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1. Introdução 
 

Julho de 1966 marca a inauguração do primeiro centro português inteiramente dedicado à 

medicina de reabilitação. O Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (CMRA), 

projeto de cariz visionário e vanguardista, nasce da determinação de Guilherme de Melo e 

Castro, antigo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e do médico Vítor 

Manuel Santana Carlos, que idealizaram a construção de um espaço único, capaz de 

providenciar cuidados especializados na reabilitação de pessoas com deficiência (Rosa, 

2013). Em perfeita harmonia com os jardins envolventes, ergue-se o edifício da autoria do 

Arqº Sebastião Formosinho Sanches que, pela sua estrutura arquitetónica, é o “reflexo do 

modo pioneiro e transparente de encarar e tratar a deficiência” (Arruda, 2006). 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a reabilitação significa “O uso de todos os 

meios necessários para reduzir o impacto da condição incapacitante e permitir aos 

indivíduos incapacitados a obtenção de uma completa integração” (Gutenbrunner, Ward, 

& Chamberlain, 2009). Esta definição abrange a componente clínica da reabilitação, mas 

também reforça a integração social dos indivíduos com deficiência, considerando-se 

atualmente que o acesso à reabilitação constitui um direito humano fundamental.  

Para muitos pacientes em reabilitação, a esperança de recuperar capacidades básicas 

perdidas em razão de acidente ou doença, assenta na garantia de uma intervenção 

terapêutica eficaz (Rosa, 2013), dependendo para tal de uma visão holística da 

intervenção. Consequentemente, os cuidados de saúde tendem a ser personalizados, 

procurando assim responder de forma mais eficaz, humanizada e segura às necessidades de 

cada paciente (Pereira et al., 2017).  

Por outro lado, e a par desta tendência, verifica-se uma crescente valorização da prestação 

do cuidado nutricional, no âmbito da assistência global ao paciente. A nutrição clínica em 

meio hospitalar tem como função ajustar, em tempo útil, a dieta ao estado nutricional do 

paciente e às características fisiopatológicas de cada doença e das comorbilidades 

frequentemente associadas. 

Sendo assim, a nutrição é uma componente terapêutica fundamental, assumindo um papel 

preponderante na recuperação e bem-estar dos pacientes. Concomitantemente, e visto que 

os tratamentos destes pacientes exigem habitualmente internamentos prolongados, a 
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alimentação deve ser agradável e variada, procurando ir ao encontro das expectativas do 

utente e não causar saturação. 

Aferir o impacto da nutrição na recuperação e conforto de pacientes em reabilitação e 

perceber de que forma uma maior humanização na prestação deste cuidado de saúde 

interfere na recuperação dos pacientes são objetivos primordiais para a realização deste 

estágio. Estagiar numa unidade hospitalar de referência, nesta área, e perceber as 

competências fundamentais do seu serviço de nutrição são os principais motivos para a 

escolha deste local de estágio. 

O presente relatório descreve as atividades realizadas, na área da Nutrição Clínica, no 

âmbito dos Estágios Profissionalizantes I e II, do curso Ciências da Nutrição da 

Universidade Atlântica, decorridas no Serviço de Alimentação e Nutrição (SAN) do 

CMRA. 

 

 
         Figura 1 – Abertura aos espaços interiores do edifício do Centro de Medicina e de Reabilitação de   

                             Alcoitão. Disponível em: [http://rr.sapo.pt/noticia/52223/alcoitao-a-casa-que-o-totobola-            

                             construiu-faz-50-anos]. 
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2. Objetivos 

 
2.1. Objetivos gerais 

• Contextualizar e aplicar os conhecimentos teórico-científicos adquiridos na 

formação académica; 

• Entender as funções do nutricionista no âmbito hospitalar; 

• Perceber a intervenção do nutricionista direcionada ao paciente em reabilitação;  

• Interagir e integrar uma equipa multidisciplinar;  

• Desenvolver capacidades de comunicação na componente da intervenção 

nutricional:  

• Avaliar o funcionamento da restauração coletiva num contexto hospitalar; 

• Enquadrar os pressupostos éticos da profissão em contexto real. 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Calcular o valor energético dos jantares dos utentes internados no CMRA, através 

da pesagem dos alimentos no prato e desenvolver uma ferramenta para o registo 

dos valores apurados; 

• Observar avaliações nutricionais aos utentes internados no CMRA, assistindo à 

recolha dos dados pela nutricionista responsável; 

• Assistir a consultas de nutrição aos pacientes que frequentam o CMRA em regime 

ambulatório; 

• Observar a implementação da terapêutica nutricional aos utentes, de acordo com o 

diagnóstico nutricional dos pacientes do CMRA; 

• Realizar avaliações nutricionais aos utentes internados no CMRA e desenvolver 

uma ferramenta para recolha dos dados; 

• Elaborar planos alimentares para utentes internados no CMRA, de acordo com o 

seu diagnostico nutricional, utilizando o software de nutrição 

• Elaborar um ensino alimentar a ser entregue no momento da alta hospitalar; 

• Observar reuniões multidisciplinares sobre a evolução clínica dos utentes; 

• Acompanhar a verificação do controlo de qualidade interna sobre Higiene e 

Segurança Alimentar, de acordo com a check-list do SAN; 
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• Observar a distribuição das refeições aos utentes do CMRA, através do 

acompanhamento do empratamento do jantar e preencher o respetivo formulário de 

controlo de qualidade do SAN; 

• Compreender em termos práticos o conceito de Dietas de Textura Modificadas; 

• Aperfeiçoar as competências técnicas através da produção de trabalhos académicos; 

• Elaborar um inquérito para aferir da prevalência de obstipação nos utentes do 

CMRA, no momento da sua admissão. 
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3. Orientação e duração do Estágio 
 

Os estágios profissionalizantes I e II decorreram no Centro de Medicina e Reabilitação de 

Alcoitão, de 2 de outubro de 2017 a 20 de dezembro de 2017 e de 5 de março de 2018 a 30 

de maio de 2018, com um total de 453 horas de estágio, 150 e 303 horas respetivamente. 

(Anexo I), A orientação externa foi realizada pela nutricionista Dra. Manuela Moura e a 

interna pelo Prof. Doutor Roberto Mendonça, Professor Auxiliar da Atlântica - Escola 

Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia. 
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4. Descrição do local de estágio 
 

O CMRA é a instituição de referência na área da reabilitação, com papel relevante na 

formação e investigação ligadas a esta área (CMRA, 2015). A sua linha de atuação, 

alicerçada num trabalho de equipe coeso e orientado para os objetivos, prioriza as 

necessidades dos utentes e seus familiares.  

Dispondo atualmente de 150 camas, o CMRA recebe pacientes vindos de todo o país, em 

situação de pós-agudo e que necessitem de reabilitação. As patologias mais frequentes são 

as doenças ou sequelas de doenças neurológicas, as sequelas de politraumatismos graves, 

as amputações de membros, as deficiências congénitas e as doenças ou perturbações do 

desenvolvimento (CMRA, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
               Figura 2 - Vista do edifício do Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão e estátua 

                                        de Martins Correia (Arruda, 2006) 

 

O SAN é o departamento do CMRA responsável pelo fornecimento da nutrição e suporte 

metabólico apropriado aos utentes, hospitalizados ou em ambulatório, contribuindo assim 

para a otimização da sua reabilitação (Fernandes & Moura, 2016). Neste contexto, existe 

ainda a preocupação em fornecer uma refeição agradável e adaptada ao gosto individual 

dos utentes. 

As duas grandes áreas de intervenção deste serviço são a nutrição clínica e a produção de 

refeições. Compete assim ao SAN fazer a avaliação nutricional dos utentes internados, 

delinear a sua dieta, de acordo com a prescrição médica, e acompanhar a sua aceitação por 

parte dos doentes.  
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Está igualmente prevista a avaliação física e a orientação dietética aos utentes em regime 

de ambulatório, de acordo com o quadro clínico, o tratamento e as necessidades específicas 

individuais. O SAN também providencia a orientação dietética adequada aos doentes no 

momento da alta (Fernandes & Moura, 2016). 

Para além destas funções, o SAN intervém na produção das refeições aos utentes 

internados. Compete ao SAN determinar o número e tipo de refeições necessárias, 

supervisionar a sua distribuição aos utentes. É também responsável por verificar se as 

refeições servidas cumprem os critérios de quantidade e qualidade, previstos em caderno 

de encargos, e se obedecem às especificidades da dieta individualizada, quando 

previamente solicitada. A fiscalização das condições higieno-sanitárias das instalações e 

equipamentos de cozinha e copas é também da sua competência (Fernandes & Moura, 

2016). 

A avaliação nutricional dos doentes, e posterior intervenção terapêutica, é feita 

diariamente, em colaboração estreita com a equipa médica, os serviços de Enfermagem e 

da Terapia da Fala. O SAN utiliza um formulário próprio para o rastreio de pacientes em 

risco de desnutrição, situação pouco frequente em Alcoitão, já que aqui há uma maior 

prevalência de pacientes com excesso de peso. 

As patologias e comorbilidades mais prevalentes no CMRA acarretam frequentemente a 

necessidade de se proceder a modificações na textura da dieta do utente (Fernandes & 

Moura, 2015). De acordo com o quadro clínico do paciente, pode ser também preciso 

restringir o uso de sal ou de gordura, reforçar o teor de fibra ou espoliar o potássio de 

alguns alimentos, entre outras alterações. Cabe assim às nutricionistas do SAN equacionar 

e instituir estas modificações, zelando pelo seu correto cumprimento junto do 

adjudicatário.  

Trabalham diariamente neste departamento duas nutricionistas, que repartem a assistência 

aos utentes internados e em ambulatório.  Durante o período do meu estágio, acompanhei 

exclusivamente a Dra. Manuela Moura, responsável, entre outras funções, pela assistência 

aos utentes internados na ala esquerda do centro.  
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5. Atividades desenvolvidas 
 

Acompanhar a Dra. Manuela Moura nas suas tarefas diárias permitiu uma visão geral do 

funcionamento da instituição e, em particular, do trabalho desenvolvido na área da 

Nutrição, tendo em perspetiva uma progressiva integração nas rotinas deste serviço.  

A seguir, serão descritas as principais funções desempenhadas e que me permitiram 

consolidar os objetivos para este estágio. 

5.1. Recolha e tratamento de elementos para a avaliação da quantidade e valor calórico 

de refeições servidas ao jantar dos utentes internados 

Com o objetivo de desenvolver a capacidade de apurar a quantidade e o valor energético 

médio das refeições servidas aos utentes internados, nomeadamente ao jantar, foram 

pesados os alimentos incluídos nas dietas mais prescritas. Por uma questão de logística 

interna, os valores referentes às dietas de textura modificada não foram calculados durante 

o período de estágio.   

Cada alimento foi pesado individualmente, uma única vez, utilizando uma balança 

doméstica Philips Modelo HR2391 (Amesterdão, Holanda). Como não existem grandes 

alterações no peso da palamenta, foi considerado sempre um valor médio para a tara. 

O valor calórico estimado por prato ou refeição foi também um valor médio, visto que, 

embora tenham sido fornecidos dados sobre a confeção dos pratos, não foi possível apurar 

com rigor as capitações de todos os ingredientes utilizados, já que não existem fichas 

técnicas disponíveis para consulta. Para o apuramento destes valores, foi consultada a 

Tabela de Composição de Alimentos do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

(INSA) e a base de dados do software de nutrição clínica Nutrium. 

Ao longo do período do estágio, foram pesados 133 alimentos, como por exemplo, a 

porção de peixe, de legumes ou farináceos. Deste grupo de alimentos, só foi possível 

determinar o valor calórico a 103, sendo que os alimentos em falta foram descartados por 

falta de informação sobre a sua composição. Com base nos dados recolhidos, juntaram-se 

os alimentos que compõem o prato e conseguiu-se apurar o valor energético de 108 pratos 

completos. Só foi possível calcular o valor energético a 4 refeições completas, visto que 

nem sempre foram pesados todos os elementos que compõem normalmente a refeição. 
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Para o apoio no apuramento dos dados supracitados, procedeu-se à elaboração de um 

formulário para registar o peso dos alimentos das dietas mais consumidas, no momento do 

empratamento do jantar (Anexo II), de um formulário para a conversão em valor calórico 

dos alimentos anteriormente pesados (Anexo III) e de um formulário para calcular o valor 

calórico da refeição, com base nos dados recolhidos anteriormente (Anexo IV). 

5.2. Observação e realização de avaliações nutricionais 

Para uma adequada intervenção, é necessário classificar o estado nutricional do paciente 

através de métodos de avaliação nutricional. Os principais objetivos da avaliação 

nutricional são estimar o estado de nutrição, determinar as suas necessidades nutricionais e 

estabelecer uma terapêutica apropriada (Camilo, 2001). 

5.2.1.  Admissão de doentes 

O processo de admissão de doentes inclui sempre uma primeira sessão terapêutica com o 

SAN, que se realiza após a análise do processo clínico do paciente onde a nutricionista 

pede ao utente ou, em situações especiais, ao familiar que o acompanha, que responda a 

um breve questionário com alguns dados relevantes para a elaboração da dieta, por 

exemplo sobre os seus gostos e preferências alimentares, bem como os dados biofísicos 

essenciais ao processo de rastreio e avaliação nutricional (por exemplo peso habitual, peso 

atual, altura).  

A avaliação antropométrica é realizada à posteriori, com ajuda do serviço de enfermagem, 

dadas as limitações de mobilidade dos pacientes, e inclui a determinação do peso corporal 

recorrendo a cadeira balança ou de plataforma, e alguns perímetros e circunferências 

corporais se necessário. 

