 

desidratados. Geralmente, o plano de hidratação do atleta deve limitar as 

perdas a menos de 2% da massa corporal, particularmente quando a 

competição ocorre com calor, sendo por isso fundamental após o treino ou 

competição fazer a reposição dos níveis de água mas também dos sais 

minerais perdidos com o suor. 

Enquanto Wolinski (1997) refere que a necessidade de ingestão de 

líquidos deve ser de 2,5 l/dia, outros autores (Mahan e Arlin, 1995; e Rodrigues 

dos Santos, 1995) mencionam que a quantidade total desta substância deveria 

de ser de 1ml por caloria ingerida.  

A Dietary Reference Intakes (DRI) considera que a quantidade total de 

água é a combinação do consumo de água isolada com a água contida em 

bebidas e alimentos. A água proveniente de líquidos (água e bebidas) 
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corresponde a 81% do total de ingestão de água (cerca de 2-3 l/dia) e 19% se 

referem à água dos alimentos (cerca de 700 ml/dia), considerando o consumo 

de adultos.  

Portanto, a recomendação neste caso especifico de ingestão adequada 

de água total é de 2,7 litros para mulheres por dia, para a faixa etária de 19-70 

anos. Para indivíduos que realizam actividade física ou que ficam expostos a 

altas temperaturas, é necessário aumentar a quantidade de água total 

recomendada.  

Perante estas recomendações observamos no quadro nº 10 que a 

quantidade de água ingerida (1511 ml) pela atleta do PE, e unicamente obtida 

através da ingestão de alimentos, encontra-se muito acima do valor 

recomendado pela DRI. Contudo não temos qualquer referência à quantidade 

de água ingerida directamente como bebida e como tal não foi considerada por 

nós. Porém perante as características da atleta do nosso estudo julgamos que 

há uma preocupação da parte desta para manter o equilíbrio hídrico.  

Segundo Veríssimo (1999) relativamente às bebidas alcoólicas o ideal 

seria que os atletas não consumissem, contudo este autor considera como 

tolerável um consumo diário ate 250 ml de vinho de mesa ou 500 ml de 

cerveja, tomados com a refeição.  

Todavia pensamos que o álcool não deve fazer parte da dieta de um 

atleta em qualquer situação, já que este leva a alterações desfavoráveis do 

sistema imune e de integridade cerebral.  

Além disso a ingestão destas substâncias tem uma acção prejudicial nos 

processos aeróbios, afectando negativamente o rendimento, principalmente no 

bloqueio da capacidade de eliminação de produtos (ácido láctico) e na 

diminuição da coordenação gestual (Riché, 1998). 

Mahan e Arlin (1995) acrescem que o álcool é um factor de interferência 

nefasta na absorção de determinadas vitaminas.  
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No nosso estudo verificamos que um consumo de bebidas alcoólicas por 

parte da atleta, nomeadamente vinho e cerveja, tendo estas sido ingeridas 

unicamente às refeições principais e em quantidades muito reduzidas. 

A quantidade de cafeína encontrada no PE surge não pelo facto de 

ingestão directa de café, mas sim pelo consumo de outros alimentos que 

possuem na sua constituição cafeína, facto esse que explicara os baixos 

valores obtidos, tal como podemos verificar no quadro nº10. 

Quanto às vitaminas, estas fazem parte do metabolismo de energia e 

outras funções essenciais, portanto a deficiência de um ou mais desses 

nutrientes pode ser prejudicial para a capacidade aeróbia e/ou anaeróbia do 

exercício (Fogelholm, 1994).  

Estas, apesar de serem exigidas pelo organismo em quantidades muito 

pequenas e não serem produzidas pelo organismo a sua falta pode “conduzir” 

a uma insuficiência metabólica (Ferreira, 1994; Peres, 1994). 

Através da análise dos resultados obtidos por nós e em comparação com 

as recomendações para desportistas verificadas na literatura, observamos que 

a atleta do PE manifesta consumos inferiores aos recomendados, quer no caso 

das vitaminas lipossolúveis, quer na maioria das vitaminas hidrossolúveis, 

sendo que apenas as Vitaminas B2, B3 e B12 excedem os valores (Quadro 

nº11) recomendados por Murray e Horswill, (1998).  
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Quadro nº11: Ingestão média diária de vitaminas, ± DP e valores mínimos e máximos, da atleta 

do PE. 

 Vitaminas Média ± DP 

Recomendações para 

Atletas 

(Murray e Horswill, 

1998) 

H
id

ro
ss

ol
úv

ei
s 

Tiamina (mg) / (Vit. B1) 1,5 ± 0,40 1.5 mg 

Riboflavina (mg) / (Vit. B2) 1,9±0,33 1,7 - 1,8 mg 

Niacina (mg) / (Vit. B3) 23,3±4,0 19 - 20 mg 

Ác.Pantoténico (mg) / (Vit. B5) 5,3±1,3 4 - 7 mg 

Piridoxina (mg) / (Vit. B6) 1,8±0,20 2,0 mg 

Biotina (µg) / (Vit. B8) 14,0±5,7 30 µg 

Cianocobalamina (µg) / (Vit.B12) 7,2±1,8 2 µg 

Ácido Fólico (µg) / (Vit. B9) 186,2±31,3 200 µg 

Ácido Ascórbico (mg) / (Vit. C) 36,1±20,3 60 mg 

Li
po

ss
ol

úv
es

 

Vitamina A (µg) 369,2±335 1000 µg 

Vitamina A Caroteno (µg) 194,6±284,3 6000 µg 

Vitamina D (µg) 1,8±0,79 10 µg 

Vitamina E (mg) 6,2±2,2 10 mg 

Vitamina K (µg) 10,2±15,3 70 - 140 µg 

 

No que diz respeito às vitaminas Lipossolúveis, Brechtel et al. (1994) 

recomendam para desportistas a ingestão de vitamina A de 1500 µg/dia, por 

outro lado Creff e Bérard (1992) propõem uma ingestão de 2000 a 6000 µg/dia 

de retinol **.  

** Forma pura e activa da vitamina A  
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Como podemos confirmar no quadro nº11 os consumos diários de 

vitamina A da nossa atleta são de 369,2 µg, valor este que se encontra abaixo 

das recomendações referidas pelos autores anteriormente citados para 

desportistas. 

Em relação à vitamina D as quantidades diárias apresentadas nos PE são 

de 1,8 µg, valores que encontram-se igualmente muito abaixo do recomendado 

para desportistas que é de 10 µg/dia (Brechtel et al., 1994; Creff e Bérard, 

1992). 

Quanto à ingestão de vitamina E, é recomendada para atletas de 

resistência, uma quantidade superior a 20 mg/dia (Brechtel et al., 1994), por 

outro lado, autores como Creff e Bérard (1992) sugerem um consumo desta 

substância de 30 a 50 mg/dia para desportistas.  

No nosso estudo, podemos observar que o valor apresentado (6,2 mg) 

está muito abaixo do recomendado pelos autores anteriormente indicados, 

contudo, este défice não é tão evidente se tivermos por base as 

recomendações de Murray e Horswill (1998), os quais sugerem uma ingestão 

de 10 mg de vitamina E.  

Todavia, apesar de termos feito apenas uma chamada de atenção para 

essas vitaminas, não significa que não haja preocupação com os valores 

apresentados pelas restantes, tal como a vitamina D que é importante para a 

absorção de cálcio, podendo esta ter implicações negativas sobre os ossos.  

Relativamente à vitamina K, a sua insuficiência poderá ser prejudicial pois 

é responsável pela normalização do metabolismo ósseo mas também na 

melhoria do sistema de coagulação (Vermeer et al., 1996).  

Quanto às vitaminas Hidrossolúveis, Brechtel et al. (1994) recomendam 

para desportistas de resistência um consumo de vitamina B1 acima das 2 

mg/dia, ao passo que Creff e Bérard (1992) recomendam 5 a 10 mg/dia.  

Verificamos assim no nosso estudo, que o valor de 1,5 mg encontra-se 

abaixo das recomendações destes autores, o que pode ser problemático já que 
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está desempenha um papel fundamental no que diz respeito à fadiga e 

fraqueza muscular. Contudo se verificarmos no quadro nº11 as recomendações 

dadas por Murray e Horswill (1998) verificamos que o valor obtido pela atleta 

do PE está no limite recomendado. 

Em relação à vitamina B2 é recomendado por Brechtel et al. (1994) para 

mulheres 3,3 mg/dia desta vitamina, enquanto Creff e Bérard (1992) propõem 8 

a 10 mg/dia. À semelhança do que já tínhamos referido para a vitamina B1, 

esta também apresenta valores mais baixos (1,9mg), mas apresenta valores 

superiores relativamente ao recomendado por Murray e Horswill (1998). 

As necessidades diárias de vitamina B3 para desportistas de acordo com 

Brechtel et al. (1994) são de 15 a 20 mg. Os resultados do PE mostram que 

esta ingestão é suficiente para suprir as necessidades, sendo que 

relativamente as recomendações de alguns dos autores esse consumo é 

ultrapassado ligeiramente. 

A ingestão de ácido pantoténico ou vitamina B5 para desportistas é de 10 

mg/dia de acordo com a proposta de Brechtel et al. (1994) e de 20 a 30 mg/dia, 

segundo Creff e Bérard (1992). 

O consumo apresentado no nosso estudo mostra que 5,3 mg/dia está 

abaixo das recomendações, à excepção dos 4 a 7 mg recomendados por 

Murray e Horswill (1998). 

