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que se encontram disponíveis os
inquéritos pedagógicos.
Poderás preenchê-los através da
tua página pessoal do Sigarra até
ao dia 15 de setembro.

A tua opinião é de extrema
importância e vai fazer a
diferença!
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QUEM SABE, SABE!
com a Professora Diana Silva
Diana Pereira da Silva, MD PhD,
Assistente Hospitalar de Imunoalergologia no Centro
Hospitalar de São João.
Professora auxiliar convidada de Imunologia Básica e Clínica
na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

UMA ESCOLHA QUE PODE TER IMPACTO NA RESPOSTA
IMUNOLÓGICA AO EXERCÍCIO!
Na resposta imune aguda ao exercício de alta
intensidade inicialmente ocorre um aumento
das populações de células imunológicas,
particularmente dos leucócitos e neutrófilos,
que ocorre em paralelo com a libertação de
hormonas de stress, como a noradrenalina,
adrenalina e o cortisol. Contudo, a este
aumento segue-se uma redução significativa
nestas populações celulares. Alguns estudos
colocam a hipótese de esta redução
corresponder a um “período de janela” que
pode
explicar
o
fenómeno
de
imunossupressão associada ao exercício.
Tem-se verificado que algumas populações
de atletas de alta competição têm uma
maior suscetibilidade a doença e às infeções
respiratórias.
Esta
associação
não
é
transversal a todas os atletas e vários fatores
podem interferir, particularmente o tipo de
exercício ou fitness de cada atleta. Por outro
lado, o impacto da doença e das infeções
respiratórias é maior no atleta, pois cada
episódio pode comprometer o seu programa
de
treino
ou
interferir
na
sua performance em competição.
Várias estratégias do ponto de vista
nutricional têm sido estudadas para
contrariar
esta
imunodepressão
e
a
inflamação sistémica induzida pelo exercício
de alta intensidade. Particularmente focada
no uso de suplementos específicos, como a
suplementação
com
carbo-hidratos,
proteínas, vitaminas ou probióticos.
EDIÇÃO ESPECIAL VERÃO
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Várias estratégias do ponto de
vista nutricional têm sido
estudadas para contrariar a
imunodepressão e a inflamação
sistémica induzida pelo exercício
de alta intensidade.
Este conceito de imunonutrição define-se
pela forma como a dieta poderá
influenciar o sistema imunológico. A
maioria dos estudos tem avaliado o
impacto de um macro ou micronutriente,
sendo que a avaliação de uma refeição
com todas as suas interações tem sido
raramente estudada. De facto, uma
refeição, e que tipo de refeição fazemos
no nosso dia a dia, é uma escolha,
particularmente quando vamos praticar
exercício.
Até então temos olhado para o exercício
como forma de minorar os efeitos
negativos metabólicos e inflamatórios de
uma refeição do tipo fast food. A
evidência que aborda o impacto de uma
refeição na modelação da resposta aguda
ao exercício é ainda escassa. Por este
motivo nos questionamos qual seria o
impacto de uma refeição tipicamente
mediterrânica em comparação com uma
do tipo fast food na resposta imunológica
ao exercício.
AGOSTO 2020

Numa parceria entre várias
faculdades da Universidade do
Porto (...) foi desenvolvido um
ensaio clínico do tipo cross-over
que comparou o efeito de uma
refeição mediterrânica, com
uma refeição
isoenergeticamente
semelhante, mas do tipo fast
food (...)

demonstrada pela presença de um menor
aumento do número absoluto de leucócitos
e de uma menor redução da percentagem
relativa de linfócitos B e linfócitos T, bem
como uma menor expressão do marcador
Foxp3, típico das células T reguladoras.

Numa parceria entre várias faculdades da
Universidade do Porto, a Faculdade de
Medicina, a Faculdade de Desporto e a
Faculdade de Ciências da Nutrição e
Alimentação foi desenvolvido um ensaio
clínico do tipo cross-over que comparou o
efeito de uma refeição mediterrânica, com
uma
refeição
isoenergeticamente
semelhante, mas do tipo fast food na
resposta imunológica e metabólica a uma
prova de provocação com exercício numa
população de jovens adultos saudáveis. As
refeições foram construídas de forma a
serem energeticamente semelhantes e
respeitando a ingestão diária recomendada
dos principais macronutrientes.
A refeição fast food, correspondia ao típico
Big Mac®, por outro lado na refeição
Mediterrânica foi privilegiada a escolha de
vegetais, pão, massa, frutos secos, peixe,
fruta e o azeite. As refeições diferiam
globalmente no tipo de micronutrientes, na
quantidade de açúcar e gordura saturada
que era superior na refeição do tipo fast
food, por outro lado a refeição Mediterrânica
tinha maior conteúdo de fibra e proteína.
A prova de exercício foi efetuada duas horas
após a refeição numa passadeira até à
exaustão. Avaliamos por um lado a resposta
imunológica, mas também metabólica e
neuro-endócrina à nossa intervenção.
Quando olhamos para os nossos resultados
verificamos que a refeição mediterrânica,
comparada com uma do tipo fast food se
associou a uma diferente redistribuição de
células imunológicas,