Numa fase inicial do estágio, foi possível assistir a consultas de admissão de doentes, 

sendo inclusive duas em inglês. Após este período de observação, foram realizadas de 

forma autónoma 38 consultas. Os dados recolhidos nas consultas de admissão de doentes 

foram registados num formulário elaborado para o efeito (Anexo V). 

No intuito de se apurar o risco de desnutrição, a ferramenta Mini Nutritional Assessment 

(MNA) foi aplicada a 5 pacientes. 
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5.2.2.  Sessões terapêuticas de seguimento 

Durante o internamento, a evolução do paciente é frequentemente reavaliada, com o 

objetivo de se aferir a necessidade de alteração da terapêutica nutricional. As reavaliações 

podem também ser solicitadas por algum elemento da equipa multidisciplinar que segue o 

utente, ou resultar de pedido do próprio doente. 

As sessões terapêuticas, que foram assistidas 20 vezes e realizadas 4, destinam-se a todos 

os utentes internados e justificam-se sempre que haja necessidade de alterar a composição 

do plano alimentar, como por exemplo, mudar para o prato de dieta.  

Os dados recolhidos nas sessões terapêuticas foram registados num formulário elaborado 

para o efeito (Anexo V). 

5.2.3. Consultas externas 

Os utentes, geralmente referenciados pela equipa médica e em tratamento ambulatório, são 

acompanhados pelo SAN, estando assim disponível a intervenção e aconselhamento 

nutricional ao doente não internado, tendo sido observadas 4 consultas. As patologias mais 

frequentemente observadas neste contexto são: obesidade ou baixo peso, distúrbios 

intestinais e diabetes. Estão aqui abrangidos utentes desde a idade pediátrica à geriátrica. 

Adicionalmente, é fornecido ao utente um documento, denominado ensino, que pretende 

sintetizar as indicações dadas durante a sessão terapêutica e ajudar a implementá-las em 

casa. 

Como complemento ao ensino fornecido pela Dra. Manuela Moura, foi elaborado um 

documento infantil, com um resumo dos procedimentos a adotar e que, neste caso, abordou 

o tema da obstipação (Anexo VI). 

5.3. Consultas para a alta hospitalar 

No momento da alta hospitalar, existe a preocupação em capacitar o utente e/ou os seus 

familiares para as especificidades da dieta prescrita. Nesse sentido, foi elaborado um 

ensino para apoiar a preparação de uma dieta de textura mole no domicílio (Anexo VII). 

5.4. Acompanhamento aos familiares dos utentes 

Geralmente, os familiares dos utentes acompanham o processo de internamento e procuram 

informação nomeadamente sobre o fornecimento das refeições durante este período. Neste 
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contexto, foram observadas várias sessões de esclarecimento com o intuito de elucidar e 

tranquilizar os familiares sobre a dieta prevista para o utente. 

5.5. Observação das atualizações diárias ao processo de nutrição dos utentes em regime 

de internamento 

Com o objetivo de perceber as dinâmicas de funcionamento e fluxo diário de tarefas do 

SAN, assistiu-se à introdução diária e amiúde, no software do CMRA, de todas as novas 

entradas ou alterações feitas às dietas dos pacientes.  

Do processo de nutrição de cada utente constam, entre outras informações, o cálculo das 

suas necessidades energéticas, a determinação do seu plano alimentar, a indicação de todos 

os condicionantes no caso da dieta individualizada. Com base neste registo, o SAN reúne 

as informações indispensáveis para a conceção do plano alimentar a implementar, que 

encaminha, via eletrónica, ao adjudicatário para fornecimento. 

O resultado final da avaliação e intervenção nutricional é impresso e colocado no processo 

clínico do utente para conhecimento de toda a equipa. 

5.6. Elaboração de planos alimentares 

As patologias mais prevalentes no CMRA, de que são exemplos os Acidentes Vasculares 

Cerebrais (AVC), os Traumatismos Cranio-Encefálico (TCE) ou as doenças 

neurodegenerativas Esclerose Múltipla, Esclerose Lateral Amiotrófica, entre outras, 

impossibilitam frequentemente a alimentação por via oral. Nestes casos, a nutricionista 

elabora um plano alimentar que, apesar da necessária alteração na textura dos alimentos, 

garanta o aporte calórico e em nutrientes de acordo com o quadro clínico e o programa de 

reabilitação do paciente (Fernandes & Moura, 2015). A dieta, prescrita pela equipa 

médica, é depois calculada no software utilizado no CMRA. 

Neste contexto, a Dra. Manuela Moura elaborou um plano alimentar para um paciente 

recentemente admitido, devido a um Traumatismo Crânio-Encefálico, com indicação para 

alimentação entérica.   Foi solicitado que se aplicasse esse plano, previamente concebido, 

ao software que utilizo, o Nutrium, com o objetivo de se compararem os dados obtidos 

com estas duas ferramentas (Anexo VIII). Quando confrontados os resultados, concluiu-se 

que os dois programas não divergiram significativamente.  
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No decorrer do presente estágio, foi solicitada a elaboração, no software Nutrium, de mais 

9 planos alimentares para utentes com diferentes dietas previamente prescritas como, a 

título de exemplo, uma dieta ovolactovegetariana. 

5.7. Resolução de um caso clínico com recurso a software 

No âmbito deste estágio, foi proposta a resolução de um caso clínico, com recurso ao 

software Nutrium. 

Avaliação sumária do caso, de acordo com os dados recolhidos no documento de trabalho 

próprio: 

• Paciente do sexo feminino 

• 64 anos, 40kg, 1,52cm, IMC 17,31kg/m2 

• AVC isquémico recente  

• Hemiparésia do lado esquerdo 

• Afasia 

• Diabetes, insulino-tratada 

• Hipertensão Arterial 

• Sem registo de intolerâncias ou alergias alimentares 

• Disfagia para sólidos e líquidos 

• Sonda naso-gástrica 

Foram elaborados dois planos alimentares, já que houve a necessidade de se reforçar em 

termos calóricos o primeiro. No CMRA, os alimentos utilizados para a nutrição entérica 

são de preferência os que se utilizam para a alimentação no geral, de elaboração artesanal 

na cozinha local. Existe um grande cuidado na manipulação e preparação destes alimentos, 

estando estas tarefas a cargo exclusivamente de duas das funcionárias mais antigas e 

experientes da cozinha. 

Para o cálculo das Necessidades Energéticas, foi utilizada a equação do Institute of 

Medicine (IOM) e considerado o nível de atividade física para os sedentários. De acordo 

com a escala de Lipschitz, a paciente apresenta um quadro de desnutrição, pelo que foi 

necessário reforçar a dieta em termos calóricos. 

Houve igualmente a preocupação em distribuir a ingestão dos hidratos de carbono de 

forma equilibrada ao longo do dia, visto que a paciente é diabética. 
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A distribuição dos macronutrientes foi pensada da seguinte forma: 

• Hidratos de carbono – 55% 

• Proteínas – 20% 

• Gorduras – 25% 

O primeiro plano alimentar proposto para esta paciente encontra-se em anexo (Anexo IX), 

sendo o subsequente elaborado da seguinte forma: 

      07h00 Pequeno-almoço 

240g de iogurte funcional Actimel original + 110g de Compal Essencial de pera 

      09h00 Segundo Pequeno-almoço 

200g de leite meio gordo Gresso + 40g de papa Resource Cereais Instant Multifrutos 

      12h00 Almoço 

Sopa feita com (peso do alimento em cru): 15g de cebola + 50g de batata + 20g de cenoura 

+ 60g de brócolos + 30g de nabo + 30g de abóbora + 80g de peixe cozido + 1 colher de 

sobremesa de azeite+ 1 laranja média (160g) + 100g de maçã sem casca 

      16h00 Lanche da tarde 

2 porções de iogurte líquido magro Mimosa de ananás de baixo Índice Glicémico (370g) + 

5 unidades redondas de bolacha integral (30g) + 1 maçã de tamanho médio sem casca 

(150g) 

      19h00 Jantar 

Sopa feita com (peso do alimento em cru): 15g de cebola + 50g de batata + 20g de cenoura 

+ 40g de feijão verde + 30g de nabo + 30g abóbora + 50g de carne cozinhada + 1 colher de 

sobremesa de azeite + 100g de maçã sem casca + 1 pera média (180g) 

      22h00 Ceia 

200g de leite de vaca meio gordo + 40g de papa Resource Cereais Instant Multifrutos 
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           Análise global do Plano Alimentar elaborado no Nutrium 
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5.8. Acompanhamento na distribuição dos almoços 

Acompanhar a Dra. Manuela Moura na supervisão da distribuição das refeições servidas 

aos utentes permitiu verificar se a refeição é servida atempadamente, se está de acordo com 

a prescrição feita para cada utente e se foram respeitados os critérios de quantidade e 

qualidade que são exigidos ao adjudicatário. 

Este contacto direto e diário com o paciente, na hora da sua refeição, observado 

diariamente, assume particular relevância já que, para além de possibilitar aferir da 

satisfação do utente, permite também constatar alguma inconformidade inesperada e 

corrigi-la em tempo útil. 

5.9. Observação de reuniões multidisciplinares 

Com o objetivo de compreender de que forma os vários serviços se articulam para prestar 

um melhor atendimento ao paciente, participou-se em 17 reuniões semanais entre o SAN, o 

serviço de Enfermagem e a Terapia da Fala, para a partilha de informação e debate sobre a 

evolução de cada utente acompanhado por estes departamentos. Estas reuniões permitem à 

equipa trabalhar em sintonia para a concretização dos objetivos de reabilitação referentes à 

deglutição e estado nutricional. 

No entanto, e para além das reuniões pré-programadas, existe um diálogo diário e 

permanente com todos estes serviços, que foi igualmente possível observar.  

5.10. Controlo de qualidade interna sobre Higiene e Segurança Alimentar 

Tendo como objetivo observar o funcionamento da cozinha de uma grande unidade 

hospitalar, acompanhou-se a Dra. Manuela Moura na sua deslocação diária ao local. 

Atualmente, a produção das refeições está adjudicada a um prestador de serviços externo. 

A verificação das condições higieno-sanitárias das instalações e equipamentos de cozinha e 

copas e do cumprimento das normas do HACCP pelo adjudicatário são da responsabilidade 

do SAN. Dentro deste contexto, o SAN procede à inspeção das condições de 

armazenamento dos bens alimentares para consumo dos utentes, inspeciona as dispensas de 

produtos secos e as câmaras de frio e congelação, confronta prazos de validade e afere a 

qualidade dos produtos em stock, de acordo com a checklist do SAN (Anexo X). 

A responsabilidade do SAN nesta matéria estende-se também à produção das refeições, 

com a inspeção diária das condições higieno-sanitárias das zonas de cozinha e copa.  Os 
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alimentos utilizados e o modo de confeção são também analisados, já que devem estar em 

conformidade com as instruções fornecidas pelo SAN e com o caderno de encargos 

acordado.  

Para além deste controlo interno diário, estão previstas auditorias externas periódicas que, 

numa ocasião, foi possível acompanhar. 

5.11. Observação do empratamento das refeições servidas ao jantar. 

Para além da produção das refeições, compete ao adjudicatário fazer a sua distribuição aos 

pacientes. As refeições são empratadas na cozinha, e devem seguir as especificidades de 

dieta exigidas para cada paciente, as quais estão registadas num cartão de utente individual, 

disponível no momento do empratamento. 

O empratamento do jantar, assistido diariamente é sempre supervisionado pela Dra. 

Manuela, com o objetivo de verificar, em tempo útil, se a refeição servida corresponde 

integralmente ao prescrito para cada paciente, confirmar a quantidade e qualidade da 

mesma e detetar não conformidades na sua confeção. 

5.12. Análise sensorial e preenchimento de folha de avaliação 

Uma das formas que permite avaliar a qualidade das refeições servidas aos utentes, é a 

análise sensorial dos alimentos confecionados. Este procedimento é efetuado diariamente, 

de acordo com a check-list do SAN (Anexo XI), previsto em caderno de encargos, que 

comtempla ainda a verificação do cumprimento de outros parâmetros tais como validação 

das boas práticas de higiene e segurança alimentar e horários de fornecimento. 

Durante o período desse estágio, foram efetuadas provas de alimentos e 31 validações do 

formulário. 

5.13. Promoção da literacia em Higiene e Segurança Alimentar 

Com o objetivo de reforçar noções básicas de Higiene e Segurança Alimentar para a 

manipulação dos alimentos em casa, foi elaborado um mini poster com indicações básicas 

nesse sentido (Anexo XII). 

5.14. Formanda em sessão de formação interna 

A formação subordinada ao tema “Alterações da Alimentação” foi ministrada pela Dra. 

Manuela Moura em parceria com a Terapia da Fala e dirigida aos funcionários do 
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adjudicatário que trabalham na cozinha. Para além de abordar alguns temas relacionados 

com a nutrição no geral, esta formação pretendeu também sensibilizar os funcionários para 

os requisitos necessários à preparação de Dietas de Textura Modificada (DTM) (Anexo 

XIII). A presente formação foi sujeita a avaliação final individual, onde foi obtida a 

classificação de “Muito Bom”.  

