Sinta-se bem
Os equivalentes nutricionais
Por Vítor de Sá Martins - Nutricionista - Departamento de Nutrição e Dietética da Diaverum

UMA FERRAMENTA
PARA A VARIEDADE ALIMENTAR
Os alimentos que ingerimos são constituídos por diversos
nutrientes, como as proteínas, os hidratos de carbono, as
gorduras, as vitaminas, os minerais e as fibras alimentares,
e a sua composição nutricional é variável mesmo dentro dos
respectivos grupos alimentares.
Esta variação na composição nutricional está relacionada
com o tipo de alimento, mas também poderá advir do modo
de cultivo e das características do terreno (como se verifica
nos hortícolas, nas leguminosas, nas frutas e nos cereais),
do tipo de alimentação e do meio (como nos alimentos de
origem animal), dos ingredientes utilizados e do processo
de produção (como no caso dos alimentos processados)
ou da própria fortificação nutricional (quando, por exemplo,
são adicionadas vitaminas aos produtos alimentares com
o objectivo de os tornar mais interessantes e densos do
ponto de vista nutricional).
Quando se pretende comparar nutricionalmente os alimentos,
esta variabilidade na composição poderá causar alguma

confusão, daí a necessidade de haver ferramentas que
auxiliem nessa comparação, interpretação e enquadramento
nutricional, permitindo-nos um maior controlo, gestão
e variedade dos alimentos que comemos diariamente.
Uma das primeiras vezes em que se aplicou o princípio
de equivalência nutricional foi na intervenção nutricional
na diabetes e com o objectivo de ajudar no controlo da
quantidade de hidratos de carbono ingeridos em conjugação
com a quantidade de insulina administrada, contribuindo
para um maior controlo da glicemia. Nessa medida, foram
calculadas e definidas doses médias de alimentos que
contivessem 15g de hidratos de carbono, com particular foco
nos alimentos pertencentes ao grupo dos cereais
e derivados, como o pão, as bolachas, o arroz e a massa.
Neste caso, 25g de pão (cerca de meio pão) será equivalente a:

25g de pão (meio pão)
=
3 bolachas maria
ou
20g de arroz ou massa (peso em cru)
ou
4 bolachas de água e sal
Todas estas doses alimentares fornecem em termos
médios cerca de 15g de hidratos de carbono, 45 mg
de fósforo e 70 kCal, e ao terem o mesmo significado
em termos nutricionais permitem uma maior variedade
nas opções alimentares.
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E não se esqueça de variar,
mas com a devida equivalência!

Poderão existir vários tipos de equivalentes nutricionais
calculados com objectivos específicos e tendo em consideração
um ou mais nutrientes, como se verifica nos equivalentes
para os lacticínios:

120ml de leite
(meia chávena almoçadeira)

Será importante demarcar que as variedades de fruta com
uma maior concentração de potássio terão um equivalente
ou dose mais reduzido em termos de peso, sendo mais difícil
controlar a quantidade que se come. Como precaução, esses
frutos são desaconselhados, especialmente se os níveis de
potássio no sangue estiverem elevados.
Alguns exemplos de equivalências
entre porções de fruta

=
1 iogurte sólido
ou
1 fatia fina de queijo (15g)

Todas estas doses alimentares fornecem um teor
semelhante de proteína, energia, cálcio e fósforo.

Quando é definida a intervenção nutricional de base e
calculado o plano alimentar individualizado, os equivalentes
nutricionais que são aconselhados permitem aumentar
a variedade nas escolhas alimentares, desde que respeitadas
as respectivas doses. Como se poderá verificar na fruta, em
que cada uma dose equivalente foi calculada de modo
a conter cerca 195mg de potássio, assegurando por um lado
uma maior variedade nas frutas aconselhadas e por outro,
o sempre necessário controlo na ingestão de potássio.

