
406. Actividade física 
e estado nutricional 
em idosas moçambicanas
Timóteo Daca, António Prista, 

Francisco Tchonga, Amilcar Tovel, 

Jorge Uate, Go Tani

407. Consumo de álcool e 
atividade física: influência 
na composição corporal e em 
parâmetros fisiológicos com 
impacto no estado de saúde de 
alunos do ensino superior
Rui Paulo1, Pedro Mendes, Marco 

Batista, Samuel Honório, André 

Ramalho, João Serrano, 

João Petrica

408. Creatina previne a perda 
de massa muscular cardíaca 
e esquelética em ratos 
caquéticos induzidos por 
tumor de Walker-256
Fernando Borges, Camila Padilha, 

Poliana Marinello, Alessandra 

Armani, Rafael Deminice, Flávia 

Guarnier, Rubens Cecchini 

409. Avaliação da ingestão 
alimentar em indivíduos 
com esquizofrenia:
um estudo descritivo
Sara Carvalho, Raquel Costa, Sandra 

Abreu, Rui Corredeira, Tânia Bastos

410. Atividadade física, 
habitos alimentares e risco 
de obesidade: estudo 
transversal em rapazes 
dos 7 aos 9 anos de idade
Aristides Machado-Rodrigues, João 

Valente-dos-Santos, Luís Ribeiro, 

Augusta Gama, Isabel Mourão, 

Helena Nogueira, Victor Rosado, 

Cristina Padez

NUTRIÇÃO E DESPORTO



407  —  RPCD 16 (S2.R)

29Consumo de álcool e atividade 

física: Influência na composição 

corporal e em parâmetros 

fisiológicos com impacto 

no estado de saúde de alunos 

do ensino superior

PALAVRAS CHAVE:

Atividade física. Parâmetros fisiológicos. 

Álcool. Sedentarismo.

RESUMO

Este estudo objetiva constatar a influênia da prática da atividade física (AF) e do consumo de bebi-

das alcoólicas ao nível da composição corporal e de alguns parâmetros fisiológicos com impacto 

no estado de saúde, de sujeitos sedentários e com prática diferenciada de AF, estudantes do Ensino 

Superior. Objetivou-se também correlacionar os indicadores mensurados. Estudo transversal com 

amostra constituída por 132 estudantes, com média de idade de 21,08 ± 2,23 anos, de ambos os 

géneros, divididos em 3 grupos: GESCOLA+EXERCÍCIO – 58 estudantes praticantes de AF super-

visionada e periodizada, letiva e extracurricular; GESCOLA – 44 estudantes praticantes de AF leti-

va, supervisionada e periodizada; GSEDENTÁRIOS – 30 estudantes sedentários. Para caraterizar a 

amostra quanto ao tipo de AF, aplicámos uma adaptação do questionário de Telama et al. (1997). 

Avaliaram-se os valores de composição corporal (IMC, perímetro da cintura (PC) e % massa gor-

da (%MG)) e os valores de glicemia, colesterol e triglicerídeos. Os dados obtidos foram tratados no 

S.P.S.S. 19.0, através dos testes: U de Mann-Whitney; análise de variância – ANOVA (LSD); teste de 

correlação de Pearson e Spearman. O GESC+EXERC obteve resultados estatisticamente diferentes 

(p≤0,05) e mais favoráveis nas variáveis de composição corporal e nos Triglicerídeos, comparativa-

mente ao GSEDENTÁRIOS. Relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas verificámos que os con-

sumidores mais frequentes obtiveream resultados estatisticamente diferentes e menos favoráveis 

nas variáveis avaliadas. Verificámos também que há correlação positiva entre o consumo de álcool 

e os valores de composição corporal, ou seja, parece que quanto maior o consumo de álcool, mais 

elevados os valores de composição corporal. A prática de exercício supervisionado parece contribuir 

para a melhoria de alguns parâmetros fisiológicos avaliados, promovendo maior funcionalidade e 

diminuindo a apetência para patologias metabólicas e cardiovasculares. Por sua vez o consumo de 

álcool parece afetar negativamente os parâmetros avaliados, que influenciam o estado de saúde. 
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27Actividade física e estado 

nutricional em idosas 

moçambicanas

PALAVRAS CHAVE:

Actividade física. Estado nutricional. Idosas.