A prova de provocação com exercício
isoladamente associou-se a uma maior
resposta alostática. A carga alostática
correlaciona-se com a forma como
reagimos ao stress. Esta foi medida através
do índice de carga alostática que inclui
biomarcadores representativos tanto do
sistema
neuroendócrino,
como
do
cardiovascular, respiratório, metabólico,
imunológico e inclui também parâmetros
antropométricos.
Adicionalmente a prova de exercício
associou-se a um aumento das principais
adipocinas
com
adipsina,
resistina,
lipocalina e PAI-1, independentemente do
tipo de refeição prévia ao exercício. As
adipocinas são produzidas pelo tecido
adiposo e caracteristicamente permitem
avaliar esta interação entre a resposta
imune e metabólica. Efetuar a refeição
mediterrânea antes de uma prova de
provocação com exercício levou a um maior
aumento da adipsina, do colesterol total e
da lipoproteína de alta densidade em
comparação com uma refeição fast food.
Este tipo de refeição por outro lado
mostrou estar ligada a um aumento dos
biomarcadores de insulino-resistência e
dislipidemia.
Uma refeição pré-exercício do tipo
mediterrânica parece proteger a resposta
imunológica, inflamatória e metabólica a
uma prova de exercício. Apesar de serem
necessários mais estudos para avaliar a
reprodutibilidade destas observações em
particular em populações específicas. Estes
resultados poderão guiar a escolha na
refeição mais adequada a efetuar antes da
prática
de
exercício,
particularmente
importante neste período de quarentena
em que é fulcral a proteção da resposta do
nosso sistema imune.
Por Professora Diana Silva

EDIÇÃO ESPECIAL VERÃO
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À CONVERSA COM...
Sofia Silva, Inês Sousa e Inês Maldonado
Sofia Silva, de 22 anos e licenciada na FCNAUP, integrou
a equipa da AEFCNAUP de 2016 a 2019.

Exame Final de LIcenciatura

Não senti receio (…)
considero que a experiência
foi bastante positiva (...)

Qual foi a tua reação quando soubeste que
tinhas que fazer a apresentação à
distância e que irias ser a primeira?

Sofia Silva (S.S.) - A situação excecional de
isolamento
social
que
presenciamos
despoletou a necessidade de uma rápida
adaptação e do desenvolvimento de
estratégias
que
permitissem
que
continuássemos a trabalhar e/ou estudar. As
plataformas digitais atualmente existentes
tornaram-se as nossas melhores aliadas o
que também nos alerta para a importância
de repensar o modo como trabalhamos e
vivemos. No meu caso, o exame final de
Licenciatura foi realizado via plataforma
Zoom. Nunca imaginei que a minha etapa
final na faculdade fosse à distância da
segunda casa que me acolheu e onde
cresci, mas abracei a oportunidade que me
foi dada para concluir o meu percurso.
Embora este tipo de avaliação tenha sido
uma estreia na faculdade, penso que eu e os
meus colegas fomos bem preparados. Ao
longo de todo o processo até ao dia da
prova,
houve
um
constante
acompanhamento e disponibilidade por
parte da Professora Bela Franchini e Dra.
Ana Mogadouro, a quem deixo o meu
agradecimento. Foram agendadas reuniões
experimentais para que nos pudéssemos
familiarizar com a plataforma e foram
testados vários cenários, para que no dia
qualquer imprevisto que existisse pudesse
ser rapidamente resolvido e não causasse
stress adicional.
EDIÇÃO ESPECIAL VERÃO

Por esta razão, não senti um receio
particular por ser a primeira estudante a
realizar
a
prova
pública
por
videoconferência.
O teu maior receio/medo face a este tipo
de avaliação concretizou-se ou acabou por
correr tudo melhor?
S.S. - Obviamente tinha alguns receios face
a esta metodologia de avaliação, uma vez
que, poderiam existir falhas momentâneas
no computador e/ou ligação à internet que
não permitisse a continuação da prova.
Todavia, foi-me sempre assegurado que
não haveria penalização no tempo da
apresentação, o que me tranquilizou e me
permitiu assumir uma postura mais
confiante.
Quais foram as limitações da utilização
deste método?

S.S. - Como principal limitação desta
modalidade, apenas aponto o facto de
cada reunião ter a duração de 40 minutos;
esse obstáculo obrigou a que a prova fosse
interrompida no final desse tempo, sendo
necessário aceder novamente ao mesmo
link.
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Achas que este método poderia
utilizado no futuro com algo usual?

ser

No final, só fica a tristeza de não ter uma
foto com o meu querido “Barraco” como
pano de fundo.
O que consegues retirar de bom desta
experiência?
S.S. - Concluindo, esta metodologia pode
ser uma boa estratégia para orientadores
que não tenham disponibilidade para se
deslocar
ou
quando
ocorre
algum
imprevisto, permitindo que as provas sejam
agendadas atempadamente e de modo
adequado, possibilitando ao estudante a
conclusão do seu percurso académico.

S.S. - Fazendo um balanço global da minha
experiência, considero que foi bastante
positiva. Apesar dos vários fatores que
poderiam influenciar o decorrer da prova,
acabou por correr tudo pelo melhor, sem
ter sido necessário prolongar o tempo
devido a falhas técnicas. Além disso, o facto
de ter estado no conforto da minha casa,
permitiu uma maior tranquilidade, embora
se mantivessem os nervos normais
associados a um momento de avaliação.

Inês Sousa, 22 anos, estudante do 4º ano da Licenciatura
em Ciências da Nutrição.

Estágio Curricular

É um desafio diário (…)
uma oportunidade para
nos reinventarmos como
profissionais (...)