O/a Nutricionista/Dietista da sua clínica estará
sempre disponível para lhe ajudar nas equivalências
nutricionais e esclarecer as suas dúvidas.
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SINTA-SE BEM
Por Dr.ª Brígida Velez

DIA MUNDIAL
DA ALIMENTAÇÃO
16 DE OUTUBRO
O Dia Mundial da Alimentação nasceu em 1981 e
é comemorado anualmente no dia 16 de Outubro.
O principal objectivo é sensibilizar para a importância
de uma alimentação saudável.

MOUSSE
DE FRUTOS SILVESTRES
DOSE PARA 2 PESSOAS

Todos os anos destaca-se um assunto para o qual
se focalizam todas as actividades deste dia.
O tema proposto para este ano foi “DIREITO À
ALIMENTAÇÃO!”.

INGREDIENTES
.
.
.
.

A DIAVERUM CONVIDA-O A EXPERIMENTAR…

40g Frutos silvestres
2g Adoçante em pó
1 Folha de gelatina incolor
1/4 Iogurte de frutos silvestres
magro e sem açúcar

. 1 Clara de ovo
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
(Dose individual)

.
.
.
.
.
.

Energia: 29Kcal
Proteína: 4g
Lípidos: 0g
Glúcidos: 3g
Fósforo: 25mg
Potássio: 106mg

PROCEDIMENTO
. 1. Triturar os frutos silvestres juntamente
com o iogurte;

. 2. Demolhar a folha de gelatina, levá-la ao
microondas e posteriormente misturá-la
ao preparado de frutos;

. 3. Bater a clara em castelo juntamente com
o adoçante;

. 4. Colocar o preparado sobre as claras e
homogeneizar;

. 5. Leve ao frigorífico, pelo menos, durante 1
hora.
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Sinta-se bem
Os segredos de um rótulo!
Por Brígida Velez, Nutricionista

NUNCA É DEMAIS RELEMBRAR QUAIS OS ALIMENTOS
COM ELEVADOS TEORES EM FÓSFORO E EM POTÁSSIO
RECORDANDO:
Os alimentos mais ricos em potássio provêm das plantas, por isso
os frutos e os vegetais tendem a ser fontes de elevado teor em potássio;
Os alimentos ricos em fósforo provêm principalmente de animais, desta forma
alimentos ricos em proteína, como as carnes e os lacticínios, têm elevado teor em fósforo.
Se por um lado, parte do problema dos níveis séricos de
fósforo e de potássio elevados possa ser a dificuldade
em recordar todos os alimentos ricos nestes elementos,
por outro lado, pode ser devido às fontes escondidas na
alimentação.
A industria alimentar utiliza aditivos e o número de produtos
que contém estes aditivos cresce exponencialmente, pelo
que é de extrema importância que o utente esteja em
constante alerta, no que diz respeito a novas experiências
alimentares. Deve, portanto, ser cuidadoso e ter em atenção
a leitura do rótulo.
A informação nutricional usualmente não inclui o conteúdo
de fósforo e de potássio dos produtos, por isso a lista de
ingredientes é, muitas vezes, a chave, ajudando a distinguir
os alimentos que são permitidos daqueles que devem ser
evitados ou eliminados da alimentação. Sabe-se que os
aditivos alimentares são muitos e que existem diferentes
palavras que são sinónimo de aditivos contendo fósforo
ou potássio, tais como:
Ácido fosfórico (E-338)
Fosfato de sódio (E-339)
Fosfato de potássio (E-340)
Sorbato de potássio (E-202)
Citrato de potássio (E-332)
Alginato de potássio (E-402)
Habitualmente, num rótulo estes aditivos estão ‘codificados’
com a letra e o número (ver tabela 1). Assim, localizar as
fontes escondidas de fósforo e de potássio na dieta requer
conhecimento, paciência e determinação. De modo a evitar
esta ‘armadilha’ e a manter os níveis destes elementos
dentro dos valores-alvo pode trabalhar este desafio
com o seu dietista ou nutricionista!
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TABELA 1

