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RESUMO 
 

Objectivo: Uma alimentação equilibrada reveste-se de particular importância 

na adolescência pois não só satisfaz o aumento das necessidades nutricionais 

durante este período, como também estabelece e reforça os hábitos 

alimentares para toda a vida. Assim, resolvemos caracterizar os hábitos de 

ingestão nutricional em adolescentes, tentando vislumbrar eventuais carências 

nutricionais. 

Material e métodos: O presente estudo foi realizado com uma amostra de 50 

adolescentes, 25 dos quais do sexo feminino e 25 do sexo masculino, com 

idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos. Utilizou-se um questionário 

semi-quantitativo de frequência alimentar como forma de avaliar o perfil 

alimentar e os hábitos nutricionais dos inquiridos. Como forma de determinar o 

perfil antropométrico da amostra foi calculado o Índice de Massa Corporal 

(IMC), através das variáveis antropométricas: peso e altura. Relativamente à 

análise dos dados foram utilizadas as medidas de frequência descritiva: média, 

desvio-padrão e valores máximo e mínimo. 

Resultados: Observaram-se consumos energéticos médios diários de 

2640±707,47 kcal, correspondendo aos seguintes consumos: glícidos 

47,41±6,53%, proteínas 19,4±2,95 % e lípidos 35,51±5,36%. Relativamente 

aos micronutrientes, verificou-se uma ingestão média das seguintes vitaminas: 

Vitamina A (1637,38±1419,72μg), Vitamina B1 (2,11±0,65mg), Vitamina B6 

(2,79±0,82mg), Vitamina B12 (18,36±11,01 μg), Vitamina C (136,38±73,05mg) 

e Vitamina D (6,03±2,79mg). Quanto aos minerais os consumos foram: Cálcio 

(1121,13±412,24mg), Ferro (20,02±5,91mg), Potássio (3835,01±987,51mg) e 

Zinco (16,71±5,07mg). No que concerne ao Colesterol, foi observável o 

consumo de 471,25±184,09mg. 

Especificamente no que toca às diferenças entre raparigas e rapazes, verificou-

se uma ingestão média diária de 2114±412,59 kcal, correspondendo a: 

47,33±7,47% de glícidos, 19,85±3,83% de proteínas e 34,23 5,93% de lípidos, 

nas raparigas e nos rapazes o consumo energético diário observado foi de 

31656±531,38 kcal, equivalendo a: 45,48±5,44% de glícidos, 19,08±1,67% de 

proteínas e 36,79±4,47% de lípidos. No que concerne aos micronutrientes, 
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especificamente às vitaminas, constatou-se que, os consumos corresponderam 

a: Vitamina A (1720,32±1666,39μg nas raparigas e 1555,53±1150,72μg nos 

rapazes), Vitamina B1 (1,68±0,37mg nas raparigas e 2,54±0,58mg nos 

rapazes), Vitamina B6 (2,28±0,55mg nas raparigas e 3,30±0,73mg nos 

rapazes), Vitamina B12 (15,29±10,85μg nas raparigas e 21,43±10,49μg nos 

rapazes), Vitamina C (123,83±53,01mg nas raparigas e 148,94±88,06mg nos 

rapazes) e Vitamina D (4,82±1,75mg nas raparigas e 7,23±3,13mg nos 

rapazes). Quanto aos minerais os consumos corresponderam a: Cálcio 

(951,29±354,34mg nas raparigas e 1290,96±399,88mg nos rapazes), Ferro 

(220,26±5,64mg nas raparigas e 19,79±6,27mg nos rapazes), Potássio 

(3171,41±753,45mg nas raparigas e 4498,62±711,24mg nos rapazes) e Zinco 

(13,44±3,92mg nas raparigas e 19,97±3,85mg nos rapazes). No que concerne 

ao Colesterol, foi observável o consumo de 556,68±165,69mg e 

385,61±162,79mg, nas raparigas e nos rapazes, respectivamente. 

Conclusões: Os adolescentes pertencentes à nossa amostra demonstraram 

possuir uma alimentação inadequada às suas necessidades. Em termos gerais, 

para além da distribuição qualitativa de macro e micronutrientes desajustada, 

um excessivo consumo de proteínas e lípidos foi contactado. O mesmo foi 

observado relativamente à ingestão média diária de colesterol e à maioria dos 

micronutrientes (vitaminas e minerais), contrastando com o baixo consumo de 

glícidos. Especificamente, no que toca às raparigas verificou-se que para além 

de terem um aporte calórico total insuficiente, um baixo consumo de vitamina D 

também foi observado. Por sua vez, apenas os rapazes apresentaram 

consumos energéticos totais ideais para a faixa etária em que se encontram. 

Os sujeitos deste estudo devem ser objecto de uma intervenção específica no 

campo nutricional no sentido de corrigir os hábitos de ingestão nutricional 

incorrectos que claramente emergem deste estudo. 
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ABSTRACT 
 

Objective: A balanced diet is of particular importance in adolescence because 

it not only meets the increased nutritional needs during this period, but also sets 

and enforces the eating habits of a life time. So, we decided to characterize the 

patterns of nutritional intake in adolescents, trying to discern any nutritional 

deficiencies.  

Materials and methods: This study was conducted with a sample of 50 

adolescents, 25 of whom were female and 25 male, aged between 15 and 18. 

We used a semi-quantitative food frequency as an indicator of the nutritional 

profile and nutritional habits of the respondents. In order to determine the 

anthropometric profile of the sample, a body mass index (BMI) by 

anthropometric variables was calculated: weight and height. For the analysis of 

data, as descriptive measures of frequency we used: average, standard 

deviation and maximum and minimum values.  

Results: We observed an average daily energy intake of 2640 ± 707.47 kcal, 

corresponding to the following intakes: carbohydrate 47.41 ± 6.53%, protein 

19.4 ± 2.95% fat and 35.51 ± 5.36 %. For micronutrients, there was an average 

intake of the following vitamins: Vitamin A (1637.38 ± 1419.72 mg), Vitamin B1 

(2.11 ± 0.65 mg), Vitamin B6 (2.79 ± 0.82 mg), Vitamin B12 (18.36 ± 11.01 mg), 

Vitamin C (136.38 ± 73.05 mg) and vitamin D (6.03 ± 2.79 mg). As for the 

mineral substances, the intakes were: Calcium (1121.13 ± 412.24 mg), Iron 

(20.02 ± 5.91 mg), Potassium (3835.01 ± 987.51 mg) and Zinc (16.71 ± 5.07 

mg). AS far as cholesterol is concerned, we observed a consumption of 

471.25±184.09mg.  

Specifically with regard to differences between girls and boys, there was an 

average daily intake of 2114 ± 412.59 kcal, corresponding to: 47.33 ± 7.47% 

carbohydrate, 19.85 ± 3.83% protein 5.93 and 34.23% fat in girls and boys in 

the daily energy intake observed was 31,656 ± 531.38 kcal, equivalent to: 45.48 

± 5.44% carbohydrate, 19.08 ± 1 67% protein and 36.79 ± 4.47% fat. 

Considering the quantities of  micronutrients, especially vitamins, we found that 

the intakes were as follows: Vitamin A (1720.32 ± 1666.39 mg in girls and 

1555.53 ± 1150.72 mg in boys), Vitamin B1 (1.68 ± 0.37 mg in girls and 2.54 ± 



 

XVII 
 

 

Ana Maio 

0.58 mg in men), Vitamin B6 (2.28 ± 0.55 mg in girls and 3.30 ± 0.73 mg in 

men), Vitamin B12 (15.29 ± 10 , 85μg in girls and 21.43 ± 10.49 g in males), 

Vitamin C (123.83 ± 53.01 mg in girls and 148.94 ± 88.06 mg in boys) and 

vitamin D (4.82 ± 1.75 mg in girls and 7.23 ± 3.13 mg in men). As for mineral 

intakes our research concluded the following: Calcium (951.29 ± 354.34 mg in 

girls and 1290.96 ± 399.88 mg in boys), Iron (220.26 ± 5.64 mg in girls and 

19.79 ± 6.27 mg in boys), Potassium (3171.41 ± 753.45 mg in girls and 4498.62 

± 711.24 mg in boys) and Zinc (13.44 ± 3.92 mg in girls and 19.97 ± 3.85 mg in 

boys). Taking cholesterol into account, we observed a consumption of 556.68 ± 

165.69 mg and 385.61 ± 162.79 mg in girls and boys, respectively.  

Conclusions: Children from our sample have proved inadequate nutrition 

needs. Overall, in addition to the qualitative distribution of macro and 

micronutrients, there was an inappropriate, excessive consumption of proteins 

and lipids. The same was observed for the average daily intake of cholesterol 

and most micronutrients (vitamins and minerals), contrasting with the low 

consumption of carbohydrates. Specifically, with regard to girls, our research 

concluded that, in addition to having an insufficient total calorie intake, a low 

intake of vitamin D was also observed. On the other hand, only boys showed a 

total energetic consumption, suitable for the age group they are in. The subjects 

of this study should undergo a specific intervention as far as their nutritional 

habits are concerned, so as to improve their incorrect nutritional intakes, as we 

clearly have tried to prove in our study. 
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INTRODUÇÃO

 
 

  

A adolescência caracteriza-se por um rápido e intenso crescimento físico 

e profundas modificações orgânicas e comportamentais, em que a sua saúde e 

bem-estar se tornam de vital importância. 

 Todas as transformações da adolescência tem efeito sobre o 

comportamento alimentar, influenciado por factores internos, como a auto-

confiança, as necessidades fisiológicas e a saúde individual, e por factores 

externos, hábitos familiares, amigos, valores e experiencias (Farthing, 1991). 

V12n1a05. Muitos desses hábitos prevalecem até o final da vida. 

 Os desequilíbrios no balanço entre o consumo e o gasto de energia, 

durante este fase causam um grande impacto na saúde dos adolescentes e 

consequentemente problemas como a obesidade, anorexia, bulimia e a 

aterosclerose. Os hábitos alimentares adquiridos enquanto adolescente podem 

potenciar ou não estilos de vida saudáveis para o resto da vida adulta. Os 

desvios nutricionais podem representar um comportamento de risco. Assim a 

adolescência torna-se num período crítico e oportuno para a prevenção e 

intervenção precoce (Jacobson et al., 1998). 

 Uma dieta saudável é aquela que proporciona a energia necessária a 

partir das proporções correctas dos nutrientes, devendo por isso ser variada de 

forma a serem ingeridos todos os nutrientes essenciais (Veríssimo, 1996). Os 

nutrientes podem ser usados como fonte de energia (glícidos, lípidos e 

proteínas), para sintetizar e reparar tecidos (proteínas, lípidos e minerais), para 

sintetizar e manter o sistema esquelético (cálcio, proteínas) e para regular a 

fisiologia corporal (vitaminas, minerais, lípidos, proteínas, água) (Peres, 2003). 

 Muitos trabalhos mostram que os adolescentes preferem uma 

alimentação rápida e monótona, por serem alimentos bem difundidos entre eles 

e por serem da “moda”. É sabido que estes alimentos apresentam uma alta 

taxa de gordura e portanto um alto conteúdo energético. Apesar disto, é notório 

que parte dos adolescentes se preocupa excessivamente com a estética, 



 

‐4‐ 
 Ana Maio 

realizando dietas desequilibradas, restritas e irregulares (Farthing, 1991; 

Jonhson et al., 1994; Andersen et al., 1995). 

 Bull (1992) relata que desde a década de 70 os hábitos alimentares de 

adolescentes têm sistematicamente resultado em alta proporção de energia 

proveniente das gorduras. 

 Os adolescentes tendem a viver intensamente o dia-a-dia, não se 

importando com hábitos alimentares e ingestão de alimentos que podem vir a 

influenciar a sua saúde e estado nutricional (Sargent et al., 1994; Ading et al., 

1996). Existem consideráveis diferenças entre o consumo observado pelos 

adolescentes e os padrões alimentares recomendados, que se referem aos 

alimentos e consequentemente ao consumo de energia e de nutrientes (Dwyer, 

1997). 

 As necessidades nutricionais dos adolescentes muitas vezes não são 

atingidas, no que diz respeito a energia, aos glícidos, proteínas, lípidos, ferro, 

apresentam-se com frequência acima das recomendações. A ingestão de 

gorduras nesta faixa etária é um factor preocupante, porque a maioria dos 

estudos tem revelado que os adolescentes ingerem quantidades excessivas 

deste macronutriente (Jonhson et al., 1994). 

 Há, hoje, evidencia que a educação alimentar pode ter resultados 

extremamente positivos, em especial quando desenvolvida neste grupo etário, 

no sentido de modelar e capacitar os adolescentes para escolhas saudáveis, já 

que se verifica que nestas idades existe uma maior receptividade, capacidade 

de adaptação a novos hábitos, pela sua aptidão para aprender (Loureiro, 1999; 

Breda, 2003). 

 Desta forma, os estudos para avaliar o consumo alimentar de 

adolescentes devem ter continuidade, já que são importantes para serem 

estabelecidos e desenvolvidos programas na área da saúde, de prevenção de 

carências nutricionais e de intervenção.  

Esta temática motivou o interesse e a necessidade de avaliar o consumo 

alimentar de energia, de macro (Glícidos (HCO), Proteínas e Lípidos) e 

micronutrientes (Vitamina A, B1, B6 e B12, C e D e de Cálcio, Ferro, Potássio e 

Zinco), em adolescentes. 
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Assim, é o seguinte o problema do presente estudo: Quais os hábitos 

alimentares dos adolescentes? Correspondem estes ao de uma alimentação 

saudável?  

Este trabalho está estruturado em 7 capítulos, organizados da seguinte 

forma:  

Capítulo I – Introdução - Apresentamos o problema em estudo e 

justificamos a sua pertinência.  