Onde estás a estagiar e que tarefas
costumas realizar?
Inês Sousa (I.S.) - Olá a todos! Espero que se
encontrem seguros e de boa saúde!
Gostaria de começar esta pequena
entrevista por agradecer o convite ao
Provisório, na pessoa da Inês Teixeira, e
dizer que é um gosto enorme para mim
poder partilhar o meu testemunho.
Encontro-me de momento a realizar o
estágio curricular. O tão esperado estágio
curricular, o momento em que toda a
teoria acumulada em 3 anos e meio passa,
literalmente, à prática. No entanto,
especificamente este ano, está a ser de
uma forma ligeiramente diferente do
habitual.
A área que mais interesse me despertou,
logo desde o início, foi a nutrição
desportiva. Sempre estive ligada ao
desporto, e mais recentemente ao desporto
de competição. Sou atleta e treinadora de
Crossfit e desde cedo soube que o meu
estágio e posterior área de atuação seria
ligado ao Crossfit e ao desporto em geral. E
assim foi. Encontro-me a estagiar na box
Mean Machine Crossfit, em Ermesinde, e na
Dragon Force na escola de Valadares.
EDIÇÃO ESPECIAL VERÃO

O trabalho que tenho realizado nos locais
de estágio passa muito por fazer avaliações
antropométricas, muitas consultas, várias
sessões de educação alimentar, trabalho de
pesquisa... No fundo, põe à prova a minha
criatividade para que possa por o meu
conhecimento em prática da melhor
forma. Ensina-me a passar para linguagem
corrente todos os termos e processos
técnicos que nos ensinam na faculdade. É
um desafio diário!
Quais as adaptações que sofreste no
estágio face à situação atual de pandemia?

I.S. - Tudo estava a correr dentro da
normalidade até meados de março, em
que os locais de estágio fecharam devido a
esta pandemia mundial que enfrentamos.
Num momento destes, é inevitável que a
nossa cabeça não se inunde com
perguntas como: O que vou fazer agora?
Será que me vão cancelar o estágio?
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Será que a minha aprendizagem vai ficar
comprometida? A incerteza era muita, mas
foi neste momento que os meus
orientadores atuaram e me ajudaram a
formatar para uma nova realidade.
Inicialmente eu pensava que a carga de
trabalho em casa seria menor, dias mais
tarde vim a descobrir que estava
completamente errada. Estagiar a partir de
casa não é menos exigente do que o
estágio presencial e exigiu algumas
mudanças: as consultas começaram a ser
realizadas através de videoconferência e
obrigou a um reagendamento das mesmas.
Fui contactada por muitos atletas para
reajustar o plano alimentar, uma vez que o
gasto energético, na grande maioria deles,
era significativamente menor durante o
período de quarentena. E isto sim, foi o
verdadeiro desafio. Toda esta situação
obrigou-me a reinventar ferramentas, a
tornar tudo virtual: e-books, infografias para
publicar nas redes sociais, newsletters,
sessões de educação alimentar... Tudo isto
engloba bastantes horas em frente ao
computador e a puxar pela imaginação de
maneira a conseguir construir novos
materiais. O facto de estar sempre em casa,
deu-me oportunidade de investir em
formações e cursos online, o que a meu ver
é mais um ponto positivo da quarentena e
do estágio virtual.

I.S. - Acredito que no futuro possamos
utilizar várias destas estratégias virtuais na
nossa profissão! No entanto, nem tudo
foram rosas. Embora o mundo virtual possa
ser positivo em muitas coisas, no caso das
consultas de nutrição, nomeadamente da
primeira consulta, o rigor do nosso trabalho
fica comprometido no sentido de não
avaliarmos valores de pregas e perímetros,
tendo de basear a nossa atuação em
medidas como o peso e o IMC
correspondente. Encaro este aspecto como
sendo a maior dificuldade que encontrei
estagiando a partir de casa.
Que
aprendizagem
retiras
desta
experiência?
I.S. - Não queria deixar escapar a
oportunidade de partilhar com todos vocês
que esta experiência de um estágio “virtual”
não foi algo negativo na minha vida, não
sinto que tenha aprendido menos do que
se estivesse no local de estágio! Acredito
que em tudo na vida temos sempre de
saber ver as coisas de fora e dar a volta às
adversidades da melhor forma. Ao longo da
nossa vida surgirão bem mais desafios
como este (ou piores) e gosto de pensar
que
são
oportunidades
para
nos
reinventarmos como profissionais, mas
principalmente como pessoas. Existe
sempre algo de bom a tirar de todas as
experiências, temos é de ter a mente
suficientemente aberta para parar e
conseguir ver! Obrigada!

Achas que poderá ser uma estratégia a
adotar no futuro?

Inês Maldonado, 22 anos, estudante do 4º ano da
Licenciatura em Ciências da Nutrição.

Estágio Curricular
Onde estás a estagiar e que tarefas
costumas realizar?

O meu estágio, na NOVA Medical School,
abrange principalmente as áreas de
Investigação e Nutrição no desporto (na
Federação Portuguesa de Atletismo).
Enquanto estagiária assisti a consultas,
desenvolvi documentos, e iniciei-me na
escrita científica e no tratamento de dados.

Inês Maldonado (I.M) - Quando iniciei o
estágio a 10 de fevereiro de 2020 nada me
fazia prever que passado pouco mais de
um mês teria de repensar as minhas
atividades e de me adaptar a um novo
contexto de teletrabalho.
EDIÇÃO ESPECIAL VERÃO
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O computador tem sido um grande amigo (…)
há sempre muito por aprender (...)
Quais as adaptações que sofreste no
estágio face à situação atual de pandemia?

