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EDITORIAL
A uniformização de procedimentos e a protecção dos seus cidadãos 
foi sempre um dos desígnios da União Europeia. Normalizações e todo 
o género de harmonização de produtos e serviços entraram já definiti-
vamente na rotina dos Europeus, desde as matrículas dos nossos au-
tomóveis, às doses dos medicamentos que tomamos, ao tamanho da 
fruta que comemos até à moeda que usamos. A alimentação não escapa, 
logicamente, a esta vontade de criação de um espaço uniforme e comum 
a vários países com histórias bem diversas entre si. Neste contexto, é de 
especial relevo para toda a comunidade técnica que lida com a alimenta-
ção e a nutrição humana a recente publicação de um conjunto de diplo-
mas relativos à rotulagem de géneros alimentícios na União Europeia.

No artigo publicado neste número da Revista Nutrícias, da autoria de 
Carrilho e Amaral, são expostos os princípios gerais que nortearam o seu 
desenvolvimento e algumas expectativas sobre o impacto desta legis-
lação sobre o consumidor europeu e sobre os profissionais de nutrição 
e alimentação. Não dispensando a leitura do referido artigo, podemos 
realçar o enfoque que é posto no consumidor e na sua responsabilização 
nas escolhas alimentares.

Informação mais abundante e mais criteriosa são certamente princípios 
com os quais estamos de acordo, mas não é certo, no nosso entender, 
que seja suficiente para que possam ser feitas melhores escolhas ali-
mentares. Deverá existir todo um trabalho de base, muito do qual não 
está feito, que permita converter mais e melhor informação em mais e 
melhores escolhas por parte do cidadão comum. Este é o desafio que se 
coloca a todos os profissionais sérios, que lutam por uma prática diária 
baseada no melhor conhecimento científico. É certamente um desafio 
grande: a Revista Nutrícias tentará, ao publicar trabalhos de qualidade, 
ajudar a que prevaleçam as boas práticas baseadas na melhor ciência 
disponível a cada momento.

Nuno Borges
Director da Revista Nutrícias
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RESUMO

Desde a década de 70 do século passado que se procura uma rotulagem harmonizada dos géneros 
alimentícios através da Europa.
Neste momento, já não é tempo de rotulagem, mas de informação ao consumidor, centro de todo o 
processo.
Estão a produzir-se muitas alterações importantes, como a comunicação dos alergénios em géneros 
alimentícios não pré-embalados ou a mudança substancial da declaração nutricional, cujo elemento 
principal é agora o teor em lípidos e onde já não encontraremos “sódio” mas “sal”.
Um tal volume de informação relevante constitui uma mais-valia para a actividade do Nutricionista!
Também se encontra extensamente regulamentada a comunicação de factos importantes relacio-
nados com a nutrição e a saúde, através do regulamento relativo às alegações sobre os alimentos.

PALAVRAS-CHAVE: Ácidos gordos, Alegações, Alergénios, Consumidor, Nutrição, Sal

ABSTRACT

Since the 70’s foodstuffs have been labelled in a harmonised way across Europe.

Now, it’s no longer the time for food labelling, but for food information to consumers, core of the whole process.

Many important changes are occurring, as the allergen communication in non prepacked food or the substantial modification of the 

nutrition declaration: the main issue is now the fat content and we will no longer find “sodium”, but “salt”.

Such an amount of relevant information is to be looked at an asset to the activity of Nutritionists!

Also the communication of important nutrition and health facts is now extensively regulated, via the Nutrition and Health Claims Act.

KEYWORDS: Allergens, Claims, Consumer, Fatty acids, Nutrition, Salt

Teresa Carrilho1; Fernando Amaral1

From Food Labelling to Food Information to Consumer

INTRODUÇÃO

Não são inteiramente novas as disposições contidas 
no Regulamento (UE) N.º 1169/2011 do Parlamen-
to Europeu e do Conselho (1), relativo à prestação de 
informação aos consumidores sobre os géneros ali-
mentícios. De facto, data já da década de 70 do século 
passado a primeira iniciativa de harmonização desta 
matéria, a Directiva 79/112/CEE do Conselho (2), no 
que respeita à rotulagem dos géneros alimentícios.
Contudo, nessa época o centro do processo era o gé-
nero alimentício, objecto de rotulagem. As alterações 
sucessivamente introduzidas vieram culminar no Re-
gulamento (UE) N.º 1169/2011 (1), que deslocou o 
foco para o consumidor, como destinatário da infor-
mação a prestar.
As conclusões do Livro Branco da Comissão (2007) 
sobre problemas de saúde ligados à nutrição, exces-
so de peso e obesidade (3) permitiram delinear uma 
estratégia comunitária 2007-2013, em matéria de 
Política dos Consumidores (4), visando:
• responsabilizar o consumidor;
• melhorar o seu bem-estar;
• protegê-lo de forma eficaz.