A quantidade (1,8 mg) de vitamina B6 ingerida pela atleta do PE está 

abaixo dos valores mínimos de 2,4 mg/dia recomendados para desportistas por 

Brechtel et al. (1994), sendo esta quantidade ainda mais baixa, quando 

comparativamente aos valores de ingestão propostos por Creff e Bérard 

(1992), que são de 15 a 30 mg/dia.  

Relativamente ao consumo de vitamina B8 as quantidades apresentadas 

no estudo são de 14,0 µg, valores que encontram-se muito abaixo do valor 

recomendado para atletas de resistência que é de 30 a 100 µg/dia (Brechetel et 
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al. 1994). Esta vitamina desempenha uma função importante na síntese dos 

ácidos gordos e do glicogénio (Rodrigues dos Santos, 1995). 

A recomendação para atletas femininas em relação à ingestão de 

vitamina B9 é de 400 µg/dia (Brechetel et al. 1994), sendo que no nosso estudo 

os valores estão abaixo dos aconselhados. 

Brechetel et al. (1994), refere que a quantidade de vitamina B12 

aconselhada para atletas de resistência é de 7ug/dia, no entanto Creff e Bérard 

(1992) propõem valores mais elevados, indicando uma ingestão entre 10 a 20 

µg/dia. O valor de 7,2 µg por nós encontrado está ligeiramente acima das 

necessidades recomendadas por Brechetel et al. (1994), contudo encontra-se 

ligeiramente abaixo do intervalo recomendado por Creff e Bérard (1992).  

No que respeita á ingestão de vitamina C, os valores do nosso estudo é 

de 36,1mg/dia, os quais estão muito abaixo quer dos 150 a 300 mg/dia 

sugeridos por Creff e Bérard (1992) para desportistas quer das recomendações 

de 250 mg/dia sugerida por Brechetel et al. (1994) para atletas de resistência. 

De uma forma resumida, o que julgamos ser mais problemático no nosso 

estudo relativamente às vitaminas, é o baixo valor de ingestão apresentado por 

algumas delas, nomeadamente vitamina A, C e E dado o papel que estes 

desempenham, pois apresentam uma função fundamental na luta contra o 

stress oxidativo, induzido pela produção de radicais livres durante o esforço.  

Relativamente aos macrominerais e nomeadamente o cálcio, Creff e 

Bérard (1992) aconselham para desportistas uma ingestão de 1000mg/dia; 

1200 a 1500 mg/dia de acordo com Riché (1998). No nosso estudo os valores 

de ingestão diária de 942mg colocam os consumos desta atleta ligeiramente 

abaixo dos valores recomendados.  

Os consumos diários de magnésio do estudo por nós realizado são de 

289mg encontrando-se longe do intervalo de ingestão de 450 a 600 mg 

recomendado por Riché (1998) para desportistas. Situação esta que julgamos 

ter de ser corrigida, pois uma perda excessiva deste mineral através do suor 
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poderá provocar cãibras musculares, nomeadamente se os treinos da atleta 

decorrerem com temperaturas mais elevadas. 

Em relação à ingestão de fósforo a quantidade apresentada é de 1240mg, 

(Quadro nº12) sendo que este valor corresponde a doses ligeiramente 

inferiores às recomendadas para desportistas que deverão ir ate 1300mg/dia 

(Riché, 1998; Creff e Bérard, 1992).  

Quadro nº12: Ingestão média diária de Macrominerais, ± DP e valores mínimos e máximos, da 

atleta do PE. 

Macrominerais Média ± DP 

Cálcio (mg) 942±180 

Magnésio (mg) 289±23,5 

Fósforo (mg) 1248±281 

Potássio (mg) 3625±497 

Sódio (mg) 1562±316 

 

No que diz respeito às necessidades diárias de potássio para desportistas 

estas situam-se segundo Riché (1998), entre as 2500 mg e as 3500 mg. Assim 

sendo e tendo por referência estes valores, observamos que as 3625 mg do 

nosso estudo encontra-se ligeiramente acima dos valores recomendados por 

este autor. 

Quanto às necessidades diárias de sódio verificamos que a amostra do 

PE faz uma ingestão suficiente deste mineral, encontrando-se de acordo com a 

Dietary Reference Intakes (DRI) (2004) que apontam para um consumo diário 

por volta das 1500 mg.  

Em relação aos microminerais as quantidades médias de Cobre 

verificadas no nosso estudo são de 1,2 g (Quadro nº 13), valores que 

encontram-se ligeiramente acima dos valores da DRI (2001) que é de 0,9 g. 
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Quadro nº13: Ingestão média diária de Microminerais, ± DP e valores mínimos e máximos, da 

atleta do PE. 

Microminerais Média ± DP 

Cobre (g) 1,2±0,33 

Ferro (mg) 14,8±1,7 

Selénio (µg) 71,6±33,9 

Zinco (mg) 15,9±2,5 

Iodo (mg) 126,9±46,9 

 

Relativamente às quantidades de Ferro que devem ser ingeridas pelos 

desportistas é recomendado por Riché (1998) um valor de 25 mg para atletas 

femininas, e sendo assim verificamos que a atleta do PE realiza uma ingestão 

insuficiente deste mineral, apresentando valores diários de 14,8 mg. 

Segundo a proposta da DRI (2000) recomendam uma ingestão de 55 µg 

para o Selénio. Pelo valor encontrado no nosso estudo observamos que a 

atleta do PE ingere quantidades ligeiramente acima do que é recomendado. 

No que se refere à ingestão de zinco é recomendada por Creff e Bérard 

(1992), a quantidade de 9 a 24 mg/dia no caso de desportistas, pelo que o 

valor apresentado no nosso estudo encontra-se dentro deste intervalo. 

O iodo por seu lado tem como função a concentração da hormona da 

tiróide e deve ser ingerida em quantidades de 100 e 200 mg/dia (Creff e 

Bérard, 1992), assim sendo, no quadro n º13 podemos verificar que o valor 

apresentado para esta substância é de 126,9 mg, revelando assim uma 

ingestão adequada deste mineral por parte da nossa atleta. 
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VI - Conclusões e Sugestões 

6.1. Conclusões  

Através dos dados resultantes da análise e discussão dos resultados 

obtidos, retiramos as seguintes conclusões:  

 Em termos médios observamos que o consumo médio de calorias da 

atleta do PE encontra-se dentro dos valores recomendados e encontrados 

por nós na literatura.  

 No que diz respeito ao consumo de CHO a atleta ostenta valores 

relativamente baixos ao que é recomendado para atletas de resistência, 

declarando assim uma situação nutricional incompatível com os esforços 

característicos da modalidade que pratica.  

 Observando os valores de ingestão em relação ao peso corporal 

verificamos que a atleta do PE ingere uma quantidade excessivamente 

alta de proteínas relativamente ao que é recomendado. Esta quantidade 

excessiva de proteínas para qualquer nível de prestação desportiva, 

apenas demonstra a preocupação da atleta em consumir alimentos 

proteicos (dieta centrada essencialmente na ingestão de alimentos de 

origem animal).   

 O consumo de lípidos encontra-se dentro dos valores recomendados pela 

literatura. Contudo relembramos que mesmo tendo encontrado no PE 

resultados desejáveis no que diz respeito à ingestão desta substância é 

importante salientar a importância do equilíbrio no que se refere ao 

consumo deste nutriente, pelo facto destes desempenharem funções 
essenciais e por isso mesmo, devem fazer parte das refeições, todavia 

em quantidades equilibradas.  

 Verificamos igualmente que relativamente aos tipos de lípidos há um 

consumo mais elevado de lípidos saturados comparativamente aos lípidos 

polinsaturados e por outro lado mais baixos que os lípidos 
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monoinsaturados. Esta situação aconselha uma intervenção nutricional 

visando a adopção de hábitos alimentares mais saudáveis, 

nomeadamente a introdução de vegetais e peixe na alimentação diária da 

atleta. 

 A ingestão superior de ómega-6 comparativamente ao ómega-3 é um 

factor que prejudica um possível controlo do colesterol.  

 Um aporte de fibras alimentares dentro da normalidade poderia equilibrar 

o maior consumo de proteínas verificado no PE, porém tendo por base as 

recomendações de vários autores, verificamos que a atleta tem realmente 

um consumo de fibras alimentares muito reduzido, o que significa um 

aporte deficitário de frutas, verduras, legumes, nozes e pão integral ao 

qual aconselhamos ingestão destes alimentos na sua alimentação diária.  

 A atleta apresenta valores muito baixos de ingestão de álcool, contudo 

apesar de se encontrar bastante abaixo dos valores recomendados pela 

literatura, o ideal seria mesmo obter valores iguais a zero.  

 A quantidade de cafeína apresentada no PE refere-se unicamente ao 

consumo de alimentos que contêm na sua composição química cafeína, 

dado que na análise dos 7 dias não foi registado a ingestão de café.  

 Um baixo aporte de água independentemente da modalidade em questão 

teria como consequente um desequilíbrio hídrico, todavia no PE isso não 

se verifica, pois julgamos que a quantidade de água obtida unicamente 

pela ingestão de alimentos é suficiente para que não ocorra esse 

desequilíbrio.    

 O que julgamos ser mais problemático no nosso estudo relativamente às 

vitaminas, é o baixo valor de ingestão de algumas vitaminas lipossolúveis 

e hidrossolúveis, nomeadamente vitamina A, C e E dado o papel que 

estas desempenham. 
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 No que diz respeito às vitaminas hidrossolúveis verificamos que de um 

modo geral o aporte destas encontram-se abaixo da maioria das 

recomendações encontradas na literatura.   