 

Capítulo II – Revisão de Literatura – Neste capítulo, procurámos 

elaborar os capítulos, indo do geral para o específico. Desta forma, 

começamos por caracterizar o escalão etário da amostra fazendo 

posteriormente referência às fontes alimentares de macronutrientes e 

micronutrientes, bem como as suas recomendações de ingestão diária na dieta 

dos adolescentes. 

Na parte final deste capítulo, damos especial destaque à alimentação 

dos adolescentes e às suas necessidades energéticas 

 

Capítulo III – Objectivos – Apresentam-se subdivididos em objectivos 

gerais e específicos.  

 

Capítulo IV – Material e Métodos - Caracterização da amostra estudada, 

descrevendo os meios e as metodologias de recolha dos dados e referindo os 

procedimentos estatísticos utilizados para o seu tratamento.  

 

Capítulo V – Apresentação e Discussão dos Resultados – Procede-se à 

apresentação e análise dos dados, com base no referido nos capítulos 

anteriores. Apresentam-se e discutem-se, também, os principais resultados 

obtidos, comparando os preconizados pela literatura.  

 

Capítulo VI – Conclusões – Apresentam-se as principais conclusões do 

trabalho com base na discussão desenvolvida no capítulo anterior.  

 

Capítulo VII – Bibliografia – Listam-se as referências bibliográficas 

consultadas para a fundamentação desta pesquisa.  
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Anexos – Apresentam-se os documentos essenciais para o processo de 

recolha de dados.
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REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO ESCALÃO ETÁRIO 

 

O termo “adolescência” provém do latim adolescere de onde surgem 

duas origens etimológicas: ad (a, para) e olescer (crescer), da sua interacção 

emerge a definição de adolescência como um processo de desenvolvimento 

que causa, além de novas descobertas satisfatórias, conflitos e sofrimento 

(Outeiral, 2003). Segundo o mesmo autor, a puberdade e a adolescência 

distinguem-se a partir da concepção de puberdade como um processo 

biológico derivado de alterações hormonais e do desenvolvimento dos órgãos 

genitais, compreendendo o período aproximado de nove a catorze anos, e a 

adolescência como um fenómeno psicológico e social com variações de faixa 

etária, para cada indivíduo, em função do ambiente social, económico e cultural 

ao qual este se insere. 

Enfatizando que a adolescência é um período de transição, Muuss 

(1976) considera-o o período no qual o indivíduo vive uma situação marginal, 

na qual novos ajustamentos devem ser feitos entre o comportamento de 

criança e o comportamento de adulto. Cronologicamente, afirmava que a 

adolescência é o tempo que se estende, aproximadamente, dos 12/13 anos até 

aos 20/22 anos, com grandes variações individuais e culturais. 

De acordo com Campos et al. (2003), alguns critérios devem ser 

considerados na definição de adolescência: o critério cronológico, em que a 

adolescência se estende dos 10/12 aos 20/21 anos; o critério de 

desenvolvimento físico, em que surge como a etapa entre a puberdade e a 

idade viril, durante a qual o jovem se torna adulto; o critério sociológico, no qual 

a sociedade deixa de encarar o indivíduo como criança e, ao mesmo tempo 

não lhe confere o status de adulto; e o critério psicológico, onde ocorre a 

reorganização da personalidade e da estrutura psíquica do individuo. 

A definição do conceito de adolescência tem-se vindo a demonstrar 

pouco consensual, já que é notória a dificuldade de marcar o seu início assim 

como o seu fim. 
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Actualmente, a Organização Mundial de Saúde (1986) considera a 

adolescência como o período entre os 10 e os 19 anos. Período esse que vai 

desde a puberdade até à idade adulta. Segundo a OMS, “esta fase da vida 

inicia-se próxima da puberdade, com o aparecimento dos primeiros sinais de 

maturação sexual. A puberdade termina com o amadurecimento sexual 

(capacidade de reprodução), enquanto a adolescência termina com a parada 

do crescimento”. 

A adolescência é um período de vida que merece atenção, pois esta 

transição entre infância e a idade adulta pode resultar ou não em problemas 

futuros para o desenvolvimento de um determinado individuo (Ferreira e Nelas, 

2006). 

 

2. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

 A alimentação e a nutrição são etapas de significado e acção distintas, 

mas relacionadas entre si. O processo de nutrição inicia-se após a ingestão 

dos alimentos e é dependente da qualidade e da quantidade dos componentes 

da alimentação. Essa união, quando harmoniosamente desenvolvida, garante 

ao indivíduo plenas funções orgânicas e condições de manter a sua vida e 

saúde (Galisa et al., 2008). 

De acordo com o mesmo autor a nutrição é a combinação de processos 

através dos quais o organismo recebe e utiliza os elementos necessários para 

a obtenção de energia, a manutenção das suas funções físicas, biológicas e 

mentais e a formação, o desenvolvimento e a regeneração dos tecidos. A 

nutrição compreende as seguintes fases: 

 - a fase da alimentação: acto voluntário que compreende a escolha, a 

preparação e o consumo dos alimentos; 

 - a fase da digestão, da absorção e do metabolismo: que se inicia a 

partir da ingestão dos alimentos até ao momento em que o organismo utiliza os 

seus componentes para a manutenção e/ou recuperação da saúde; 

 - a fase da excreção: que compreende a eliminação de parte dos 

componentes alimentares utilizados e dos não utilizados; 

 Corroborando, Seeley, et al. (2003) afirma que a nutrição é o processo 

através do qual determinados componentes dos alimentos são captados e 
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utilizados pelo organismo. Inclui a digestão, absorção, transporte e 

metabolismo celular. A nutrição é também definida como a avaliação das 

necessidades do organismo, em termos de alimentos sólidos e líquidos, para o 

seu normal funcionamento. 

Segundo a American Medical Association (1998), a Nutrição é a ciência 

do alimento, dos nutrientes e outras substâncias e afins, a sua actuação, 

interacção e balanço em relação à saúde e à enfermidade, e o processo 

através do qual o organismo ingere, digere, absorve, transporta, utiliza e 

excreta as substâncias alimentares”. 

A alimentação tem sido, ao longo da História, uma constante nas 

preocupações fundamentais do Homem. O desenvolvimento das civilizações 

tem estado intimamente ligado à forma como o indivíduo se alimenta. Pode 

mesmo afirmar-se que a alimentação determinou o futuro e o destino das 

populações (Breda, 2003). 

 De acordo com Femenías e Hernández (2003), a associação da 

alimentação com a esperança de vida é um fenómeno conhecido desde a 

Antiguidade e descrito por Hipócrates, que afirmava que “ a morte repentina é 

mais comum nas pessoas de constituição forte do que nas magras”. 

 Para o mesmo autor, uma boa alimentação deve basear-se numa 

distribuição adequada na ingestão de nutrientes e alimentos variados com 

garantias sanitárias, nutritivas e culinariamente satisfatórias. 

 Segundo Ferreira (1994), o conceito de alimentação consiste na acção 

de fornecer ao organismo os alimentos de que precisa, sob a forma de 

produtos alimentares naturais ou modificados ou ainda, em parte, sintéticos. 

 Para ser saudável, a alimentação deve fornecer, com normalidade 

quantidades suficientes e proporcionadas de todos os nutrientes porque cada 

um compete um conjunto característico de funções intransferíveis (Peres, 

2003). 

 Assim, não há muito tempo, podíamos resumir uma dieta saudável em 

dois conceitos. Primeiro, manter uma “dieta equilibrada” de proteínas, glícidos e 

gorduras. Segundo, consumir as quantidades recomendadas de vitaminas e 

sais minerais (Gilbert e Junge, 2003). 

 Contudo, segundo Martins (2002), a alimentação não se destina 

unicamente à satisfação das nossas necessidades nutricionais. Actualmente, o 



 

‐12‐ 
 Ana Maio 

homem tem uma tendência acentuada de procurar o prazer na mesa em 

detrimento de uma adequada resposta às suas carências alimentares (Falcão, 

2000). 

 Assim sendo, a dieta actual é caracterizada por um excesso de 

alimentos de grande densidade energética, rica em lípidos e açúcares 

refinados e com uma deficiência de glícidos complexos (Martins, 2002). 

 Muitos adolescentes consomem uma dieta mais rica em gorduras e 

baixa em frutas e vegetais (French et al., 2001). 

 De acordo com Monteiro et al. (1995), a alimentação é um importante 

factor tanto na prevenção como no tratamento da obesidade e de muitas 

doenças de alta prevalência nas sociedades actuais. As tendências de 

transição nutricional ocorridas no século XX em diferentes regiões do mundo 

convergem para uma dieta mais rica em gorduras (particularmente as de 

origem animal) e açúcares. 

A alimentação é um dos factores responsáveis pelo bem-estar do 

indivíduo (Santoja, 1992). Segundo a Diet and Health Scientic Concepts and 

Principles (1987), a má nutrição e a inactividade física são considerados 

factores determinantes nos transtornos de saúde dos países industrializados. 

 Assim, comer de forma saudável é, cada vez mais, uma preocupação 

comum a muitos seres humanos, à medida que se vão esclarecendo as 

complexas relações entre alimentação e os níveis de saúde (Breda, 2003). 

  

 2.1. NUTRIENTES 

 

 A alimentação é a forma de proporcionar a cada indivíduo os alimentos 

necessários para o seu desenvolvimento. No entanto, para que os mesmos 

alimentos sejam aproveitados pelo organismo, estes tem que sofrer processos 

de ingestão, absorção, transporte e transformação para a sua assimilação, 

obtenção de energia e regulação das funções corporais (Martinez, 1998). 

 Torna-se então pertinente diferenciar alimento e nutriente. Alimento é o 

nome que se dá a toda a substancia complexa usada para nutrir todos os seres 

vivos (Ferreira, 1994). Genericamente, um alimento é tudo aquilo que sólido ou 

líquido se pode utilizar para o consumo na alimentação humana (Fermenías e 

Hernández, 2003). 
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 Segundo Roig e Marques (2006), “o termo nutriente vem do inglês e, 

como substantivo, é a designação habitualmente utilizada para cada uma das 

substâncias alimentares que o organismo precisa de ingerir para a sua 

formação, crescimento, reprodução, trabalho, manutenção fisiológica – ou seja, 

para viver”.  

Sabe-se que há muito que todos os nutrientes que o organismo humano 

precisa para viver se encontram nos alimentos, com a reserva de que a água é 

utilizada directamente, na maior parte, a partir de abastecimentos próprios, e o 

oxigénio, indispensável para as oxidações metabólicas, é introduzido no 

organismo pelas vias respiratórias, proveniente do ar, sem relação com os 

produtos alimentares naturais. 

 Nutriente é toda a substância indispensável à vida que o organismo 

pode ou não sintetizar. São componentes dos alimentos que o organismo 

utiliza para obter energia, construir e reparar as suas estruturas bem como 

regular as várias funções vitais (Fermenías e Hernández, 2003). 

Os nutrientes são compostos químicos que, após entrarem no 

organismo, são utilizados para produzir energia, fornecer elementos essenciais 

para a formação de novas moléculas e participam noutras reacções químicas. 

Algumas substâncias alimentares importantes nos alimentos ingeridos, tais 

como fibras de plantas não digeríveis, não são nutrientes. Os nutrientes podem 

ser divididos em seis classes principais: glícidos, proteínas, lípidos, vitaminas, 

minerais e água. Os glícidos, as proteínas e os lípidos são os principais 

nutrientes orgânicos e, durante o processo da digestão, são desdobrados por 

enzimas nos seus componentes. Muitos daqueles componentes são ainda 

desdobrados para fornecer energia; outros são utilizados como partes 

constituintes de outras macromoléculas. Enquanto que são necessárias 

quantidades relativamente grandes de glícidos, de proteínas, de lípidos e de 

agua; de vitaminas e minerais são necessárias pequenas quantidades. As 

vitaminas, os minerais e a água são absorvidos sem serem digeridos (Seeley et 

al., 2003). 

 De acordo com Galisa et al. (2008), “os nutrientes são substâncias 

químicas presentes nos alimentos indispensáveis à saúde e à actividade do 

organismo, quais sejam, proteínas, glícidos, lípidos, minerais, vitaminas e 

água”. 
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 Segundo Falcão (2000), os nutrientes encontram-se em cinco grandes 

grupos de alimentos: os lacticínios, fonte de cálcio, de proteína e gordura e que 

podemos eliminar em maior ou menor quantidade; a carne, o peixe e os ovos 

que são fonte de proteínas animais mas também de gordura; as gorduras; os 

cereais e amiláceos que fornecem sobretudo glícidos de absorção lenta e 

algumas proteínas vegetais; os frutos e os legumes que fornecem vitaminas, 

minerais, fibras e glícidos. A água sendo um nutriente essencial à vida pode ser 

incluída nos cinco grupos uma vez que faz parte da constituição de todos os 

alimentos. 

 Os nutrientes essenciais são aqueles que devem ser obrigatoriamente 

ingeridos, uma vez que o organismo ou não os pode produzir, ou não os 

produz em quantidades adequadas. Os nutrientes essenciais incluem alguns 

aminoácidos e ácidos gordos, a maioria das vitaminas, minerais, água e uma 

pequena quantidade de glícidos. É importante realçar que o termo essencial 

não significa que são apenas estes os nutrientes necessários ao organismo; há 

muitos outros que também são necessários, mas se não fizerem parte da dieta, 

podem ser sintetizados a partir de outros já ingeridos. A maior parte desta 

síntese ocorre no fígado que tem imã capacidade especial para transformar e 

produzir moléculas. 

   

 

 

 

 

 

2.2. ENERGIA 
 

 Uma vez que o organismo transforma e repõe continuamente os seus 

componentes, a energia obtida dos alimentos é necessária para a síntese de 

substâncias orgânicas envolvidas nesse processo. A produção de novas 

células e tecidos também requer energia e, quando mais rápido for o 

crescimento, maior será a necessidade energética. 