Um número importante de doentes no CMRA necessita que a sua refeição seja adaptada 

em função do quadro clínico que apresenta. As DTM exigem o cumprimento escrupuloso 

das regras de higiene e segurança alimentar, bem como rigor na obtenção da consistência 

dos alimentos necessária para cada doente. Para além da observação frequente destas 

funções, foi proposta uma formação que teve como objetivo perceber em termos práticos 

as várias consistências que se pretendem atingir. Em anexo, encontra-se uma galeria de 

fotos de algumas refeições em que foi alterada a consistência dos alimentos (Anexo XIV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                 Figura 3 - Treino para preparação de dieta para alimentação entérica 

5.15. Visita à Unidade de Cuidados Continuados Maria José Nogueira Pinto. 

Em 2012, a Santa Casa da Misericórdia inaugura a primeira Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados. Com uma oferta atual de 72 camas, os internamentos podem ser 

de média duração e reabilitação, de longa duração e manutenção ou no âmbito dos 

cuidados paliativos (CMRA, 2015). 
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Os cuidados de saúde prestados nesta unidade são assegurados por uma vasta equipa 

multidisciplinar, onde se inclui a participação de uma nutricionista. Em situações pontuais, 

o SAN colabora ativamente neste processo. 

Acompanhar a Dra. Manuela Moura, na sua visita a esta unidade, permitiu conhecer a 

instituição e observar o registo da intervenção nutricional nestes pacientes na plataforma 

eletrónica da Rede Nacional de Cuidados Continuados.  

5.16. Elaboração de trabalhos académicos para aperfeiçoar competências técnicas 

Durante o presente estágio, foi proposta a elaboração de um estudo de caso (Anexo XV), 

como estratégia para aperfeiçoamento de competências técnicas. O caso em si reporta-se a 

um paciente anteriormente internado em Alcoitão, com um quadro clínico que 

compreendia várias patologias, representando assim um desafio em termos nutricionais.  

No mesmo pressuposto, foi ainda proposta a elaboração de um powerpoint com a 

apresentação de uma dieta seguida por um utente com Esclerose Múltipla, prescrita fora do 

âmbito do CMRA (Anexo XVI). 

5.17. Inquérito para aferir a prevalência da obstipação nos utentes do CMRA. 

Os distúrbios intestinais, designadamente a obstipação, afetam frequentemente os pacientes 

com mobilidade reduzida, já que a falta de exercício, o uso de certos medicamentos ou a 

ingestão inadequada de alimentos ricos em fibra, entre outros fatores, predispõe a uma 

maior ocorrência desta condição na população em geral, e nesta em particular. Neste 

sentido, foi preparado um trabalho para determinar a prevalência da obstipação nos utentes 

do CMRA, bem como os seus hábitos de ingestão de alimentos ricos em fibra, elaborando-

se para tal uma contextualização do tema, apresentada como Pré-projeto (Anexo XVII), 

um inquérito a aplicar aos utentes recém-admitidos no CMRA (Anexo XVIII) e o 

respetivo Consentimento Informado (Anexo XIX). 

Com este trabalho, que não foi concluído durante o período do presente estágio, pretendia-

se sugerir a reavaliação da oferta alimentar, promovendo nomeadamente a introdução de 

mais hortícolas na ementa atual. 
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6. Outras atividades 
 

6.1. Projeto “Clara e a Ideia Leguminosa” 

No âmbito da Nutrição Comunitária, apresentei, em coautoria com a colega Rita Inácio, o 

projeto “Clara e a Ideia Leguminosa” que pretende despertar o interesse pelo consumo 

das leguminosa, nas crianças em idade escolar. A atividade é composta pela narrativa de 

uma história original, contada a duas vozes, com suporte em powerpoint das ilustrações e 

pela realização de uma ação pedagógica subordinada ao mesmo tema.  

A atividade realizou-se com o grupo dos Lobitos dos Escoteiros de Mafra, no dia 14 de 

outubro de 2017, para 25 crianças, com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos de 

idade. 

 

 

 
 

 

 
                               Figura 4 - Sessão “Clara e a Ideia Leguminosa”, com a colega Rita Inácio. 

 

6.2. Projeto “Caracterização da composição corporal, do estado nutricional e do 

microbiota intestinal e avaliação da resposta inflamatória, do estado oxidativo e do 

desempenho físico de atletas de Moutain-Bike e Triatlo, ao longo de uma época de 

competição”. 

O projeto acima referido é um estudo do Centro de Estudos Sociedade, Organizações e 

Bem-Estar (CESOB), da Unidade de Apoio à Investigação da Universidade Atlântica, cujo 

objetivo é avaliar o papel da alimentação, do microbiota intestinal, da composição 

corporal, do estado oxidativo e inflamatório e do treino no desempenho físico de atletas de 

Moutain-Bike e Triatlo, ao longo de uma época de competição.  

Nos dias 10 e 26 de Março de 2018, participei na recolha de dados aos atletas através da 

aplicação de um Questionário Sociodemográfico, de um Questionário de Frequência 

Alimentar e de um Recordatório das 24h. 
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7. Conclusão 
 

“Seja muito bem-vindo!”. É desta forma que começam as sessões terapêuticas de nutrição 

com os pacientes que são admitidos para reabilitação no CMRA. Esta simples frase de 

acolhimento é o reflexo da crescente aposta na humanização dos cuidados de saúde. A 

possibilidade de recuperar capacidades perdidas alimenta a esperança destes pacientes, 

cimentada na confiança do trabalho de uma equipa multidisciplinar competente, coesa e 

empenhada em alcançar os objetivos delineados para cada paciente. 

A alimentação assume um papel relevante na recuperação destes doentes, pela sua inegável 

contribuição terapêutica, mas também porque uma boa aceitação da dieta contribui para o 

bem-estar do paciente, com reflexos concretos na adesão dos utentes aos tratamentos. O 

meu estágio no SAN, orientado pela Dra. Manuela Moura, permitiu-me compreender de 

que forma o serviço de nutrição, de uma grande unidade hospitalar, consegue proporcionar 

uma alimentação adequada e adaptada a cada utente, não descurando o pormenor que 

garante o bem-estar e a satisfação do mesmo.  

Compreender as funções do nutricionista clínico, entender a sua intervenção junto do 

utente em reabilitação e perceber de que forma interagem os vários serviços que dão apoio 

a estes doentes eram objetivos principais a que me propus com a realização deste estágio. 

O SAN, pela abrangência das funções que lhe são atribuídas, proporcionou-me essa 

aprendizagem e possibilitou a concretização deste objetivo. 

Em termos mais específicos, perspetivei entender quais as tarefas diárias que são 

necessárias para o bom funcionamento de um serviço de alimentação de uma grande 

unidade hospitalar. Observar e participar nas funções de rotina do SAN, viabilizou a 

concretização deste objetivo. 

Perante estes factos, considero que este estágio me ajudou a consolidar aspetos da minha 

formação académica, mas que também teve o mérito de me sensibilizar para uma realidade 

que desconhecia. Desta experiência, conclui-se ainda que o carácter profundamente 

humanista dos mentores deste projeto persistiu ao longo dos tempos e marca, de forma 

indelével, o modo de estar em Alcoitão. 
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ANEXO I 

(Folhas de sumário dos Estágios 

Profissionalizantes I e II) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































 

 

 

 

 

 
 

ANEXO II 

(Recolha do peso dos alimentos) 

 

 

 

 

 
 

 

 



Sopa ____________________________ g           Sopa  diabética ______________________________________ g

Legumes _________________________ g           Outros legumes  _____________________________________ g

Carne – Geral  ...............................................................................................................................................................

Carne  __________________ g      +       Farináceo  ______________ g       + Hortícolas ______________ g

Carne – Diabética ........................................................................................................................................................

Carne  __________________ g       +  Farináceo  ______________ g        +  Hortícolas ______________ g

Peixe – Geral ................................................................................................................................................................

Peixe  ___________________ g       + Farináceo  ______________ g       +       Hortícolas ______________ g

Peixe – Diabética ........................................................................................................................................................

Peixe  ___________________ g       + Farináceo  ______________ g        + Hortícolas ______________ g

Dieta – Geral  ...............................................................................................................................................................

Peixe/Carne  _____________  g       +       Farináceo  ______________ g      +       Hortícolas ______________ g

Dieta – Diabética ........................................................................................................................................................

Peixe/Carne  _____________  g       +  Farináceo  ______________ g        + Hortícolas _______________g

Vegetariano .................................................................................................................................................................

Vegetariano  ______________ g      + Farináceo  ______________ g       +      Hortícolas ______________ g

Vegetariano – Diabética  ............................................................................................................................................

Vegetariano  ______________ g      +  Farináceo  ______________ g        + Hortícolas ______________ g

Mini-prato ...................................................................................................................................................................

Peixe/Carne _______________ g       + Farináceo  ______________ g        + Hortícolas ______________ g

Vegetariano _______________ g       +       Farináceo  ______________ g       +      Hortícolas ______________ g

Mini-prato – Diabética  .................................................................................................................................................

Peixe/Carne _______________g       + Farináceo  ______________ g        + Hortícolas ______________ g

Fruta _______________________ g        Fruta  _____________________  g         Fruta  ____________________  g

Saladas ______________ g    Saladas _____________ g    Saladas _____________ g    Saladas ______________ g 

Outros ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Observações:  Peso do prato incluído

Data _______________ 

Refeição  ____________

Recolha do peso dos alimentos

ALC 01/2017
Estagiária M. Paula Bryant-Jorge



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

(Cálculo do valor calórico dos 

pratos principais) 

 

 

 

 

 

 



Geral  __________________   _____g  ______kcal     Diabética  ________________   _____g  ______kcal  

Carne __________________  _____g   ______kcal     Diabética  ________________   _____g  ______kcal 

Farináceos  _____________   _____g   ______kcal      Diabética  ________________   _____g  ______kcal 

Hortícolas  ______________  _____g   ______kcal      Diabética  ________________  _____g  ______kcal 

Total  kcal  _________                                                            Total kcal  _________

Peixe __________________  _____g   ______kcal       Diabética  ________________   _____g  ______kcal 

Farináceos______________  _____g   ______kcal       Diabética  ________________   _____g  ______kcal 

Hortícolas  ______________  _____g   ______kcal      Diabética  ________________   _____g  ______kcal 

Total  kcal  __________                                                          Total kcal  __________

Peixe/Carne_____________  _____g   ______kcal      Diabética  ________________   _____g  ______kcal 

Farináceos ______________   _____g   ______kcal     Diabética  ________________   _____g  ______kcal 

Hortícolas  ______________  _____g   ______kcal      Diabética  ________________   _____g  ______kcal 

Total  kcal  __________                                                          Total kcal  _________

Prato __________________   _____g   ______kcal     Diabética  ________________   _____g  ______kcal 

Farináceos  _____________    _____g   ______kcal     Diabética  ________________   _____g  ______kcal 

Hortícolas  ______________  _____g   ______kcal      Diabética  ________________   _____g  ______kcal 

Total  kcal  __________                                                           Total kcal  _________

Peixe/Carne _____________  _____g   ______kcal     Diabética  ________________   _____g  ______kcal        

Farináceos  ______________  _____g   ______kcal     Diabética   _______________   _____g  ______kcal    

Hortícolas  ______________   _____g   ______kcal     Diabética   _______________   _____g  ______kcal 

Total  kcal  __________                                                          Total kcal  _________

Vegetariano______________  _____g   ______kcal     Diabética   _______________    _____g ______ kcal        

Farináceos  ______________   _____g   ______kcal     Diabética   _______________   _____g  ______kcal    

Hortícolas  _______________  _____g   ______kcal     Diabética   _______________   _____g  ______kcal 

Total  kcal  __________                                                         Total kcal  _________

Sopa

Carne - Geral

Peixe - Geral

Dieta

Vegetariano

Mini-prato

ALC 02a/2017

Estagiária M. Paula Bryant-Jorge

Data _______________ 

Refeição  ____________

Cálculo do valor calórico dos pratos principais

Salada mista __________________________________________________________ _____g  ______kcal

Só alface _________________    _____g  ______kcal     Só tomate_______________  _____g  ______kcal

Só cenoura _______________    _____g  ______kcal     Cenoura e tomate ________   _____g  ______kcal

Saladas



Carne   _______________________________________________________________  _____g  ______kcal

Peixe  ________________________________________________________________  _____g  ______kcal

Hortícolas  ____________________________________________________________  _____g  ______kcal

Farináceos   ___________________________________________________________  _____g  ______kcal 

Total  kcal  ________________

Carne  _______________________________________________________________   _____g  ______kcal  

Peixe  ________________________________________________________________  _____g  ______kcal

Hortícolas  ____________________________________________________________  _____g  ______kcal

Farináceos  ___________________________________________________________   _____g  ______kcal

Total  kcal  ________________

Sopa ____________________________________________________________ _______ g    _______ kcal

Sopa + Peixe _________________   _____g  ______kcal  + _____g  ______kcal    Total  kcal  ____________

Sopa + Carne  ________________   _____g  ______kcal  + _____g  ______kcal Total  kcal  ____________

Fruta ____________________________________________________________ _______ g    _______ kcal

Fruta ________________  _____g  ______kcal       Fruta sumarenta  ______________    _____g  ______kcal 

Fruta  mole ___________  _____g  ______kcal       (+1 fruta) _____________________   _____g  ______kcal

Doce ________________  _____g  ______kcal        ______________________________________________

Taça sopa  340g                Prato raso  640g                 Taça fruta/salada  78g                 Taça sumarentos   26gPalamenta

DTM
Pastosa

Fruta

ALC 02b/2017

Estagiária M. Paula Bryant-Jorge

Data _______________ 

Refeição  ____________

DTM
Mole 2

DTM
Sondas

Cálculo do valor calórico dos pratos principais

Observações

Pão  __________   _____g  ______kcal

Pão  __________   _____g  ______kcal

D.I. Azeite      _____g  ______kcal

D.I. Vinagre    _____g  ______kcal

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

(Cálculo do valor calórico por 

refeição) 

 

 

 

 

 

 