O que muda com o Novo Regulamento?
A responsabilidade ao longo da cadeia: o Regulamen-
to vem clarificar os deveres em todos os pontos da 
cadeia, de tal forma que todos os operadores estão 
vinculados ao dever de assegurar a transmissão exac-
ta da informação até à chegada ao consumidor final, 
proibindo também qualquer alteração susceptível de 
induzir o consumidor em erro ou de reduzir o seu nível 
de protecção ou a possibilidade de efectuar escolhas 
informadas.
Foi estabelecida uma dimensão mínima de caracteres 

em função da dimensão da embalagem, como garante 
mínimo de uma adequada legibilidade. Esta medida 
surgiu como resposta às dificuldades expressas pe-
los consumidores na leitura dos rótulos dos géneros 
alimentícios.
Surgiram regras claras sobre informação na venda à 
distância de géneros alimentícios, hoje tão divulgada.
Alterou-se a forma de comunicação dos alergénios nos 
géneros alimentícios pré-embalados e passou a ser 
obrigatória também nos não pré-embalados.
Surgiu a obrigatoriedade da indicação da data de con-
gelação em carne, preparados de carne e produtos da 
pesca congelados não transformados.
Foi estabelecida a obrigação da indicação do local de 
criação e abate para carnes frescas, refrigeradas e con-
geladas de suínos, ovinos/caprinos e aves de capoeira, 
a partir de 01/04/2015.
A declaração nutricional, até agora só obrigatória nos 
géneros alimentícios que ostentassem alegações, pas-
sa a ser obrigatória em todos os géneros alimentícios 
pré-embalados a partir de 13/12/2016, mantendo-
-se o seu carácter facultativo entre 13/12/2014 e 
13/12/2016. Contudo, se for incluída voluntariamen-
te, deve cumprir o disposto no Regulamento.

O que não muda: Práticas Leais de Informação
Apesar da mudança de paradigma, os princípios que 
se aplicavam à rotulagem dos géneros alimentícios 
não se alteraram com a entrada em vigor do novo Re-
gulamento.
São assim mantidos requisitos básicos como a informa-
ção não induzir o consumidor em erro, quanto às carac-
terísticas do género alimentício (natureza, identidade, 
propriedades, composição, quantidade, durabilidade, 
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Da Rotulagem de Géneros Alimentícios à Informação ao Consumidor

O Regulamento como Ferramenta, na Actividade Pro-
fissional do Nutricionista
Hoje, o Nutricionista é um profissional com uma inter-
venção fundamental na área alimentar. Mais do que 
um transmissor de conhecimentos sobre nutrição, ele 
influencia um consumidor cada vez mais desperto para 
a importância da escolha adequada de alimentos.
A informação sobre os géneros alimentícios que pode-
mos encontrar na sua rotulagem é actualmente mais 
abundante e precisa, em particular quanto à informa-
ção nutricional. Regras impostas pela legislação tor-
na-a mais credível e homogénea no espaço europeu.
Esta informação representa assim uma importante fer-
ramenta para uso destes profissionais, quer na esfera 
pública quer no domínio privado. Importa que domine 
bem os seus fundamentos técnicos e que saiba como 
a utilizar.
Na saúde comunitária e hospitalar, na educação, este 
profissional pode ensinar o consumidor a combinar 
melhor os alimentos que adquire utilizando as infor-
mações nutricionais presentes nos seus rótulos e des-
fazendo alguns mitos e ideias erradas.
Na alimentação colectiva, na restauração, na consulta 
de nutrição, na comunicação social, o Nutricionista uti-
liza a rotulagem alimentar para informar sobre a melhor 
escolha das refeições, transmite ao paciente como fa-
zer uso desta informação, participa na modelação da 
opinião pública.
A obrigação de informar com regras estimula uma in-
dústria alimentar cada vez mais centrada no consumi-
dor, a produzir alimentos mais saudáveis. Neste campo 
de inovação constante, o Nutricionista contribui para 
novas formulações de alimentos, mais adequadas do 
ponto de vista nutricional e usa as alegações nutri-
cionais e de saúde no marketing positivo dos géneros 
alimentícios.