 O organismo também precisa de energia para trabalhos intensos, tais 

como a actividade do coração na circulação do sangue e os movimentos do 
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diafragma na respiração, entre outros. Embora menos aparente, a energia é 

utilizada em outros processos vitais, como, as reacções químicas que regulam 

a concentração de sais minerais nas células e nos fluidos orgânicos. 

 Todos esses processos constituem os gastos energéticos que o 

organismo mantém até em repouso. A energia que o organismo despende em 

completo repouso é conhecida pelo nome de metabolismo basal (Galisa et al., 

2008). 

 Uma quantidade de energia adicional é necessária ao homem para 

cobrir os trabalhos realizados pelos músculos: movimentação do corpo, 

manutenção da sua postura, levantamento e carregamento de pesos e as mais 

variadas actividades físicas da vida quotidiana. O corpo humano obtém essa 

energia a partir dos nutrientes energéticos, glícidos, lípidos e proteínas, 

presentes nos alimentos. A energia contida nos alimentos e as necessidades 

energéticas do homem expressa-se em termos de quilocalorias termoquímicas 

(Galisa et al., 2008). 

 Para Seeley et al. (2003), a energia armazenada nas ligações químicas 

de certos nutrientes é utilizada pelo organismo. Uma caloria (cal) é a 

quantidade de energia (calor) necessária para aumentar em 1ºC a temperatura 

de 1g de água. Uma quilocaloria (kcal) corresponde a 1000 calorias, sendo a 

unidade utilizada para expressar as elevadas quantidades de energia fornecida 

pelos alimentos e libertada pelo metabolismo. 

 Praticamente, todas as quilocalorias fornecidas pelos alimentos provêm 

dos glícidos, proteínas ou das gorduras. Por cada grama de proteínas ou 

glícidos metabolizados no organismo, são libertadas cerca de 4 kcal de 

energia. As gorduras têm mais energia por unidade de peso do que os glícidos 

e as proteínas, libertando cerca de 9 kcal por grama. 

 Segundo Roig e Marques (2006), o balanço energético resulta da 

relação entre o aporte energético diário (AED) e o dispêndio energético diário 

(DED). De um modo simplista, pode dizer-se que se o DED for superior ao AED 

verificar-se-á perda de peso. Se, por outro lado, o AED for superior ao DED 

haverá aumento de peso. 

 O AED depende inteiramente da nossa alimentação. Uma grama de 

CHO fornece 4 kcal, o mesmo ocorrendo com as proteínas, ao passo que a 

gordura é mais “pesada”, visto que cada grama nos fornece cerca de 9 kcal. 
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Importa salientar que o álcool liberta 7 kcal por cada grama, enquanto os 

micronutrientes e a água não têm valor energético. Os cálculos do AED em 

diários alimentares normalmente têm uma margem de erro de 10% (McArdle, 

1998). 

  

 

 

 2.3. FUNÇÃO DOS NUTRIENTES 
 

 Segundo Femenías e Hernández (2003), as funções que os nutrientes 

têm no organismo podem comparar-se, em termos gerais, com a construção de 

uma casa. Assim, os glícidos e as gorduras fornecem energia (combustível, 

mão-de-obra); as proteínas e a água constituem a estrutura da casa (tijolos, 

portas, janelas); e as vitaminas, os minerais e água são elementos reguladores 

que harmonizam e regulam a construção e funções do organismo (interior da 

casa). 

 Para Peres (2003), Santos (2001) e Breda (2003), os nutrientes podem 

ser classificados, quanto à sua função, em nutrientes energéticos (1), 

nutrientes plásticos ou construtores (2) e nutrientes reguladores (3). 

(1) Nutrientes energéticos – fazem parte deste grupos, as gorduras ou 

lípidos, glícidos e proteínas. As gorduras e os glícidos são, por 

excelência, os fornecedores de energia (calorias). As proteínas 

quando são consumidas em excesso ou ao serem degradadas 

também libertam energia. Também o álcool liberta energia ao ser 

metabolizados no corpo humano. 

(2) Nutrientes plásticos – fazem parte deste grupo, principalmente as 

proteínas e alguns minerais. As proteínas são parte integrante de 

todos os tecidos, contribuem para a sua reconstituição (crescimento) 

e renovação, os quais são destruídos constantemente. Alguns 

minerais como o cálcio (Ca) e o fósforo (P) são constituintes dos 

ossos, ao passo que o ferro (Fe) faz parte do sangue. A água, 

também faz parte da estrutura do corpo humano (60% do peso 

corporal) e por isso tem funções de regulação e de construção. 



 

‐17‐ 
 Ana Maio 

(3) Nutrientes reguladores ou protectores – fazem parte deste grupo, as 

vitaminas, minerais e fibras. Estes nutrientes não fornecem energia, 

mas são importantes nos sistemas enzimáticos e electrolíticos, bem 

como nos mecanismos metabólicos. Sem a sua acção, a vida não 

seria possível, nem os outros nutrientes seriam correctamente 

aproveitados. 

 

De acordo com Silva (2003), os nutrientes podem ainda classificar-se de: 

(1) macronutrientes (glícidos, proteínas, lípidos e água); e micronutrientes 

(vitaminas e minerais); (2) nutrientes fornecedores de energia (glícidos, lípidos 

e proteínas) e nutrientes não fornecedores de energia (vitaminas, minerais e 

água) e, (3) nutrientes orgânicos (glícidos, lípidos, proteínas e vitaminas) e 

nutrientes inorgânicos (minerais e água). 

 

 

 

 

2.3.1. GLÍCIDOS 
 

Os Glícidos (CHO), também designados glúcidos, são compostos de 

carbono, hidrogénio e oxigénio, sendo a sua unidade constitucional mais 

pequena a glicose (C6H12O6). O corpo só absorve glícidos quando estes 

estão degradados em glicose, constituindo-se como a principal fonte energética 

para o Homem (Roig, e Marques, 2006).  

Os CHO são macronutrientes formados por unidades básicas, os 

monossacarídeos ou açucares simples. Cada grama fornece cerca de 4 

quilocalorias. 

Podem classificar-se, consoante o número de moléculas que os 

compõem, em monossacarídeos, dissacarídeos ou polissacarídeos, 

dependendo do resultado da união de 2 ou mais moléculas de açúcares 

simples (monossacarídeos) (Seeley et al., 2003). 

Quanto à composição química estrutural dos glícidos, Rodrigues dos 

Santos (1995), classifica-os em: Glícidos simples (Monossacarídeos e 

Dissacarídeos) e Glícidos complexos (Polissacarídeos) (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Classificação dos glícidos e sua localização (adaptado de Silva, 2003). 

Tipos de 

Glícidos 

Principais Famílias 

de Glícidos 

Constituição da 

Molécula 
Exemplos e Localização 

Glicose 
Frutose 

Abundante nos frutos 

Monossacarídeos 

Molécula formada 

por 5 ou 6 átomos 

de carbono 

Galactose Na lactose do leite 

Sacarose Açúcar de beterraba e de 

cana 

Lactose Açúcar do leite 

G
líc

id
os

 S
im

pl
es

 

Dissacarídeos 

União de duas 

moléculas de 

Monossacarídeos Maltose Açúcar de frutas e 

sementes 

Amido Reservas vegetais 

Glicogénio Reservas animais 

G
líc

id
os

 

C
om

pl
ex

os
 

Polissacarídeos 

União de numerosas 

moléculas de 

Monossacarídeos Celulose Constituinte da parede das 

células vegetais 

 

De acordo com Roig e Marques (2006), as principais funções dos CHO 

são: fonte energética, poupadores de proteínas e único combustível do sistema 

nervoso central (SNC). Corroborando com a mesma opinião, Galisa et al. 

(2008) refere ainda a função estrutural dos CHO. 

Conforme Guedes (1998), o organismo humano somente utiliza os CHO 

como fonte energética quando estes se encontram disponíveis sob a forma de 

açúcares simples. Consequentemente, no caso dos dissacarídeos e dos 

polissacarídeos, estes serão desdobrados pelo processo digestivo em 

monossacarídeos antes de serem absorvidos e transportados pela corrente 

sanguínea até ao fígado. 

Os CHO não digeríveis, isto é, as fibras, assumem uma função 

preponderante para o organismo pois ajudam e facilitam o processo digestivo, 

reduzindo a sua duração, estimulando a secreção de suco gástrico, dando 

consistência às fezes e protegendo a flora intestinal (Roig e Marques, 2006). 

 



 

‐19‐ 
 Ana Maio 

Os produtos alimentares ricos em CHO devem constituir a maior parte 

da alimentação dos adolescentes, devendo fornecer ao corpo entre 55 a 60% 

do AED. A quantidade mínima que necessita de ser consumida diariamente 

pelo organismo em CHO varia entre 100 e 180 gramas, o que se relaciona 

intimamente com as necessidades estimadas para os órgãos gluco-

dependentes: 

- Sistema nervoso – cerca de 140 gr/d, 

- Eritrócitos – cerca de 30 gr/d, 

- Cristalino – cerca de 5 g/d, 

- Medula renal – cerca de 5 g/d. 

 

No entanto, de acordo com o American College of Sports Medicine 

(ACSM), as recomendações para atletas variam de 6 a 10 gramas por cada 

quilo de peso corporal, dependendo essencialmente do DED, tipo de desporto 

e género. 

Segundo Seeley et al. (2003), é recomendado que os CHO constituam 

60% da ingestão diária de quilocalorias. Embora o limite mínimo para a 

quantidade de glícidos a ingerir seja desconhecido, o consumo de quantidades 

muito reduzidas implica utilização excessiva de proteínas e gorduras como 

fonte energética. Sendo os músculos constituídos principalmente por proteínas, 

a utilização destas como fonte de energia pode conduzir à perda de massa 

muscular e a utilização de gorduras pode levar à acidose. 

Corroborando com o autor, WHO/FAO (2003) recomenda de 55% a 75% 

de glícidos em relação ao valor energético total da dieta, limitando os CHO 

simples em até 10% do valor energético total, priorizando o consumo de CHO 

complexos. Já Rodrigues dos Santos (1995) recomenda 55 a 60% do seu 

aporte calórico diário, de CHO simples. 

O papel dos CHO está relacionado com o metabolismo energético e com 

a realização de exercício físico. As principais fontes de CHO são: cereais, 

bolos, pães, doces, frutas e verduras (Mcardle et al, 1998). 

A ingestão recomendada de CHO deve ser de 50 a 60% sendo esta 

suficiente para manter as reservas de glicogénio (Mcardle et al, 1998). Deve-se 

utilizar, preferencialmente, os CHO complexos, por serem absorvidos mais 

lentamente, o que também preenche de forma mais lenta as reservas de 
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glicogénio hepático. Os CHO simples, pela sua rápida absorção, além de 

preencherem as reservas de glicogénio, são depositados sob a forma de 

triglicerídeos (Yudkin cit. por Guedes, 1998). 

A ingestão demasiada de CHO pode causar um aumento de gordura 

corporal (Guedes, 1998). 

Dietas que limitam excessivamente a ingestão de CHO ocasionam 

redução rápida de peso corporal, e podem levar ao surgimento de fadiga 

excessiva, hipoglicemia e cetose. A baixa ingestão de CHO está associada 

com a perda do efeito conservador das proteínas. Quando as reservas de 

glicogénio diminuem, as necessidades de glicose do organismo se satisfazem 

mediante a decomposição de proteínas musculares e dietas de alto conteúdo 

proteico, com a ingestão de CHO demasiado baixa, favorece também a perda 

muscular (Mcardle et al, 1998). 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. PROTEÍNAS 
 

As proteínas são os nutrientes mais importantes na construção de todos 

os tecidos humanos, correspondendo a 15% do peso corporal do homem, 

encontrando-se fundamentalmente nos músculos (Rodrigues dos Santos, 

1995). 

Têm uma função essencialmente plástica, sendo ainda importantes pela 

sua participação nos sistemas enzimáticos, imunológicos e hormonal (Horta, 

1996), podendo também servir como substrato energético libertando 4 kcal/g 

(Rodrigues dos Santos, 1995).  

Breda (2003) reforça a ideia que o principal papel atribuído às proteínas 

é de carácter estrutural e funcional. Apesar de também poderem ser nutrientes 

energéticos, um organismo nutricionalmente equilibrado utiliza muito pouco as 

proteínas para a combustão energética. 
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As proteínas têm um valor biológico muito particular e até insubstituível, 

na medida que são as substâncias constitutivas dos nossos tecidos e que 

conferem a indispensável plasticidade (Falcão, 2000).   

O seu papel energético é acessório e têm mau rendimento calórico, 

contrariamente aos CHO e gorduras. Só em casos de carência ou de um 

esforço físico muito prolongado é que as proteínas são também utilizadas como 

carburantes (Roig e Marques, 2006). Corroborando Horta (1996), refere que o 

corpo prefere utilizar os glícidos e os lípidos como combustíveis para o trabalho 

muscular poupando as proteínas para as suas primordiais funções plásticas e 

reguladoras. Só em casos de fome ou de exercícios físicos muito prolongados, 

em que se verifica uma insuficiência glicolipidica, é que o organismo vai aos 

músculos buscar aminoácidos para os utilizar como carburantes. 

Na adolescência, as proteínas desempenham um papel fundamental na 

construção dos novos tecidos corporais. 

Quando na alimentação faltam aminoácidos essenciais e não essenciais, 

nas proporções adequadas às necessidades, o organismo não consegue 

sintetizar as suas proteínas, advindo daí problemas para a saúde (Peres, 

2003). 

Em relação ao valor calórico total da dieta a WHO/OMS (2003) 

recomenda 10-15% provenientes das proteínas. Em relação do peso corporal, 

recomenda-se 0,8g por quilo de peso por dia para adultos saudáveis (RDA, 

1989 (NRC, 1989)). Esta quantidade deve ser aumentada em certos casos 

fisiológicos, tais como crescimento, gravidez e lactação e actividade especiais 

(Galisa et al., 2008). 