ALC 03/2017
Estagiária M. Paula Bryant-Jorge

Data _______________ 

Refeição  ____________

Cálculo do valor calórico por refeição

Kcal + sopa + salada + pão + fruta + doce TOTAL kcal

Geral Peixe

Diabética

Mini

Geral Carne

Diabética          

Mini

Dieta Peixe

Diabética

Mini

Dieta Carne

Diabética

Mini

Vegetariana

Diabética

Mini



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

(Recolha de dados para avaliação 

nutricional) 

 

 

 

 

 

 

 



Nome ________________________   Sexo  _____  Idade  _____    Peso atual ______    Peso habitual _______ 

Altura  ________       _________________________________________________________________________

Peso ideal ______ Peso corrigido ______ IMC  ________   Risco desnutrição _________   Outros ___________

Diagnóstico ________________________________________________________________________________

Medicação _________________________________________________________________________________

Bioquímica relevante _________________________________________________________________________

Obs.:______________________________________________________________________________________

Antecedentes pessoais _________________________________________________________________

Alergias  _____________________  Intolerâncias alim. _______________ Outros_________________________ 

Funcionamento do intestino  __________________________________________________________________

Apetite ___________________________________________________________________________________ 

Dificuldade deglutição _______________________________________________________________________

Engasga-se com:  Água ____   Laranja ____   Arroz ____   Bolacha ____  Pão ____ Outro___________________

Espessante ____________           _________________________________________________

Recolha de dados para avaliação nutricional

Dieta ..............................................................................................  Consegue escolher ementa  ________

ALC 04/2017
Estagiária M. Paula Bryant-Jorge

Data __________________

Nova admissão/Reinternamento

*Consistência 

PA, MM, MT:   _________________________________________________________________________________

CEIA:   ________________________________________________________________________________________

AL, JA:  Sopa* _________________   Salada  ________________     Pão  _________   _________________________

Doce/Fruta/Gelatina* ________________   Gosta de: Kiwi; Banana: Ananás ________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

Gosta de:  C. Brux .;  Esparregado; Açorda; Puré; Salmão; Leguminosas; Cabrito; Borrego; _____________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________



Reavaliações



 

 

 

 

 

ANEXO VI 

(Ensino Infantil para obstipação) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bom dia, Santiago!

Para ajudar a regularizar o teu            , deves:

ü Beber uma             de chá morno, ao acordar;

ü Optar por um pequeno almoço com              integrais;

ü Reforçar a ingestão de                          e             ;

ü Preferir                                  fresca; 

ü E,  muito importante,   beber 4 a 5             ao longo do dia.          

Bem-vindo ao Clube da 
Barriga Feliz!

Para colocar na porta do teu
ALC 05/2017
Estagiária M. Paula Bryant-Jorge

Ilustrações: Beatriz Bryant-Jorge



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

(Ensino para dieta de textura 

mole) 

 

 

 

 

 

 



Ensino para dieta de textura mole

Os pacientes que têm dificuldade em mastigar ou engolir os alimentos e se engasgam com muita
facilidade precisam que as suas refeições estejam adaptadas a esta condição.
Apesar de facilmente implementadas, a preparação destas refeições requer um cuidado especial e
o cumprimento de alguns princípios essenciais.
Os alimentos devem apresentar sempre uma consistência húmida e macia e, se necessário, deve-se
utilizar um espessante para obter esse efeito. Os pratos que têm texturas mistas podem facilmente
provocar o engasgo, com possíveis implicações para a sua saúde.

Sr. / D. .......

Considerações gerais

1. A minha alimentação tem que ser especial?
Pode comer uma refeição normal se a consistência dos alimentos estiver adaptada e desde
que não contenha alimentos não aconselhados.

2. É preciso verificar a consistência  de todas as refeições?
Sim, todas as refeições do dia têm que ser devidamente adaptadas.

3. Como posso saber se a consistência é a adequada? 
Basta que verifique se todos os alimentos que estão no prato podem ser esmagados sem
dificuldade e se não têm pedaços crocantes, duros, elásticos, secos ou pegajosos. Não
podem existir partículas soltas e o molho tem que apresentar uma consistência aveludada.
Pode haver a necessidade de espessar todos os líquidos, se o seu Terapêutica da Fala assim
o indicar.

4.   O que devo fazer quando o prato tem molho ou caldo?
Os pratos com texturas mistas, ou seja, que tenham uma base líquida com pedaços de
alimentos sólidos, como no caso do Arroz de Peixe, requerem uma atenção especial, já que
são muitas vezes a causa da pessoa se engasgar. Neste caso, o molho tem que ser
engrossado com um pouco de farinha ou espessante, até se atingir uma consistência
cremosa e coesa.

5. O que devo fazer quando existe uma textura mista num único alimento?
Alguns alimentos, como a laranja, têm uma textura mista já que o sumo se separa
facilmente da polpa quando é ingerido. Nestes casos, os alimentos devem ser triturados e
acrescentar-se um pouco de espessante.

6. Como posso espessar os alimentos?
Pode usar as várias farinhas, como a de trigo ou a de arroz, amido de milho ou pode juntar
mais batata, quando apropriado. Existem no mercado espessantes preparados para este
efeito que poderá utilizar, de acordo com as indicações do seu Terapeuta da Fala.

M. Paula Bryant-Jorge
Nutricionista Estagiária
Orientadora: Dra. Manuela Moura
Nutricionista CP:0919N; nmc:727970

CENTRO MEDICINA REABILITAÇÃO ALCOITÃO
Telef: (+351) 214608346 ext. 346
Fax: (+351) 214608348
Telemóvel:927528664
Email: manuela.moura@scml.pt

mailto:manuela.moura@scml.pt


Sopa

7.   A sopa tem que ser sempre passada?
Sim, a sopa tem que ter uma consistência cremosa e todos os legumes têm que ser

triturados.

8.   O que devo fazer para que a sopa não fique muito líquida?
Pode diminuir a quantidade de água na preparação da sopa ou juntar um pouco de amido 

de milho ou espessante.

9.   Posso colocar leguminosas na sopa?
Pode juntar grão ou feijão à sopa, mas é sempre necessário garantir que não ficam

pequenos pedaços da casca por triturar.

10.  Como é que consigo perceber se a sopa tem a consistência certa?
A sopa deve ficar com uma consistência entre o néctar e o mel,

ou seja, não pode ficar com uma textura muito líquida,

nem demasiado espessa.

Em caso de dúvida, experimente inserir uma colher na

vertical dentro da sopa. Se a consistência estiver adequada,

a colher descai lentamente.

Prato principal

11.  Que alimentos devo colocar no  prato principal?
O prato principal deve ter legumes, farináceos e carne, peixe ou ovo, em quantidades

semelhantes, sempre com todas as texturas adaptadas.

12.  Como é que sei se a consistência está adequada?
Todos os alimentos devem ser facilmente esmagados com o garfo e não pode haver

partículas soltas. O ingrediente mais líquido do prato tem que ficar com uma textura

cremosa e homogénea.

13.  Que legumes posso escolher? 
Pode escolher os legumes que mais gostar desde que sejam moles e facilmente trituráveis,

como por exemplo, brócolos ou curgete. No caso do tomate, por ter uma textura mista,

deve retirar a pele e as sementes e só consumir a polpa. Em alternativa pode triturar o

tomate e juntar um pouco de espessante.

14.   Com que consistência devem ficar os legumes?
Devem ser bem cozinhados e esmagados com o garfo ou cortados em pedaços muito

pequenos, quando forem muito moles. Os legumes que não sejam suficientemente macios

têm que ser triturados com a varinha mágica para ficarem em puré, sem grumos ou fios.

15.  Como é que devo cozinhar os farináceos?
Os farináceos devem ser sempre muito bem cozinhados para poderem ser facilmente

esmagados com o garfo.

M. Paula Bryant-Jorge

Nutricionista Estagiária

Orientadora: Dra. Manuela Moura

Nutricionista CP:0919N; nmc:727970

CENTRO MEDICINA REABILITAÇÃO ALCOITÃO

Telef: (+351) 214608346 ext. 346

Fax: (+351) 214608348

Telemóvel:927528664

Email: manuela.moura@scml.pt
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16.  Tenho que ter uma atenção especial quando sirvo arroz?
Sim, a preparação do arroz requer mais cuidados.
O arroz deve estar sempre muito cozido e
nunca ficar solto. O molho do “arroz malandrinho”
deve ter uma consistência cremosa, espessa e homogénea,
de forma a envolver bem os bagos do arroz
com o líquido. Se necessário, deve acrescentar espessante.

17.  Como devo preparar o peixe? 
O peixe cozinhado deve ser desfiado, de preferência à mão, para garantir que não ficam
espinhas, e depois esmagado com o garfo.

18.  Como devo preparar a carne?
A carne cozinhada, depois de convenientemente desossada e isenta de peles, deve ser
picada e misturada com molho, espessado se necessário.

19. Posso colocar leguminosas no prato principal?
As leguminosas podem ser utilizadas desde que tenham a consistência de puré. A casca do
feijão ou do grão, quando não está bem triturada, pode causar irritação e facilmente
provocar o engasgo.

Fruta e sobremesas

20. Como devo preparar a fruta?
A fruta tem que ter sempre uma consistência mole e macia. As que são sumarentas, como
a laranja, o ananás, o melão ou o kiwi devem ser trituradas e engrossadas com um pouco
de espessante. Pode optar por fruta cozida ou assada, retirar a casca e sementes, e
esmagá-la de seguida. Se preferir comer a fruta crua, deve ter o cuidado de a transformar
previamente em puré. As frutas fibrosas, como a manga, também devem ser
transformadas em puré espesso. Pode haver a necessidade de espessar os sumos de fruta,
de acordo com as indicações do seu Terapeuta da Fala.

21. E as sobremesas?
As sobremesas não fogem à regra e têm que ter uma consistência cremosa e homogénea,
idêntica à do iogurte, e sem apresentar ingredientes soltos. Pode haver a necessidade de
espessar a gelatina, de acordo com as indicações do seu Terapeuta da Fala.

Outros alimentos

22. Quais são os cuidados que devo ter quando comer pão?
Deve optar pelo pão sem côdea e que tenha uma textura mole, mas não elástica. O pão
torrado não é aconselhado.

23. Como devo preparar os cereais?
Os cereais podem ser triturados para ficarem com a textura semelhante à papa ou podem
sem embebidos em leite ou outro líquido à escolha, desde que não fique líquido solto.
Nesse caso, deve recorrer a um espessante.

M. Paula Bryant-Jorge
Nutricionista Estagiária
Orientadora: Dra. Manuela Moura
Nutricionista CP:0919N; nmc:727970

CENTRO MEDICINA REABILITAÇÃO ALCOITÃO
Telef: (+351) 214608346 ext. 346
Fax: (+351) 214608348
Telemóvel:927528664
Email: manuela.moura@scml.pt
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24. Devo preocupar-me com a ingestão da água e de outros líquidos?
Sim, deve ter essa preocupação e seguir as orientações dadas pelo seu Terapeuta da Fala

nesse sentido.

25. Quais são os alimentos que não posso comer?

• Não pode comer alimentos que apresentem partes duras, secas ou elásticas ou que

são crocantes, estaladiços, quebradiços e pegajosos, tais como:

O pão seco ou crocante, o pão de sementes, o miolo do pão de forma de

textura elástica, os produtos de pastelaria crocantes, as pizzas, as

bolachas, as batatas fritas ou assadas crocantes, as sementes

comestíveis, os frutos secos e as pipocas

• Não pode comer hortaliças e legumes crus, duros e fibrosos e que não possam ser

esmagados com um garfo, tais como:

As couves, os grelos, os espargos os cogumelos, a alface ou o pepino

• Não pode comer os alimentos com texturas pegajosas, tais como:

Os queijos duros ou curados, de textura mole, as gomas ou rebuçados

• Não pode comer os alimentos que contenham texturas mistas, se não forem

adaptadas, tais como:

Os citrinos, o melão, a melancia ou o tomate

• Não pode comer alimentos em pedaços grandes ou redondos, tais como:

As uvas ou as cerejas, as azeitonas

Recomendações

26.  Que utensílios vou necessitar para a confeção das minhas refeições?
Pode utilizar a varinha mágica, o passe-vite ou um robot de cozinha. 

27.  As alterações que vou precisar de fazer vão piorar a qualidade da minha alimentação?
As modificações que precisa de fazer à consistência dos seus alimentos e os cuidados na

escolha de alguns ingredientes não impedem que possa ter uma alimentação equilibrada,

variada e saborosa.