Alegações Nutricionais e de Saúde e a Informação ao 
Consumidor
Desde 1990, quando foi publicada a Directiva n.º 
90/496/CE (5) relativa à rotulagem nutricional dos gé-
neros alimentícios, que se admite a existência de de-
clarações nutricionais complementando a informação 
sobre a composição nutricional dos géneros alimentí-
cios.
O desenvolvimento de novos produtos e a sua promo-
ção contribuiu para o uso de alegações nutricionais e 
de saúde na rotulagem e na publicidade dos alimentos. 
Tornou-se comum a sua utilização em produtos adicio-
nados ou contendo quantidades apreciáveis de vitami-
nas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, 
fibras, diversas plantas e extractos vegetais com efeito 
nutricional ou fisiológico.
Entretanto, foi necessário estabelecer princípios ge-
rais aplicáveis às alegações nutricionais ou de saúde 
feitas acerca dos alimentos, através da publicação do 
Regulamento (CE) N.º 1924/2006 (6), de modo a pre-
venir a utilização de alegações, cientificamente pouco 
fundamentadas.
Pretendeu-se desta forma proteger os consumidores, 
fornecendo as informações necessárias para estes es-
colherem os seus alimentos conhecendo as suas prin-
cipais características nutricionais, bem como efeitos 
benéficos associados.
Em Maio de 2012, foi publicada uma lista de alegações 
de saúde autorizadas através de um Regulamento da 
União Europeia (7). Este Regulamento elenca 222 ale-

país de origem ou local de proveniência, método de 
fabrico ou de produção).
Não podem ser atribuídos efeitos ou propriedades que 
o género alimentício não possua.
Não pode ser sugerido que possui características es-
peciais que são comuns a todos os géneros alimentí-
cios similares.
Não pode ser sugerida a presença de um género ali-
mentício ou ingrediente que foi substituído por um 
componente ou ingrediente diferente.
A informação deve ser exacta, clara e facilmente com-
preensível para o consumidor.
Não podem ser atribuídas a géneros alimentícios 
comuns propriedades de prevenção, tratamento ou 
cura de doenças humanas, nem ser mencionadas tais 
propriedades.

Entre todas estas alterações na informação que é 
prestada ao consumidor, há a destacar duas com maior 
relevância nutricional: a comunicação dos alergénios e 
a nova declaração nutricional.

Comunicação de Alergénios
A presença de produtos ou substâncias susceptíveis 
de provocar alergias ou intolerâncias alimentares passa 
a ser obrigatoriamente realçada através de uma grafia 
que a distinga claramente da restante lista de ingre-
dientes (através de caracteres, estilo ou cor do fun-
do). Esta medida contribui para que o consumidor seja 
conduzido a familiarizar-se com a lista de ingredientes 
no seu todo.
Na falta de uma lista de ingredientes deve figurar o 
termo «contém» seguido do nome da substância ou 
produto do anexo II do Regulamento.
A indicação não é exigida caso a denominação do gé-
nero alimentício faça claramente referência à substân-
cia ou produto em causa.
A indicação da presença destas substâncias ou produ-
tos passa a ser também exigida nos géneros alimentí-
cios não pré-embalados.

Declaração Nutricional Obrigatória
A declaração nutricional será obrigatória a partir de 
13/12/2016. Até esta data, pode ser utilizada fa-
cultativamente, devendo cumprir as disposições do 
Regulamento. 
Esta declaração passará a incluir o valor energético e 
as quantidades de lípidos, ácidos gordos saturados, 
hidratos de carbono, açúcares, proteínas e sal.
Uma vez que passa a utilizar-se o termo «sal» em 
vez do termo correspondente do nutriente «sódio», 
pode ser incluída uma declaração, na sua proximida-
de imediata, que indique que o teor de sal se deve 
exclusivamente à presença natural de sódio (sal = 
sódio × 2,5).
Podem ainda ser acessoriamente indicados um ou 
mais dos seguintes elementos:
• ácidos gordos monoinsaturados;
• ácidos gordos polinsaturados;
• polióis;
• amido;
• fibra;
• quantidades significativas de vitaminas e sais minerais.
Finalmente, deixa de ser permitida referência ao co-
lesterol, uma vez que o seu teor nos alimentos in-
geridos não influencia significativamente a taxa de 
colesterol sanguíneo.