Corroborando, Martinez (1998) refere que 10-12% da ração calórica 

deve ser de origem proteica. Uma alimentação saudável deve fornecer entre 

0,8-1g de proteínas por kg/dia (RDA, 1989). 

No entanto, crianças e adolescentes necessitam de quantidades 

superiores a 1g/kg/dia para promover a formação estrutural própria das fases 

de desenvolvimento (Peres, 2003). 

Por outro lado, Roig e Marques (2006) referem que a energia fornecida 

diariamente pelas proteínas deve ser de 10-22% do AED. A dose diária 

recomendada para um adulto sedentário é de 1,2 g/KG peso corporal. A 

quantidade mínima de ingestão proteica com o objectivo de assegurar uma 
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substituição adequada das suas proteínas e evitar um balanço proteico 

negativo é de 0,8g/Kg do peso corporal (Horta, 1996). 

As principais fontes de proteínas são as carnes vermelhas, carne de 

aves, peixe, lacticínios, ovos, cereais, legumes e nozes (Silva, 2003). Contudo 

as proteínas contidas nos alimentos de origem animal têm, de modo geral, um 

valor biológico mais elevado do que as de origem vegetal (Breda, 2003). 

 

 

 

 

 

2.3.3. LÍPIDOS 
 

 Os lípidos são moléculas formadas basicamente pelos elementos 

estruturais: carbono (C), hidrogénio (H) e oxigénio (O), diferindo dos CHO não 

só pela ligação peculiar entre os átomos, como também pela maior proporção 

de moléculas de hidrogénio em relação às de oxigénio da sua estrutura 

molecular (C57H110O6) (Leser, 2005).  

Os lípidos ou gorduras são os nutrientes que mais energia fornecem ao 

organismo por unidade de peso, sendo uma das suas principais funções, a de 

reserva de energia (Femenías e Hernández, 2003). Falcão (2000) refere que a 

degradação dos lípidos liberta energia na ordem das 9 kcal/g, um valor 

nitidamente superior ao dos glícidos e das proteínas (4 kcal/g). 

 No que diz respeito às suas funções, as gorduras apresentam as 

seguintes características (Spear, 2002): fornecem energia; protegem os órgãos 

vitais; regulam a temperatura corporal; actuam com veículo das vitaminas 

lipossolúveis; são responsáveis pela formação de alguns compostos 

constituintes das membranas das células. Para Silva (2003), os lípidos 

providenciam também protecção do organismo, palatibilidade e aroma às 

comidas, aumentando o potencial de saciedade dos alimentos. 

Os lípidos desempenham numerosas funções vitais no organismo, tais 

como: reserva de energia, protecção de órgãos vitais, isolamento térmico e 

meio de transporte para vitaminas lipossolúveis, acrescenta McArdle et al. 

(1999, cit. por Leser, 2005).  
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Seeley et al. (2003) destaca como funções principais dos lípidos a 

formação de membranas celulares, síntese e reserva de energia para utilizar 

em momentos de escassez de energia. O mesmo autor acrescenta ainda como 

função específica e fundamental dos lípidos a absorção de vitaminas 

lipossolúveis.  

 Para Breda (2003), segundo a sua composição química, os lípidos 

podem classificar-se em triglicerídeos, fosfolípidos, glicolípidos, colesterol e 

outros esteróides. Por seu turno, Peres (2003), Roig e Marques (2006) referem 

que este grupo de nutrientes é constituído por três famílias: gorduras, 

esteróides e fosfolípidos. 

Por outro lado, Horta (1996) divide os ácidos gordos em saturados 

(relacionam-se com o colesterol) e insaturados (não aumentam o colesterol), 

referindo ainda que os ácidos gordos insaturados podem dividir-se em 

monoinsaturados e polinsaturados. 

 Os triglicerídeos constituem a forma principal de armazenamento das 

gorduras. Por outro lado, os ácidos gordos são a unidade estrutural das 

gorduras, formando e caracterizando os triglicerídeos (Breda, 2003), que são 

as moléculas que estão em maior número no nosso corpo (cerca de 98%) 

(McArdle et al., 1998). 

 Assim, estruturalmente podemos classificar as gorduras, tendo em conta 

o número de átomos de carbono e grau de saturação, em: saturadas, 

insaturadas (incluindo polinsaturados e monoinsaturados). As gorduras são 

saturadas quando os átomos de carbono dos ácidos gordos que as constituem 

estão ligados por ligações covalentes simples; são insaturados quando têm 

uma (monoinsaturadas) ou mais (polinsaturadas) ligações covalentes duplas. 

 As fontes alimentares dos vários tipos de lípidos são apresentadas no 

quadro 2. 

 

Quadro 2: Fontes alimentares dos lípidos (adaptado de Couto, 2001). 

Tipos de Lípidos Fontes alimentares 

Saturados

Carnes de vaca, de vitela, de porco, manteiga em geral, manteiga de 

cacau, margarina, gelados, chocolates, óleos tropicais 

Monoinsaturados

Abacate, óleos vegetais (amendoim), azeite, margarina, animais 

marinhos 
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Polinsaturados

Óleos vegetais (soja, girassol, amendoim, gérmen de trigo, centeio, 

milho, sésamo) 

Ácidos Gordos 

Essenciais

Cereais, sementes, frutos gordurosos, óleos vegetais (girassol, 

amendoim, gérmen de trigo, centeio, milho), gordura de boi e de porco 

(toucinho) 

Colesterol

Gemas de ovo, vísceras, queijo, marisco (lagosta, camarão) ovas de 

peixe 

 

 

De acordo com Breda (2003), os ácidos gordos essenciais são ácidos 

gordos polinsaturados que não podem ser sintetizados pelo organismo humano 

tais como o ácido linoleico, linolénico e araquidónico. A partir deste ultimo, 

podem sintetizar-se os ácidos gordos ómega 3, fundamentais para o corpo 

humano, pela sua acção protectora cardiovascular e que abundam não só nos 

óleos vegetais mas predominantemente nos peixes gordos, como a cavala, a 

sardinha, o atum e o salmão, entre outros. 

Segundo Moreira et al. (2000), as dietas ricas em ácidos gordos ómega 

3 em populações com elevados consumos de óleo de peixe têm menor 

incidência de alterações inflamatórias. 

Por seu lado, os ácidos gordos ómega 6, que abundam nos produtos 

marinhos e peixes e em e óleos vegetais, incidem favoravelmente nos níveis de 

colesterol no sangue (Femenías e Hernández, 2003). 

Relativamente ao colesterol, Silva (2003) refere que não é uma gordura. 

É um álcool esteroide. O colesterol é uma componente essencial das 

membranas estruturais de todas as células e é o principal componente do 

cérebro e das células nervosas (Falcão, 2000). Um terço do colesterol é 

fornecido pela alimentação, sendo o restante sintetizado pelo organismo, a 

partir dos triglicerídeos (Peleteiro, 2003). As doses recomendadas de colesterol 

rondam os 300mg por dia (Breda, 2003), embora Silva (2002) considere que 

deve situar-se em torno dos 100mg/1000kcal consumidos. 

Do ponto de vista alimentar não são necessários cuidados especiais 

para repor os depósitos de gorduras, o que é feito automaticamente com uma 

alimentação normal (Rodrigues dos Santos, 1995). 
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A maioria das gorduras a ingerir deverão ser constituídas por ácidos 

gordos monoisaturados e polinsaturados e só 1/3 por ácidos gordos saturados, 

o que equivale a dizer que devemos comer mais gorduras vegetais que animais 

(Horta, 1996). 

 Em relação ao Valor Energético Total (VET), WHO/OMS (2003) 

recomenda 15-30%, podendo chegar até 35% para quem pratica uma dieta rica 

em hortaliças, frutas, leguminosas, cereais, sem risco de sobrepeso. 

 Por outro lado, Roig e Marques (2006) referem que para “uma pessoa 

normal (sedentária ou com prática moderada de exercício físico) as gorduras 

devem representar entre os 25 a 30% do total de calorias consumidas. No 

entanto, o seu consumo diário de gorduras é normalmente muito superior a 

este valor, particularmente devido à grande quantidade de gorduras escondidas 

(invisíveis), que se encontram nos alimentos, como por exemplo na carne, 

enchidos, queijo, bolos, tortas, chocolates, molhos, maionese, ovos, salgados, 

batatas fritas e nozes. 

 Roig e Marques (2006) referem que “contrariamente ao que poderá 

parecer, não está provado que dietas baixas em gorduras (% AED inferior a 

15%) tenham efeito positivo, tanto em termos de rendimento desportivo como 

de perda de peso. As recomendações mais consensuais em termos dos 

diferentes tipos de ácidos gordos apontam para: 

  - ácidos gordos saturados: inferior a 10% do AED; 

  - ácidos gordos monoinsaturados: acima de 12% do AED; 

  - ácidos gordos polinsaturados: acima de 10% do AED. “ 

 

 De acordo com Fox et al. (1991), a maioria dos nutricionistas concorda 

em que 25% de gordura na nossa dieta diária seria uma quantidade adequada. 

Peres (2003) refere que as recomendações mais divulgadas indicam que os 

lípidos devem contribuir com 25-30% da ração calórica. Martinez (1998), por 

seu lado, refere que 30% de calorias da nossa dieta deve ser de natureza 

lipídica, repartidas por 7-10% de gordura saturada, 10-15% de gordura 

monoinsaturada e 8-10% de gordura polinsaturada. 
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2.3.4. VITAMINAS 
 

As vitaminas são, como o próprio nome indica, aminas essenciais à vida 

fundamentais para o metabolismo do organismo, não podendo ser sintetizadas 

por este e só sendo assimiladas em quantidades reduzidas. Como tal, deverão 

ser consumidas diariamente através da alimentação (Roig e Marques, 2006). 

As vitaminas têm como função a activação e a regulação dos processos 

metabólicos relacionados com a transferência e armazenamento de energia, 

assim como a manutenção das estruturas celulares (Peres, 2003). 

As vitaminas são uma classe de substâncias orgânicas complexas 

encontradas em pequenas quantidades na maioria dos alimentos. Estas podem 

ser classificada em lipossolúveis (solúveis em gordura) e hidrossolúveis 

(solúveis em água) (Biesek, 2005). Whitmire (1991), corroborando com o autor, 

salienta ainda que as vitaminas do complexo B e a vitamina C, pertencendo à 

classe das vitaminas lipossolúveis funcionam como coenzimas ou co-factores 

nas reacções metabólicas que envolvem a oxidação dos nutrientes e na 

produção de energia. Segundo Roig e Marques (2006) e McArdle et al. (1994), 

devido à sua solubilidade na água, elas são excretadas pela urina, de forma 

que raramente se acumulam em concentrações tóxicas. Pela mesma razão, o 

seu armazenamento é limitado pelo que devem ser ingeridas regularmente.  

As vitaminas lipossolúveis dissolvem-se na gordura e são insolúveis na 

água e pertencem a este grupo as vitaminas A, D, E e K. Estas vitaminas tem 

funções hormonais (Whitmire, 1991). De acordo com McArdle et al. (1994), 

estas vitaminas não necessitam de ser ingeridas diariamente, pois estas 

substâncias são dissolvidas e armazenadas nos tecidos adiposos do corpo. 

Quanto às suas necessidades diárias, vários autores referem que as 

necessidades de vitaminas podem ser satisfeitas através de uma alimentação 

equilibradas e variada (Heyward, 1991). 

O quadro 3 apresenta as necessidades diárias e fontes alimentares dos 

vários tipos de vitaminas para adolescentes. 
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Quadro 3- Necessidades diárias e fontes alimentares das vitaminas para adolescentes (DRI, 

1997-2001). 

 

 
Vitaminas 

Necessidades 

diárias  
Fontes alimentares 

M 700 µg 

A H 900 µg 

Fígado, ovos, leite e derivados, frutas, hortaliças 

verdes, óleos de peixe, rim, manteiga e 

margarina 

D 

5,0 mg 

Óleos de fígado de peixe, manteiga, margarina, 

leite e derivados, gema de ovo; o organismo 

sintetiza por exposição ao sol. 

E 
15 mg 

Óleos vegetais, margarina, manteiga, ovos, 

cereais, hortaliças verdes, nozes, avelãs 

V
ita

m
in

as
 li

po
ss

ol
úv

ei
s 

K 
75 µg 

Fígado, queijo, manteiga, vegetais de folhas 

verdes, castanha 

M 1,0 mg 

B1 - TIAMINA H 1,2 mg 

Carnes, cereais, pão escuro, hortaliças, 

legumes secos, levedura de cerveja, leite, 

nozes, lentilhas 

M 1,0 mg B2 - 

RIBOFLAVIN

A H 1,3 mg 

Miudezas, leite e derivados, manteiga, farinha 

integral, legumes secos e verdes, carne, ovos 

M 14 mg 

B3 - NIACINA H 16 mg 

Levedura de cerveja, farelos, cereais integrais, 

carnes magras, legumes, batata, nozes 

B5 - ÁCIDO 

PANTOTÊNI

CO 

5,0 mg 

Farinha integral, ovos, nozes, leguminosas 

secas, leite, queijo; sintetizado pela flora 

intestinal 

M 1,2  mg B6 - 

PIRIDOXINA H 1,3  mg 

Aves domésticas, peixe branco, pão integral, 

produtos lácteos, gérmen de trigo, frutos secos 

B8 – H-

BIOTINA 
25 µg 

Fígado, ovo, cereais, frutos secos, rins, leite e 

produtos lácteos; sintetizado pela flora intestinas

B9 – ÁCIDO 

FÓLICO 
400 µg 

Fígado, rim, vegetais frescos, legumes, frutas, 

clara de ovo, farelos 

B12 - 

COBALAMIN

A 

2,4 µg 
Carne de vaca e porco, fígado, rim, crustáceos, 

gema de ovo, leite 

M 65 mg 

V
ita

m
in

as
 H

id
ro

ss
ol

úv
ei

s 

C H 75 mg 

Citrinos, couves, agrião, abacate, pimento, 

espinafres, batata, groselhas 
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 Galisa et al. (2008) salienta a importância da Vitamina A, no crescimento 

linear, na integridade do sistema imunológico e para a maturação sexual, nos 

adolescentes. Referindo ainda que “a deficiência de vitamina A limita a 

utilização do ferro armazenado no fígado, diminuindo a utilização deste para a 

formação da hemoglobina”.  