Apesar de estarmos sempre em casa e de
os dias poderem parecer sempre iguais, as
horas continuam a passar com a mesma
velocidade, e por isso defini um horário que
tenho de cumprir diariamente, o que me
ajuda a sentir motivada. Penso que o facto
de já ter estagiado no âmbito da minha
licenciatura anterior me fez abraçar este
novo contexto de trabalho desde o
primeiro dia.

I.M. - A minha instituição de acolhimento
foi uma das primeiras a encerrar as suas
atividades presenciais, e por isso, com a
ajuda da minha orientadora, tive de
reprogramar atividades, e transpor grande
parte
das
tarefas
que
realizava
presencialmente para um contexto à
distância. Também tive a felicidade de o
Clube de Patinagem do Sado ter aceitado a
minha proposta de estágio voluntário, e de
me ter integrado no seu “CPSFICAEMCASA”,
um projeto de treino e acompanhamento à
distância que me tem permitido realizar
sessões de educação alimentar e cozinha
saudável, por videoconferência.

Que
aprendizagem
experiência?

desta

I.M - Na minha perspetiva, mesmo numa
situação que não é a ideal, ou a planeada,
há sempre muito por aprender, sempre
muito mais que pudemos fazer, sendo este
momento, de uma maneira ou de outra,
único para nós. Evito pensar no que podia
ter sido penso muito mais no que posso
conseguir que seja e tento retirar o máximo
possível deste estágio.
Apesar de sentir a falta da componente
presencial sei que há colegas em situações
mais complicadas, e por isso sinto que,
apesar de tudo, tenho sorte, e estou muito
agradecida por este estágio.

Consideras, que no teu caso, a atividade de
nutricionista consegiu ser exequível de
igual forma à distância?

I.M. - O principal constrangimento que
senti foi a impossibilidade de assistir a
consultas, contudo tento colmatar esta
falta enriquecendo outras valências que
acredito que também contribuam para a
minha formação. Ao longo deste processo
apercebi-me
de
que
a
minha
produtividade está dependente da minha
capacidade de organização e gestão de
tempo.

EDIÇÃO ESPECIAL VERÃO
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ALIMENTO DO MÊS
...Farinhas
Para grandes males, grandes remédios. Em
caso de pandemia e de necessidade de
confinamento por tempo indeterminado,
as corridas ao ar livre passam a corridas às
prateleiras de supermercado.
Um pouco por todo mundo, incluindo no
nosso país, houve um notório aumento na
procura por farinha e fermento nas grandes
superfícies. Levados pelo gosto e poder
terapêutico da cozinha, pelo demasiado
tempo livre, ou pela simples aventura de
experimentar algo diferente, a pandemia
parece ter gerado um novo movimento: o
da “pãodemia”, onde as pessoas fazem o
seu próprio pão.
Uma rápida pesquisa no Google Trends de
Portugal, permite confirmar o súbito
aumento do interesse pelo tema “Receitas
de pão”, coincidente com o início do
confinamento.
Passados mais de dois meses, os
portugueses já não sentem a necessidade
de
açambarcar
prateleiras
de
supermercado, já se cansaram do toilet
paper challenge e o interesse por “Receitas
de pão” encontra-se em descenso desde
meados de abril.
Façamos uma breve análise da informação
nutricional de alguns exemplos de farinhas,
além da tradicional e conhecida farinha de
trigo.
Apesar de a definição de “Farinha”, presente
na Portaria nº 254/2003 de 19 de Março, ser
apenas referente ao “produto resultante da
moenda de grãos de um ou mais cereais”, o
termo “farinha” é usado na denominação
de venda de farinhas com outros grupos
alimentares de base.
Encontramos
à
venda
farinha
de
leguminosas ou de frutos oleaginosos, por
exemplo.

EDIÇÃO ESPECIAL VERÃO

Nas
tabelas
abaixo,
encontra-se
a
informação nutricional de vários tipos de
farinhas.
A
vermelho
encontram-se
destacados os valores mais elevados de
lípidos, de ácidos gordos saturados (AGS) e
açúcares; a amarelo os valores intermédios
de lípidos e AGS e, a azul, os teores mais
baixos de hidratos de carbono (HC) e de
calorias. A cor verde clara assinala os
valores de fibra e proteína, correspondentes
às farinhas consideradas fonte de fibra e
fonte proteica, respetivamente..
A cor verde escura, por sua vez, assinala os
valores de fibra e proteína, correspondentes
às farinhas de alto teor em fibra e de alto
teor proteico, respetivamente.
Por serem isentas de glúten, farinhas à base
de leguminosas e frutos oleaginosos, ou até
mesmo farinhas como a de arroz ou milho,
podem constituir boas alternativas para
doentes celíacos.
No entanto, trocar a farinha de trigo por
outras, nem sempre implica uma melhor
substituição.
A maioria das farinhas apresentadas
contém baixo teor em gordura* e baixo teor
em açúcares* e, de facto, há farinhas que
podem ser menos calóricas ou apresentar
um teor proteico e de fibra muito
interessante. Exemplo disso são as farinhas
de grão-de-bico, lentilha e tremoço, que
simultaneamente apresentam um alto teor
proteico e alto teor em fibra.
No
entanto,
poderá
ser
pertinente
considerar o teor lipídico, de AGS ou de
açúcares das mesmas.
Convém fazer uma análise nutricional
completa ao produto, que não foque
apenas um macronutriente ou o seu valor
energético
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É ainda importante avaliar se estamos
perante alguma patologia ou condição
específica, se estamos num contexto de
perda ou ganho de peso ou se
pretendemos
obter
determinadas
características organoléticas no produto
final e de que forma o uso de um tipo de
farinha em concreto contribui para tal.