Rótulos: Informação nutricional e ingredientes
BEBIDA 1
INGREDIENTES
Água, açúcar, dióxido de carbono, corante caramelo E-150d,
acidificante E-338* e aromatizantes (incluindo cafeína).
Nota: Informação nutricional por 100 ml.
*E-338- Ácido fosfórico

VALOR ENERGÉTICO
PROTEÍNAS
HIDRATOS DE CARBONO
DOS QUAIS AÇÚCARES
LÍPIDOS
DOS QUAIS SATURADOS
FIBRAS ALIMENTARES
SÓDIO

180Kj/42Kcal
0g
10.6g
10.6g
0g
0g
0g
0g

BEBIDA 2
INGREDIENTES
Água, açúcar e/ou xarope de glucose-frutose, 8% sumo
de laranja à base de concentrado, dióxido de carbono,
acidificante ácido cítrico, aromatizantes, conservante
sorbato de potássio, estabilizadores E-4414, E-412 e E-445,
antioxidante ácido ascórbico e corante betacaroneto.
Nota: Informação nutricional por 100 ml.

VALOR ENERGÉTICO
PROTEÍNAS
HIDRATOS DE CARBONO
DOS QUAIS AÇÚCARES
LÍPIDOS
DOS QUAIS SATURADOS
FIBRAS ALIMENTARES
SÓDIO

180Kj/42Kcal
0g
10.6g
10.6g
0g
0g
0g
0g

Sinta-se bem
Bolo de Anjo
Por Ana Rita Mira, Nutricionista

A clara de ovo está recomendada na ingestão diária da maior parte das pessoas que
fazem este tratamento, pela sua elevada qualidade nutricional, nomeadamente por ser
uma excelente fonte de proteínas de alto valor biológico e pela sua riqueza em vitaminas
e sais minerais.

Bolo à base de clara de ovo tornando-se uma adequada
opção na alimentação em hemodiálise. A clara de ovo está
recomendada na ingestão diária da maior parte das pessoas
que fazem este tratamento, pela sua elevada qualidade
nutricional, nomeadamente por ser uma excelente fonte
de proteínas de alto valor biológico e pela sua riqueza em
vitaminas e sais minerais.

Ingredientes

Aos doentes diabéticos recomenda-se que a sua ingestão
seja feita regradamente e sempre inserido no contexto
de uma alimentação equilibrada. De preferência no fim da
refeição do almoço ou jantar, mantendo a vigilância dos
níveis de glicémia.

1 Colher de chá de açúcar baunilhado
ou essência de baunilha

Em caso de dúvida consulte e aconselhe-se com o seu
nutricionista ou dietista, pois este dar-lhe-á todas
as recomendações adaptadas à sua situação clínica.

Batem-se as claras em castelo com a pitada de sal
e o açúcar baunilhado, até obter o efeito de neve;

Bom Apetite!

1 Chávena de chá de açúcar
1 Chávena de chá de farinha
8 Claras de ovos
Colher de chá de cremor tártaro
(disponível nas farmácias)

½ Colher de café de sal refinado
Modo de preparação

Junta-se-lhes a mistura de cremor tártaro e açúcar
peneirados e seguidamente a farinha também peneirada
e envolve-se tudo;
Depois de obter uma massa consistente, coloca-se
numa forma redonda de buraco, sem untar;
Leva-se a cozer em forno brando (180°C) durante
50 minutos ou até ficar douradinho e esponjoso;
Logo que esteja cozido, vira-se a forma no prato em
que se quer servir o bolo, aguarda-se que caia ou só se
desenforma depois de frio, com ajuda de uma espátula.