 A importância da Vitamina C é vital na formação de colagénio, 

interferindo na cicatrização, na formação dos dentes ena integridade dos 

capilares. O consumo insuficiente de vitamina C é preocupante nos 

adolescentes que recusam os alimentos fontes, nos fumantes ou nas jovens 

que usam contraceptivos orais. 

 

 

 2.3.5. MINERAIS 
 

Os minerais são nutrientes inorgânicos necessários para um 

funcionamento metabólico normal.  

Existe uma grande variedade de minerais no organismo, alguns com 

funções bem definidas, e outros sem identificação quanto às suas funções 

específicas. Estes representam cerca de 4-5% do peso corporal (Galisa et al., 

2008; Peres, 2003; Breda, 2003). Seeley et al. (2003) salienta ainda que estes 

“são componentes de coenzimas, algumas vitaminas, hemoglobina e outras 

moléculas orgânicas. 

De acordo com Martinez (1998), Femenías e Hernández (2003) e Roig e 

Marques (2006), os minerais podem distinguir-se em dois grupos: 

macrominerais, cuja concentração no organismo é superior a 0,005% do peso 

corporal. Neste grupo incluem-se o Ca, P, Magnésio (Mg), Potássio (K), Sódio 

(Na), Enxofre (S); microminerais ou oligoelementos, cuja concentração no 

organismo é inferior a 0,005% do peso corporal, incluindo-se neste grupo o 

Cobre (Cu), Ferro (Fe), Manganésio (Mn), Selénio (Se), Zinco (Zn), Molibdénio 

(Mo), Crómio (Cr), Iodo (I), Flúor (F), Boro (B). Os macrominerais são os 

electrólitos mais importantes ao organismo, visto existirem em maior 

concentração no sangue e no suor perdido. 

Segundo Roig e Marques (2006), os minerais assumem especial relevo 

em inúmeras funções do nosso organismo, sendo essenciais para o sistema 
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músculo-esquelético e em numerosos processos fisiológicos, como por 

exemplo, no crescimento em geral e no desenvolvimento ósseo em particular, 

na contracção muscular, no transporte de oxigénio, na actividade cardíaca, nos 

processos de coagulação, na condução do impulso nervoso, no equilíbrio 

ácido-base do sangue e na manutenção das reservas de água corporal. 

De acordo com o mesmo autor, a quantidade de minerais no organismo 

depende do aporte alimentar e das perdas pelo suor, urina e fezes. O nível 

sanguíneo dos sais minerais é constantemente estabilizado através de trocas 

com os tecidos que os contêm. Estes mecanismos de controlo dos níveis de 

sais minerais no sangue, funcionam em período limitados de défice mineral, 

mas podem ser insuficientes em períodos de défice prolongado, como 

acontece em dietas pobres em sais minerais. 

Os minerais são indispensáveis para as seguintes funções: plástica – 

formação de ossos e dentes (Ca e P); reguladora – mantêm o equilíbrio do teor 

de água no organismo (Na, Cl, K e P), transmissão de impulsos nervosos e 

contracção muscular, e transporte de O2 para o sangue (Ca, Na e Fe) (Silva, 

2003). 

Os minerais são ingeridos isoladamente ou combinados com moléculas 

orgânicas, tendo origem animal ou vegetal. A sua absorção a partir desta última 

pode ser limitada, uma vez que os minerais têm tendência a ligarem-se às 

fibras das plantas (Seeley et al., 2003). O mesmo autor refere ainda que “uma 

dieta equilibrada pode fornecer todos os minerais necessários”. 

Segundo Ferreira (1994), os minerais que mais frequentemente estão 

em falta na alimentação humana, produzindo efeitos deficitários são: o ferro, o 

iodo, o flúor. Já Seeley et al. (2003) salientam que o ferro é mesmo o mineral 

mais deficitário na dieta da população em geral. 

As necessidades diárias e fontes alimentares dos vários tipos de 

minerais para adolescentes estão apresentadas no quadro 4. 

 

Quadro 4: Necessidades diárias e fontes alimentares dos minerais para adolescentes (DRI, 

1997-2001). 

 
Minerais 

Necessidades 

diárias  
Fontes alimentares 
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Segundo Galisa et al. (2008), “a necessidade de ferro é aumentada em 

razão do crescimento da massa muscular e do volume sanguíneo, destacando-

se a síntese da hemoglobina”. 

O consumo dietético e a absorção do ferro devem ser suficientes para 

compensar as perdas normais (fezes, urina e menstruação), além de prover o 

crescimento dos tecidos. 

Ca
1300 mg 

Leite e produtos lácteos, peixe, frutos secos, couves, 

brócolos, ovos, agriões, moluscos 

P
1250 mg 

Leite e derivados, carne, peixe, ovos, nozes, 

legumes, cereais 

M 360 mg 

Mg H 410 mg 

Amendoins, pão integral, queijo, peixe, cereais, 

laranjas, chocolate, ervilhas, legumes, marisco 

K
4,7 g 

Batatas, uvas, carne, tomate, ervilhas, laranjas, ovos, 

aves domésticas, leite e derivados. 

Na 1,5 g Sal de cozinha, sal refinado, alimentos salgados 

M 24 µg 

M
ac

ro
m

in
er

ai
s 

Cl H 35 µg 
Sal de cozinha, peixe, leite, ovos 

Cu
890 µg 

Ostras, moluscos, fígado, azeitonas, avelãs, 

bacalhau, pão 

M 15 mg 

Fe H 11 mg 

Caril, cereais, rim de porco, carne de vaca, moluscos, 

legumes secos, nozes, chocolate, pão, fígado, 

melaço 

M 1,6 mg 

Mn H 2,2 mg 

Cerais integrais, leguminosas secas, carne, cacau, 

castanha 

Se
55 µg 

Miudezas, peixe, moluscos, carne, cereais integrais, 

frutos, legumes, leite e produtos lácteos 

M 9,0 mg 

Zn H 11 mg 
Leite e derivados, carne de vaca, pão, ovos, peixe 

I
150 µg 

Alho, peixes do mar, crustáceos, espargos, leite, 

tomate 

M
ic

ro
m

in
er

ai
s 

Mo 43 µg Cereais integrais, fígado, feijão, vegetais verdes 
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Na adolescência, a anemia ferropriva é um problema mundial, 

principalmente no sexo feminino pós-menarca, e pode comprometer o 

rendimento escolar. 

Relativamente ao Cálcio, na puberdade e adolescência, as 

necessidades de cálcio são maiores do que em qualquer outro período da vida, 

por causa do acelerado desenvolvimento muscular, esquelético e endócrino. A 

ingestão adequada desse nutriente é o factor de maior contribuição para a sua 

retenção e consequente densidade óssea. O acumulo de massa óssea tem 

inicio na puberdade e estende-se ate aos 20 anos; portanto, trata-se de um 

período critico de mineralização dos ossos e pode influenciar futuramente o 

aparecimento da osteoporose (Galisa et al., 2008). 

 

 

2.3.6. ÁGUA 
 

 A água é o principal constituinte do nosso organismo, numa 

percentagem de aproximadamente 60%, constituindo um meio indispensável à 

sobrevivência dos tecidos. O músculo contém cerca de 73-74% de água ao 

passo que o tecido adiposo contém apenas 10-15% de água (Roig e Marques, 

2006). 

Esta assume como principais funções no corpo humano: o meio de 

transporte, o mecanismo de regulação da temperatura corporal e o elemento 

primordial das soluções líquidas para o conjunto de reacções químicas 

(Rodrigues dos Santos, 1995). 

A necessidade da água varia fisiologicamente em função do trabalho 

muscular, da temperatura ambiente, da altitude e da humidade, já que são 

estes os factores que condicionam as perdas hídricas, fundamentalmente 

através do suor, da respiração, da urina e das fezes excretadas pelo próprio 

individuo (Fox et al., 1991). 

O corpo humano pode sobreviver sem ingerir alimentos durante um ou 

dois meses, mas sem a ingestão de água morreria em menos de uma semana 

(Femenías e Hernández, 2003). 
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Os mesmos autores referem que especialistas em nutrição recomendam 

uma ingestão mínima diária de pelo menos dois litros de água, distribuídos ao 

longo do dia e acompanhando as principais refeições. 

De acordo com Roig e Marques (2006), “ o corpo humano necessita de 

água para assegurar determinadas funções vitais, como meio de: 

 - dissolução: liquidificação de alimentos e dissolução dos seus 

elementos durante a passagem no tubo digestivo; 

 - transporte: sangue e linfa fazem chegar os nutrientes e as 

células do sistema imunitário aos seus destinos, produtos resultantes do 

metabolismo como as toxinas são eliminados do corpo através da urina; 

 - construção: para a elasticidade das cartilagens, discos vertebrais 

e armazenamento de substâncias; 

 - regulação: da temperatura corporal; 

 - reacção: participação em diversos processos metabólicos”. 

 

 

 
 

2.3. A ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES 
 

 Durante a adolescência ocorre um incremento da velocidade de 

crescimento. Este crescimento apresenta-se mais acentuado do que em 

qualquer outra fase da vida, exceptuando o primeiro ano de vida (Brasel, 1982). 

De acordo com Peres (2003), mais de 80% do crescimento total de um 

indivíduo ocorre na adolescência, completa o seu desenvolvimento por volta 

dos 10-15 anos, com uma desaceleração do aumento do peso e da altura. 

Tanner et al. (1969), acrescentam que este súbito crescimento está associado 

impreterivelmente a alterações cognitivas, emocionais e hormonais. 

Sabemos hoje, que a alimentação durante as fases do ciclo da vida nas 

quais se processa o crescimento e a maturação biológica, assume grande 

importância para a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes e para a dos 

adultos que estes virão a ser (Peres, 2003). Para Albuquerque e Lemos (1994), 

uma alimentação adequada e equilibrada é essencial para um crescimento e 

desenvolvimento harmonioso da criança e do adolescente. 
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 Breda (2003) refere que durante os primeiros anos de vida, as 

necessidades energéticas são superiores às registadas na idade adulta e, 

sobretudo, às observadas durante a velhice. Também Peleteiro (1994) 

menciona que as necessidades nutricionais da criança e adolescente, 

proporcionalmente ao seu peso, excedem, em muito, as do adulto, 

De acordo com Silva et al. (2001), a adolescência é um período da vida 

caracterizado pela ocorrência de rápidas e profundas transformações a nível do 

crescimento, grau de maturação, rendimento motor, composição corporal e 

hábitos alimentares. A adolescência é um dos períodos mais desafiantes do 

desenvolvimento humano. Pela dimensão das alterações físicas e fisiológicas 

que ocorrem, várias consequências provem da influência do bem-estar 

nutricional do adolescente (Rees, 1991). 

Neste sentido, Dietz (1994) cita que a adolescência representa um 

período importante no controlo e na prevenção da acumulação de gordura 

corporal, evitando o excesso de peso através do controlo alimentar e do 

comportamento físico activo. 

 Segundo WHO (2000), todas as alterações que ocorrem neste período, 

acarretam necessidades alimentares especiais, assim a exigência de alguns 

nutrientes é maior nos adolescentes do que em qualquer outra faixa etária, e, 

portanto, muitos micronutrientes, incluindo a vitamina A, tiamina, riboflavina, 

niacina, ácido fólico, vitamina B 12, vitamina C, e iodo atingem os níveis 

exigidos por sujeitos na idade adulta. assim necessidade de alguns nutrientes é 

maior do que em qualquer outra fase da vida. 

A necessidade de energia e de proteínas aumenta consideravelmente 

durante este período. A energia e as proteínas correlacionam-se 

fundamentalmente com os padrões de crescimento, em detrimento da idade 

cronológica. O pico de necessidades nutricionais coincide com o pico de 

crescimento observável nos adolescentes. 

Monitorizar o peso, a altura e o Índice de Massa Corporal (IMC) é 

determinante para estabelecer o consumo adequado de energia para cada 

indivíduo (Spear, 2002).  

 O quadro 5 apresenta as necessidades energéticas médias por dia por 

Kg de peso corporal, segundo a idade. 
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Quadro 5: Necessidades energéticas médias segundo a idade (adaptado DRI, 1997-2001). 

IDADE NECESSIDADES MÉDIAS (Kcal) 

11-14 anos 2200 
Raparigas 

15-18 anos 2200 

11-14 anos 2500 
Rapazes 

15-18 anos 3000 

 

 A partir dos dez anos de idade existem pequenas variações, em termos 

de necessidades energéticas, quanto ao género sexual. Verifica-se que as 

mulheres têm morfologicamente mais gordura para o mesmo peso do que os 

homens, o que consequentemente, implica que precisem de menos energia em 

igualdade nível de actividade física (Breda, 2003). 

 No entanto, para Peres (2003), é entre os 10-18 anos, que o 

desenvolvimento se processa através da maturação física, afectiva e 

intelectual. Em média, o maior avanço nas raparigas é aos 12 anos com 

ganhos de 9cm em estatura e 9kg de peso corporal. O crescimento em altura 

termina por volta dos 15 anos nas raparigas e o aumento do peso estaciona 

12-18 meses depois do crescimento estatual parar. 