 Destacamos igualmente as necessidades diárias de vitamina B3 para 

desportistas pelo facto de ter uma ingestão suficiente para suprir as 

necessidades, sendo que relativamente as recomendações de alguns dos 

autores esse consumo é ultrapassado ligeiramente. 

 Relativamente ao consumo de vitamina B8 as quantidades apresentadas 

no estudo encontram-se muito abaixo do valor recomendado para atletas 

de resistência. 

 Tal como observamos nas vitaminas, os macrominerais encontram-se 

igualmente abaixo dos valores recomendados na literatura, sendo que a 

única excepção verifica-se no consumo de sódio.  

 O baixo aporte de magnésio é uma situação que julgamos ter de ser 

corrigida, pois uma perda excessiva deste mineral através do suor 

provoca cãibras musculares. 

 No que se refere ao consumo de microminerais verificamos uma situação 

diferente, sendo que os valores apresentados encontram-se de uma 

forma geral ligeiramente acima ou dentro dos valores recomendados na 

literatura. Contudo destacamos a ingestão de ferro, pois é o único mineral 

que se encontra abaixo do recomendado, e como tal aconselhamos uma 

ingestão mais adequada de alimentos que contenham este nutriente, 

contudo sem exceder em demasia as quantidades necessárias e 

recomendadas.  

 Julgamos que de um modo geral o perfil alimentar apresentado pela atleta 

do PE não é adequado às exigências do treino e competições a que está 

sujeita, sendo assim incompatível com a sua condição enquanto atleta de 

alta competição, apesar do aporte energético adequado. 
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 Julgamos igualmente que a atleta do PE apresenta vários procedimentos 

alimentares inadequados para atletas de elite, com a ingestão de bebidas 

alcoólicas, alimentos ricos em lípidos, como por exemplo pizza, e 

consumo de vários doces. Apresenta na sua alimentação um grande 

défice de frutas, vegetais e peixe.  

 Após estas conclusões julgamos que a atleta do PE retirava vantagens na 

procura de uma intervenção nutricional para adequação da ingestão 

energética e adopção de hábitos alimentares mais saudáveis. 

6.2. Sugestões 

 Ao longo deste estudo fomo-nos deparando com algumas dificuldades 

no que diz respeito á recolha de dados bibliográficos referentes a este tema, 

principalmente em literatura que aborde o perfil nutricional de atletas 

portugueses no atletismo. Perante isso, deixamos algumas sugestões para 

futuras investigações: 

 Realizar um estudo comparativo de forma a avaliar o perfil nutricional 

entre atletas femininos e masculinos na mesma disciplina do atletismo. 

 Realizar um estudo comparativo de forma a avaliar o perfil nutricional 

entre atletas femininos e masculinos das diferentes disciplinas que 

compõem a modalidade de atletismo. 
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Anexos I 
 

Instrução para o preenchimento diário alimentar de 7 dias 

 

 Anotar tudo o que comer ou beber durante 7 dias seguidos.  

 Fazer uma descrição pormenorizada dos alimentos e bebidas. 

 Pão (trigo, integral, etc.)  

 Pão (torrado, com manteiga, doce, etc.) 

 Tipo de confecção culinária (guisado, fritos, etc.) 

 Vinho (tinto, branco, etc) 

 Batatas (fritas, cozidas, etc.) 

 Ovos (fritos, cozidos, etc.) 

 Tipos de doces (bolos, chocolates, etc.) 

 Anotar tudo imediatamente após o consumo, não se esquecendo de 

apontar o que for consumido no intervalo das refeições. 

 Mencionar a quantidade dos alimentos e a quantidade das bebidas. 
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Anexos II 
 

Fichas de Registo Alimentar 

 

Dia da semana  

Pequeno-almoço 

 

 

 

Almoço 

 

 

 

Lanche 

 

 

 

Jantar 

 

 

 

Ceia 
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Anexos III 
 

Nationwide Survey on Nutritional Habits in Elite Athletes 
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Anexos IV 
 

CODALIM (FOOD PROCESSOR PLUS 7) 

 

MANUAL DE 
CODIFICAÇÃO ALIMENTAR 

 

(FOOD PROCESSOR PLUS 7) 
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LEITE  
 

ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 
Leite gordo 1 1 cup 1 cup=244g 

1 tigela=330g 
Leite meio gordo 009 F6 1 cup 1cup=244g 

Quando refere "leite" 
Leite magro - Sem vit. A 001 F6 1 cup 1 cup=245g 

Sem Vit. A 
Leite gordo em pó + água 78 1 cup 1cup=244g 
Leite achocolatado gordo 20 1 cup 1cup=250g 
Leite achocolatado meio-gordo 
* 

18 200 g * Quando não refere o tipo de 
leite achocolatado 

Leite achocolatado magro 59 200 g 1 pacote peq.=200g 
Leite evaporado gordo 15   
Leite condensado 11   
Leite de soja 20033 1 cup 1cup=245g 
Leite vitaminado magro 56 1 cup 1 cup=245g 
Leite c/ cálcio 53 1 cup 1 cup=247 
    

- Café c/ leite - 3/4 de cup de leite + 1/4 de café (20023) 
- Galão - 45g de 20063+135g de 009 F6 
- Pingo -  45g de 20063+ 1 tbs de 009 F6 = 1 chávena de café 
- Tigela de leite (1 cup) + Corn flakes (1 cup de 40195) 
- Tigela de leite (1 cup) + Cereais de chocolate (1 cup de 40102) 
- Meia de leite = 45g de café (20063) + 100g de leite (009 F6) 
- 1 copo de leite = 170g 
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QUEIJO / IOGURTES 
ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 

Queijo Flamengo/Serra 1050 30 g Quando refere "queijo" 
1 fatia média=30g / 1fina=15g/ 

1grossa=60g 
Queijo Rockford 1025 30 g 30g =1 fatia média 
Queijo magro 1019 30 g 30g =1 fatia média 
Queijo creme 1015 2 Tsp 2Tsp para barrar 1 pão 

1Tsp=4,83g 
1 triângulo = 18g 

Queijo creme magro 1098 2 Tsp 2Tsp para barrar 1 pão 
1Tsp=5g 

Queijo fresco 048 F6 1 each 1 each = 40g 
Requeijão 049 F6 40 g 1 reque. grande=250g 

1 reque.peq.(foto)=60g 
1 each = 238g 

Iogurte natural 2000 125g 1=125g 
Iogurte de aromas 2000 125 g Quando refere “iogurte” 
Iogurte pedaços 2001 125 g  
Iogurte magro/líquido magro 2012 200 g  
Iogurte magro c/ fruta 2034 125 g  
Iogurte “Pequeno-
almoço”/Iogurte cereais 

2101 150g 1 = 150g 

Suissinho 146 F6 40g  1 = 40g 
    
    
Natas 502 1 Tbs -1 Tbs para molho de natas 

1Tbs=14,9g /Tsp=4,96g 
Chantili (c/ açúcar) 510  1Tsp=1,25g/1Tbs=3,75g 

- 1Tbs para sobremesas de fruta e 
para café com natas 

 

PÃO E CEREAIS 
ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 

Broa de milho = Broa de Avintes 008 F6 80 g fatia pequena = 40 g 
média=80 g/ grande=160g 

Pão corrente (carcaça) 117 F6 40 g 1 each=40g 
Pão corrente torrado 118 F6 34 g 1 each=34g 
Pão de forma ou regueifa 42010 1 piece=28.4 g 

28.4g/40g 
1fatia forma=28.4g 
1fatia regueifa=40g 
1/4 regueifa=80g 

Pão forma/regueifa torrado 42030 34 g  
Pão de centeio ou padronelo 
ou parolo 

42005 50 g 1 pièce = 32g 

Pão centeio ou mistura torrado 42056 41 g  
Pão integral 42014 50 g  
Pão integral torrado 42029 41 g  
Pão de mistura 42005 50 g 1 fatia=32g 
Pão de hambúrguer 42020 1 each 1 each=43g 
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Pão de batata 42180 2 slice 1slice=26g 
Pão-de-leite 1/2 gordo 42138 40 g  
Pão de cachorro 42021 1 each 1 each=40g 
Tostas "brancas" 42030 17 g 1tosta=17g 
Tostas integrais 42029 20 g 1 tosta=20g 
Gressinos 147 F6 32g 1 unidade=8g 
All-bran 40095 1 cup 1cup=86,06g 
Cereais de chocolate 40102 1 cup 1cup=36g 
Cérelac em pó 108 F6   
Cérelac preparada 109 F6 1 each 1 each = 1prato=210g 
Corn flakes 40195 1 cup 1 cup = 28g 
Farelo de trigo 38045 1 Tbs 1Tbs=2,25g 
Flocos integrais 40259 1 cup 1 cup = 47g 
Muesli 40124 ½ cup 1 cup = 82g 
Nestum mel - far. n/ láctea 044 F6 50 g   
Nestum arroz - far. n/ láctea 045 F6 50 g  
Nestum arroz + leite MG -   1prato 50g de 045 F6 + 1cup 009 F6 
Nestum mel + leite MG - 1 prato 046 F6 1 each 1 each = 231 g 
Special K/Fiber 1 40211 1cup 1 cup = 28,35 
Weetabix   1 biscoito = 20 g 
- 40 g por fatia =1 fatia de regueifa 
- Pão de forma "Panrico" - (42010) - 1 fatia = 1 piece (28,4g) 
- Pão de forma "Panrico" torrado - (42030) -1 fatia=1 piece (22g) 
- Torrada - 42030 (2 piece) + 2 tsp de 024 F6 
 