M. Paula Bryant-Jorge

Nutricionista Estagiária

Orientadora: Dra. Manuela Moura

Nutricionista CP:0919N; nmc:727970

CENTRO MEDICINA REABILITAÇÃO ALCOITÃO

Telef: (+351) 214608346 ext. 346

Fax: (+351) 214608348

Telemóvel:927528664

Email: manuela.moura@scml.pt
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Pequeno almoço
Ou 

Meio da manhã
Ou

Lanche
Ou

Ceia

1 taça de papa de consistência cremosa

Ou

1 pão aparado com manteiga, doce ou queijo creme e uma 
bebida espessada

Ou

1 taça de papa de iogurte com bolacha Maria triturada

Almoço

Ou

Jantar

______________

Porções do prato 
principal

A – Carne ou peixe
B – Farináceos
C – Hortícolas 

1 tigela de sopa de legumes passados, de consistência 

cremosa e espessa  

________________ + ________________
Peixe muito bem cozinhado, esmagado com o garfo, 

misturado com molho espesso  
Ou

Carne picada, misturada com molho espesso

________________ + ________________
Farináceos, muito bem cozinhados

(esmagados com o garfo, se necessário)

+

Hortícolas muito bem cozinhadas, esmagadas com o garfo

+/ou 

Leguminosas, muito bem cozinhadas, sem a casca, em puré

________________ + ________________

1 peça de fruta mole esmagada com o garfo 
Ou

1 peça de fruta sumarenta triturada em puré espesso 

Plano alimentar tipo

M. Paula Bryant-Jorge
Nutricionista Estagiária
Orientadora: Dra. Manuela Moura
Nutricionista CP:0919N; nmc:727970

CENTRO MEDICINA REABILITAÇÃO ALCOITÃO
Telef: (+351) 214608346 ext. 346
Fax: (+351) 214608348
Telemóvel:927528664
Email: manuela.moura@scml.pt
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ANEXO VIII 

(Plano alimentar para sonda) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







!Maria Paula Bryant-Jorge "+351 91 669 4290

#paulabryantjorge@hotmail.com

$Universidade Atlântica

INFORMAÇÕES DO PACIENTE

ML Alc

mariaalc@patients.nutrium.io

IDADE 15 anos

IMC 14.7 kg/m2

ALTURA 158.0 cm

PESO 36.8 kg

TODOS OS DIAS

ANÁLISE GLOBAL

2721 kcal
Energia

89 g
Gordura

347 g
H. Carbono

130 g
Proteína

19 g
Fibra alimentar

DISTRIBUIÇÃO DE
MACRONUTRIENTES

29.6%

51.3%

19.1%

Gordura
Hidratos de Carbono
Proteína

DISTRIBUIÇÃO DAS GORDURAS

28.0%

26.7%

9.9%

34.7%

Trans
Saturada
Monoinsaturada
Polinsaturada
Outras

DISTRIBUIÇÃO DOS HIDRATOS

62.0%

38.0%

Açúcares
Outros

DISTRIBUIÇÃO ENERGÉTICA

9.7%

9.1%

27.6%

17.5%
26.3%

9.7%

Pequeno almoço
Lanche da manhã
Almoço
Lanche da tarde
Jantar
Ceia

DISTRIBUIÇÃO PROTEICA

8.5%

13.6%

30.0%

13.7%
25.8%

8.5%
Pequeno almoço
Lanche da manhã
Almoço
Lanche da tarde
Jantar
Ceia

ÁGUA

Entre refeições 0.71 L
Nas refeições

0.71 L
Total

EXERCÍCIO FÍSICO

0 minutos
Atividade física

0 kcal
Gasto energético diário

Outros 38.0% 132 g



MICRONUTRIENTES

Percentagem face à DDR

%

D
D

RVitamina A

Vitamina B6

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina D

Tiamina

Riboflavina

Niacina

Folato

Cálcio

Fósforo

Magnésio
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D
D

RSódio

Potássio

Ferro

Selénio

Zinco

Cobre

Vitamina E

Vitamina K

Ácido pantoténico

Colina

Fluoreto

Manganês

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Food and Nutrition Board / IOMFood and Nutrition Board / IOM

GRUPOS DE ALIMENTOS

Laticínios e produtos à base de ovo
Comida para bebê
Sopas, molhos e caldos
Peixes e frutos do mar
Cordeiro, Vitela e Caça
Produtos de padaria e rotisseria
Grãos e Massas
Suplementos

ALIMENTOS ORDENADOS POR ENERGIA

Nome Energia (kcal) Refeição

370 gramas de iogurte aromatizado açucarado ba… 305 Lanche da tarde

200 gramas de cubitan 248 Lanche da manhã

100 gramas de carne cozinhada (exceto frita) 207 Jantar

2 tigelas de sopa de agrião (480 g) 170 Jantar
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DISTRIBUIÇÃO DE MACRONUTRIENTES POR REFEIÇÃO

Pequeno almoço Lanche da manhã Almoço Lanche da tarde Jantar Ceia
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ANEXO IX 

(1º Plano alimentar para o Caso 

Clínico) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







!Maria Paula Bryant-Jorge "+351 91 669 4290

#paulabryantjorge@hotmail.com

$Universidade Atlântica

INFORMAÇÕES DO PACIENTE

Lurdes ALC

lurdeslurdes@patients.nutrium.io

IDADE 65 anos

IMC 17.3 kg/m2

ALTURA 152.0 cm

PESO 40.0 kg

TODOS OS DIAS

ANÁLISE GLOBAL

1685 kcal
Energia

42 g
Gordura

247 g
H. Carbono

79 g
Proteína

25 g
Fibra alimentar

MICRONUTRIENTES

Percentagem face à DDR

%

DISTRIBUIÇÃO DE MACRONUTRIENTES

22.4% 58.8%

18.8%

Gordura
Hidratos de Carbono
Proteína

DISTRIBUIÇÃO DAS GORDURAS

52.2%

31.3%

12.4%
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Outras
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15.1%
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18.2%
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Pequeno almoço
Segundo pequeno almoço
Lanche da manhã
Almoço
Lanche da tarde
Jantar
Ceia
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9.0%

12.4%

27.0%
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19.9%
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Segundo pequeno almoço
Lanche da manhã
Almoço
Lanche da tarde
Jantar
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ÁGUA

Entre refeições 0.0 L
Nas refeições

0.0 L
Total

EXERCÍCIO FÍSICO

0 minutos
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0 kcal
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DISTRIBUIÇÃO DE MACRONUTRIENTES POR REFEIÇÃO

GRUPOS DE ALIMENTOS

Laticínios e produtos à base de ovo
Óleos e gorduras
Cereais matinais
Frutas e Sucos
Vegetais, Verduras e derivados
Peixes e frutos do mar
Legumes e derivados
Cordeiro, Vitela e Caça
Grãos e Massas

ALIMENTOS ORDENADOS POR ENERGIA

Nome Energia (kcal) Refeição

240 gramas de iogurte funcional Actimel origi… 202 Pequeno almoço

40 gramas de papa Resource Cereais Instant … 144 Segundo pequeno almoço

40 gramas de papa Resource Cereais Instant … 144 Ceia

5 unidades redondas de bolacha integral (trig… 134 Lanche da tarde

Pequeno almoço Segundo pequeno almoço Lanche da manhã Almoço Lanche da tarde Jantar Ceia
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ANEXO X 

(Avaliação de Serviços de 

Alimentação do SAN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - SERVIÇO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

ÁREA: ZONA DE CONFECÇÃO

Chão, paredes, tectos, janelas, mesas de trabalho limpas
Equip. inactivado limpo e identificado
Filtros exaustor limpos
Grelhador sem residuos
Amostras de pratos confeccionados
Fardamento dos manipuladores limpo e completo
Uso adequado de mascaras e luvas
Ausenica de adornos e maquilhagem nos manipuladores
Alimentos a temperaturas de risco
Prevenção de contaminação cruzada
Utilização adequada de utensilios e luvas para a tarefa
Lavagem e desinfeção das mãos correcta e frequente
Testes de oleo de fritura
Desinfecção de vegetais e fruta para consumo em crú
Ausencia de descongelação em água ou temp. ambiente
Datas de abertura e utilização maxima produtos
Registo de higienização/temperaturas
Sinalética

ÁREA: ZONA DE DISTRIBUIÇÃO

Chão, paredes, tectos, janelas, mesas de trabalho limpas
Fardamento dos manipuladores limpo e completo
Uso adequado de  luvas
Ausenica de adornos e maquilhagem nos manipuladores
Ausencia de géneros alimentars à temp. ambiente
Registo de higienização/temperaturas
Datas de abertura e utilização maxima produtos
Lavagem e desinfeção das mãos correcta e frequente

ÁREA: CAMARAS REFRIGERAÇÃO E CONGELAÇÃO

Temperaturas de refrigeração dentro das amplitudes
Temperaturas de congelação dentro das amplitudes
Registos de temperaturas actualizados
Equipamentos limpos
Acondicionamento adequado dos produtos
Produtos fora da validade separados e identificados

ÁREA: DISPENSA

Áreas limpas 
Produtos sem contacto com chão ou paredes
Embalagens em bom estado de conservação
Separação de produtos alimentares e não alimentares
Produtos fora da validade separados e identificados

OBSERVAÇÕES:

Auditor SCML-CMRA:

não se aplica

não se aplica

não se aplica

não se aplica

não conforme conforme

Data:

não conforme conforme

não conforme conforme

não conforme conforme



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 

(Controlo de Qualidade – Serviço 

de Alimentação do SAN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEGUME 
VEGETARIANA 

 COR CLARO / ESCURO / QUEIMADO

TRANSPARENCIA ESPESSO / RALO

 ASPECTO GORDURAS / NERVOS

TEOR GORDUROSO OLEOSO / SECO

 INTENSIDADE FORTE / FRACO

 RANÇO PRESENTE / AUSENTE

TIPICIDADE TIPICO / ATIPICO

 1ª DENTADA MOLE /  DURO / CROCANTE

 MASTIGAÇÃO MOLE / DURO

 TACTO MACIO / ASPERO

 HUMIDADE SECO / HUMIDO

 DOCE TIPICO / ATIPICO

 AMARGO TIPICO / ATIPICO

  ÁCIDO TIPICO / ATIPICO

  SALGADO TIPICO / ATIPICO

 APRESENTAÇÃO HARMINIOSA

 QUANTIDADE APROPRIADA

 INGREDIENTES CUMPRE COM ESTIPULADO

  CONFECÇÃO CUMPRE COM ESTIPULADO

PALAMENTA DO TABULEIRO CUMPRE COM ESTIPULADO

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL CUMPRE COM ESTIPULADO

HIGIENE DA PALAMENTA CUMPRE COM ESTIPULADO

HIGIENE DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS CUMPRE COM ESTIPULADO

HORÁRIO: CUMPRE COM ESTIPULADO

DATA: DATA:

NUTRICIONISTA SCML- CMRA NUTRICIONISTA ADJUDICATÁRIO

FICHA TÉCNICA

TEXTURA

SABOR

INADEQUADO

POUCO MUITO

AROMA

ASPECTO GERAL

AVALIAÇÃO

ADEQUADO

CARNE
PEIXE
DIETA

INDICADORES DE APRECIAÇÃO FORMA DE APRECIAÇÃO

CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DE ALCOITÃO

SOPA

SOBREMESA

GERAL

CONTROLO DE QUALIDADE SERVIÇO ALIMENTAÇÃO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII 

(Mini poster Higiene e Segurança 

Alimentar em Casa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os alimentos que consumimos diariamente podem conter microrganismos, tais como algumas 
bactérias ou parasitas que são prejudiciais à nossa saúde e que não são facilmente detetáveis. 
Felizmente, existem algumas regras, muito fáceis de seguir, que vão dificultar a vida a estes 
convidados não desejados.

LIMPEZA

Lavar bem as mãos, antes e depois 
de preparar a refeição.

Manter todos os utensílios e superfícies 
que utilizar, limpos.

Lavar bem os alimentos, principalmente 
os que vão ser consumidos crus.

SEPARAÇÃO

Não colocar em contato direto 
alimentos crus e cozinhados.

Evita-se assim a transferência de 
bactérias (contaminação cruzada). 

COZINHAR

Cozinhar muito bem os alimentos, 
especialmente a carne, o peixe e os ovos. 

Verificar se o interior do alimento também 
está cozido.

As temperaturas elevadas destroem 
a maioria das bactérias perigosas.

GUARDAR

Arrefecer rapidamente os alimentos 
cozinhados e guardá-los no frigorífico 
ou congelador.

Não manter os alimentos cozinhados 
à temperatura ambiente por mais de 
duas horas.

Temperaturas entre os 5 ºC e os 60 ºC 
são favoráveis ao desenvolvimento de 
bactérias e representam uma 
zona de perigo.

Texto: M. Paula Bryant-Jorge
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Orientado por: Dra, Manuela Moura Ilustrações: Beatriz Bryant-Jorge
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ANEXO XIII 

(Ação de Formação “Alterações 

da Alimentação”) 
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TEMA: ALTERAÇÕES DA ALIMENTAÇÃO 

 

x Objectivo Geral: No final da sessão cada formando deverá ser capaz de descrever as principais caraterísticas das diferentes texturas. 

 

Objectivos Operacionais: No final da sessão cada formando deverá ser capaz de: 

x Identificar as 3 principais dietas com alterações da textura utilizadas no CMRA. 

x Identificar os principais alimentos que não devem fazer parte das dietas mole 2, pastosa e mole batida no CMRA 

x Enumerar os 3 passos essenciais à preparação correta de refeições de textura modificada. 

x Apontar 3 benefícios da correta elaboração das refeições de textura modificada e 3 consequências da elaboração errada. 

 

METODOLOGIA: Método expositivo; Método Demostrativo. 

DURAÇÃO PREVISTA: 60 minutos 

POPULAÇÃO- ALVO: Equipa da Cozinha  

 

Tempo Conteúdos Actividades Pedagógicas Recursos didáticos 

10 min Apresentação dos formadores e formandos. 

Objetivos da sessão. 

O que é disfagia, suas causas, tipos e complicações 

 Computador, projetor, ponteiro 

10min Descrição dos vários tipos de texturas em vigor no CMRA 

Apresentação das principais alterações de textura utilizadas 

no CMRA: dieta mole 2, pastosa, mole batida. 

Apresentação dos alimentos permitidos e não permitidos em 

cada uma das 3 dietas 

 Computador, projetor, ponteiro 
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20 min Como se prepara corretamente cada uma das 3 dietas. 

Técnicas de verificação se a textura está correta. (técnica do 

garfo) 

Visualização de vídeos educativos. 

Atividade de grupo: colocar um cartão em frente 

de cada prato com o nome correto da dieta em 

causa 

Computador, projetor, ponteiro 

2 Pratos de cada textura 

Loiça descartável 

Espessante 

Cartões de identificação 

10 min Estratégias de melhoria da apresentação dos pratos de 

textura modificada: uso de moldes, seringas, sacos de 

pasteleiro. 