 Breda (2003) refere que por volta dos 12 anos nas raparigas e 14 nos 

rapazes, se inicia a fase da adolescência, durante a qual é importante o 

desenvolvimento físico e psíquico e, por consequência, são muito elevadas e 

importantes as suas necessidades nutricionais. 

 Uma alimentação equilibrada reveste-se pois, de especial importância na 

adolescência, uma vez que não só satisfaz o aumento das necessidades 

nutricionais específicas desse período, como também estabelece e reforça 

hábitos alimentares para toda a vida (Moreira e Peres, 1996). 

 Para concluir e de forma sucinta, a alimentação deve incluir um aumento 

do consumo de frutas, verduras, pão, cereais, massas, arroz, batatas e 

legumes e diminuir o consumo de doces, guloseimas, produtos de pastelaria, 

açúcares e sobretudo, as gorduras de origem animal (Femenías e Hernández, 

2003) e também parece evidente que o negligenciar refeições poderá não ser o 
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melhor método para reduzir o risco de obesidade nas crianças (Toschke et al., 

2005). 

 Em adolescentes obesos, vários são os estudos que demonstram que a 

sua alimentação é caracterizada, para além de um excesso energético total, 

por ser muito rica em gorduras com valores entre os 30-45% do VET, dos quais 

grande parte provém de ácidos gordos saturados. Para além disso, apresentam 

um consumo pobre em glícidos (com maior parte em glícidos simples). 

Também o excesso de gorduras e o fraco consumo de glícidos leva a que o 

consumo seja exagerado. Registam-se ainda consumos pobres de fibras, 

havendo estudos que referem uma relação entre o consumo excessivo de 

gorduras e açucares e o fraco consumo de fibra, como sendo responsável pelo 

aumento da percentagem de massa gorda (Willet et al., 1999). 

A nutrição neste período deveria, de acordo com WHO (2006), (1) 

providenciar os nutrientes necessários às exigências do crescimento e 

desenvolvimento físico e cognitivo; (2) providenciar reservas adequadas para 

possíveis situações de doenças; (3) prevenir doenças na idade adulta 

relacionadas com a nutrição, tais como, doenças cardiovasculares, diabetes, 

osteoporose e cancro e (4) incentivar hábitos alimentares e estilos de vida 

saudáveis. 

 

 

2.4. COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

 Devido às transformações nos hábitos nutricionais e de actividade física 

neste período, originaram-se alterações relevantes nos hábitos dos seres 

humanos, verificando-se nas últimas décadas um aumento da percentagem de 

tecido adiposo na população mundial, levando consequentemente um aumento 

da incidência de várias doenças (Prista et al., 2000). 

 Várias são as situações que influenciam a composição corporal, hábitos 

alimentares, grupo étnico e a zona geográfica são factores bastante relevantes 

assim como as condições sociais (isolamento, estatuto social e meio ambiente) 

(Prinsley, 1995). 

 De acordo com Roig e Marques (2006), a manutenção do peso corporal 

envolve um equilíbrio entre a energia ingerida e a energia dispendida, 
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requerendo ao mesmo tempo um equilíbrio similar entre o consumo e a 

oxidação das proteínas, glícidos e lípidos. 

 No século XIX, Quételet propôs uma estratégia para relacionar 

matematicamente o peso e a estatura do indivíduo, surgindo assim o Índice de 

Massa Corporal (IMC). Este é calculado através da equação: IMC = Peso (kg) / 

Estatura (m²). 

 Robinson (2000) refere que o IMC é a medida mais adequada para usar 

no contexto clínico e Norgan (1995) menciona que o IMC é frequentemente 

usado como índice de peso e de obesidade, particularmente em estudos 

epidemiológicos. 

 De acordo com James et al. (2001) também a OMS acordou definir a 

classificação de excesso de peso e obesidade com base no IMC. 

 Segundo Bouchard e Blair (1999), a utilização do IMC possui várias 

vantagens. Para além de ser simples, constitui um instrumento útil para 

comparações internacionais dado registar alterações ao longo do tempo num 

determinado país, assim como as mudanças associadas a grandes alterações 

de estilos de vida. 

No entanto, Rippe et al. (2001) sugerem que o IMC em conjunto com a 

circunferência da cintura fornece um método clínico mais aceitável. Cole e 

Rolland-Cachera (2002) salientam também que o IMC é uma medida simples 

para avaliar o excesso de peso. 

 Contudo, Silva (2002) refere que o peso corporal é influenciado pelos 

músculos, estatura esquelética, vísceras e gordura. Apesar de ser geralmente 

assumido que indivíduos com um IMC igual ou superior a 30 kg/ m² possuem 

um excesso de Massa Gorda (MG), este índice não distingue o peso associado 

ao músculo e à gordura. Como resultado entre o IMC e a MG varia, tendo em 

conta a proporção corporal. 

 Também Silva (1997) e Garganta (2002) referem que apesar do IMC 

possuir grande facilidade na recolha de dados, ele pretende traduzir apenas 

duas variáveis (peso e estatura), e composição corporal que é uma realidade 

complexa e multifacetada. 

 Kiess et al. (2001) referem também que o IMC para além de fácil de 

calcular, é geralmente aceite para definir a obesidade em crianças e 
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adolescentes. Para além disso, tem sido apontado como indicador razoável de 

uma maior ou menos acumulação de tecido adiposo.  

 O IMC em crianças altera-se substancialmente com a idade. Ao 

nascimento, a média é baixa como 13 kg/ m², aumenta para 17 kg/ m² ao 

primeiro ano de vida, decrescendo até aos 15 kg/ m² aos 6 anos e depois 

aumenta até aos 21 kg/ m² aos 20 anos de idade (Cole et al., 2000). 

 No entanto, a medida do IMC é fácil de obter em crianças de todas as 

idades, e o índice é, no presente, a melhor opção para a protecção da 

obesidade (Wells et al., 2002). 

De acordo com a OMS (2000), e após alguma controvérsia, devido 

sobretudo aos IMC apresentados pela população dos EUA, que são 

geralmente mais elevados, um IMC normal situa-se entre os 18,5 e os 24,9 

kg/m2. No quadro 6, pode observar-se a classificação da Obesidade tendo em 

conta o IMC 

  

Quadro 6: Classificação da Obesidade de acordo com o IMC (adaptado OMS, 2000). 

Classificação IMC (kg/m2) Risco de co-morbilidade 

Baixo Peso ≤ 18,5 Baixo 

Peso normal 18,5 a 24,9 Médio 

Excesso de Peso ≥ 25 Aumentado 

Pré-obesidade 25 a 29,9 Aumentado 

Obesidade grau 1 30 a 34,9 Moderado 

Obesidade grau 2 35 a 39,9 Severo 

Obesidade grau 3 ≥ 40 Muito Severo 

  

Apesar de não representar a composição corporal, o IMC vem sendo 

utilizado como uma medida aproximada de gordura total, visto que apresenta 

uma forte correlação com a gordura corporal.  

Apresenta como vantagens a grande facilidade de recolha de dados. 

Contudo, entre as limitações do uso do IMC está o facto de que este indicador 

poder sobrestimar a gordura em pessoas com elevada percentagem de tecido 

muscular e subestimar gordura corporal de pessoas que perderam massa 

muscular, como no caso de idosos. 
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OBJECTIVOS 
 

1. OBJECTIVO GERAL 

 Avaliar o perfil nutricional e os hábitos alimentares dos 

adolescentes. 

 

2. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analisar os hábitos de ingestão alimentar dos adolescentes: 

- Analisar o consumo de macronutrientes e de 

micronutrientes, identificar carências e excessos; 

- Comparar e identificar diferenças no consumo dos 

principais nutrientes entre raparigas e rapazes. 

- Comparar os resultados obtidos com os valores 

recomendados; 

- Averiguar se os hábitos alimentares reais 

correspondem aos ideais para uma alimentação saudável; 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 A amostra do presente estudo foi constituída por um total de 50 

adolescentes, 25 do sexo feminino e 25 do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 18 anos de idade. 

 Os adolescentes submetidos à avaliação da sua ingestão alimentar 

foram previamente informados dos objectivos e finalidades da investigação, 

tendo sido a sua adesão inteiramente voluntária. 

Os adolescentes pertencem à Escola Arquitecto Oliveira Ferreira, na Vila 

de Arcozelo – Vila Nova de Gaia. 

Os dados foram recolhidos entre os meses de Fevereiro e Junho de 

2009, tendo os adolescentes sido submetidos à avaliação alimentar relativa ao 

ano anterior. 

Para além disso, os participantes foram avaliados quanto ao peso e 

estatura dos quais se calculou o respectivo IMC. 

 

Quadro 7: Caracterização da amostra em função da idade (anos), peso (kg), altura (m) e Índice de Massa 

Corporal (IMC). 

 
Figura 1 – Representação gráfica da distribuição percentual de IMC, da amostra. 
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2. RECOLHA DE DADOS 
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2.1. INDICADORES BIOMÉTRICOS 
  

Peso 

 Na avaliação do peso corporal foi utilizada uma balança AEG. O sujeito 

foi medido de pé totalmente imóvel no centro da balança, vestido com a menor 

roupa possível e com os pés descalços. 

 

Altura 

 Para a determinação da altura utilizamos uma fita métrica fixa na parede. 

Com o indivíduo de pé, descalço e imóvel. O indivíduo tinha os calcanhares e a 

cabeça encostada à parede e os braços estendidos ao longo do corpo. 

 

 

2.2. AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 
 

 Os indicadores peso e altura foram utilizados para calcular o IMC. 

 

2.3 AVALIAÇÃO DA INGESTÃO NUTRICIONAL 
 

 Para calcular a quantidade e a qualidade dos nutrientes ingeridos pelos 

adolescentes foi utilizado um Questionário Semi-quantitativo de frequência 

alimentar, cuja estrutura contempla 85 itens, possibilitando a inclusão de 

alimentos não inseridos na base inicial. Este questionário dá-nos a ideia d 

tamanho e porção do alimento, e interrogando o sujeito da frequência com que 

estes são ingeridos. 

 Para a conversão dos dados recolhidos foi utilizado o programa 

informático “Food Processor Plus”, versão 5.03, da Base de Dados do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América, adaptado à 

população portuguesa e validado pelo Serviço de Higiene e Epidemiologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (Lopes, 2000). 

  

2.4 PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 
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Os dados foram analisados através do software “Statistical Package for 

the Social Sciences” (SPSS), versão 17.0 para Windows. 

 Todas as variáveis foram tratadas estatisticamente, utilizando-se as 

medidas descritivas mais importantes: média e desvio-padrão (dp). 

 Os valores mínimo e máximo, foram utilizados para mostrar desvios 

externos e fornecer assim uma informação rápida relativamente à 

homogeneidade e/ou heterogeneidade da amostra. 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A análise estatística dos resultados obtidos no nosso estudo teve como 

principal objectivo caracterizar os hábitos nutricionais dos adolescentes. 

É preciso ter em consideração que na avaliação da ingestão nutricional 

os resultados obtidos podem ser variados, motivados por factores que 

condicionam os hábitos alimentares, a exemplo, os valores culturais, a situação 

geográfica, as condições climatéricas, os costumes locais e os factores 

socioeconómicos (Silva, 2002). 

 

 

 

1. VALOR ENERGÉTICO TOTAL 

 

No quadro 8, apresentamos os resultados da estatística descritiva 

referentes ao valor energético, que os adolescentes ingerem diariamente, por 

género. 

 

Quadro 8: Estatística descritiva referente ao consumo energético da amostra, por género. 

 
 

A pergunta à qual se deve tentar obter resposta diz respeito ao facto de 

o valor médio encontrado no estudo ser adequado às necessidades dos 

adolescentes, da amostra. Em termos gerais, a bibliografia consultada parece 

ser concordante com o valor obtido para os rapazes, já que comparando o 

resultado com as recomendações energéticas dadas pela OMS verifica-se que 

o valor obtido no presente estudo é semelhante. 

Na mesma ordem de pensamento, o valor obtido para as raparigas é 

inferior ao sugerido. DRI (2001), as adolescentes deveriam ingerir cerca de 

2200kcal/dia e os rapazes 3000 kcal/dia. Também de acordo com o Institute of 

Medicine (2002), os valores preconizados rondam os 2500 kcal/dia, o que vem 

corroborar com Chiara e Sichieri (2001), que reforçam a ideia de que uma dieta 
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com 2500 kcal/dia é considerada aceitável para adolescentes em qualquer 

idade e de ambos os sexos. 

 A ingestão energética entre os sexos apresenta diferenças significativas, 

é observável um excesso a nível da ingestão calórica por parte dos rapazes, 

em contrapartida as raparigas demonstram valores abaixo do aconselhável. 

Por outro lado, tendo em atenção a média total da amostra, pode-se dizer que 

os adolescentes possuem um aporte calórico ideal, de acordo com a literatura. 

McDowell et al. (1994) e Corish e Hurson (1997), não encontraram 

diferenças significativas no consumo energético entre os sexos, o que vem 

contra ao verificado no nosso estudo. 

O baixo consumo de energia apresentado pelas adolescentes pode 

potenciar, com o avançar da idade, doenças metabólicas. É importante que as 

necessidades de energia desta fase sejam cumpridas, uma vez que poderá 

causar prejuízos ao crescimento e ao desenvolvimento (Jacobson, 1998).  

Ricardo (2002), num estudo realizado com 54 adolescentes do sexo 

feminino, verificou que o consumo energético se encontrava abaixo das 

recomendações para adolescentes. Também, Albano et al. (2001) num estudo 

realizado sobre a ingestão energética e nutricional em adolescentes se 

deparou com valores próximos dos por nós encontrados.  

Cabe lembrar que provavelmente as raparigas reduzem o consumo 

energético sem maiores preocupações e cuidados com a ingestão de vários 

nutrientes considerados essenciais nesta fase da vida. Em decorrência desse 

comportamento comprometem de forma expressiva os fundamentos de uma 

dieta equilibrada. 