RESUMO

A forma como a actividade física (AF) tem impacto no estado nutricional tem sido justifi-

cado a necessidade do estudo da sua associação. Estudos, desta temática em idosos afri-

canos estão ainda na fase inicial e são escassos. Foi objetivo determinar a associação dos 

níveis de actividade física (NAF) com estado nutricional em idosas moçambicanas. Partici-

param no estudo 69 voluntárias idosas (66,6±6,7 anos de idade) que foram classificadas 

em “Normais”(N); “Com sobrepeso” (S) e Obesas (O). O NAF foi avaliado com recurso a um 

acelerómetro (Actigraph GTX3) que foi colocado por 7 dias consecutivos ao nível da cintura. 

Os dados do acelerómetro foram utilizados para determinar o tempo médio em actividade 

moderada a vigorosa (AFMV). A prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 21,5% e 46,1% 

respectivamente sendo 80% a percentagem de participantes que despenderam mais de 30 

minutos diários em AFMV. O tempo médio diário despendido em AFMV (em minutos) dimi-

nuiu do grupo mais leve para o mais pesado (N = 68,6 ±34,2; S=52,9±23,0; O=45,4±23,6) 

sendo a diferença significativa entre o grupo N e O (F=4,43; p=0,003). A correlação en-

tre o IMC e AFMV controlada pela idade foi negativa (r=-0,416; p=0,001). Concluiu-se que 

as idosas moçambicanas apresentaram um elevado NAF mesmo com elevadas taxas de 

sobrepeso e obesidade. Contudo foi confirmada uma associação negativa entre a massa 

corporal e actividade física. 
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348Avaliação da ingestão 

alimentar em indivíduos 

com esquizofrenia:

Um estudo descritivo

PALAVRAS CHAVE:

Esquizofrenia. Ingestão alimentar.

RESUMO

Em indivíduos com esquizofrenia a medicação antipsicótica e os inadequados estilos de 

vida contribuem para elevados níveis de obesidade e diabetes. Os hábitos alimentares nes-

ta população são de especial importância uma vez que podem influenciar o prognóstico da 

doença. Contudo, verifica-se uma carência na investigação no que diz respeito à carateri-

zação dos hábitos alimentares e na população com esquizofrenia. O objetivo deste estudo 

foi identificar os valores da ingestão energética total e os hábitos alimentares de individuos 

com esquizofrenia e compará-los com as recomendações e os valores de referência para 

a população portuguesa. A amostra foi constituída por 48 indivíduos (10♀) com diagnós-

tico de esquizofrenia (média 42.8±8.7 anos). Foram recolhidas medidas antropométricas 

e aplicado o Questionário semi-quantitativo de Frequência Alimentar. Os resultados de-

monstram que 31.3% da amostra apresenta excesso de peso, enquanto 45.8% apresenta 

obesidade. Relativamente à ingestão energética total, a amostra situa-se dentro do pata-

mar recomendável (2060 Kcal). Contudo, a amostra apresenta consumo excessivo de gor-

dura, proteínas e açúcares, e défices no consumo hortícolas, fruta e leguminosas. Quando 

comparamos os nossos resultados com a população portuguesa, foi possível verificar que 

os hábitos alimentares são similares. No entanto, os valores de consumo de gordura, pro-

teínas e açúcares são mais elevados nos indivíduos com esquizofrenia. Devido aos diversos 

fatores de risco associados à doença, que estes indivíduos apresentam, torna-se importan-

te participarem em programas de intervenção que permitam um melhor controlo de peso, 

das comorbidades inerentes à doença e ainda aconselhamento nutricional.
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172Creatina previne a perda 

de massa muscular cardíaca 

e esquelética em ratos 

caquéticos induzidos por 

tumor de Walker-256

PALAVRAS CHAVE:

Alterações cardiovasculares. Creatina. 