Informação Nutricional (por 100g)
Obtidas a partir de "Frutos e derivados"

Farinha

Energia
(kcal)

Amêndoa
Avelã
Castanha
Coco

Lípidos
(g)

58,8
56,6
9

AG
saturados
(g)
4,9
4,1

8,4

HC (g)

Açúcares
(g)

Fibra
(g)

Proteína
(g)
21,2

26,3
15,9

9,5
11,3
7,9
34,2

20,3

Açúcares
(g)

Fibra
(g)

Proteína
(g)

40

4,56
12,5
11
23,3

20,6
24,5
35,3

6,7
10,8

35

Sal (g)

Obtidas a partir de "Leguminosas frescas e secas e derivados"

Farinha

Alfarroba
Grão de bico
Castanha
Tremoço

Energia
(kcal)

Lípidos
(g)

AG
saturados
(g)

HC (g)

268

17

10,3

Sal (g)

Obtidas a partir de "Cereais e derivados"

Farinha

Aveia
Centeio
Cevada
Espelta
Milho

Energia
(kcal)

Lípidos
(g)
7,4

AG
saturados
(g)

HC (g)

Açúcares
(g)

Fibra
(g)

Proteína
(g)

9,5
9,4
3,7
7,6

11,7

Sal (g)

13

4,8

Por Rita Pereira
EDIÇÃO ESPECIAL VERÃO
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ADAPTAÇÃO AO
ENSINO ONLINE
com a Professora Ada Rocha
Licenciada em Ciências da Nutrição pela FCNAUP.
Doutorada em Biotecnologia pela Universidade Católica
Portuguesa. Diretora do Mestrado em Alimentação
Coletiva e Coordenadora do protocolo entre a FCNAUP e a
Câmara Municipal do Porto na supervisão do
fornecimento de refeições escolares.

Como foi esta passagem de um método
de ensino tradicional para este método
de ensino alternativo?

Ada Rocha (A.R.) - Um desafio que nunca
pensei ter de enfrentar. Fiz questão de
manter o horário das aulas bem como
fazer apenas aulas síncronas, para
manter um mínimo de normalidade.
Não houve tempo para aprender a
utilizar outras ferramentas que sei que
existem para dinamizar este tipo de
aulas, mas como diz o ditado "a
adversidade aguça o engenho" e tenho
feito coisas que nunca imaginei antes ser
capaz. O empenho e motivação dos
estudantes e o apoio necessário foi um
bom
motor
para
enfrentar
as
dificuldades que foram surgindo.

Perder o contacto social
foi terrível, perde-se
muito do que é a vida
universitária.
Considera que foi de fácil adaptação
tanto para os alunos como para os
professores?

A.R. - Não. Perder o contacto social
foi terrível, perde-se muito do que é
a vida universitária. Foi necessário
adaptar quer materiais de ensino
quer de avaliação, aprender novas
tecnologias e aprender a falar sem
"público". Agora vai ser preciso
avaliar à distância, outro desafio que
me tem angustiado.

Foi um desafio que nunca
pensei ter de enfrentar
EDIÇÃO ESPECIAL VERÃO
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O empenho e motivação dos
estudantes e o apoio necessário foi
um bom motor para enfrentar as
dificuldades que foram surgindo.

Que benefícios considera que este
novo método acarreta?
A.R.
Conseguir
tratar
os
estudantes pelos nomes. Maio
conforto para os estudantes
estarão , quer em termos de
deslocação quer de conforto
durante
a
aula,
refeições,
otimização dos horários.
Qual foi o maior desafio?

A.R. - Nas aulas teóricas falar
aparentemente para o vazio, não
ter feed back das expressões dos
estudantes, que nos permite ir
ajustando quer a velocidade
quer o detalhe com que se dá a
matéria
ou
os
momentos
oportunos para intercalar uma
"história". Acreditar que os
estudantes estão mesmo ali do
outro aldo do écran, a ouvir.

Qual a eficácia do ensino à
distância?
A.R. - As aulas teóricas são dadas
de forma mais descontraída. A
adesão parece ser superior do que
nas aulas teóricas presenciais no
entanto não conseguimos saber
se estão efetivamente atentos e
como isto se irá refletir na
avaliação.
Acha que o ensino à distância vai
passar a ser norma no futuro?

A.R. - Sem dúvida, julgo que o
futuro irá passar por um mix entre
as presenciais e as à distancia.
Espero sinceramente que nunca
substituam
as
presenciais
totalmente, pois considero que
todos perderíamos com essa
hipótese.

(...) julgo que o futuro irá passar por um
mix entre as presenciais e as à distância
EDIÇÃO ESPECIAL VERÃO
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VERDADE OU MITO
VITAMINA C E IMUNIDADE
Dada a pandemia que vivemos atualmente, o
interesse da população em fortalecer o sistema
imunitário tem se tornado cada vez maior.
Quando pensamos no fortalecimento do
sistema imunitário, é inevitável pensarmos na
vitamina C. Mas qual é a verdadeira
importância da vitamina C para o nosso
organismo? Será que aquilo que vemos nos
blogs relativamente aos benefícios da vitamina
C são de facto verdade?