Segundo a American Dietetic Association, Dietitians of Canada and the 

American College of Sports Medicine (2001), ingestões energéticas baixas 

podem resultar numa perda de massa muscular, redução no aumento da 

densidade óssea, risco crescente de fadiga, lesões e doenças. Com uma 

ingestão energética limitada, o tecido magro e gordo são utilizados pelo corpo 

para desempenhar a função de “combustível”.  

O facto de se encontrar na literatura alguma disparidade de valores, 

pode advir, das recomendações serem feitas sem ter em consideração o peso 

corporal dos adolescentes. Entende-se que seria mais pertinente recomendar 

um dado aporte calórico, por dia e por quilograma de peso corporal.  
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2. GLÍCIDOS 

 
 

O quadro 9 representa os resultados obtidos no presente estudo para os 

valores de ingestão dos glícidos. 

 

Quadro 9: Estatística descritiva referente à ingestão de glícidos da amostra, por género. 

 
 
 

De acordo com Rodrigues dos Santos (1995) e Costil (1991) os glícidos 

são os elementos mais energéticos do corpo humano (Rodrigues dos Santos, 

1995; Broun, 2001). 

No presente estudo encontrou-se uma percentagem média de 47,33% 

do VET para as raparigas e de 45,48% para os rapazes, referente à ingestão 

de glícidos. Ingestão, essa, excessivamente baixa. Desta forma constata-se 

que estes resultados ficam muito longe dos valores mínimos das 

recomendações para adolescentes. 

As DRI’s (2002) recomendadas apontam para valores entre os 45-65% 

em adolescentes. Seeley et al. (2003) aconselha 60% do VET, enquanto 

Mcardle et al. (1998) situa o ideal entre os 50-60%. Por outro lado, WHO (2003) 

eleva o intervalo para valores entre os 55-75%. 

O valor médio do presente estudo (46,41%) encontra-se dentro dos 

limites do intervalo das DRI’s, recomendadas, apresentando uma excepção aos 

valores acima citados. No entanto, somente o valor máximo do estudo 

apresenta um valor coincidente (58,42%) com o mínimo recomendado. Isto 

corresponde a uma situação altamente deficitária para este nutriente, já que um 

aporte alimentar reduzido de glícidos pode afectar as necessidades energéticas 

de órgãos glicodependentes, como o cérebro, o SNC, as células do sangue e 

os rins (Rodrigues dos Santos, 1995a).  
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Quando a comparação é feita entre os sexos, não se verificam 

diferenças significativas no consumo de glícidos. McDowell et al. (1994) 

também não observou diferenças significativas no consumo deste 

macronutriente entre os sexos e ainda verificou que a ingestão de glícidos se 

encontrava entre 50 e 54% do valor energético total da dieta, menor que a 

recomendação estabelecida (Vannucchi et al., 1990). Verificamos uma alta 

prevalência de adolescentes com baixa adequação de consumo de glícidos. 

Sabe-se que nesta faixa etária a actividade física pudera fazer parte da vida do 

adolescente, e que o glícido é o principal nutriente para o exercício. 

De acordo com Roig e Marques (2006), as principais funções dos CHO 

são: fonte energética, poupadores de proteínas e único combustível do sistema 

nervoso central (SNC). Corroborando com a mesma opinião, Galisa et al. 

(2008) refere ainda a função estrutural dos CHO. 

Breda (2003) reforça a função construtora dos glícidos, que alguns deles 

contribuem para a formação de tecidos fundamentais do organismo. 

Neste sentido sabemos hoje, que a alimentação durante as fases do 

ciclo da vida nas quais se processa o crescimento e a maturação biológica, 

assume grande importância para a saúde e bem-estar de crianças e 

adolescentes e para a dos adultos que estes virão a ser (Peres, 2003). Para 

Albuquerque e Lemos (1994), uma alimentação adequada e equilibrada é 

essencial para um crescimento e desenvolvimento harmonioso da criança e do 

adolescente. 

Ainda, segundo WHO (2000), todas as alterações que ocorrem neste 

período, acarretam necessidades alimentares especiais, assim a exigência de 

alguns nutrientes é maior nos adolescentes do que em qualquer outra faixa 

etária. A necessidade de energia aumenta consideravelmente durante este 

período. A energia e as proteínas correlacionam-se fundamentalmente com os 

padrões de crescimento, em detrimento da idade cronológica. O pico de 

necessidades nutricionais coincide com o pico de crescimento observável nos 

adolescentes. 

Neste sentido os valores obtidos apelam para uma problemática 

acentuada, já que a falta deste macronutriente acarreta normalmente uma 

ingestão mais elevada de gorduras saturadas potenciando o aumento do 
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colesterol e consequentemente aumentando o risco para doenças 

cardiovasculares e de Diabetes Mellitus (Peres, 1980). 

Por último, é importante salientar que ao ser efectuado o tratamento 

estatístico dos registos alimentares dos adolescentes, verificou-se desde logo 

um baixíssimo consumo em alimentos de origem vegetal. Este facto leva desde 

logo a pensar que os resultados obtidos iriam muito provavelmente estar 

abaixo das recomendações no que diz respeito a este macronutriente. Isto 

porque tal como refere Peres (2003), os alimentos vegetais são os maiores 

fornecedores de glícidos. 

Os resultados obtidos impelem, através dos educadores e professores, a 

promover uma intervenção nutricional que inverta este estado nutricional e o 

ajuste às exigências da faixa etária da amostra. 

 

 

3. PROTEÍNAS 

 

No quadro 10 estão apresentados os valores da estatística descritiva 

relativa à ingestão de proteínas, por parte dos adolescentes inquiridos no 

presente estudo, por género. 

 

Quadro 10: Estatística descritiva referente à ingestão de proteínas da amostra, por género. 
 

 

As proteínas são nutrientes essenciais para o crescimento e reparação 

dos tecidos e desempenham um papel importante na luta contra infecções 

(Peres, 1980). Corroborando Rodrigues dos Santos (1995), salienta que este 

macronutriente é indispensável para o crescimento, manutenção e reparação 

dos tecidos corporais, sendo também importantes para a formação de enzimas, 

hormonas e anticorpos, que ajudam a combater as infecções. 
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Durante a adolescência devido as múltiplas transformações, não incluindo 

apenas a formação de novos tecidos, mas também o desenvolvimento de 

novos componentes como por exemplo os caracteres sexuais secundários, 

devendo-se portanto observar as especificidades para o cálculo das 

necessidades de proteína, para aproximar-se das diferenças individuais 

(Moreira, 1996).  

Em termos percentuais, a literatura faz recomendações de 10-15% do 

VET (WHO/OMS, 2003), de 10-12% do VET (Martinez, 1998), 12%-15% do 

VET (Applegatem, 1991; American Dietetic Association, Dietitians of Canada, 

American College of Sports Medicine, 2001) e de 10%-22% do VET (Roig e 

Marques, 2006). 

No entanto, de Silva (2002) e Candeias (2003) salientam a necessidade 

um valor proteico (20% do VET), semelhante ao obtido no nosso estudo. 

Verificamos no nosso estudo que o valor médio (19,47%) em ambos os 

sexos é bastante superior ao recomendado, em particular nas raparigas, 

considerando o valor máximo (31,7%), compulsando, assim, com os valores 

aconselhados.  

A ingestão excessiva de proteínas pode constituir-se como um factor de 

risco, no sentido de desenvolver problemas renais e hepáticos e, assim, 

favorecem o aparecimento de câncer de cólon, desidratação, inflamação 

articular, perdas de cálcio e fadiga.  

Segundo Peres (2003), o motivo pelo qual a ingestão de proteínas é tão 

elevada, poderá ser a ideia de que a carne e o peixe não engordam e daí 

sobrevirem abusos no consumo destes géneros alimentícios. 

Para além disso, em Portugal valoriza-se uma alimentação em 

quantidade de carne e peixe (alimentos ricos em proteínas) em detrimento de 

alimentos ricos em glícidos, nomeadamente, batata, arroz e massa, pelo que 

os valores proteicos são demasiados elevados em relação aos valores dos 

glícidos encontrados (Santos, 2004). 

É importante sabermos que o excesso de proteína não é armazenado 

pelo organismo e sua eliminação sobrecarrega o trabalho hepático e renal. A 

exagerada ingestão de proteínas tem diversas consequências entre as quais, 

digestões difíceis e prolongadas e sobrecarga hepática (Horta, 2000), 

desidratação, devido à perda de água associada à excreção de azoto 
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(Rodrigues dos Santos, 1995), e o aumento do peso corporal, normalmente por 

transformação em gordura. 

 

 

4. LÍPIDOS 

 

O quadro 11 representa os resultados obtidos no presente estudo para 

os valores de ingestão dos lípidos. 

 

Quadro 11: Estatística descritiva referente à ingestão de lípidos da amostra, por género. 

 
 

Segundo várias recomendações, uma dieta saudável não deve ter mais 

de 30% do aporte calórico total proveniente das gorduras (Silva, 2002). 

Corroborando, Horta (1996) refere que os valores devem rondar, sem 

ultrapassar, os 30% VET. Contrapondo estas recomendações, Candeias 

(2003), sugere uma ingestão de 34% VET, Martins (1997) valores que rondam 

os 35,9% do VET. 

As DRI’s (2002) recomendadas apontam para valores entre os 25-35% 

em adolescentes, apresentando uma excepção aos valores acima citados. No 

entanto, parece que este alargamento dos valores de referência para o 

consumo de lípidos se deve ao facto de estas recomendações serem feitas 

especificamente para os indivíduos norte-americanos, traduzindo os hábitos 

alimentares deste país. 

No presente estudo pode verificar-se que a média (35,51%) é apenas 

concordante com Martins (1997), apresentando-se superior aos dos valores 

máximos das recomendações acima referidas. No entanto, salienta-se que as 

DRI’s foram feitas tendo em conta a população norte americana, cujas taxas de 

obesidade são elevadas (65% da população americana é obesa, de acordo 

com Freudenrich (2007). 
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Segundo Peres (2003), um dos principais objectivos das recomendações 

alimentares é a diminuição da ingestão de gorduras. 

De salientar que a ingestão de lípidos saturados está relacionada com 

várias patologias, nomeadamente com o desenvolvimento de aterosclerose e 

de doenças cardiovasculares. Para além disso, se abusarmos no consumo de 

ácidos gordos saturados, o valor de colesterol no sangue eleva-se (Santos, 

2004). 

 

Quadro 12: Estatística descritiva referente à ingestão de colesterol da amostra, por género. 

 

 

Os valores de consumo de colesterol encontrados (raparigas: 385,61mg 

e rapazes: 556,68mg), são bastante elevados em relação ao aconselhável.  

O colesterol é um álcool integrante da fórmula de alguns Lípidos, 

encontrado nas membranas celulares de todos os tecidos do corpo humano, 

que é transportado no plasma sanguíneo de todos os animais. Sendo este 

insolúvel no sangue, liga-se a diversos tipos de proteínas para ser transportado 

no sangue. As lipoproteínas são classificadas de acordo com a sua densidade, 

sendo usadas para o diagnóstico dos níveis de colesterol. Assim sendo, temos 

as LDL (Lipoproteínas de baixa densidade) e as HDL (lipoproteínas e alta 

densidade). O LDL tem sido denominado como o “mau colesterol” por 

transportarem o colesterol do fígado para as células e deste modo contribuem 

para a formação de placas de ateroma nos vasos sanguíneos. O HDL tem sido 

denominado como o “bom colesterol” uma vez que, são capazes de absorver 

os cristais de colesterol, que começam a ser depositados nas paredes arteriais 

(PubliSaude, s.d.). 

O colesterol encontra-se nas gorduras animais, sendo as principais 

fontes de colesterol na dieta incluem os ovos (sendo que o colesterol do ovo 

não faz mal), carne de vaca e galinha (Guenther, 2001). 

O colesterol é considerado um inimigo da saúde, pois o excesso de 

colesterol na dieta está associado a problemas ao nível coronário, 

principalmente enquanto constituinte das lipoproteínas de baixa densidade. 
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A Associação Médica Americana refere que os níveis de colesterol 

normais se devem situar abaixo de 200 mg % e que o HDL Colesterol esteja 

acima de 35 mg % (Guenther, 2001). 

Embora não existam RDA’s para este nutriente, o seu consumo não 

deve exceder as 300 mg.dia-1 (CNC, 1988). 

No estudo encontra-se um valor médio de 471,15 mg/dia, valor que 

excede os valores acima recomendados.  

O problema do colesterol da dieta deve, no entanto, ser secundarizado à 

expressão sanguínea desse mesmo colesterol. Ingerindo diariamente 500 mg 

de colesterol e a taxa sanguínea se mantiver abaixo dos 220 mg/dl, isto 

significa uma boa homeostasia orgânica para este nutriente. É a taxa de 

colesterol sanguíneo que deve ser analisada preferencialmente e, segundo 

Horta (2000) não deve exceder os 220 mg/dl (Rodrigues dos Santos, 1995). 

No entanto verifica-se, no presente estudo, um aporte excessivo em 

gorduras saturadas em geral (10,27±2,86%) e em particular (rapazes: 

9,25±3,26% e raparigas: 11,30±2,07%), como se encontra evidente no quadro 

13. De acordo com Martinez (1998) estas não deveriam exceder os 7-10%, e 

no caso especifico das raparigas este valor manifesta-se expressamente acima 

do recomendado. 

 Sabe-se que estas gorduras são a principal causa do aumento das 

concentrações plasmáticas de LDL (o mau colesterol). 

 

 

 

Quadro 13: Estatística descritiva referente à ingestão de gorduras saturadas da amostra, por 

género. 

 

 

Deve ser, no entanto, aconselhada uma monitorização sistemática da 

taxa plasmática de colesterol, no sentido de erradicar eventuais situações 



 

‐60‐ 
 Ana Maio 

perigosas para o adolescente já que a avaliação do colesterol da dieta pode 

não nos dar informação suficiente. 