Musculatura esquelética. Tumor de Walker. 

Caquexia neoplásica.

RESUMO

A suplementação com creatina tem emergido como uma terapia promissora nas altera-

ções cardiovasculares em diferentes doenças. Sendo assim, esse trabalho investigou o 

efeito da creatina sobre a adaptação cardíaca e a perda de massa corporal em 5 e 10 dias 

de ratos Wistar portadores de tumor de Waker-256. Para isso, os animais foram divididos 

em 8 grupos: controle (C), controle tratado com creatina (CC), inoculados com tumor (T) 

e inoculados com tumor tratado com creatina (TC), em 5 (TC5) e 10 (TC10) dias. A cre-

atina (8g/L) foi ofertada na água de beber aos animais do grupo CC e TCs. Para indução 

do tumor foram inoculadas 8x107 células viáveis, via intramuscular no flanco direito dos 

animais. O grupo T apresentou 7,4% e 9,5% de redução no peso corporal em 5 e 10 dias 

respectivamente. A suplementação com creatina não foi capaz de reverter esse quadro. 

Observou-se um aumento de 20% da massa no ventrículo esquerdo após 5 dias e 31% após 

10 dias, e uma diminuição de 26% na massa no ventrículo direito em 5 dias e 27% em 10 

dias, sendo totalmente revertida nos grupos com suplementação de creatina. No músculo 

gastrocnêmio a redução foi de 21% em 5 dias e 36% em 10 dias, enquanto os grupos TCs 

não apresentaram perda de massa. Não houve alteração na massa dos átrios e nem no 

peso total do coração. Os resultados demonstram que a creatina preveniu a modulação do 

tumor sobre a musculatura cardíaca e esquelética.
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de obesidade: Estudo 

transversal em rapazes dos 

7 aos 9 anos de idade

PALAVRAS CHAVE:

Hábitos alimentares. Atividade física. 

Sedentarismo. Obesidade pediátrica.

RESUMO

A prevalência da obesidade infantil atingiu em Portugal proporções epidémicas. Por um lado, 

existem alguns hábitos alimentares que se têm revelado cruciais para a manutenção da saú-

de e a prevenção da doença. Por outro lado, a diminuição da actividade física (AF) habitual 

tem-se revelado uma das grandes preocupações para o risco de obesidade. O objectivo deste 

estudo foi analisar a associação entre a AF, os diferentes hábitos alimentares e o risco de 

excesso de peso/obesidade em crianças Portuguesas. A amostra foi constituída por 2077 

raparigas de 7-9 anos de idade. A massa corporal, estatura e IMC foram determinados e 

os sujeitos foram classificados em normoponderais, com excesso de peso/obesos (Cole e 

col. (2000)]. Os hábitos alimentares foram avaliados com o recurso a um questionário de 

frequência alimentar, e a AF e sedentarismo (i.e.tempo de ecrã) medidos por self-report. Foi 

utilizada uma regressão logística, controlando para a idade, sedentarismo e hábitos-nutricio-

nais. O modelo estatístico mostrou uma associação inversa entre a AF e o risco de obesidade 

(95% CI 1.00 to 1.02, p<0.05); após controlo do sedentarismo, esta associação deixou de ter 

significado estatístico. O modelo final de regressão revelou que as crianças que consumiam 

sopa de legumes diariamente tinham menos 78% de probabilidade de serem classificadas 

como crianças obesas/excesso de peso. Depois de controladas as variáveis concomitantes, 

não se verificou uma associação entre a AF e o risco de obesidade. Este estudo mostrou uma 

associação negativa entre o consumo de sopa e o aumento de peso.
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