Dúvidas e questões 

  

10 min Avaliação da formação  

  

Teste de validação de conhecimentos a aplicar 

aos formandos. 

Inquérito de avaliação da formação a preencher 

pelos formandos 

Fotocopias dos inquéritos e 

canetas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIV 

(Galeria de fotos – Preparação 

DTM) 

 

 

 

 

 

 



1. Fruta fresca triturada e 
passada pelo ”chinês”.

2. Laranja triturada com 
espessante adicionado.

3. DTM MOLE com puré de 
legumes, carne macia e arroz 

muito cozido.

4. Verificação da consistência da 
porção de legumes em puré para DTM 

PASTOSA. 

5. Introdução da porção de 
carne de frango triturada 
com um pouco de molho 

na DTM PASTOSA.

6. Introdução da porção de 
massa triturada com um pouco 
de água da cozedura na DTM 

PASTOSA. 

1 2 3

4
5 6

Galeria de fotos - Preparação de DTM

4

321

Elaborado por: Maria Paula Bryant-Jorge
Orientado por: Dra. Manuela Moura
2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XV 

 (Estudo de Caso) 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

   

     Estudo de caso 
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Lista de abreviaturas 

 

      ADA - American Diabetes Association  

AVC - Acidente Vascular Cerebral  

AVCi - AVC isquémico  

CMRA - Centro de Medicina e de Reabilitação de Alcoitão  

DAD - Desnutrição Associada à Doença 

HBA1c - Hemoglobina glicosilada  

INSA – Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

IMC - Índice de Massa Corporal  

IOM - Institute Of Medicine  
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1. Apresentação do caso clínico 

1.1. Dados pessoais e clínicos 

Identificação: Z, 50 anos, sexo masculino, 160 cm, 72 kg, esteve internado no serviço de reabilitação com 

hemiparesia direita, deslocando-se em cadeira de rodas. Por repetição do AVC foi transferido para uma unidade 

de agudos.  

Diagnóstico clínico: AVC isquémico da artéria cerebral média, lobo parietal esquerdo 

Antecedentes pessoais: Síndrome da apneia obstrutiva do sono, Hiperuricemia, Obesidade, Dislipidémia, 

Diabetes Tipo 2 (Insulino-tratada), Nefropatia diabética, Insuficiência Renal Crónica Grau IV, Hipertensão 

arterial, Úlcera de pressão no maléolo esquerdo 

Medicação habitual: Varfarina, Furosemida, Sinvastatina, Metformina 

Esquema Insulina: 

• Insulina basal: 22 unidades (11 unidades ao p. almoço e 10 unidades à ceia); 

• Insulina nutricional/prandial: 21 unidades (7 unidades ao p. almoço, 7 unidades almoço e 7 unidades 

ao jantar) 

 

 

 

 

 

 

Função intestinal: Regular 
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1.2. Bioquímica relevante 

Parâmetro Resultado 
Valores de 
referência 

Taxa de filtração 
glomerular 

32 mL/min Indicador da função renal 
Diminuição moderada 

   90 - 120 mL/min 

Glicose em jejum 130 mg/dL Controlo Insuficiente da 
Diabetes 

    74 - 106 mg/dL 

HBA1c 9% 
Controlo Insuficiente da 

Diabetes 
3,8 - 5,8 % 

Colesterol total 195 mg/dL  < 200 mg/dL 

Triglicéridos 155 mg/dL Limítrofe alto < 150 mg/dL 

Ureia 50 mg/dL Borderline 19 - 49 mg/dL 

Creatinina 1,5 mg/dL Disfunção renal 0,70 - 1,20 mg/dL 

Ácido úrico 8,0 mg/dL Disfunção renal 3,4 - 7,0 mg/dL 

Cálcio 11 mEq/L Borderline 8,5 - 10,9 mEq/L 

Fósforo 4,5 mEq/L Borderline 2,5 - 4,5 mEq/L 

Potássio 6 mEq/L Controlo Insuficiente 3,5 - 5,5 mEq/L 

Sódio 148 mEq/L Borderline 135 - 145 mEq/L 

Cloro 100 mEq/L  95 e 107 mmol/L 

 

2. Enquadramento teórico  

Segundo dados da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) de 2015, 

o Acidente Vascular Cerebral (AVC) continua a ser a principal causa de morte e de 

incapacidade permanente em Portugal, sendo que 41% dos que lhe sobrevivem ficam 

dependentes de cuidadores e de cuidados de saúde permanentes. O AVC isquémico (AVCi) 

é uma patologia complexa, cujos mecanismos fisiopatológicos, incluem a trombose e a 

embolia cerebral, sendo os principais fatores de risco a idade avançada, a hipertensão 
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arterial, o tabagismo, a obesidade, a diabetes e a inatividade física (Soares, 2011). O 

processo de reabilitação no pós-AVC passa pela prevenção, nomeadamente da 

hipertensão, principal causa modificável, e por uma correta gestão das comorbilidades, tais 

como a diabetes, a doença renal e dislipidémia. 

A Nefropatia Diabética, uma das complicações mais prevalentes da Diabetes Mellitus, 

requer uma estratégia de intervenção nutricional cuidada, que ajuste os níveis da glicémia 

e respeite as restrições impostas pela doença renal (Ross et al., 2016). 

A ingestão alimentar inadequada em função de alterações da deglutição, frequentes no 

pós-AVC, e o elevado nível de dependência implicam frequentemente um maior risco de 

desnutrição, comprometendo assim a recuperação do paciente.  A Desnutrição Associada 

à Doença (DAD) pode acarretar ainda outras comorbilidades, tais como, maior risco de 

infeção, insuficiências cardíaca e respiratória, alterações da função intestinal, formação de 

úlceras de decúbito, apatia e depressão, fraqueza muscular e fadiga (Pires, 2012). 

A implementação de um plano alimentar adequado, que considere as necessidades das 

várias patologias é fundamental para a estabilização do paciente e para a prevenção de 

futuras complicações. 

 

3. Avaliação nutricional  

3.1. Histórico do peso  

O paciente refere que o seu peso habitual ronda os 80 kg. No momento desta avaliação, 

o seu peso era 72 kg.  A perda de peso ocorreu num período de 3 meses, o que 

corresponde a uma variação ponderal de 10%. Para o cálculo da variação ponderal, 

utilizou-se a seguinte fórmula (Blackburn, Bistrian, Maini, Schlamm & Smith, 1977): 

                                  Perda de peso (%) =  

 

(peso habitual – peso atual) x 100  
                    peso habitual 
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3.2. Dados antropométricos  

 

 

 

3.3. Anamnese 

O paciente tem alguma dificuldade em mastigar e deglutir, devido à presença de uma 

prótese dentária e precisa de ajuda parcial para comer, nomeadamente para arranjar, 

cortar e descascar os alimentos e faz habitualmente 5 refeições por dia, sendo o seu 

apetite regular. Quanto às suas preferências alimentares, o doente refere que não gosta 

de puré de batata, frutas cozidas ou assadas, pera, kiwi, couves de Bruxelas, brócolos ou 

esparregado. Não se conhecem alergias ou intolerâncias alimentares. 

O paciente esteve internado no Centro de Medicina e de Reabilitação de Alcoitão 

(CMRA), mas na sequência de um segundo AVC foi transferido para uma unidade de 

cuidados agudos. 

 

 3.4. Diagnóstico nutricional  

A partir do valor de Índice de Massa Corporal (IMC) apurado, e segundo a classificação da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o paciente tem excesso de peso (pré-obeso) mas a 

recente perda de peso (10% em 3 meses) é significativa e coloca o paciente em risco nutricional. 

Por outro lado, os resultados das análises feitas à glicose em jejum e à Hemoglobina glicosilada 

(HBA1c) demonstram que o doente não tem a Diabetes controlada e que a função renal está 

afetada. 

 

 

Estatura Peso atual IMC 

160 cm 72 kg 28,15 kg/m2 
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4. Necessidades e recomendações de nutrientes e energia  

4.1. Cálculos das necessidades energéticas 

Para o cálculo das necessidades energéticas do paciente, o peso foi ajustado, para uma melhor 

adequação ao perfil do paciente. O peso ideal foi estimado em 61 kg, correspondente a uma 

IMC de 24. Utilizou-se a seguinte fórmula (Karkeck, 1984): 

• Peso ajustado = [(peso atual – peso ideal) x 0,25] + peso ideal 

• Peso ajustado = [(72 – 63) x 0,25] + 61             

• Peso ajustado = 63 kg 

4.2. Cálculo da Taxa de Metabolismo Basal 

Para o cálculo da Taxa de Metabolismo Basal (TMB), foi utilizada a fórmula de Harris Benedict, 

como segue:  

• TMB = 66,47 + [(13,75 x peso) + (5,00 x altura) – (6,76 x idade)] 

• TMB = 66,47 + (13,75 x 63) + (5,00 x 160) – (6,76 x 50) 

• TMB = 1395 kcal 

4.3. Cálculo das Necessidades Energéticas Estimadas 

Para o cálculo da Necessidades Energéticas Estimadas (NEE), foi utilizada a equação do Institute 

Of Medicine (IOM) e utilizado o Coeficiente de Atividade Física para Sedentário (AF = 1,0), como 

segue: 

• GTE = 662 – (9,53 x idade) + AF x (15,91 x peso) + (539,6 x altura) 

• GTE = 662 – (9,53 x 50) + 1,0 x (15,91x 63) + (539,6 x 1,60) 

• GTE = 2051 kcal 

4.4. Distribuição de macronutrientes 

Atendendo ao quadro clínico do paciente e à necessidade de restrição na ingestão de proteína, 

optou-se pela seguinte distribuição dos macronutrientes:  

• Proteínas: 12 %  

• Hidratos de Carbono: 54 % 

• Lípidos: 34 % 
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5. Planeamento da ingestão de nutrientes e energia  

5.1. Plano alimentar elaborado no software de nutrição clínica Nutrium  
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 5.2. Análise global do plano elaborada no Nutrium  

 

 

 

 



  8 

 

5.3. Rácio calorias não proteicas/Azoto  

• Valor calórico do conteúdo proteico da dieta 

59 g de proteína x 4 = 236 kcal 

• Valor calórico do conteúdo não proteico da dieta 

1851 kcal – 236 kcal = 1615 kcal 

• Relação proteínas totais/Azoto 

6,25 g de proteína = 1 g N 

59 g de proteína = 9 g N   

• Rácio calorias não proteicas da dieta/Azoto 

9 g N para 1615 kcal não proteicas 

1 g N para 179 kcal não proteicas 

Rácio = 179 kcal/g N 

Valores de referência mínimos: 100 – 150 kcal/g  
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6.  Discussão  

A complexidade na elaboração da uma dieta para este paciente explica-se pela 

concomitância de várias patologias, com terapêuticas nutricionais por vezes 

antagónicas.  

Em termos gerais, a dieta foi calculada tendo em conta a necessidade do controlo da 

glicémia, as restrições alimentares impostas pela doença renal, o controlo da pressão 

arterial e da dislipidémia. Foi ainda tido em conta o risco de desnutrição, apesar do 

excesso de peso, e as dificuldades de deglutição devido à inadequação à placa dentária.  

Neste pressuposto, houve a preocupação em distribuir o consumo de hidratos de 

carbono de forma equilibrada ao longo do dia e de considerar um valor baixo de 

proteína, cuja ingestão controlada pode ajudar a reduzir a quantidade de resíduos no 

sangue. O mau funcionamento dos rins pode levar a um excesso de potássio e fósforo 

no sangue (Portal da Diálise, 2016), pelo que foram escolhidos alimentos com um baixo 

teor destes minerais. Procurou-se ainda conceber uma dieta com um baixo teor de 

sódio, importante para o controlo da pressão arterial, e cujo valor de gorduras saturadas 

não ultrapassasse as recomendações nesse sentido. 

As guidelines da National Kidney Foundation (NKF) e da American Diabetes Association 

(ADA) referem que uma redução da ingestão proteica para 0,8 g/kg/dia poderá 

estabilizar ou diminuir a albuminúria e conter a perda da função da filtração glomerular. 

Neste caso concreto, a redução implicaria a ingestão de 50 g de proteína por dia. Neste 

pressuposto, procurou-se reduzir a escolha de alimentos com um alto teor proteico, 

nomeadamente as carnes e peixes, a quantidades mínimas, propondo-se ainda que a 

carne e o peixe sejam desfiados para dar ao doente uma sensação de quantidade. 

Dentro do mesmo contexto, os produtos lácteos foram retirados e substituídos por 

bebidas e cremes de barrar de origem vegetal. A dieta apresenta um valor total de 59 g 

de proteína, ligeiramente acima do recomendado, que pode ser justificado pela maior 

quantidade de proteína vegetal, menos prejudicial na doença renal (Gluba‐Brzózka, 

Franczyk & Rysz, 2017). No entanto, pensa-se que o valor total de proteína deverá ser 

reavaliado numa eventual intervenção posterior. 
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No intuito da regulação da pressão arterial, as guidelines recomendam que a quantidade 

de sódio nos alimentos seja controlada e restringida a valores que não ultrapassem os 

800 a 2000 mg/dia. O plano alimentar apresenta um total de 1146 mg de sódio e está 

dentro dos valores recomendados já que, sempre possível, escolheram-se versões de 

alguns alimentos sem sal e não foi adicionado sal para a confeção das refeições. 