gações de saúde permitidas nos alimentos e traduz a 
posição da Comissão e dos Estados-Membros sobre os 
pareceres favoráveis da EFSA relativos aos efeitos das 
vitaminas, minerais e outras substâncias existentes nos 
alimentos. Desde esta data, esta lista tem sido actuali-
zada, sendo possível a sua consulta através do registo 
que a Comissão Europeia mantém no seu Portal (8).
Encontram-se ainda em processo de discussão e apro-
vação um significativo número de alegações de saúde 
com base em plantas e extractos de plantas, bem como 
as que se referem aos efeitos probióticos.

ANÁLISE CRÍTICA E CONCLUSÕES

O Regulamento (UE) N.º 1169/2011 (1) resultou de 
um conjunto de iniciativas que permitiram concluir pela 
necessidade de atender à crescente complexidade dos 
géneros alimentícios, à necessidade sentida pelos con-
sumidores de dispor de uma rotulagem mais eficaz, 
mas também como resposta aos problemas de saúde 
ligados à nutrição e alimentação, como o excesso de 
peso e a obesidade, de forma a prestar informação tida 
como estratégica para a sua mitigação.
Por seu lado, o Regulamento (CE) N.º 1924/2006 (6) 
surgiu com o intuito de proteger o consumidor das ale-
gações enganosas, fornecendo um conjunto de regras 
que permitam assegurar que as substâncias alvo de 
alegação possuem efeito nutricional ou fisiológico be-
néfico e se encontram no alimento em condições de 
produzir esse efeito, em quantidade e assimilabilidade.
Contudo, só um consumidor crítico, informado, de-
tentor de conhecimentos básicos de nutrição, poderá 
fazer um melhor uso - em defesa da sua saúde - da 
informação sobre géneros alimentícios colocada à sua 
disposição.
Cabe assim às autoridades, em conjunto com os pro-
fissionais de saúde, com educadores e professores e 
em parceria com os operadores do sector alimentar, 
levar este conhecimento a quem dele necessita para 
melhorar a sua saúde, no muito que ela depende da 
alimentação e nutrição.
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ABSTRACT

Assessment tools of mealtimes in families are limited and there is none which comprehensively 
measures Portuguese children’s mealtime structure, environment, behavior and its effects on the 
household. This paper aims at translating, culturally adapting and testing the psychometric properties 
of the Meals in Our Household Questionnaire in Portuguese preschool children. The Meals in Our 
Household Questionnaire was translated into Portuguese and back-translated into English by an 
expert translator. Questionnaires were filled in twice by the same participants, with two weeks in-
between. The Meals in Our Household Questionnaire reliability analysis included internal consistency, 
assessed by Cronbach’s alpha, and reproducibility, assessed by Spearman’s correlation coefficient. We 
found satisfactory internal consistency across all of the Meals in Our Household Questionnaire domains 
and moderate to strong test–retest correlations. The questionnaire’s translation led to a satisfactory 
reliable tool to assess parents’ perception of the Portuguese preschoolers’ family mealtime behaviors 
and environments, which can be quite useful for healthcare interventions.

KEYWORDS: Eating behavior, Family mealtime, Mealtime behavior, Reliability

RESUMO

Os instrumentos para avaliação das refeições em família são limitados e não existe nenhum que meça de forma abrangente 

a estrutura, o ambiente, o comportamento e os respectivos efeitos na família, próprio para crianças Portuguesas. Este 

artigo tem como objectivo traduzir, adaptar culturalmente e testar as propriedades psicométricas do Questionário Sobre 

as Refeições na Nossa Casa (Meals in Our Household Questionnaire) em crianças portuguesas do ensino pré-escolar. O 