BOLACHAS E BISCOITOS 
 

ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 
Bolacha de aveia 47047 30 g (=3) 1=10 g 
Bolachas cream-cracker 43547 24 g (=3) 1=8g 
Bolacha de chocolate 47032 24 g (=3) 1=8 g 
Bolacha coberta c/ choc. 43527 30 g (=3) 1=10 g  
Bolacha integral 43508 18 g (=3) 1=6g 
Bolacha de manteiga /biscoito de 
manteiga/ Bolachas Belgas/ biscoitos 
de milho 

47005 30 g (=3) 1=10g 

Bolacha Maria 47012 18 g (=3) 1=6 g 
Bolacha Coríntios 47061 24g (=3) 1=8g 
Bolacha recheada c/ chocolate 47040 45g (=3) 1=15g 
    
Waffer chocolate/baunilha 47041 24 g (=3) 1=8 g 
Waffer baunilha 47072 24 g (=3) 1=8 g 
Cone de gelado (bolacha) 49013 20 g  
Biscoitos caseiros 42001 30 g 1 unidade=10 g 

) 
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Biscoito champanhe/ línguas de gato/ 
biscoitos de limão 

42009 BC: 33g (=3) 
LG: 5 g (=3) 
BL: 15g (=3) 

Nota: Quando não referido o tipo 
consideram-se estes. 

1 bisc. Champanhe=11 g 
1 língua gato =1,67g 
1 biscoito limão = 5g 

Biscoitos sortidos   1 b. manteiga (10g de 47005) + 1 
b. chocolate (8g de 47032) + 1 b. 

baunilha (8g de 47072) 
Bolacha de Amêndoa 47073 30 g 1 each =10 g 
Bolacha ChipMix 47031 3 each 1 each = 10g 
Aperitivos 43506 6 each 1 each=3g 
Maizena 30000   
- Quando não referem a quantidade de bolachas ou biscoitos consideram-se em nº de 3. 

- Quando só refere "bolachas", considerar bolachas de água e sal (43547 

LÍPIDOS 
ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 

Azeite 8008  2 Tsp p/ temperar ½ Prato de salada 
2 Tbs p/ temperar 1 prato de comida 

1Tsp=4,5g 
1Tbs=13,5g 

Banha 8006 1 Tbs 1Tbs=12,8g 
Óleo girassol/ Óleo alimentar 8011  Quantidade adicionada = azeite 

1Tbs=13,6 / 1Tsp=4,54 
Óleo milho 8009  Quantidade adicionada = azeite 

1Tbs=13,6 / 1Tsp=4,54 
Óleo soja  8012  Quantidade adicionada = azeite 

1Tbs=13,6 / 1Tsp=4,54 
Manteiga 8000 1 Tsp 1 Tsp p/ barrar 1 pão ou 3 bolachas 

1Tsp=4,73g 
Manteiga S/ sal 8025 1 Tsp 1 Tsp p/ barrar 1 pão 

1Tsp=4,73g 
Manteiga amendoim 4637 1Tsp 1 Tsp p/ barrar 1 pão 

1Tsp=5,33g 
Margarina culinária C/ sal 025 F6 1 Tsp 1 Tsp p/ barrar 1 pão 

1Tsp=4,73g 
Margarina de mesa meio sal 024 F6 1 Tsp 1 Tsp p/ barrar 1 pão 

1Tsp=4,73g 
Margarina “ Becel” 023 F6 1 Tsp 1 Tsp p/ barrar 1 pão 

1Tsp=4,73g 
Margarina “Línea” 148 F6 1 Tsp 1 Tsp p/ barrar 1 pão 

1Tsp=4,73g 
- 2 tbs para temperar  prato de bacalhau e batatas. 
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CARNE DE MAMÍFEROS 
ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 

Almôndegas 14041 3 each 1each=36g 
Bife vaca grelhado 10952 120g A dose média de bife=120g 
Bife vaca frito (médio) 
 

10070 120g Bife grande = 180 g 
Bife médio = 120 g 

Bife pequeno = 60 g 
Bife panado 10080 120g  
Carne de vaca estufada 10109 120g  
Carne de vaca cozida 050 F6 120g  
Carne de vaca assada 10016 120g 1/2 prato = 120g 

1/3 prato = 80g 
1/4 prato = 60g 

Vitela assada  11527 120g  
Vitela (pá) estufada 11525 120g  
Costeleta de vitela grelhada 11517 120g  
Costeleta de vitela frita 11507 120g  
Escalopes de vitela panados 11900 120g  
Rosbife 10014 120g  
Vitela grelhada 11525 120g  
Coelho assado 14004 120g  
Carne de porco grelhada 12113 120g  
Carne de porco estufado 12022 120g  
Carne de porco cozida 12099 120g  
Costeleta porco grelhada 12019 120g  
Febra grelhada 12114 120g  
Costeleta / febra porco panada  12087 120g Costeleta 80% parte edível 
Costeleta / febra de porco frita 12044 120g  
Lombo de porco assado 12264 120g  
Entrecosto grelhado 12010 120g  
Rojões 12044 120g  
Leitão 12264 120g  
Espetada mista 142 F6   
Espetada de vitela 143F6   
Hambúrguer (só carne) 10033 1 each 1each=85g 
Hambúrguer simples (c/ pão) 66007 1 each 1each=90g 
Hambúrguer tipo MacDonald's 
(c/pão) 

56658 1 each 1each=107g 

Hambúrguer duplo tipo MacDonald's 
(c/ pão) 

66006 1 each 1each=215g 

Hambúrguer MacDonald's + cheese 
(sem pão) 

56310 90g  

Cabrito assado (anho) 13623 120 g  
Cordeiro /Borrego/Carneiro (assado) 13632 120 g  
Borrego guisado 13668 120 g  
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CARNE DE AVES 
ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 

Frango assado (asa) 15002 1 each 1each=34g 
Frango assado (coxa) 15012 1 each 1each=52g 
Frango assado (peito) 15001 ½ each 1each=196g 
Frango assado/ grelhado (inteiro) 15074 120g Porção média de frango = 120 g 

= 1/2 prato 
Usar o inteiro sempre que não 

especifique as partes 
Frango estufado/ cozido (inteiro) 15078 120g Usar o inteiro sempre que não 

especifique as partes 
Perna de Frango cozida/estufada 15040 1 each 1each=57g 
Frango estufado/ cozido (peito) 15038 ½ each 1each=220g 
Frango estufado/ cozido (asa) 15045 2 each 1 each = 40g 
Frango frito (inteiro) 15073 120 g Usar o inteiro sempre que não 

especifique as partes 
Peito de Frango panado 15003 120g 1 each=196g 
Coxa de Frango estufada 15043 120g 1 each=68g 
Bife perú (grelhado) 16099 120 g  
Bife de peru panado 16026 120 g  
Perú assado 16026 120 g  
Pato assado (c/ pele) 16295 120g  
- Porção média de frango = 120 g = 1/2 prato 
- Bife pequeno = 60g/médio = 120g / grande = 180 g 
- "1 peça de frango" considera-se 60g de frango inteiro 

 
VÍSCERAS / ENCHIDOS 

ALIMENTO CÓDIGO PESO OBS 
Alheira de Mirandela ou frita 057 F6 1 each 1 each=210g 
Bacon cozinhado 12000 50 g 1 fatia fina=25g 
Chispe de porco cozido 018 F6 50 g  
Chouriço carne 055 F6 20 g 4 rodelas = 20 g 
Farinheira 058 F6 1/2 each 1 each = 149g 
Fiambre /Fiambrino 13057 20 g = fatia 

média 
1fatia fina = 10 g 

1fatia grossa=40g 
Fígado de porco frito/ guisado 12013 120g 1 cubo = 18g 

1 isca porco  = 60g 
Fígado de vaca frito 10010 120 g  
Fígado de frango estufado 15005 120g 1/2 prato=120g 

1each=20g 
Quando come moelas + fígado 
consideram-se 60 g de cada 

Fígado de vitela estufado 11500 120g  
Língua estufada 10011 100g  
Mão de vaca cozida 019 F6 50 g  
Moela de frango estufado 15025 120g ½ prato=120g 

1 unidade=22g 
Quando come moelas + fígado 
consideram-se 60 g de cada 

Morcela s/ CHO /Chouriço de sangue 13077 20g 1 = 171g 
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Morcela c/ CHO = Morcela de Arroz 056 F6 ¼ each 1each = 171g 
Mortadela 13048 1 piece 1 piece=15g 
Presunto 026 F6 20 g 1 fatia fina=10g 

1 fatia grossa=40g 
Salpicão/paio 054 F6 20g 1 fatia fina =10g 
Salsicha tipo Frankfurt 13010 1 each 1 média=45g (cachorro) 

1 peq.=28.5g (1/2 each) 
1 each = 45g 

 

PEIXES 
ALIMENTO CÓDIGO PESO OBS 

Arenque cozido ou assado na brasa 17047 100g 1posta média=100g 
1posta grande=160g 
1posta pequena=60g 