O excesso de lípidos pode ser um indicador importante no risco dos 

adolescentes sofrerem de obesidade, assim como, caso estes mantenham 

esses hábitos, virem a apresentar um risco de desenvolver doenças 

cardiovasculares. 

No presente estudo, além das preocupações inerentes à saúde da 

amostra, também estão presente as possíveis alterações fisiológicas e 

metabólicas, induzidas pelo elevado consumo de gorduras. Ainda mais, porque 

os valores do consumo de CHO encontrados no nosso estudo se demonstram 

muito aquém das necessidades energéticas dos adolescentes. 

É um facto que hoje em dia, os adolescentes têm um estilo de vida 

agitado e tentam por isso, adaptar os seus hábitos alimentares ao estilo de vida 

que levam. O hábito de comer fora de casa, em particular em centros 

comerciais e de fazer refeições com fritos e pré-confeccionadas é vulgar, 

podendo estas serem algumas das causas da tão elevada ingestão de lípidos e 

colesterol. 

Para além disso, e de acordo com Cruz et al. (2003), o nível de 

escolaridade dos pais, o tipo de habilitação e o nível socioeconómico poderão 

influenciar os hábitos alimentares dos jovens. Assim, quando os pais têm uma 

escolaridade baixa e os adolescentes habitam em casa degradadas, é mais 

normal o consumo de alimentos glicolipidicos como guloseimas, bolos e 

refrigerantes e menos frequente o consumo de sopa, iogurte e saladas, com 

repercussões nefastas no aumento do peso corporal e na formação da 

estrutura corporal interna. Paeratakul et al. (2002) reforçam esta ideia 

demonstrando que uma baixa educação pode estar associada à obesidade. 

 

 

 

 

5. VITAMINAS 

 
No quadro 14 estão apresentados os valores da estatística descritiva 

relativa à ingestão de vitaminas. 
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Quadro 14: Estatística descritiva referente à ingestão de vitaminas da amostra, por género. 

 

 

No que diz respeito às vitaminas, Anderson et al. (1988) referem que, 

provavelmente, as necessidades vitamínicas são alcançadas com os alimentos 

da dieta.  

De acordo com Moreira e Peres (1996), a maior necessidade energética 

relaciona-se com o aumento das necessidades das vitaminas B1, B2 e B3 

assim como um elevado índice de crescimento ósseo implica um aumento de 

vitamina D. Ora, este facto verifica-se nos resultados obtidos.  

É facilmente observável pelo quadro 14 que o consumo de vitaminas em 

ambos os géneros apresenta valores superiores aos recomendados, 

exceptuando a vitamina D, no caso das raparigas, em que os valores se 

encontram abaixo do aconselhável (5,0mg/dia). 

Este facto levanta problemas na regulação do cálcio dos ossos e do 

sangue uma vez que é esta a sua principal função. 
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No que diz respeito à vitamina C, pertencente à categoria das vitaminas 

hidrossolúveis, esta desempenha importante papel na síntese e manutenção 

do colagénio bem como funciona como protecção a antioxidantes e potencia a 

absorção de ferro pelo intestino. 

No estudo encontra-se um valor médio de 136,38 mg/dia. Este valor 

ultrapassa em grande escala o valor recomendado (65mg/dia para as raparigas 

e 75mg/dia para os rapazes). 

Relativamente à vitamina A, esta é necessária para a visão, expressão 

genética, reprodução, desenvolvimento embrionário e função imunológica. 

O valor médio de 1637,38 μg/dia, da amostra mostra-se extremamente 

acima do recomendado (700 e 900 μg/dia para as raparigas e rapazes, 

respectivamente). 

De salientar, que para além disso, as vitaminas A e C desempenham um 

papel fundamental na alimentação do adolescente, dado que protegem as 

células das agressões provocadas pelos radicais livres.  

Segundo Cruz et al. (2000) num estudo realizado sobre o perfil alimentar 

em adolescentes, “as vitaminas do complexo-B (Tiamina (vitamina B1), 

Riboflavina (Vitamina B2), Piridoxina (vitamina B6), Niacina (Vitamina B3) e 

ácido fólico (folato)) estão relacionadas com a produção de energia, síntese 

proteica e poderiam ser alcançadas as recomendações se os adolescentes 

tivessem uma ingestão calórica adequada e uma alimentação rica e 

diversificada”. 

Como verificamos anteriormente, os adolescentes do presente estudo 

ingerem alimentos ricos em proteínas. Este facto é confirmado pelo valor da 

vitamina B12 (18,46 μg/dia), uma vez que este é muito superior ao 

recomendado (2,4 μg/dia). Saliente-se que o consumo de carne para além de 

ser uma fonte de proteínas e de gorduras animais fornece quantidades 

importantes desta vitamina. 

De uma forma geral, pode-se dizer que os adolescentes pertencentes à 

amostra do actual estudo ingerem diariamente quantidades de vitaminas 

superiores às recomendadas.  
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. 

6. MINERAIS 

 
No quadro 15 estão apresentados os valores da estatística descritiva 

relativa à ingestão de minerais. 

 
 

Quadro 15: Estatística descritiva referente à ingestão de minerais da amostra, por género. 

 
 

O cálcio tem uma elevada importância uma vez que participa na 

formação de ossos duros, transmissão do impulso nervoso, activação de certas 

enzimas, manutenção potencial de membrana e, ainda na contracção 

muscular. 

Sendo a adolescência um período de crescimento ósseo, as 

necessidades de Ca e Vit. D elevam-se, desempenhando também um papel 

importante na prevenção da osteoporose. Juntamente com o Ca, o P é 

essencial para a calcificação dos ossos, estando mais largamente distribuído 

nos alimentos do que o Ca, tendo maior probabilidade de estar elevado no 

regime alimentar (Moreira e Peres, 1996). Verifica-se portanto que os 

resultados obtidos no presente estudo, não vão de encontro a estas indicações, 

uma vez que o valor de Ca e P se encontram abaixo (1121,13mg/dia) das 

recomendações diárias (1300mg/dia). 

Segundo Rodrigues dos Santos (1995), o ferro é um componente 

necessário da hemoglobina, mioglobina, facilita a transferência de electrões no 

sistema de transporte de electrões, desempenhando uma função importante no 
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transporte de oxigénio dos pulmões para os tecidos e no transporte 

mitocondrial de electrões. 

O Fe também é um dos minerais a ter em atenção nos adolescentes, 

principalmente nas raparigas, já que em virtude das perdas hemáticas 

fisiológicas normais durante o período menstrual. Para além disso, os 

adolescentes pelo tipo de alimentação que praticam, omitindo muitas vezes 

refeições ou substituindo-as por refeições rápidas, são um grupo com risco de 

deficiência de Fe (Moreira e Peres, 1996). 

Um valor elevado de ferro não é recomendado, uma vez que este 

mineral não é facilmente excretado. Caso o limite de toxicidade seja 

ultrapassado, o ferro pode funcionar como pro-oxidante acentuando a formação 

de radicais livres, o que se verifica perante os resultados obtidos na nossa 

amostra. 

Da mesma forma que, insuficiências deste mineral, poderão causar o 

aparecimento de anemias, o que não será o caso, uma vez que este nutriente 

se encontra acima do valor recomendado (15mg/dia para as raparigas e 

11mg/dia para os rapazes). 

Confirma-se de igual modo, que os adolescentes do presente estudo 

têm uma alimentação à base de carnes, uma vez que para além do valor 

elevado de proteínas e vitamina B12, têm também valores de consumo de Fe, 

Zn e P acima do recomendado. 

Relativamente ao zinco, é importante reforçar que o consumo deste 

mineral é de extrema importância para os adolescentes, fundamentalmente 

pela sua colaboração no metabolismo energético, pela sua função antioxidante 

e pelos efeitos que exerce no sistema imunitário, diminuindo a susceptibilidade 

às infecções. 

Este mineral desempenha a função de co-factor de várias enzimas no 

metabolismo energético (lípidos, glícidos e proteínas), função imunológica, 

possível antioxidante, cicatrização de feridas, sabor e cheiro (Clarkson, 1991; 

cit. por Rodrigues dos Santos, 1995; Powers et al., 2004). 

Para o zinco, as DRI´s são valores na ordem 9,0mg/dia para as 

raparigas e 11mg/dia para os rapazes. 

 O valor médio da amostra do presente estudo ultrapassa estas 

recomendações, sendo de 16,71 mg/dia.  
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Relativamente ao potássio, este mineral é de extrema importância dada 

a sua função no adequado funcionamento dos nervos e músculos. Os rins 

controlam a quantidade de potássio circulante no nosso sangue. A sua elevada 

concentração revela a importância de adoptar novas estratégias a nível da 

confecção dos alimentos. Como se revela evidente, os valores observados da 

nossa amostra ultrapassam as necessidades aconselhadas, o que torna 

pertinente a atenção dos pais para este facto, no sentido de adoptarem 

medidas adequadas de forma a reverterem a situação (Peres, 1980). 

As necessidades diárias recomendadas para este mineral são de 

1250mg/dia segundo a DRI´s, comparando o valor médio obtido nos resultados 

do presente estudo com as recomendações feitas pelos diversos autores, 

verificamos que a nossa amostra ingere quantidades de potássio bastante 

superiores às recomendadas (3835,01mg/dia). 

De uma forma em geral, contactou-se que os resultados obtidos 

ultrapassam as recomendações de ingestão diária destes minerais. 

Normalmente, quando o aporte calórico corresponde as necessidades 

dos sujeitos, se a sua dieta for suficientemente diversificada, verifica-se uma 

ingestão adequada de micronutrientes. No entanto, em qualquer estudo 

nutricional é importante analisar os sujeitos localizados nos extremos de 

distribuição pois, habitualmente, estes serão caracterizados uns pelo excesso 

ingestão nutricional e outros pelo défice, ambos eventualmente indutores de 

uma situação de patologia nutricional. 

Em nutrição cada caso é um caso e as medidas devem-se sempre 

relativizar.  
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CONCLUSÕES 

 

Como temos vindo a salientar, o ser humano necessita de se alimentar 

para crescer e viver, fazendo escolhas que devem conduzir a um 

comportamento alimentar adequado ao seu estilo e ritmo de vida. 

Na adolescência o indivíduo adquire comportamentos que, em grande 

parte serão mantidos ao longo da vida. Sendo assim, esse é o momento 

privilegiado para as intervenções na área da saúde e da nutrição, tendo em 

vista a adopção de hábitos de vida saudáveis e a promoção da saúde na vida 

adulta. 

Pode-se inferir que a saúde é um conceito abstracto para os 

adolescentes e a orientação nutricional deve basear-se em fundamentos 

concretos, enfatizando os alimentos, na forma de menus e sugestões, entre 

outras, para substituições criativas e nutritivas. As mudanças devem ser 

estimuladas, sem imposições, a fim de promover e assegurar um bom estado 

de saúde. 

O presente estudo teve como propósito analisar os hábitos nutricionais 

dos adolescentes, procurando saber se estes iriam de encontro às 

necessidades da faixa etária em que se encontram. 

Partindo da análise do trabalho elaborado, podemos destacar as 

seguintes conclusões: 

  

 Os adolescentes apresentam valores médios de peso saudável. 

 O valor médio da energia ingerido pelos adolescentes difere entre 

géneros. Verificando-se um aporte ideal no caso dos rapazes e 

deficitário nas raparigas. 

 No que diz respeito à ingestão de carbohidratos, em termos de 

absolutos % VET, os valores são inferiores aos recomendados 

pela literatura. 

 Em relação aos níveis de ingestão de lípidos e proteínas, estes 

ultrapassam os valores recomendados;  
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 No que concerne ao consumo de vitaminas, estas estão acima do 

recomendado pela literatura, com a excepção da vitamina D no 

caso das raparigas. 

 Quanto ao consumo dos principais minerais, verifica-se uma 

ingestão deficitária de Ca, em contrapartida aos valores 

observados de Fe, P e Zn, em que se verificam valores 

extremamente elevados. 

 Relativamente ao colesterol a nossa amostra excede o valor 

recomendado; 

 

 

Em termos gerais, e de acordo com os dados obtidos, podemos concluir 

que existe uma inadequada prática alimentar dos adolescentes da amostra. 

Tendo em vista estas considerações, constata-se a fundamental 

importância do conhecimento relacionado com as necessidades e 

recomendações nutricionais e aponta-se, então, à necessidade do 

desenvolvimento de novos estudos nesta área. 

De salientar que os desequilíbrios alimentares evidenciados na Europa, 

tem vindo a colocar seriamente em risco a saúde dos europeus, o que levou a 

EU a preocupar-se com estas questões. 

Um dos maiores desequilíbrios alimentares encontrados é o sobrepeso e 

a obesidade que surgem como resultado da prática de estilos de vida não 

saudáveis. Estes tem vindo a aumentar, a um ritmo acelerado, dentro do 

espaço europeu, tendo representado um aumento de 10-40% na última 

década. A obesidade é um dos problemas mais graves de saúde pública, uma 

vez que eleva o risco da diabetes tipo 2, hipertensão, enfarte do miocárdio, 

cancro, para além de reduzir a esperança de vida em 9 anos. 

Desta forma, e corroborando com o panorama europeu, foi-nos possível 

observar que medidas educativas envolvendo profissionais da saúde, pais e os 

próprios adolescentes, devem ser tomadas no intuito de prevenir um 

crescimento e desenvolvimento deficiente. 

Nesse sentido, dever-se-á procurar envolver os pais, as escolas e as 

câmaras municipais, para que seja possível proporcionar uma oferta de 
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alimentos a nível familiar e escolar. Deve, por isso, procurar-se criar condições 

favoráveis ao desenvolvimento de estilos alimentares mais saudáveis. 
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ANEXO 1:  

 

Questionário semi-quantitativo de frequência alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