Quando os níveis séricos de potássio são elevados, a NKF recomenda que a sua ingestão 

não ultrapasse os 3000 mg/dia, obrigando assim a ponderação na seleção de frutas e 

legumes, que são frequentemente ricos neste mineral. As opções alimentares do plano 

totalizam 2338 mg de potássio, valor que ainda poderá ser reduzido se os vegetais forem 

sujeitos ao processo de desmineralização, que consiste em cortá-los em pedaços muito 

pequenos sem a casca, demolhá-los em água abundante morna durante algumas horas, 

descartar essa água, cozê-los em bastante água e descartar novamente essa água. 

Considerando que os alimentos cozidos conservam menos potássio, a introdução de 

fruta cozida na dieta seria uma boa alternativa, mas não foi equacionada por não ser do 

agrado do paciente. 

Apesar da redução proteica induzir por si só uma diminuição da ingestão de fósforo, 

privilegiou-se a escolha de alimentos pobres neste mineral, apresentando o plano um 

total de 483 mg de fósforo, abaixo das diretrizes internacionais que apontam para 

valores < 1000 mg por dia. Neste contexto, os cereais integrais não foram considerados 

por apresentarem teores de potássio e fósforo mais elevados do que os refinados.  

A ingestão de gordura saturada estimou-se em 6,7%, valor adequado segundo as 

diretrizes da ADA que aconselha que o seu consumo seja inferior a 7%. Foram assim 

preteridas as carnes vermelhas, que usualmente são mais ricas nesta gordura (Tabela 

da Composição de Alimentos do INSA, 2010). 

A nutrição tem um papel importante na cicatrização de feridas, que também pode ser 

uma das complicações da diabetes (Ross et al., 2016). A manutenção e reparação de 

tecidos precisa de um bom aporte calórico, com reforço proteico, inconciliável com a 

terapêutica nutricional estabelecida para este paciente.  
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A hidratação do paciente deverá ser igualmente equacionada, ficando o consumo de 

líquidos dependente da diurese, da acumulação de líquidos existente e da tensão 

arterial (Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, 2016). 

 

7. Conclusão  

A hipertensão arterial e a diabetes são fatores de risco muito prevalentes nas doenças 

cardiovasculares, o que implica uma estratégia abrangente na terapêutica nutricional a 

instituir ao doente que sofreu um AVC (Pires, 2012). 

Neste sentido, a intervenção nutricional teve como prioridade estabilizar e controlar as 

comorbilidades presentes, instituindo restrições na ingestão de proteína, sódio, 

potássio, fósforo e gorduras saturadas. 

Perante as contingências do seu quadro clínico, este paciente precisa de um 

acompanhamento regular e de uma reavaliação frequente da sua dieta. 
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Síntese e metabolismo da Vitamina D (Calciferol)

1. Pró-hormona esteroide que pode ser obtida através da síntese cutânea 
pela luz solar ou pela ingestão oral 

2. Os raios UV-B irradiam 7-deidrocolesterol da pele; síntese de  colecalciferol

3. O colecalciferol é metabolizado no fígado e convertido em calcidiol

4. As fontes alimentares, (Ergocalciferol D2 e Colecalciferol D3) são absorvidas 
no intestino como parte integrante dos quilomicrons.  Seguem para o 
fígado onde também são convertidas em calcidiol

5. No rim, o calcidiol é convertido, por ação da hormona paratiroide (PTH), 
em calcitriol (forma ativa da vitamina D predominante no organismo)

6. Quantidade de calcitriol a circular no sangue é determinada principalmente 
pela atividade do CYP27B1 renal

Principais funções:
Ø Regulador dos níveis de cálcio e fósforo no sangue 
Ø Estimula a diferenciação celular e inibe a proliferação celular
Ø Modulação do sistema imunitário

A vitamina D atua em diversos locais, inclusive no SNC, graças ao 
elevado número de recetores (VDR).



Metabolismo do cálcio

Quando a concentração de cálcio no sangue é baixa:

Ø PTH estimula a transferência do cálcio do osso para o sangue 

(reabsorção óssea); 

Ø PTH estimula a absorção do cálcio pelo intestino através da ação da 

vitamina D e a reabsorção tubular renal do cálcio. 

Vitamina D atua direta e concertadamente com duas (outras) hormonas: 

• Hormona paratiroide (PTH – glândula paratiroide)

• Calcitonina (tiroide) 

Estas atuam como reguladoras dos níveis de cálcio no sangue, no osso, 
rins e intestino delgado. 



DRI e alimentos ricos em vitamina D

Released:11/30/2010
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Vitamina D – Relação com a Esclerose Múltipla (EM)

Ø Doença inflamatória, autoimune, desmielinizante
e degenerativa do SNC

Ø Progressivamente incapacitante
Ø Surtos com recidivas

Ø Etiologia desconhecida
Ø Sem cura

Ø Maior prevalência nos países do hemisfério norte
Ø Maior prevalência na população de origem

caucasiana

Ø Vários estudos demonstram que doentes com EM
apresentam níveis de vitamina D mais baixos do
que o grupo controlo

Ø Hipovitaminose D aumenta de risco de contrair EM

Ø Vitamina D tem função imunomoduladora e no
controlo da inflamação

Ø Doentes com EMmais suscetíveis à osteoporose



Protocolo Coimbra – Vitamina D em monoterapia

Dr. Cícero Coimbra 

Ø Médico neurologista brasileiro

Ø Publicou, em 2013, o artigo “A pilot study
assessing the effect of prolonged administration
of high daily doses of vitamin D on the clinical
course of vitiligo and psoriasis”

Ø Estruturou um protocolo clínico para o tratamento
das doenças autoimunes, através da
suplementação com doses elevadas de vitamina D

Estratégia:
Ø Avaliação estado geral de saúde e níveis de vitamina D (Colheita de análises) 
Ø Implementação de estratégias para aumentar os níveis de vitamina D
Ø Implementação de estratégias para evitar a calcemia
Ø A adoção das alterações à dieta é mandatória e inegociável

Dieta:
Ø Proibido o consumo de todos os produtos lácteos (ou substitutos de leite com cálcio       

adicionado) 
Ø Permitido o consumo de produtos  que têm leite na sua preparação 
Ø Proibido o consumo de frutos secos ou sementes e de sumos de vegetais verdes
Ø Restrição aconselhada no consumo de carnes de frango, porco ou vaca (redução das aminas

heterocíclicas)
Ø Recomendação de adoção de dieta ovo-vegetariana
Ø Recomendação de ingestão de soja, clara de ovo, tofu e peixe (de preferência de viveiro)

como fonte de proteína
Ø Evitar o consumo excessivo de bananas, carambolas, anonas e pimentos
Ø Aumento da ingestão de água (Mínimo de 2,5L de líquidos/dia)
Ø A quantidade de vitamina D prescrita está adaptada às necessidades do doente (em média 

10 000 UI/dia)
Ø A duração do tratamento é variável, de acordo com a situação do doente 

Argumentação:
Ø Não existem efeitos tóxicos conhecidos atribuíveis a ingestão de altas doses de  Vitamina D 

que não seja através do aumento dos níveis sanguíneos de cálcio 
Ø Diminuição da ingestão de alimentos com cálcio para não comprometer a capacidade dos

rins eliminarem o cálcio excedente no sangue*
Ø Aumento da ingestão hídrica diminui a concentração urinária de cálcio

* A ingestão de altas doses de vitamina D determina que todo o cálcio ingerido seja absorvido e entre na corrente sanguínea



Considerações finais

Ø Maioria dos estudos refere que dosagem de 10 000 a 40 000 IU/dia de vitamina D pode ser tóxica

Ø A Vitamina D (lipossolúvel) pode manter-se em reserva por muito tempo e aumentar o risco de toxicidade

Ø Toxicidade de vitamina D: hipercalcemia e hiperfosfatemia séricas, insuficiência renal aguda ou crónica, litíase renal e, em
última instância, calcinose de vários órgãos

Ø Interpretação dos níveis de vitamina D em doentes com EM está sujeita a viés introduzido pela própria doença (doentes
evitam o calor)

Ø Os benefícios por vezes demonstrados poderão dever-se a outros nutrientes com os quais a vitamina D é administrada

Ø Pensa-se que os estudos para a aferição do efeito da vitamina D no tratamento da EM são metodologicamente
insuficientes, não fornecendo conclusões definitivas e incapazes de apoiar o seu uso enquanto terapêutica na EM

Ø m
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1. Introdução 
1.1. Enquadramento do tema 
Apesar de constituir um distúrbio muito frequente, a obstipação é normalmente referida como sendo uma condição 
muito incapacitante, interferindo com o bem-estar da população em geral. O diagnóstico desta condição pode ser 
adiado pela presença de vários fatores de confusão, já que a definição de obstipação é difícil e subjetiva e pode 
originar discrepância entre a perceção de obstipação referida pelo indivíduo e a verificada segundo critérios clínicos 
(AZEVEDO, R., RIBEIRO, H., PINTO, J., LEITÃO, C., CALDEIRA, A., & BANHUDO, A., 2017).  
 
Os sintomas mais frequentes desta condição são as dores abdominais, a baixa frequência de movimentos intestinais, 
a presença de fezes duras, o aumento do tempo e do esforço para defecar e a sensação de evacuação incompleta. A 
obstipação pode estar frequentemente subdiagnosticada durante bastante tempo, já que é habitual alguns pacientes 
evidenciarem estes sintomas, sem recorrer no imediato ao seu médico assistente. A obstipação pode assim reduzir 
consideravelmente a qualidade de vida do paciente, provocando sintomas tais como a distensão abdominal, cólicas, 
náuseas e vómitos, sendo este também um fator que contribui de forma acentuada para o absentismo laboral 
(Marples, G., 2011). 
Existem vários fatores que predispõem à ocorrência de obstipação e que se prendem com o estilo de vida do 
paciente, tais como, a falta de exercício ou de mobilidade, a ingestão inadequada de fibras, a ingestão insuficiente de 
líquidos, o abuso de laxantes ou ignorar a vontade de defecar (MAHAN, L. K., ESCOTT-STUMP, S., & RAYMOND, J. L., 
2012).  
Os distúrbios intestinais afetam em particular os doentes com lesões decorrentes de Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), de Lesão Vertebro Medular (LVM) ou de Traumatismo Cranioencefálico (TCE), entre outras. De facto, os 
doentes com mobilidade reduzida podem apresentar sintomas de obstipação, já que as lesões no Sistema Nervoso 
Central bloqueiam as vias nervosas entre o cérebro, a medula espinal e o aparelho digestivo, podendo originar uma 
situação denominada intestino neurogénico (Alexandre, C., 2012).  
Está ainda amplamente descrito que a administração de determinados medicamentos pode provocar alterações na 
função intestinal, bem como os estados de stress, ansiedade ou depressão, frequentes nestes pacientes (Marples, G., 
2011). 
Num estudo retrospetivo de 2009, realizado num centro de reabilitação brasileiro, foram avaliados 138 doentes 
internados com lesões cerebrais decorrentes de AVC e de TCE. Com este trabalho pretendeu-se determinar a 
prevalência de distúrbios intestinais nesta população.  Os resultados confirmaram que em 41% dos casos, existe uma 
disfunção intestinal, sendo 24% de incontinência fecal e 27% de obstipação (5). Já num estudo realizado entre 2009 e 
2010, com pacientes admitidos para reabilitação num centro brasileiro, verificou-se que a prevalência de obstipação 
atingiu os 57,1% (Engler, T., Farage, L. & Mello P., 2011). 
 
De um modo geral, os hábitos alimentares, com destaque para as dietas com um baixo teor de fibra, comprometem o 
bom funcionamento gastrointestinal. Atualmente, as guidelines para o consumo de fibra referem valores de 30g por 
dia para um adulto saudável, como parte de uma dieta equilibrada, embora estudos recentes refiram que o consumo 
efetivo diário por adulto está perto dos 18 g (NHS, 2015). 
No caso dos pacientes com mobilidade reduzida, são normalmente prescritos medicamentos para regularizar o 
trânsito intestinal (Engler, T., Farage, L. & Mello P., 2011). No entanto, a opção por uma dieta com mais fibra, em 
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conjunto com a administração do laxante e com um programa de treino do intestino, pode ser uma linha de atuação 
adequada. Desta forma, o reforço de fibra na dieta destes doentes servirá para eventualmente reduzir a dose do 
laxante.  

 
1.2. Justificação do estudo 
As evidências que apontam para uma relação entre determinadas patologias associadas a uma mobilidade reduzida, 
tais como o AVC, e a ocorrência de obstipação estão amplamente documentadas.  
 
A título de exemplo, e segundo dados da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) de 2015, o 
AVC continua a ser a principal causa de morte e de incapacidade permanente em Portugal, sendo que 41% dos que 
lhe sobrevivem ficam dependentes de cuidadores e de cuidados de saúde permanentes.  
Num artigo publicado em 2008, em que foi estudada uma população de 1334 doentes de LVM, revelou que a 
obstipação é a comorbilidade que mais afeta a qualidade de vida destes pacientes (Coggrave, M., Norton, C., & 
Wilson-Barnett, J., 2009).  

Para além deste facto, o desconforto abdominal, a perda de apetite ou as náuseas frequentes num quadro de 
obstipação têm um impacto negativo significativo no processo de reabilitação e recuperação do paciente, tal como é 
referido num estudo com doentes com lesões decorrentes de AVC (Doshi, V. S., Say, J. H., Young, S. H. Y., & 
Doraisamy, P., 2003). Segundo estes autores, e apesar da prevalência observada, a obstipação nem sempre é 
considerada como uma complicação relevante no pós-AVC.  

Uma dieta definida e adaptada para estes doentes, em conjunto com o treino intestinal e a administração de um 
laxante, pode beneficiar estes pacientes, permitindo um maior bem-estar durante os tratamentos.  