O Bolo de Anjo pode ser servido:
Simples, acompanhado de morangos ou outra fruta com
menor teor de potássio;
Com cobertura de ovos, caramelo, natas, merengue, puré
ou polpa de fruta ao natural;
Com gelado, geleia ou doce de fruta, etc.
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Sinta-se bem
Época Festiva
Por Ana Rita Mira e Brígida Velez - Equipa de Nutrição e Dietética

MANTENHA UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA, SEGUINDO SEMPRE AS ORIENTAÇÕES
DADAS PELA SUA NUTRICIONISTA OU DIETISTA, QUANTO AOS ALIMENTOS MAIS RECOMENDADOS E ÀS QUANTIDADES QUE LHE ESTÃO PRESCRITAS.
Nesta época todos somos invadidos pelo espírito de festa, de
magia e de alegria.
Independentemente das nossas crenças e convicções, este é
um período em que somos chamados a partilhar momentos
de harmonia e reflexão junto daqueles que nos são mais queridos. E parte destes momentos, são vividos em torno de uma
mesa, a desfrutar de agradáveis e saborosas refeições em
família, nos quais não deve deixar de participar. No entanto,
torna-se fundamental controlar não só a ingestão de líquidos
(água, sopa, café, cevada, chá, leite, sumos), mas também a
ingestão das porções dos alimentos típicos desta quadra e
que são ricos em potássio (fruta, frutos secos, leguminosas,
legumes, hortaliças e batata).
De forma a assinalar esta época natalícia da melhor forma,
gozando os prazeres da época, sem colocar em risco a sua
saúde, a sua equipa de dietética e nutrição deixa-lhe algumas
recomendações.

Lembre-se que o potássio e os líquidos acumulam-se no organismo desde o último tratamento até ao início do tratamento
seguinte e, por isso é essencial cumprir as porções sugeridas
pela sua dietista ou nutricionista e beber o mínimo possível
entre os tratamentos, para compensar o possível excesso das
refeições de Natal: a ceia e o almoço.
No que diz respeito aos doces de Natal, opte por comer estes
alimentos à sobremesa, em substituição das porções de fruta
recomendadas, nas doses indicadas e nunca acrescentando
ao seu dia alimentar (ver imagens). No caso de ser diabético,
inclua os doces apenas no fim do almoço ou do jantar e vigie
regularmente as suas glicemias.
E lembre-se que as sobremesas como o leite-creme, a aletria,
o pudim, os sonhos, as rabanadas e o pão-de-ló não são tão
ricas em potássio, mas têm elevada quantidade de água e de
fósforo na sua composição. Estas são mais recomendadas
comparativamente àquelas que têm os frutos secos (como
bolo rei, mexidos ou formigos), contudo deverá manter os cuidados com o controlo de líquidos e com a toma da medicação.

1 Peça de fruta pode ser substituída por uma destas porções

120g de Bolo-rei (2 fatias pequenas)

20g de uvas-passa ou sultanas (1 Colher de sopa)
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25g de pinhões ou miolo de pinhão (2 colheres de sopa)

40g de nozes (12 metades sem casca)

20g de figos secos (1 médio)

20g de ameixa seca (3 unidades)

Pode também substituir por:
25g de avelãs (20 unidades sem casca)
25g de amêndoas (16 unidades sem casca)
20g de pistácio (2 colheres de sopa)
40g de castanha (6 unidades pequenas)
200g de Mexidos (porção menor que leite creme)

Sobremesas mais recomendadas

200g de arroz doce ou aletria (uma taça média)

150ml de leite-creme (uma taça pequena)

120g de Rabanadas (uma fatia média)

100g de sonhos (2 sonhos médios)

Pode também substituir por:
150g de pudim caseiro (uma taça média)
100g de pão-de-ló (1 fatia grande)

NÃO SE ESQUEÇA DE TOMAR A MEDICAÇÃO QUE LHE ESTÁ PRESCRITA PELO SEU MÉDICO, NOMEADAMENTE, OS QUELANTES DE FÓSFORO
(RENVELA®, PHOSPHOSORB®, OSVAREN®, CARBONATO CÁLCIO®) E A RESINA PARA O POTÁSSIO, SE ESTIVER PRESCRITA.
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