Atum (lata) 17083 60g ½ lata /pessoa 
1 lata=120g 
1Tbs=9,13g 

Atum fresco grelhado 17101 120g  
Bacalhau demolhado cozido  027 F6 120g posta grande=180g; 

média=120g; pequena=60g 
Bacalhau frito (panado em farinha) 028 F6 120g  
Bacalhau assado no forno 028 F6 120g  
Bacalhau grelhado (assado brasa) 029 F6 120g  
Carapau assado/grelhado 015 F6 100g 1 each = 36g 
Carapau frito 041 F6 100g 3 each=100g 

1 each=36g 
1 pequeno = 15g 

    
Cavala assada/grelhada 17131 100g ½ cavala=100g 
Filetes de cavala assado / grelhado 17049 100g 1 each = 88g 
    
Chicharro assado/grelhado 042 F6 100g 1 each=157g 
Chicharro frito 043 F6 100g 1 each=157g 
Linguado frito/Solha frita 17004 100g 1 posta=50g 
Linguado grelhado/ Solha grelhada 17068 100g 1 each=127g 

2 linguados = 100g 
Peixe-espada frito = Tamboril frito 039 F6 100g 1posta média=100g 

1posta grande=150g 
1posta pequena=50g 

Peixe-espada cozido 17136 100g  
Peixe-espada assado/grelhado 17066 100g  
Peixe vermelho (redfish) assado 17093 100g  
Peixe vermelho (redfish) frito 17015 100g  
Filete pescada frito (panado) 17007 100g Quando não refere a 

quantidade, considera-se 100g 
1 filete=1each=81g 
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Pescada cozida a vapor = Faneca = Badejo 
= Marmota=Goraz=Cherne= Raia = Cação 

17008 100g 1posta média=100g 
1posta grande ou 2 postas 

médias=150g 
1posta pequena=50g 

100g = 2 fanecas 
1 marmota grande=150g 

Pescada estufada = Faneca = Badejo = 
Marmota = Goraz = Cherne = Raia 

17090 100g 100g = 2 fanecas 
1 marmota grande=150g 

Pescada cozida = Faneca = Badejo = 
Marmota=Goraz=Cherne= Raia 

036 F6 100g 100g = 2 fanecas 
1 marmota grande=150g 

Pescada grelhada /Faneca/ Badejo/ 
Marmota/ Goraz/ Cherne/ Raia 

037 F6 100g 100g = 2 fanecas 
1 marmota grande=150g 

Pescada frita /Faneca/ Badejo/  
Marmota/ Goraz/ Cherne/ Raia 

038 F6 100g 100g = 2 fanecas 
1 marmota grande=150g 

Pescada assada (com gordura) 035 F6 100g 100g = 2 fanecas 
1 marmota grande=150g 

Perca de rio assada 17029 100g 1posta média=100g 
1posta grande=150g 
1posta pequena=50g 

Perca de mar assada 17086 100g “ 
Rodovalho grelhado 17161 100g  
Salmão cozido = Congro 17016 120g 1 posta pequena=80g 

1 posta média=120g 
1 posta grande =180g 

Salmão grelhado = Congro 17123 120g " 
Sardinha assada/grelhada 014 F6 100g 1 grande - 35g(edível) 

1 média - 25g(edível) 
Sardinha frita 040 F6 100g 1 grande - 35 g 

1 pequena - 8 g 
Sardinha de conserva 17060 60g 1lata=120g 
Sável assado/ grelhado 17062   
Tamboril assado/ grelhado 17110   
Truta cozida 17023 100g  
Truta frita/ panada 17138 100g  
Truta grelhada/ assada 17023 100g  
Ovas (milhares) 17120 100g  
- Quando não refere a quantidade de bacalhau, considera-se 1 posta = 120 g 
- Peixe: posta pequena=50g; posta média=100g; posta grande=150g 
- Qdo não refere o tipo de peixe considera-se pescada 
- Enguia = Eel-- Garoupa = Grouper-- Perca= Bass-- Rodovalho= Turbot—Arenque= Herring 
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MOLUSCOS / CRUSTÁCEOS 
ALIMENTO CÓDIGO PESO OBS 

Amêijoa 19000 40 g  
Camarão cozido  19012 34 g (edível) 100g bruto = 10 camarões = 

34g edível 
 

Calamares (lulas /choco fritas) 19047 100 g  
Caranguejo 19038   
Delícias do mar 19037   
Filete polvo panado = Lulas fritas panadas 19047 100g 1 filete = 50g 
Lulas grelhadas  19068 100g  
Lulas estufadas/recheadas 19068 100g  
Polvo cozido/ grelhado 19048 100g 1 perna = ½ dose média 
Camarão grelhado 19065 34g (edível) 100g bruto 10 camarões=34g 

edível 
 

OVOS 
ALIMENTO CÓDIGO PESO OBS 

Ovos cozidos 19514 1 each 1each=44g 
Ovos escalfados 19520 1 each 1each=44g 
Ovos fritos (estrelados) 19509 1 each 1each=46g 
Ovos mexidos c/ leite e margarina 19516 1 each 1each=61g 
Omeleta simples 19534 1 each c/ 1 ovo =61g 
Omeleta c/ queijo e fiambre 19535 1 each c/ 1 ovo=78g 
Omeleta de Camarão 144 F6 1 each c/ 1 ovo=77g 
Omeleta c/ cogumelos 19543 1 each 1each=69g 
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BATATA / ARROZ / MASSA 
ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 

Arroz de cenoura 122 F6 ½ each ½ prato = 129 g 
 

Arroz de couve 123 F6 ½ each ½ prato = 159 g 
 

Arroz cozinhado c/ gordura 011 F6 ½ each ½ prato=109 g 
1colh. de servir=2tbs cheias =50g 

Arroz cozido sem gordura 38097 100g  
Arroz de ervilhas   125 F6 ½ each ½ prato = 129 g 

 
Arroz de feijão 126 F6 ½ each ½ prato = 163 g 

 
Arroz de tomate 127 F6 ½ each ½ prato = 152 g 

 
Arroz Xau Xau 070 F6 ½ each 1 prato=141g 
Arroz grelos 124 F6 ½ each ½ prato=158 g 
Batata cozida 5135 160 g 1 grande = 120g/ 1 média = 80g/ 

1 pequena = 60g 
½ prato=2médias=160g 

Batata assada (c/gordura) 119 F6 160g ½ prato=160 g 
Batata estufada 5512 160g ½ prato=160 g 
Batata cozida forno (baked)* 5129 160g ½ prato=160g 
Batata frita em casa 5460 100 g ½ prato = 100 g 

1 batata=76g 
Batata frita de pacote 44006 80 g pacote peq.=30g/ 

p.médio=80g / p.grande=185g 
Batata frita palha 44047 80 g  
Puré de batata c/ margarina 5272 1 cup 1cup=210g 
Couscous cozido 38076 1 cup 1 cup= 157g 
Esparguete com manteiga  100 g ½ prato=100gde38121 +5gde8000 
Massa cozida s/ sal 38102 100 g ½ prato = 100 g 
Esparguete cozida c/sal 38121 100g ½ prato = 100g 
Massa c/ ovo cozida 38047 100g ½ prato =100g 
Massa guisada s/ carne 080 F6 1each 1 each = 1prato= 331g 
Farinha de pau - pó 052 F6 22 g / prato  
Noisettes 5330 18=50g 1=3g 
- Quando o arroz for de qualquer tipo de hortaliça (couve), fazer semelhante ao arroz de couve( Exº arroz de grelos 
meio prato = 100 g de 011 F6 + 1/4 de cup de 5185) 
- Quando refere arroz/massa e batata considera-se a dose média: 
 -75g de arroz/massa + 120gde batata cozida(=0,75x160g) ou 75g de batata frita (0,75x100g) 
*- quando é batata a murro adiciona-se 8008 (2tbs) 
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LEGUMINOSAS SECAS 
ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 

Feijão preto cozido s/ sal 7012 1 cup 1cup= ½ prato = 172g 
Feijão preto cozido c/ sal 5903 1 cup 1 cup = ½ prato = 170g 
Feijão branco cozido s/ sal 7003 1cup 1 cup= ½  prato=179g 
Feijão branco cozido c/ sal 90013 1cup 1 cup= ½  prato=179g 
Feijão vermelho cozido s/ sal 7047 1cup 1 cup= ½  prato=177g 
Feijão vermelho cozido c/ sal 90008 1cup 1 cup= ½  prato=177g 
Feijão-frade s/ sal 7018 1 cup 1 cup= ½  prato=172g 
Grão-de-bico cozido s/ sal 7001 1 cup 1 cup = 164 g 
Grão-de-bico cozido c/ sal 90016 1 cup 1 cup = 164 g 
Lentilhas Cozidas s/ sal 7006 1 cup 1 cup = 198 g 
Lentilhas Cozidas c/ sal 90019 1 cup 1 cup = 198 g 
Só se utiliza o valor do alimento com sal quando este for ingerido no prato e separado de outros alimentos. 