Questionário Sobre as Refeições na Nossa Casa foi submetido a tradução e retroversão por um tradutor especialista. Os 

questionários foram preenchidos por duas vezes pelos mesmos participantes, com duas semanas de intervalo. A análise de 

fiabilidade do Questionário Sobre as Refeições na Nossa Casa incluiu a consistência interna, avaliada pelo alfa de Cronbach, 

e a reprodutibilidade, avaliada pelo coeficiente de correlação de Spearman. A consistência interna encontrada em todos os 

domínios do Questionário Sobre as Refeições na Nossa Casa foi satisfatória e as correlações entre teste-reteste foram 

moderadas a fortes. A tradução do questionário conduziu a um instrumento satisfatoriamente fiável para avaliar a percepção 

dos pais de crianças pré-escolares portugueses relativamente aos comportamentos e ambiente durante as refeições em 

família, o qual pode ser bastante útil em intervenções no âmbito da saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento alimentar; Comportamento às refeições; Fiabilidade; Refeições em família

Teresa Sancho1,2,3; Ezequiel Pinto2; Rita Moreira4; Jorge Mota1; Susana Vale1; Pedro Moreira1,4,5

Reliability of the “Meals in Our 
Household Questionnaire” in 
Portuguese Preschool Children
Fiabilidade do Questionário “Meals in Our Household 
Questionnaire” em Crianças Portuguesas do Pré-escolar
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INTRODUCTION

To share mealtimes is one of the characteristics 
of the eating environment in Mediterranean 
countries, which, in its simplest form, joins family 
and friends around the table, enjoying home cooked 
meals in a convivial conversation (1, 2). There is 
increasing evidence that the frequency of shared 
family mealtimes is associated with many positive 
dietary outcomes for children and youth (3-6), 
namely higher intake of fruit (7-9), vegetables (7-
10), calcium-rich foods (7-9), grains (8), dietary fiber 
(7), along with the lower intake of soft drinks (7, 8), 
fried foods, saturated and trans fat (7), as well as 
the decreased frequency of skipping breakfast (9).
In addition to the nutritional benefits stated above, 
shared family mealtimes can involve pleasant 
conversations (4) and freedom from negative moods 
(11). They have been associated with such diverse 
outcomes as improved family communication and 
functioning (4, 10, 12), promotion of language 
development (13), improved literacy and academic 
achievement (13), reduced risk of substance abuse 
(14-17), lower risk of eating disorders (14, 16, 18-
20), fewer psychosocial health problems (14, 15, 

17, 21), children’s enjoyment of eating and hedonic 
reactions to new food items (22) and an inverse 
relationship with the risk of pediatric overweight 
or obesity (4, 10-15, 18, 20, 23, 24).
Recent social changes have created some obstacles 
to family meals (5, 6, 25), namely the increasing 
rates of female employment, more parents working 
nonstandard or shifts, longer journeys to and from 
work, difficulty in selecting meals and challenges 
with cooking, and children participating in an 
increasing number of extracurricular activities. 
Different child-feeding parental practices may also 
affect family meals, from coercing children to eat 
specific foods by promising rewards, or withholding 
favorite food as punishment, thereby shaping the 
availability and accessibility to specific food, either 
healthy or unhealthy food items (26, 27). The 
restriction and the pressure-to-eat food-related 
parenting practices can disrupt children's regulation 
of energy intake (28), with a negative impact on 
children’s dietary intake.
Assessment tools of mealtime behavior and 
family environment are limited (3) and, to our 
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Family Meals” assesses the frequency the child is 
exposed to traditionally structured family meals; 2) 
“Problematic Child Mealtime Behaviors” assesses 
the frequency of problematic behavior the child may 
exhibit at mealtimes and the extent to which the 
parent recognizes it as problematic; 3) “Use of Food 
as a Reward” assesses how frequently the parents 
use food to reward or manage the child’s behavior; 
4) “Parental Concern about Child Diet” measures the 
degree of concern the parent shows about what the 
child does or does not eat; 5) “Spousal Stress Related 
to Child’s Mealtime Behavior” assesses the extent 
to which the parent believes the child’s mealtime 
behavior negatively impacts on his or her spouse or 
partner, and/or whether it is a source of stress in 
their personal relationship; and 6) “Influence of Child’s 
Food Preferences” measures how much the child’s 
food preferences have impact on what other family 
members eat (3).
The MOHQ, originally written in English, was 
translated into Portuguese by two health 
researchers carrying out the necessary semantic 
and cultural linguistic adjustments to obtain an 
adequate correspondence in meaning. Permission for 
translation and validation was granted by the first 
author of the original MOHQ validation study (3). The 
Portuguese version of the MOHQ was translated back 
into English by an independent expert in the English 
language, with due specialization and experience 
in translation from the University of Algarve (who 
was blinded to the original version). Subsequently, 
the back-translation was compared to the original 
version of MOHQ to ensure equivalence between 
the two versions. The questionnaire was piloted 
in a convenience sample (n=7) of parents of other 
preschool children to evaluate its cultural adaptation. 
No question was identified as being difficult to 
interpret and the translation of the questionnaire 
was considered achieved.
The Portuguese version of the questionnaire is 
available by request to the authors.