A maioria das pessoas tende a pensar
que as laranjas são o alimento mais rico
em vitamina C. Embora seja um facto
que as laranjas (e os outros citrinos)
possuam quantidades generosas desta
vitamina, na realidade, como alimentos
mais ricos em vitamina C destacam-se
das frutas o kiwi e a acerola.
.

Verdade ou Mito
A vitamina C é um micronutriente essencial
para os seres humanos, com um elevado poder
antioxidante*. Para além do seu papel
fundamental na síntese de colagénio, a vitamina
C está também envolvida no funcionamento do
sistema imunológico. Estudos indicam que a
vitamina C consegue aumentar a eficácia do
sistema imunológico através da manutenção da
barreira epitelial, aumento da atividade de
linfócitos T, da função fagocitária, da mobilidade
de leucócitos e possível produção de anticorpos.
Para além disto, a vitamina C, dado o seu poder
antioxidante também parece ser protetora ao
nível do stress oxidativo e stress gerado por
infeções*. Esta vitamina não é produzida
endogenamente, devendo ser obtida através da
dieta.

EDIÇÃO ESPECIAL VERÃO
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Das hortícolas, destacam-se as couves
(flor, galega, bruxelas...), os grelos de nabo
crus e o pimento cru*. Quanto à
incidência de constipação e gripes
comuns, estudos tem vindo a demonstrar
que um elevado consumo de vitamina C
não se associa a uma menor incidência
de constipações, mas, sim, a uma
diminuição da duração da doença e
diminuição da gravidade dos sintomas*.
Por outro lado, durante o tratamento de
constipações e gripes comuns, a
evidência
atual
sugere
que
a
suplementação e a elevada ingestão de
vitamina C não têm efeitos significativos
ao nível do desenvolvimento da doença,
logo não adianta haver ingestão de
vitamina C apenas nestas circunstâncias*.

AGOSTO 2020

VERDADE OU MITO

Quando existe um aporte razoável de vitamina
C através da dieta, não se torna necessário, na
população em geral, aumentar a ingestão de
vitamina C durante determinadas épocas do
ano, de modo a diminuir sintomas associados
gripes e constipações. Todavia, a ingestão
adicional de vitamina C e suplementação em
grupos que apresentem risco de deficiência de
vitamina C (como idosos e fumadores) e mais
sujeitos a infeções parece plausível*. Segundo a
EFSA as recomendações de ingestão de
vitamina C são de 110 mg/d para homens e
95mg/d para as mulheres. De modo a atingir
estas recomendações, a ingestão de vitamina C
através de alimentos deve ser incentivada*. A
deficiência de vitamina C é responsável pelo
aparecimento
de
escorbuto,
que
está
associado a uma maior suscetibilidade para o
aparecimento de infeções, principalmente ao
nível do trato respiratório.

EDIÇÃO ESPECIAL VERÃO

Estudos verificaram ainda que pacientes
com infeções respiratórias apresentavam
níveis de vitamina C diminuídos*.
Em suma, é necessário garantir a
ingestão adequada de vitamina C de
modo a garantir um bom funcionamento
do sistema imunitário e evitar situações
de carência e doenças graves associadas.
É importante referir que a vitamina C não
é o único micronutrimento necessário
para
manutenção
do
bom
funcionamento do sistema imunológico.
Desta forma, é necessário praticar uma
dieta variada e rica em alimentos
nutricionalmente ricos.

Por Marta Gaspar e Lúcia Nova
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Comer saudável fica mais caro?
Aqui comparamos três opções (1,2 e 3) de menu e
deixamos-te tirar as conclusões

Opção 1

Opção 2

Pequeno-almoço - Iogurte sólido natural
com flocos de aveia e amendoins e 1 maçã
(0,60 €)

Pequeno-almoço - Iogurte sólido skyr com
granôla, lascas de coco e mirtilos (2,50 €)
Almoço - Sopa de legumes + Bowl de salmão
fumado e abacate com tahini (molho) + 1
manga (4,45 €)

Almoço - Sopa de legumes + cuscus de
atum com salada + 1 laranja (2,38 €)
1 sopa de legumes (200g)
100 g de cuscus
84 g de atum natural
½ tomate (100g)
1/3 pepino (90g)
5 azeitonas pretas (20g)
1 c. de sopa de azeite virgem (7g)
½ limão (47g)
28 g de alface frisada
1 laranja (150g)

1 sopa de legumes (200g)
60 g de quinoa
3 fatias de Salmão fumado (66g)
1/4 abacate (60g)
4 tomates cereja (92g)
1/4 curgete (83g)
1 c. de sopa de Tahini (7g)
½ limão (47g)
28 g de rúcula
1 manga (150g)

Lanche 1 - Pão integral com queijo + 1 chá
(0,30€)

Lanche 1 - Pão "shape" com "vegandelphia"
+ 1 chá detox (0,84€)

Lanche 2 - Panquecas de aveia (0,48€)

Lanche 2 - Panquecas de coco e amêndoa
sem glúten (1,24€)

1 ovo
1 banana (90g)
5 c. de sopa de aveia (50g)
1 kiwi (50g)
1 c. de chá de azeite (4g)

150 mL de claras
7g de farinha de amêndoa
7g de farinha de coco
2.5g de fermento
4g de oléo de coco
15g de mel
50g de banana

Jantar - Sopa de agrião + Frango assado com
batata e brócolos + 1 água + 1 pêra (1,55 €)

Jantar - Sopa de agrião + Frango assado com
batata-doce e espargos + 1 sumo detox + 1
papaia (6,60 €)