A obstipação precocemente diagnosticada e devidamente tratada pode assim facilitar a adesão ao programa de rea-
bilitação. Embora limitado pelo período de aplicação, este inquérito poderá ajudar a melhor identificar o número 
de doentes com obstipação, no momento da sua admissão para o programa de reabilitação e, caso se justifique, 
fornecer dados que permitam melhorar as diferentes estratégias de implementação da dieta rica em fibra destes 
doentes. 

 

4. Objectivos 
 
4.1. Geral. 
       Determinar a prevalência de obstipação num grupo de doentes admitidos em regime de internamento para 
programa de reabilitação do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (CMRA) e avaliar o seu consumo de 
alimentos ricos em fibra. 
 
4.2. Específicos 
  Para o utente admitido em regime de internamento e programa de reabilitação física no CMRA pretende-se: 

• Caracteriza-lo de acordo com sexo, idade (em anos), patologia que motivou o internamento e grau de 
mobilidade (MIF), proveniência, antecedentes pessoais através da consulta do processo clínico do utente. 

• Determinar e classificar o IMC (índice de massa corporal) em kg/m2 de acordo com a escala OMS, recorrendo 
à pesagem do utente em cadeira balança da marca seca™, e obtenção da altura por consulta do cartão do 
cidadão.  

• Quantificar em percentagem a presença de obstipação através dos critérios de Roma IV, da Escala de Bristol, 
através da aplicação de um inquérito e do registo no processo clínico. 

• Avaliar o consumo diário do número de porções de alimentos ricos em fibra tendo como referência as 
porções da Roda dos Alimentos, através da aplicação de um inquérito. 

• Identificar a presença de uma associação estatística entre a presença de obstipação e: 
▪ O IMC. 
▪ O consumo de determinado grupo farmacológico. 
▪ A patologia que conduziu ao internamento. 
▪ Mobilidade – MIF. 
▪ Número de porções de alimentos ricos em fibra. 
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5. Descrição detalhada 
 
 
5.1. Tipo de Estudo 
        Estudo observacional, transversal. 
 
5.2. Local do Estudo  
       Nas instalações do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (ala esquerda). 
 
5.3.  Período do Estudo. 
       Abril e maio de 2018 
 
5.4. Amostra do estudo 
       Todos os utentes admitidos para um programa de reabilitação no CMRA, durante os meses de abril e maio de 
2018. Só serão avaliados os utentes da Ala Esquerda do Centro e os fatores de exclusão são a idade inferior a 21 anos 
e um quadro de afasia. 
 
5.5. Ética 
        Será solicitado o preenchimento de um Consentimento Informado, autorizando a recolha dados e 
salvaguardando a confidencialidade dos mesmos. 
 
5.6. Colheita de dados e definição das variáveis em estudo 
       Os dados serão recolhidos pela estagiária num questionário não validado, no momento da admissão do doente.  
As variáveis em estudo serão:  

• Variáveis quantitativas discretas: Frequência dos movimentos intestinais; Tempo habitualmente necessário 
para expulsar as fezes 

• Variáveis qualitativas nominais: Género; Patologia; Uso de laxante; Treino intestinal; Dor de barriga; Esforço 
para expulsar as fezes; Sensação de evacuação incompleta; Sensação de obstrução ao defecar; Manobras 
manuais para defecar; Classificação das fezes segundo a Escala de Bristol; Presença de obstipação segundo o 
processo clínico; Presença de obstipação pelos critérios de Roma IV; Presença de obstipação pela Escala de 
Bristol 

• Variáveis qualitativas ordinais: Relevância do desconforto abdominal; Classificação idade; Classificação IMC; 
Classificação mobilidade MIF; Classificação medicamento; Classificação laxante; Classificação ingestão diária 
de fibra por porção 
 

6. Cronograma 
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Actividades Mês 
1 2 3 

Elaboração do questionário   X     

Aplicação do questionário  X X   

Tratamento dos dados    X 
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• Inquérito a aplicar 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XVIII 

(Inquérito para o projeto 

investigação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dados pessoais

Género:   Feminino ❑ Masculino ❑
Idade: ......... anos            Peso: .......... kg        Altura: .......... cm            IMC:  .......... kg/m2   

Proveniência:  Domicílio ❑ Unidade hospitalar ❑ UCC ❑ Lar ❑ Outro ..................................

Dados Clínicos

Patologia:  AVC ❑ LVM ❑ TCE ❑ Amputação de membros ❑ Outra ......................................

Medicação habitual: ...................................................................................................................................

Trânsito intestinal

Uso de laxante:  Não ❑ Sim ❑ Se SIM, qual? ..................................................................................

Treino intestinal:  Não ❑ Sim ❑
Relevância do desconforto abdominal:  Pouco significativo ❑ Moderado ❑ Muito desconfortável ❑

Dor de barriga:  Não ❑ Se SIM: Diária ❑ Se SIM: Ocasional ❑
Frequência dos movimentos intestinais:  

Diária:  1 ❑ ≥ 2 ❑
Semanal: < 1 ❑ 1 ❑ 2 ❑ ≥ 3 ❑

Tempo habitualmente necessário para expulsar as fezes: 

5 min. ❑ 10 min. ❑ 20 min. ❑ ≥ 30 min.

Esforço para expulsar as fezes:  Sempre ❑ 1 em cada 4 defecações ❑ Ocasional ❑ Nunca ❑
Sensação de evacuação incompleta:  Sempre ❑ 1 em cada 4 defecações ❑ Ocasional ❑ Nunca ❑
Sensação de obstrução ao defecar:  Sempre ❑ 1 em cada 4 defecações ❑ Ocasional ❑ Nunca ❑
Manobras manuais para defecar:  Sempre ❑ 1 em cada 4 defecações ❑ Ocasional ❑ Nunca ❑

Classificação habitual das fezes,

em mais de 1 em 4 defecações,

(de acordo com a escala de Bristol):

Tipo 1 ❑
Tipo 2 ❑
Tipo 3 ❑
Tipo 4 ❑
Tipo 5 ❑
Tipo 6 ❑
Tipo 7 ❑

Classificação IMC:      
Desnutrição ❑ Eutrofia ❑
Excesso de peso ❑
Obesidade ❑

Classificação da independência  
funcional pela escala MIF: 
> 80 (Ligeiro)   ❑
80 > MIF > 40  (Moderado)  ❑
< 40 (Grave)  ❑

Classificação medicamento: 
Antidepressivo ❑ Opiáceo ❑
Anti-hipertensores ❑
Antiepiléticos  ❑
Antidiarreicos  ❑

Inquérito para determinação da prevalência de obstipação e avaliação 
do consumo de alimentos ricos em fibra alimentar

Confirmação da existência de 
obstipação no processo clínico:  
Sim ❑ Não ❑

Classificação idade:
21 – 30 ❑ > 30 – 40 ❑
> 40 – 50 ❑ > 50 – 60 ❑
> 60 – 70 ❑ > 70  ❑

Classificação laxante:  
Ag. volume ❑ Ag. emoliente ❑
Ag. estimulante ❑
Laxante osmótico ❑

Obstipação  pelos critérios de 
Roma IV:  Sim ❑ Não ❑

Obstipação pela escala de 
Bristol:  Sim ❑ Não ❑

Nº participante:

Data:   

Classificação da avaliação funcional 
pelo índice de Barthel: 
> 90 (Ligeiro)   ❑
90 > Barthel > 55  (Moderado) ❑
< 55 (Grave) ❑



Não ❑ se SIM:  1 x  < D❑ 1 x D❑ 1 x > D❑
2 x  < D ❑ 2 x D❑ 2 x > D❑

Não ❑ se SIM:  1 x  A ❑ 1 x  B ❑ 1 x C ❑
2 x  A ❑ 2 x  B ❑ 2 x  C ❑

≥ 3 x A ❑ ≥ 3 x B ❑ ≥ 3 x C ❑

Não ❑ se SIM:  1 x A ❑ 1 x B ❑ 1 x C ❑
2 x  A ❑ 2 x B ❑ 2 x  C ❑
≥ 3 x A ❑ ≥ 3 x  B ❑ ≥ 3 x C ❑

Não ❑ se SIM:    1 x  A ❑ 1 x B ❑ 1 x C ❑
2 x  A ❑ 2 x B ❑ 2 x  C ❑
≥ 3 x A ❑ ≥ 3 x B ❑ ≥ 3 x C ❑

Não ❑ se SIM:  1 x  < E ❑ 1 x E ❑ 1 x > E❑
2 x  < E ❑ 2 x E❑ 2 x > E❑
3 x  < E❑ 3 x E❑ 3 x > E❑
≥ 4  < E❑ ≥ 4 x E❑ ≥ 4 x > E❑

Não ❑ se SIM:   1 x  < F ❑ 1 x F❑ 1 x > F❑
2 x  < F ❑ 2 x F❑ 2 x > F❑

≥ 3 x  < F❑ ≥ 3 x F ❑ ≥ 3 x > F❑

Não ❑ se SIM:  1 x  < G ❑ 1 x G ❑ 1 x > G ❑
2 x  < G ❑ 2 x G ❑ 2 x > G ❑

≥ 3 x  < G ❑ ≥ 3 x G ❑ ≥ 3 x > G ❑

Não ❑ se SIM:  1 x  < H ❑ 1 x H❑ 1 x > H❑
2 x  < H ❑ 2 x H ❑ 2 x > H❑

≥ 3 x  < H❑ ≥ 3 x H❑ ≥ 3 x > H❑

200 mL

E

Porções de alimentos ricos em fibra ingeridas nas últimas 24h

Sopa: 

Hortícolas
crus: 

Hortícolas
cozinhados: 

Leguminosas: 

Fruta (E):

Pão Integral (F):

Cereais 
P. Almoço (G):

Frutos 
secos (H):

Ingestão diária de água (nº copos tipo galão):   1 ❑ 2 - 3 ❑ 4 - 6 ❑ 7 - 9 ❑ ≥ 10 ❑

Classificação Ingestão fibra: 
Abaixo DRI ❑ DRI❑ Acima DRI❑

Total de 
porções:_____________

Classificação Ingestão água:   
≤ 0,5L❑ 1L ❑ ≥ 1,5L❑

F

G

H

D



Modelos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIX 

(Consentimento informado para o 

projeto de investigação) 
 



 
 

 
 DETERMINAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE OBSTIPAÇÃO E FREQUÊNCIA DE CONSUMO DE 

ALIMENTOS RICOS EM FIBRA NOS UTENTES DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA NO 
MOMENTO DA SUA ADMISSÃO PARA INTERNAMENTO 

 
 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM ESTUDO 
de acordo com a Declaração de Helsínquia1 e a Convenção de Oviedo2 

 

Em consequência da patologia ou dos tratamentos inerentes à mesma, os doentes 

admitidos num programa de reabilitação física apresentam frequentemente distúrbios 

no funcionamento do sistema intestinal, com particular destaque para os quadros de 

obstipação. O desconforto e dor abdominal, normalmente associados a esta condição, 

podem ser minimizados com a aplicação de uma terapêutica nutricional adequada.  

 

Neste sentido, a Atlântica - Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, 

Tecnologias e Engenharia e o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão vão 

realizar um estudo para determinar a prevalência de casos de obstipação e a frequência 

de consumo de alimentos ricos em fibra alimentar dos utentes admitidos no centro. Este 

estudo inclui: 

 

• Aplicação de um questionário único para recolha de informações gerais e de 

estilo de vida do utente. O questionário pretende avaliar os hábitos do trânsito 

intestinal e a frequência de consumo de alimentos ricos em fibra do utente, no 

momento da sua admissão no centro. 

 

A participação neste projeto tem como objetivo quantificar o número de utentes com 

obstipação e possibilitará definir melhores estratégias para a intervenção para o 

tratamento nutricional. A confidencialidade dos dados recolhidos será assegurada de 

acordo com a legislação em vigor. 

 
 
HTTP://WWW.WMA.NET/EN/30PUBLICATIONS/10POLICIES/B3/ 
HTTPS://DRE.PT/APPLICATION/DIR/PDF1SDIP/2001/01/002A00/00140036.PDF 



CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO 
de acordo com a Declaração de Helsínquia1 e a Convenção de Oviedo2 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me 

foram fornecidas pela nutricionista estagiária Paula Bryant-Jorge. Foi-me garantida a 

possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de 

consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados 

que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para este estudo 

e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo responsável. 

 

                                    Número de participante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO POR DUAS PÁGINAS E É FEITO EM DUPLICADO: 
        UMA VIA PARA O RESPONSÁVEL DO ESTUDO, OUTRA PARA A PESSOA QUE O CONSENTE 

 
HTTP://WWW.WMA.NET/EN/30PUBLICATIONS/10POLICIES/B3/ 
HTTPS://DRE.PT/APPLICATION/DIR/PDF1SDIP/2001/01/002A00/00140036.PDF 

Participante: 

___________________________________________________________________________ 

Nome 

______________________________________  _______________________ 

Assinatura       Data 
 

Responsável do Estudo: 

___________________________________________________________________________ 

Nome 

_____________________________________  _______________________ 

Assinatura        Data 
 

SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE 

Nome:_____________________________________________________________________ 

N.º BI/CC: __________________          Data ou Validade ___/___/___ 

Grau de Parentesco ou Tipo de Representação:_____________________________________ 

Assinatura: __________________________________________________________________ 


	Agradecimentos
	Índice
	Índice de figuras
	Lista de abreviaturas e siglas
	1. Introdução
	3. Orientação e duração do Estágio
	4. Descrição do local de estágio
	5. Atividades desenvolvidas
	6. Outras atividades
	7. Conclusão
	8. Referências Bibliográficas