best knowledge, there isn’t one validated to 
Portuguese language which comprehensively 
measures family meal structure and environment, 
children’s mealtime behavior and its impact on the 
family, parental concerns about children’s diet and 
use of food as a reward. No such tools have been 
used in preschool and school-aged Portuguese 
children. Since mealtimes in families with young 
children may have an impact on the dietary quality 
and risk of childhood obesity, it seems relevant to 
have a validated tool to assess different mealtime 
dimensions. The structure of family meals is one 
domain that aims at characterizing the preparation 
of meals and how they are usually consumed (with 
who, where and what). Nevertheless, it is known 
that some of the characteristics of these family 
meals also have a meaningful connection to 
weight (4). This paper aims at translating, culturally 
adapting and testing the psychometric properties 
of the Meals in Our Household Questionnaire 
(MOHQ) (3) in Portuguese preschool children. 
As a result, this new tool could allow to develop 
research on family meals, and to give support to 
health professionals in assessing family meals’ 
environment. This would constitute a good basis 
for intervening in families, intending to promote 
healthier homemade meals.

METHODOLOGY

Participants
The Portuguese version of the MOHQ was applied 
individually to a convenience sample of parents of 
preschool children (3 to 6 years of age), which were 
completed by parents at home, in the same week 
period, without interference of the researcher. 
All parents (96 in total) from a private institution 
of social solidarity (non-profit organized private 
institution for people of all social conditions) in Faro 
(Algarve), were invited to take part in the study, 80 
of which agreed to complete the questionnaires. A 
total of 78 parents completed the questionnaire 
the first time it was presented (Q1 - test) but, due 
to loss of follow-up, only 49 parents completed 
the questionnaire the second time around (Q2 
– retest), when it was applied two weeks later. 
Forty-seven questionnaires were filled in twice by 
the same participants (60.3%), as required in test-
retest methodology. Socio-demographic data were 
recorded only in the Q2-retest, related to parents’ 
professional occupation and education level, given 
its association with eating behavior. Fifty three 
percent of the participants’ children were boys 
(n=25). All participants signed an informed consent 
form to participate in the study. The research 
protocol was approved by the Scientific Council of 
the Faculty of Sports of University of Porto and 
local Health Ethical Committee of Algarve Regional 
Health Administration of the Ministry of Health. 
Further procedures complied with the Helsinki 
Declaration (29).

Data Collection
The original MOHQ consists of a set of questions 
that characterize mealtime behaviors and 
environments of 3- to 11-year-old children, 
considering the previous three months of 
their lives, across six domains: 1) “Structure of 

REVISTA NUTRÍCIAS 23: 10-13, APN, 2014

TABLE 1: Parents’ education level and occupation category (n=42)

Education level
n (%)

Occupation category
n (%)

<6 years 3 (7.1) Intellectual and scientific activities 19 (45.2)

6-9 years 10 (23.8) Technicians and intermediate level jobs 4 (9.5)

10-12 years 5 (11.9) Administrative services 3 (7.1)

>12 years 24 (57.1) Personal services, protection and security, and sales 15 (35.7)

Unemployed 1 (2.4)

Statistical Analysis
Socio-demographics were described as frequencies. 
The internal consistency of the scale was tested 
using the Cronbach’s alpha coefficient (30). 
The reproducibility was also analyzed by using 
Spearman’s correlation coefficient between the 
two tests. Additionally, due to the ordinal nature 
of the variables in the questionnaire, we also 
included a paired-sample of Wilcoxon’s test to 
assess test-retest differences in median domain 
scores (30). We also used Spearman’s correlation 
coefficients to analyze the association between 
scores in each of the questionnaire’s domains. The 
statistical analysis was conducted using IBM SPSS 
Statistics (version 22.0, 2013), and the significance 
level was set at 5%.