EDIÇÃO ESPECIAL VERÃO
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Opção 3
Pequeno-almoço - Iogurte sólido com
pedaços cereais açucarados e 1 sumo
laranja 100% (0,63 €)
Almoço - 1 pão + Atum com salada russa + 1
gelado de morango (2,55 €)
1 pão (50g)
85g de atum em oléo
100g de batata
50g de cenoura
50g de ervilhas
50g de feijão-verde
1 ovo
1 e ½ c. de sopa de Maionese (21g)
1 gelado de morango
Lanche 1 - Pão de leite com compota de
pessêgo + 1 "iced-tea" (0,60€)
Lanche 2 - Panquecas americanas (0,55€)
1 ovo
½ xícara de leite meio-gordo (100g)
1 xícara de farinha de trigo (100g)
2 c. de sopa de açúcar (24g)
1 c. de chá de óleo alimentar (4g)
2 c. de chá de fermento (2,5g)
15g de "Nutella"
50g de morangos

Opção 1 - 5,31 €
Opção 2 - 15,63 €
Opção 3 - 5,93 €

Jantar - Hambúrguer de frango com batata
frita e molho rosa + 1 néctar "tutti-frutti" + 1
gelatina de ananás (1,58 €)

Por Ana Raquel Branco e
Beatriz Barbosa

EDIÇÃO ESPECIAL VERÃO
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PAPEL DO NUTRICIONISTA PÓSPANDEMIA
com o Professor Rui Poínhos
Licenciado em Ciências da Nutrição (FCNAUP, 2004)
Nutricionista (ON 1050N);
Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde (Mestrado Integrado;
FPCEUP, 2011)
Doutorado em Nutrição Clínica (FCNAUP, 2014).
Considera que os portugueses modificaram
as suas escolhas alimentares e iniciaram/
reforçaram a prática de atividade física com a
atual situação de pandemia? Estas mudanças
(positivas/ negativas) podem ser vistas como
uma moda ou serão uma tendência futura?

Rui Poínhos (R.P.) - De um ponto de vista
pessoal, a percepção que tenho é de ter
havido mudanças, quer alimentares quer em
termos da prática de actividade física, mas
que não terão sido constantes ou uniformes.
Diferentes grupos tomaram consciência da
gravidade da situação vivida em diferentes
momentos, podendo as mudanças nos seus
estilos de vida ter sido influenciadas pelas
circunstâncias sociais em que tal ocorreu.
Para além disso, note-se que o confinamento
foi particularmente restritivo para algumas
pessoas, nomeadamente idosos que, em
função das características das suas redes de
apoio, terão modificado mais ou menos a sua
alimentação, mas que, podendo não ter
diminuído, seguramente não aumentaram a
prática de actividade física.
Neste momento estão já a ser realizados
trabalhos de investigação que permitirão dar
resposta mais objectiva a estas questões, e
julgo que muitos mais se lhes seguirão. No
entanto,
a
fase
pela
qual
estamos
actualmente a passar leva-me a crer que, para
o bem ou para o mal, a tendência geral será a
da readopção dos hábitos antigos.

EDIÇÃO ESPECIAL VERÃO
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Em que medida o confinamento poderá
ter contribuído para a dificuldade de
cumprimento de planos alimentares?

R.P. - Ao contrário do que se chegou a
temer, não se verificaram grandes
dificuldades
em
termos
de
disponibilidade de géneros alimentícios.
Já em termos de acesso aos mesmos, os
períodos
de
maior
restrição
de
mobilidade podem ter levado a uma
menor diversidade alimentar em alguns
agregados
familiares.
A
aquisição
preferencial de géneros alimentares nãoperecíveis pode ter levado a uma redução
do consumo de hortofrutícolas, não
obstante
a
possibilidade
da
sua
adequada higienização. Este poderá ter
sido um entrave ao cumprimento da
generalidade dos planos alimentares,
mas considero que a maior dificuldade
terá advindo do próprio confinamento. O
isolamento social e toda a pressão e
incerteza vividas nesse período são
potenciais
fontes
de
descontrolo
alimentar, sobretudo em quem apresente
níveis elevados de ingestão emocional.
Nesse sentido, não só o cumprimento de
planos
alimentares
terá
estado
dificultado, como, no geral, a prática de
uma
alimentação
mais
adequada,
intuitiva e consciente.

AGOSTO 2020

Há diferenças no nutricionista pré-covid e
pós-covid?

Nos últimos anos temos
assistido a uma crescente
importância atribuída à
nossa área, e não tenho
dúvidas de que essa
tendência se manterá nos
próximos anos.

O peso da nutrição sai reforçado com esta
pandemia?

R.P. - Talvez não seja a resposta esperada,
mas não partilho da opinião que, na
sequência desta pandemia, a Nutrição venha
a ter um papel muito distinto, pelo menos
em Portugal. Nos últimos anos temos
assistido a uma crescente importância
atribuída à nossa área, e não tenho dúvidas
de que essa tendência se manterá nos
próximos anos. Contudo, a pandemia que
atravessamos terá maior influência na forma
como (re)pensamos as relações sociais e a
relevância de um estado realmente social do
que no “peso” da Nutrição.
Isto não invalida a importância que os
nutricionistas terão nos próximos meses, por
exemplo no sentido de reverter o aumento
ponderal que parece ter-se verificado em
muitas pessoas. Mas não se trata realmente
de um reforço desse “peso” que referem, mas
sim de especificidades circunstanciais. O
verdadeiro aumento no valor atribuído à
Nutrição não é (felizmente!) motivado por
circunstâncias particulares, mas sim um
processo contínuo de valorização de uma
área e dos seus profissionais. Esta é, pelo
menos, a minha visão pessoal.