 

 MOLHOS 
ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 

    
Polpa de tomate 5180 1Tbs 1Tbs = 15,3g 
Ketchup 27000 1Tbs 1Tbs = 15,3g 
Maionese 8046 2 Tsp 2Tsp= 9,2g 
Mostarda 53123  1Tbs= 10g/ 1Tsp=3,33g 
Molho bechamel 53018 2 tbs 1 tbs=18,1g 
Vinagre 27007   
Molho verde 149 F6 2 Tbs 1Tbs=15g 
Molho c/ cogumelos 53039 ¼ cup 1 cup=258g 
Molho da francesinha 090 F6 105g 105g/francesinha 
 

PRATOS COZINHADOS 
ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 

Açorda de carne 084 F6 1 each 1each=1prato=241g 
Açorda de galinha 083 F6 1 each 1each=1prato=241g 
Açorda de peixe 082 F6 1 each 1each=1prato=241g 
Arroz de amêijoas 066 F6 1each 1each=1prato=311g 
Arroz de bacalhau 067 F6 1each 1each=1prato=351g 
Arroz de carne de vaca  129 F6 1each 1each=1prato=364g 
Arroz de frango cabidela 128 F6 1each 1each=1prato=379g 
Arroz de frango 120 F6 1each 1each=1prato=329g 
Arroz de marisco 022 F6 1each 1each=1prato=311g 
Arroz de polvo 068 F6 1each 1each=1prato=331g 
Arroz à valenciana 069 F6 1each 1each=1prato=361g 
Arroz de tamboril 111 F6 1 each 1 each = 1 prato=331g 
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Bacalhau à Brás 072 F6 1each 1each=1prato=363g 
Bacalhau Dourado 074 F6 1 each 1 each = 169g = ½ prato 
Bacalhau à Espanhola 073 F6 1each 1each=1prato=402g 
Bacalhau à Gomes de Sá 072 F6 1each 1each=1prato=363g 
Bacalhau c/ natas 076 F6 1 each 1each=1 prato=385g 
Bacalhau Recheado 075 F6 1 each 1 each = 152g = ½ prato 
Bacalhau à Zé do pipo (s/puré) 077 F6 1each 1 each=1/2 prato=182g 
Bacalhau à lagareiro (c/batata) 078 F6 1each 1 each=1 prato=327g 
Salada de Bacalhau + grão-de-bico e 
batata 

131 F6 1each 1each=1prato=321g 

Migas de Bacalhau 150 F6 1 each 1 each=360g (s/ hortaliça) 
Caldeirada de peixe 116 F6 1each 1 each=1 prato=368g 
Carne estufada c/ ervilhas 130 F6 1each 1each=1/2 prato=140g 
Carne de Porco à Alentejana (c/ batata) 091 F6 1 each 1 each =1 prato = 220g 
Chop suey de camarão 56225 1 cup 1 cup= ½ prato=248g 
Chop suey de porco 56248 1 cup 1 cup= ½ prato = 220g 
Cozido à portuguesa (c/ batata e c/ 
legumes) 

032 F6 1 each 1 each=1 prato=439g 

Empadão de bacalhau 097 F6 1 each 1 each = 1 prato = 391g 
Empadão de carne 098 F6 1 each 1 each = 1prato =367g 
Esparguete à bolonhesa 56087 1,5 cup 1,5 cup =1 prato=339g 
Esparguete de marisco 70120 1 each 1 each = 1 prato=284g 
Farinha de pau preparada s/ carne 053 F6 1each 1each=1prato=259g 

Nota: Quando aparecer com 
carne juntar 60g de carne 

Feijoada /Tripas (s/ arroz) 020 F6 1each 1each=1 prato=323g 
Feijoada à Transmontana 152 F6 1 each 1 each = 331g 
Iscas de fígado c/ cebolada 085 F6 120g ½ prato =144g 
Jardineira 087 F6 1each 1each=1 prato 390g 
    
Lasanha de carne - caseira = Caneloni 56108 1 slice 1slice=245g 
Lasanha c/ queijo magro-congelada 56073 1 each 1each=340g 
Massa guisada c/ bacalhau 081 F6 1each 1each=291g 
Massa guisada c/ carne 079 F6 1each 1each=311g 
Migas de bacalhau (s/ hortaliça) 150 F6 1 each 1 each=360 g  
Papas de Sarrabulho 121 F6 1each 1each=1prato=329g 
Pataniscas de bacalhau/ Iscas de 
bacalhau 

088 F6 3 each 1 each=35,8g 

Perú estufado c/massa 56192 1 cup 1cup=224g 
1,5 cup=1 prato cheio 

Pizza 66001 4 piece 1 piece= 1/8  pizza média=120g 
Prego no prato 086 F6 1 each 1each=316g 
Rancho 021 F6 1 each 1 each =1 prato=400g 
Raviolis de carne 56302 250g 250g = 1 prato 
Rolo de carne 56077 1,5 piece 1 piece=87g 
"Roupa velha" 031 F6 1 each 1 each = 1 prato=426g 
Salada Russa c/ atum - 1/2 prato 060 F6 1 each 1each=202g 
Soufflé de peixe (seafood) 18816 1 cup 1 cup = ½ prato=159g 
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SNACKS 
ALIMENTO CÓDIGO PESO OBS 

Bola de carne 100 F6 1 each 1 each=90g 
Cachorro quente 66004 1 each 1each=98g 
Crepe chinês 45006 1 each 1each=102g 
Croquetes de carne 004 F6 3 each 1each =33g 
"Douradinhos" 17040 90g(=3) 1unidade=30g / 1 each=85g 
Empadas de carne = galinha 034 F6 1 each 1 each=69g 
Folhado de carne ou frigideira 007 F6 1 each 1each=80g 
Folhado c/ creme marisco/Empada de 
marisco 

101 F6 1 each 1 each = 74g 

Francesinha c/ molho 089 F6 1 each 1each=335g 
Hambúrguer (ver Carnes)    
Lanche 033 F6 1 each 1 each=60g 
Massa folhada assada  45511   
Massa folhada congelada 45543   
Pastéis de bacalhau 006 F6 3 each 1 unidade =30g=1 each 
Pastéis de carne folhados 007 F6 1 each 1 each=80g 
Pastel massa folhada c/ creme marisco 101 F6 1 each 1each =74g 
Patê de fígado 13096 1Tbs/ pão 1Tbs = 13g 
Prego no pão 099 F6 1 each 

(=105g) 
ou =40 g de pão 1002 + 60 g de bife 

frito (4197) 
Rissóis de carne / chamuça/ Rissóis 
marisco/ Rissóis de peixe 

005 F6 3 each 1 unidade = 49g=1 each 

Panike misto 45511 (50g) + 1050 (15g) + 13057 (20g) 
Sandes americana 016 F6 1 each 1each=164g 
Sandes atum+alface+tomate+ovo 132 F6 1 each 81each=182g 
Sandes atum+alface+tomate+ovo 
 (c/ maionese) 

133 F6 1 each 1each=196g 

Sandes galinha MacDonald's 56000 1 each 1each=182g 
Tosta mista 017 F6 1 each 1each=84,7g 
Troncha 159 F6 2 each 1 each=84,4g 
Massa Folhada 45511   
 

 HORTALIÇAS / LEGUMES / SALADAS 
ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 

Agriões 5222 15 g ½ cup= ½ prato=17 g 
Alface 5084 15 g 1 prato=30g 
Alho 26005 1 each 1 dente=3g =1 each 
Alho francês 5204  1 each = 124g 
Abóbora cozida 5396  1 cup= 245g 
Azeitona 27008 6 each 1each=3,9g 
Aipo 5056  ½ cup=75g 
Beringela cozida 5074  1 each=538g 
Beterraba 5023 1 each 1 each =50g 
Brócolos cozidos 5653 ½ cup ½ cup =78 g/ 1 ramo=37g 
Coentros 26038 2Tsp 2Tsp (1 sopa) 
Cebola cozida  5108 ½ cup  ½ cup=105g 
Cebola crua 5101 80g  
Cenoura cozida inteira 5047 80 g ½ cup =78g 
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Cenoura crua ralada 5046 55g ½ cup=55g 
Cogumelos cozidos 5092 2 Tbs 1 Tbs = 9,75g 
Cogumelos enlatados 5094 2 Tbs 1 Tbs = 9,75g 
Cogumelos estufados 5643 1 each 1 each=24g 
Couve branca cozida=lombarda 5038 ½ cup 1 cup=150 g 
Couve-de-bruxelas 5033 ½ cup 1 cup=156 g 
Couve-flor cozida 5051 1 cup 1 unidade=18g 

1 cup = 124g 
Couve-galega 012 F6 ½ cup 1cup=130g 
Couve penca  5075 ½ cup ½ couve coz.=1cup=130g 
Couve roxa 5038 ½ cup 1 cup = 150g 
Couve sabóia cozida 5044 ½ cup 1cup=145g 
Esparregado de nabiça 059 F6 1 each 1 each = ¼ prato=88,4g 
Espinafres cozidos 5147 ½ cup 1 cup = 180g 
Grelos cozidos 5185 ½ cup ½ cup= 72g =½ prato 
Grelos salteados 134 F6 1 each 1 each = 

½ prato=88,5g 
Macedónia 5187 ½ cup ½ cup=91g 
Nabiças 5185 ½ cup 1cup=144g 
Ervilhas enlatadas 6838 42,5  
Ervilhas congeladas cozidas 5118 40 g ¼ cup = 40 g 
Favas 7027 ¼ cup 1 cup=170 g 
Feijão verde (vagem) 
 

5011 ½ cup ½ cup = 62,5g= ¼ prato 
½ prato=120g 

Ervilha de quebrar 5122 ½ cup 1 cup= 160g 
Lentilha cozida 7006 ½ cup =99 g 1 cup =198 g 
Milho cozido 5065 ¼ cup=41g 1 cup=164 g 
Nabo cozido 5183 ½ cup ½ cup = 78g 
Pepino/ Courgete 5071 ½ cup 1cup=104g/ cada fatia=4g 
Pickles 27013 4 piece 1 piece =6g 
Pickles de couve-flor 5607 1 each 1 each=27g 
Pimento cru 5124 37g  
Pimento cozinhado 5126 ½ cup 1 pimento = ½ cup= 68g 
Rabanete 5143 40,5g 1 unidade=13,5g =3 each 
Rebentos de soja cozidos 5459 ½ cup 1 cup = 94 g 
Salsa 26012  1Tsp=1,25g 
Salada alface, tomate, cebola e azeite 135 F6 1 each=½ prato ½ prato=102g 
Salada de tomate e pepino 139 F6 ½ prato ½ prato=119g 
Salada mista (alface+tomate+azeite) 136 F6 1 each = ½ prato 1 each = 76,5g 
Salada alface, tomate, cenoura e azeite 138 F6 1 each = ½ prato 1 each=87.5g 
Soja cozida sem sal 7015  1 cup=172g 

1 Tbs=10.8g 
Soja cozida com sal 90028  1 cup=172g 

1 Tbs=10.8g 
Tomate cozido 5177   
Tomate 5169 ½ each 1tom.médio = 123g=1 each 

¼ prato= ¼ each 
- Quando apenas refere salada usar o código da salada de alface e tomate. 
Quando necessário acrescentar cebola - 25g de 5101 
Quando necessário acrescentar azeite - 2 tsp de 8008 
- Nota: Quando no prato temos bat/arroz/massa + carne/peixe + salada, considera-se 1/4 prato de salada. 
- 1 olho de couve = 100 g 
- Nota: Quando referem: muita hortaliça=1,5 da dose; pouca hortaliça=0,5 dose 
 Quando referem hortaliça no prato sem dizer o tipo, considera-se penca
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FRUTA FRESCA / EM CALDA / COZIDA  
ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 

Ananás em calda  3184 1 each 1each=47g 
Ananás ao natural 3113 1 slice 1slice=84g 
Anona 3650 ½ cup 1 cup = 225g 
Ameixa média 3122 3 each 1 each=28,4g 
Abacate 3018  1= 145g 
Banana 3020 1 each 1 each = 1 média=118g 

¾ de each = 1 pequena  
Cerejas 3036 145g 1 each = 6,8 g 
Coco natural 4508 1 piece 1 piece=45g 
Damascos 3156  1 unidade=35g 
Framboesa 3131 ½ cup 1 cup=123g 
Dióspiro 3193 1 each 1each=168g 
Kiwi 3356 1 each 1each=76g 
Laranja pequena 3086 1 each 1each=96g 
      "      média  3082 1 each 1each=131g 
      "      grande 3085 1 each 1each=184g 
Lychees  3256 58g 1 unidade=9,6g 
Maracujá 3199 1 each 1 each = 18g 
Maçã c/ pele pequena   3/4 de 3000 ¾ each ¾ each da média=104g 
     "     "     "   média 3000 1 each 1each=138g 
     "     "     "   grande 3001 1 each 1each=212g 
Maçã cozida (média) = 
= Maçã assada = Pêra cozida 

3009 ¾ cup 1maça grande=1cup=170g 
¾ cup=128g 

Manga 3221 1 each 1 each =207g 
Melão  3078 150g 1 fatia média = 150g 
Meloa  3080 150g ½ meloa = 150g 
Melancia 3142 150g  
Morangos 3134 1 cup 1cup=144g 
Figos 3160  1 each=50g 
Nêsperas pequena 3253 3 each 1each=13,6g 
Pêra pequena 3105 ¾ each ¾ each=104g 
    "   média 3105 1 each 1each=139g 
    "    grande 3106 1 each 1each=209g 
Pêssego 3096 1 each 1each=98g 
Pêssego em calda 3176 1 each 1 each=2 metades=98g 
Romã 3197 1 each 1each=154g 
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Tangerina * 3138 1 each ½ each = 1 peq = 1 média 
1each = 84g = 1 grande =  

2 peq. 
Uvas 3055 120 g 1 cacho=120g (edível) 

1bago=5g 
Salada de Fruta 3312 1 cup 1 cup=175g 
- Quando não refere o tipo de fruta, fazer maçã média 
- Quando não refere tamanho da tangerina, considera-se pequena = média = 1/2 each. 
- Clementina = 1 each de tangerina = grande. 
- Maçã assada = Maçã cozida 
 

FRUTOS SECOS / GORDOS 
ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 

Amêndoa de chocolate 23020 ½ cup = 82,5g 1 cup=165g 
Amêndoa torrada c/sal 4620 ½ cup=78,5g 1cup=157g 
Amêndoa torrada s/sal 4723 ½ cup=71g 1cup=142g 
Amendoim s/ sal 4756 ¼ cup=36g 1 prato sobremesa=73g = ½ cup 
Amendoim c/ sal 4541 36g 1 prato sobremesa=72g  
Avelã 4651 39g  
Azeitona 27008 6 each 6 each=23,5g 
Castanha assada 4539 10 each 1 unidade=8.41 g 
Castanha crua 4530 100g  
Castanha cozida 4648 100g 1 chav. almoç.=200g 
Ameixa seca 3126 3 each 1 each=8,4g 
Figos secos 3679 56,1 g (=3) 1 = 18,7 g 
Frutos secos (mistura) 3168 ½ cup ½ cup=68g 
Frutos secos gordos (mistura excepto 
amendoim) 

4595 ½ cup ½ cup=72g 

Nozes 4556 ¼ cup 1 unidade= 5 g 
¼ cup =30 g 

Pinhões 4554 10 g  
Passas de uva 3130 18g  
Pistachio 4540 ½ cup=64g  
Tremoços 7089 ½ cup = 1 pires 1 unidade=2g 
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AÇUCARES / DOCES 
ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 

Açúcar 
Açúcar amarelo 

25006 
25005 

8 g =2 Tsp 1 c. sobremesa = 2 tsp= 1 
pacote (8g) 

Compota sem morango 23002 2 Tsp 1Tsp=6,67g 
Compota de morango 23175 2 Tsp 1 Tsp=6,67g 
Compota Línea 23167 2 Tsp 1Tsp=6,67g 
Geleia  23003 2 Tsp / 1 pão 1Tsp=6g 
Geleia dietética 23165 2 Tsp 1 Tsp=6,27g 
Marmelada 23005 2 Tsp 1 fatia=30g 

1Tsp=6,67g 
Marmelada dietética 23167 2 Tsp 1 Tsp=6,67g 
Mel 25001 2 Tsp 1Tsp=7,06g 
Arroz doce 112 F6 1 each 1 each=118g 
Aletria 104 F6 1 each 1 each=160g 
Baba de camelo    
Bolinhos de abóbora ( c/ nozes e passas) 44535 1 each 1each=58g 
Bolicao 45524 80g  
Bolo de ananás 46070 100g  
Bolo bolacha 105 F6 1 each 1 each=77,2g 
Bolo de bolacha c/ chantilly 151 F6 1 each 1 each=70,4g 
Bolo de cenoura 46054 80g  
Bolo de chocolate c/cobertura choc. 46013 80g  
Bolo de chocolate s/cobertura choc. 46062 80g  
Bolo c/ cobertura de coco 46003 1 piece 1 piece=70g 
Bolo c/creme ( bola de Berlim) 46008 80 g   
Bolo de feijão 7084 60g 1 each=32g 
Bolo de frutas (bolo rei)  46064 100g  
Bolo queque (Pão-de-ló)/ Bolo arroz 46072 1 piece 1 piece = 30g 
Bolo de maçã 45550 1 each 1 each=82g 
Bolo massa folhada c/ creme (Mil folhas, 
Napoleão, etc) 

45509 1 each 1 each = 130g 

Bolo de Amêndoa 113 F6 1 each 1 each = 98,6g 
Jesuíta 115 F6 1 each 1 each=91.1g 
Cavacas 46017 ½ piece 1 cavaca= ½ piece=35,5g 
Crepe simples/ panquecas 45001 1 each 1 each = 38g 

Nota acrescentam-se + 2Tbs 
do molho que tiver no crepe 

ou 2 Tsp na panqueca 
Crepe de chocolate 45031 1 each 1 each =78g 
Crepe Suzete c/ molho 45033 1 each 1 each=66g 
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Croissant 42015 65g  
Croissant chocolate 45545 70g  
Doce de ananás, chantilly e chocolate 103 F6 1 each 1each=109g 
Doce de ovos e chocolate 46012 1 slice 1 slice=64g 
Donut/ Filhós / Sonhos 45505 1 each/ ½ each 1each=47g 
Eclair= Profiterolis 45508 1 each 3 profiterolis =1each=100g 
Estaladinho = pão de Deus/fogaça 46085 80g  
Gelado de chocolate 2050 80g 80g =2 bolas 
Gelado 2004 80g 80g =2bolas 
Gelado morango 2063 80g 80g =2 bolas 
Gelado Perna de Pau   40g de 2063 + 5g de 23016 
Gelado coberto de choc.( magnum, 
dove,….) 

2055 1 each ½ each= gelad peq.=50g 
1 each =magnum  

Gelado coberto de choc. + nuts 2084 1 each 1 each= gelado peq.=68g 
2 each =magnum amend. 