EDIÇÃO ESPECIAL VERÃO
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O ideal seria que não houvesse, mas
havendo julgo que será pela positiva. Um
dos aspectos que tenho comentado com
colegas em relação às alterações na
actividade, sobretudo a nível clínico,
prende-se com o estabelecimento e
manutenção de relações. Muitas/os
nutricionistas trabalharam nos últimos
meses em regime de tele-trabalho, o que
modifica necessariamente a forma de
interagir com os doentes. Já não é
novidade que o estabelecimento de uma
relação de empatia é fundamental para o
sucesso das intervenções, e há, sem
dúvida, barreiras que surgem quando a
interacção não é presencial. No entanto,
seria
desejável
que
quaisquer
profissionais possuíssem já capacidades
comunicacionais e relacionais mais
abrangentes e transversais, de modo a
que a adaptação a estas novas realidades
não causasse grandes problemas. Ainda,
um processo contínuo de capacitação
dos doentes, também desejável em
qualquer
circunstância,
minoraria
eventuais dificuldades decorrentes da
pandemia. De qualquer forma, e em linha
do que comecei por referir, estou
convicto de que, mesmo por quem
atribuía menor importância a estes
aspectos, eles passem a ser mais
valorizados e trabalhados, e daí o meu
optimismo face às eventuais diferenças
na/o nutricionista pré- e pós-covid.

(...) a pandemia que
atravessamos terá maior
influência na forma como
(re)pensamos as relações
sociais e a relevância de um
estado realmente social do
que no “peso” da Nutrição.
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Desafio AEFCNAUP
Edição "Barraco"

Perdi 1 hora
de almoço
na fila do
microondas

Já fui ao
barraco só
para falar
com o Sr.
João

Adormeci
nos sofás do
barraco

Fui a
recurso de
biocel

Fui ao
barraco para
tirar
fotocópias e
estava
fechado

Paguei por
sebentas de
HABA

Fui para um
teste/exame
sem estudar

Fiz um
teste/exame
depois de
uma saída

Participei
numa
atividade da
AEFCNAUP

Pedi a coisa
mais
aleatória de
sempre e o
Sr. João
tinha

Nunca vi a
televisão do
barraco a
funcionar

Deixei a aula
a dar no
Zoom e fui
dormir

Tirei fotos
no barraco

EDIÇÃO ESPECIAL VERÃO
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Diário de Quarentena
Tinha 10 alarmes entre as 8 e 9h.
Acordei às 12h07 e não sei se faça o pequenoalmoço ou almoço.
Optei pelo pequeno-almoço
Já que ter os sonos trocados
É inevitável meus caros.
Acordei tão tarde que o dia já está perdido.
Começo a estudar amanhã,
Prometo coleguinhas.

Terceira aula e estou a fazer panquecas para
lanchar.
Pus umas cenas saudáveis na massa para ter
melhor aspeto.
A pic para o insta até ficou bem
Pena saber a sola de sapato com pedaços de
banana por cima.
As aulas acabaram, finalmente.
Vou continuar o meu puzzle de 1000 peças,
já vou a meio e parece nunca mais acabar.
Descobri que o meu gato o desfez todo
durante a noite.
A sorte do Bolinhas é ter 7 vidas, já que vai
perder 6 num instante.

Comi há 1 hora e já estou com uma traça
enorme.
Vou aquecer o bacalhau com natas que a
minha mãe fez no domingo, não se vá ele
estragar.
Acabei ontem uma série e preciso de uma
série nova.
Não sei que série ver e, entretanto, o bacalhau
já está a ficar frio.
Vou começar Friends, se é para bater no
fundo
Que seja a sério.
Liguei a TV para ver o noticiário na SIC.
O Rodrigo Guedes Carvalho anda a dar uns
discursos motivacionais estranhos em vez de
dar notícias que o pessoal não quer ouvir
Faz lembrar as influencers com os seus
miraculosos batidos detox com abacate e óleo
de coco.
Vou ter aulas via Zoom das 14 às 18 horas, mas
a minha net hoje parece estar a vacilar.
Reparei agora que só tenho 8% bateria no
telemóvel, queres ver que vou ter mesmo de
estar atento?
*Essa é que está boa*
Tenho o telemóvel a carregar e a minha
vontade de estar atento ficou no barraco.
Decidi mandar mensagens ao pessoal no chat.
Obrigado reservadamente por existires.
Porém, li no outro dia que os anfitriões
conseguem ver essas mensagens.
Foi bom enquanto durou, FCNAUP.

Fui tentar fazer exercício para tirar a
ferrugem.
Decidi fazer um treino da Pamela e até não
correu mal.
Logo já posso limpar uma tablete milka na
maior que não vai fazer mal.
É hora da janta.
Desta vez liguei a televisão na TVI e deparome com uma notícia a dizer que o pessoal
do Norte
É menos educado em comparação ao
pessoal dos lados de Lisboa.
Preciso de algo para me entreter antes de ir
dormir.
Não sei o que escolher na Netflix,
Na televisão não passa nada especial,
Os livros estão bem arrumados e
Estudar a esta hora não vale a pena.
Sendo assim, vou fazer videochamada com
os meus amigos
Só para me certificar que tenho mesmo
saudades deles
Quarentena, quando é que acabas mesmo?
Atenciosamente, Fcnaupiano

Por Miguel Cerqueira
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