Gelatina 23052 ½ cup ½ cup=1 taça=135g 
Leite-creme 051 F6 120g 120g = 1 prato sobremesa 
Mousse de chocolate (caseiro) 2667 100 g taça pequena = 60 g 
Molotof / Suspiros 110 F6 1 each 1 each=68.9g 
Natas do céu 153 F6 1 each 1 each=63.3g 
Ovos-moles 154 F6 1 Tbs=21.3g Aveiro=2 Tbs 

Papos d’anjo=1 Tbs 
Palmiéres 140 F6 1 each 1 each=56,3g 
Pastel de nata 45509 60 g  
Pastel de Tentúgal 45511 (25g) + 154 F6 (2 tbs) 
Pudim comercial (danone) 2027 125g  
Pudim Francês 2602 125 g  
Vienetta  100g(1 fatia) 23016(15g)+2004(80g) 
Queijadinha 49004 1 piece 1 piece=80g 
Rabanadas 45526 90 g  
Salame de chocolate 155 F6 1 each 1 each=84,6g 
Scones 42071 1 each 1each=42g 
Tapioca caseira 2603 1cup 1cup=304g 
Tarte de Amêndoas 114 F6 1 each 1each =110g 
Tarte de bolacha gelada 156 F6 1 each 1 each = 102g 
Tarte de chila (abóbora) 26029 80g Clarinha=80g 
Tarte de maçã 48003 80 g  
Tarte de maçã caseira 48002 100g  
Tarte de pêssego 48040 1/8 each 1/8each = 1 fatia=87,7g 
Torta de noz 102 F6 1 each 1 each=91g 
Toucinho-do-céu 145 F6 1 each 1 each=95g 
Bombom 23016 15 g (=3) 1=5g 
Caramelos 23015 1 piece 1piece=10g 
Sugus 23029 1 piece 1 piece=3,6g 
Torrão 23036 1 each 1 each=39g 
- Quando só refere " Bolo" utiliza-se bolo queque (46085) 
- Quando só refere pastel utiliza-se Bolo c/ creme (46008) 
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CHOCOLATES 
ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 

Chocolate de leite 23016 15g 1 quadrado = 5 g 
1chocolate tipo nestlé=100g 

Chocolate com amêndoas 23020 15g  
Chocolate em pó amargo/ cacau 28200 1Tbs 1Tbs=5,38g 
Ovomaltine 37 1Tbs 1Tbs=4.88g 
After Eight 23152 33g 1 unidade=11g 
Crunch 23133 1 each 1 each =40g 
Ferrero Roche  23018 12.5 g 1 unidade = 12,5 g 
Kit Kat  23060 1 each 1 each = 42g 
Mon Cherrie 23078  1 each = 14g 
M & M' s de amendoim - pacote  23047 49,3g 1 unidade=49,3g 
M & M' s de amendoim - peça 23048 1 piece 1 piece=2g 
M & M' s de chocolate - pacote 23045 48g 1each=48g 
M & M's de chocolate - peça 23046 1 piece 1piece=0,7g 
Mars c/ amêndoa 23037 1 each 1 each = 50g 
Snickers  23040 1 each 1 each =57g 
Mars 23116 1 each 1 each=45g 
Tulicreme 107 F6 2 Tsp 1 Tsp = 5g 
Chocolate em pó doce: 28200 + 25006 

 
BEBIDAS COM ÁLCOOL 

ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 
Cerveja 064 F6 1 each 1 each = 330ml 
Cerveja s/ álcool 065 F6 1 each 1 each = 330 ml 
Vinho Americano/ 
morangueiro 

22504 125ml  

Vinho maduro tinto 22501 125ml Quando refere "vinho maduro" ou 
"vinho" 

Vinho maduro branco 161 F6 125ml  
Vinho Rose 22502 125ml  
Vinho verde 22504 125ml  
Aguardente / bagaço 002 F6 1 each 1 each = 40g 
Brandy 22513 40 g 1 cálice E=40g= ½ cálice G 
Champagne 160 F6 125 g  
Gin/Vodka/Rum 22542 40 g  
Gin tónico 22537 150 g  
Martini 22526 40g  
Vinho do Porto 22674 40g  
Whisky 22641 40g  
Sangria  141 f6 330g  
Licor Tia Maria 22553 40g  
Licor de café 22519 40g  
Vinho da Madeira 22675 40g  
- 1 garrafa de vinho - considera-se de 75 cl. 
- "1 fundo de copo de vinho" considera-se 1/4 do copo que bebe. 
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BEBIDAS SEM ÁLCOOL 
ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 

Água 20041 170 ml 1 copo =170g 
Água Gaseificada 030 F6 250 g (garrafa) 1 copo =170g 
Coca-Cola s/cafeína 20054 330ml  
Coca-Cola 20005 330 ml  1 copo=220g 
Coca-Cola "light" 20030 330 ml 1 copo=220g 
7 Up 20055 250 ml 1 copo=220g 
Laranjada = maracujada= perada= 
pessegada (refrigerantes) 

20029 250 ml 1 copo=220g 

Girger Ale 20008 250g  
Água Tónica 20010 200ml  
Sumo laranja natural 3090 220 g 1 copo =220g 
Sumo limão natural 3068 220 g 1 copo =220g 
Sumo de maçã natural 3008 220 g 1 copo =220g 
Sumo maracujá natural 3201 220 g 1 copo =220g 
Néctar alperce enlatado 3015 200 g 1 pacote =200g 
Nectar pêra enlatado 3110 200 g 1 pacote =200g 
Néctar pêssego enlatado 3101 200 g 1 pacote =200g 
Sumo de cenoura enlatado 5226 330ml  
Sumo de 2 laranjas – 170 ml 
Sumo de 1 limão – 125/2 ml 
 

CAFÉ / CHÁ 
ALIMENTO CÓDIGO PESO MÉDIO OBS 

Café solúvel (instantâneo) 20013 1Tsp 1Tsp (1,8g)=1chávena café 
Café expresso 20063 45 g 45g = 1 chav. café 
Café mistura preparado 20093 45 g Se tomado ao pequeno almoço= 

1 chavena=239g 
Café mistura instantâneo 20092 1,2 g 1,2 g p/ 1 chávena de café 
Café instantâneo preparado 20023 45 g 45g = 1 chav. café 
Carioca de café  1 chav. de café 22.5g de 20063 + 22.5g de 

20041 
Café de saco  20012 45 g 45 g = 1 chav. café 
Capuchino 20044 1/2 cup 1/2 cup = 128g 
Descafeinado expresso 20064 45 g 45g = 1 chav. café 
Descafeinado instantâneo pó 20090 1Tsp 1Tsp (1,8g)=1chávena café 
Cevada (whole barley dry) 38000 2 tsp 2 tbs/1 cup 

1Tsp=3,83g 
1Tbs=11,5g 

Cevada preparada 013 F6 1 cup 1cup=245g 
Chá preto S/ açúcar 20020 1 cup  1cup=237g 
Chá de ervas 20036 1 cup 1cup=237g 
Meia de leite = 45 g de café (20063) + 100 g de leite (009 F6) 
- Quando não refere o tipo de café nem tipo de chávena, considerar café expresso (45g) 
- Quando não refere o tipo de café e for cháv. Alm. considerar café de saco (20012) 
- Quando não refere o tipo de café ao pequeno-almoço, considerar café de saco (20012) 
- Quando não refere o tipo de chá, é preto. 
- Quando não refere se o chá tem açúcar, considera-se s/ açúcar 
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SOPAS 

 
 Base da sopa (1prato) ...........................................010 F6 
     40 g batata ................5135 
     10 g cenoura .............5047 
     10 g cebola ................5108 
     1 c. chá azeite ..........8008 
     190 g água ...............20041 
 
- Quando refere na composição da Sopa Nabo ou Abóbora ou Ambas, considera-se a seguinte base (1 prato): 
    - Base c/ abóbora -------------093 F6 
    - Base c/ nabo -----------------095 F6 
    - Base c/ nabo e abóbora -----094 F6 
 
Critérios p/ adição de outros ingredientes / prato: 
 
 -- hortaliça -  40g 
 -- massa (38102) ou feijão (7003) ou favas (7027) ou grão (7001) ou arroz (38097)  consideram-se 10 g 
cozinhados. 
 
Observ: 
- Quando não se refere o tipo de hortaliça, e só diz sopa de legumes, considera-se 40 g  de couve branca (5038). 
 
- Quando refere mais do que um tipo de couve, consideram-se 40 g distribuídos pelas várias qualidades de couves. 
 
- Os farináceos adicionados à sopa somam-se sempre 10g de cada. 
 
- Carne/soja na sopa: 
  - quando refere sopa com carne, considera-se 30 g de carne (050 F6) 
  - quando refere sopa com soja, considera-se 30 g de soja (7015) 
  - quando refere sopa com carne e soja, considera-se 15 g de carne 
   (050 F6) + 15g de soja (7015) 
 
- Canja de arroz.       50020 
- Canja de massa.       50005 
- Caldo verde       047 F6 
- Creme de marisco       50128 
- Sopa chinesa instantânea      50009 (1cup= 241g) 
- Sopa de peixe       157 F6 
- Sopa alentejana de peixe      158 F6 
- Sopa de cozido ( 1 sopa base+20g de 055 F6+ 30g de 050 F6) 
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OBSERVAÇÕES GERAIS: 
 

 Pesos 
Copo A 125 g 
Copo B 120 g 
Copo C 220 g 
Copo D 170 g 
Copo E 40 g 
Copo F 40 g 
Copo G 120 g/ 40g 
Copo H 330 g 
Copo I 200 g 
Copo J 240 g 
Copo W 40 g 
Copo M 80 g 
Copo Y 20 g 
Copo N 40 g 
Copo L 40 g 
Copo O 35g 
Copo P 20 g 

 
- 1 Colher de sobremesa = 2 colheres de chá 
- 1 Colher de chá = 2 colheres de café 
 