RESULTS

Parents Socio-demographic Data
In order to organize socio-demographic information, 
we just collected data on the parents’ professional 
occupation and education level (n=42). Occupation 
was categorized into five groups according to skills 
and specialization, as proposed by the Portuguese 
National Institute of Statistics, and education was 
assessed by last academic level completed by 
participants. Results for occupation category and 
education level are presented in Table 1.

Reliability
The analysis of internal consistency showed that 
MOHQ is an overall reliable tool, both in Q1 and Q2 
(Table 2). Cronbach´s alpha coefficients ranged 
between 0.602 for the domain of the structure 
of family meals and 0.980 for the domain of using 
food as a reward in the application of the first 
questionnaire.
The test–retest scoring shows good reproducibility 
in all domains, as can be inferred by the positive 
moderate to high correlations in our data, higher 
than 0.7 for five of the six domains (Table 3).

TABLE 2: Cronbach’s alpha in the test-retest procedure (n=47)

Domains
Cronbach’s alpha

Q1 (test) Q2 (retest)

Structure of Family Meals 0.602 0.665

Problematic Child Mealtime Behavior 0.903 0.733

Parental Concern about Child Diet 0.846 0.981

Use of Food as a Reward 0.98 0.901

Spousal Stress 0.759 0.848

Influence of Child’s Food Preferences 0.829 0.943

Reliability of the “Meals in Our Household Questionnaire” in Portuguese Preschool Children
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Furthermore, when comparing median values for 
each domain using Wilcoxon’s paired-samples 
non-parametric test, the scores were considered 
statistically similar (p>0.05).
Inter-domains correlations
When analyzing the correlations between the different 
domains in the test phase (Table 4), we found that 
families who scored higher on the “Structure of Family 
Meals” domain showed lower scores in “Problematic 
Child Mealtime Behavior”, “Parental Concern about 
Child Diet”, “Spousal Stress”, as evidenced in the 
negative correlations found between these domains. 
Nevertheless, the correlation with “Spousal Stress” 
was the only one we considered statistically 
significant (p=0.031). High scores in “Problematic Child 

Mealtime Behaviors” were positively correlated with 
“Parental Concern about Child Diet”, “Use of Food as 
a Reward”, “Spousal Stress” and “Influence of Child’s 
Food Preferences”. The only correlation considered 
statistically significant in this area was the one 
reported for the “Use of Food as a Reward” (p=0.011). 
The correlations and level of statistical significance 
from the data collected during the retest phase are 
also presented in Table 4.
Between test and retest procedures, only the 
correlation between “Problematic Child Mealtime 
Behavior” and “Use of Food as a Reward” was 
statistically significant. However, the correlation types 
(positive/ negative) remained the same.
When analyzing the mean scores in all of the MOHQ 

domains according to caregivers´ educational level, we 
did not find statistically significant differences (Table 
5). However, the score on "Structure of Family Meals" 
decreases with the education level and the score in 
the domains "Use of Food as a Reward" and "Influence 
of Child's Food Preferences" increase with schooling.

DISCUSSION

In the present study, we aimed at describing the 
adaptation and psychometric properties of the 
Portuguese version of the MOHQ to address the lack 
of available tools to assess mealtime environment in 
Portuguese preschool children’s households.
The dimension regarding “Structure of Family Meals” 
showed Cronbach’s alpha values between 0.6 - 0.7, 
which some authors may consider questionable 
(30), as the cut-point for considering a measure as 
reliable has traditionally been 0.70. When analyzing 
the expected internal consistency after the removal 
of each of the items in this domain, Cronbach’s alpha 
was lower than 0.6, leading us to believe that, at this 
point, all items are necessary for the questionnaire’s 
reliability. However, and considering the potential 
factors that may influence Cronbach’s alpha, such as 
the number of items on a scale or the sample size (31), 
we believe that the value we report for the “Structure 
of Family Meals” domain is acceptable in the context 
of our research.
The correlations in our study are in accordance with 
studies linking the frequency and quality of family 
meals to positive child and family outcomes (8, 10, 

TABLE 3: Domain scores, Wilcoxon’s test and test-retest correlation (n=47)

Domains
Q1 score (test) Q2 score (retest) Wilcoxon’s test

p

Test-retest 

correlation

pMeda Minb Maxc Meda Minb Maxc

Structure of Family Meals 40 30 49 39 31 47 0.819 0.867*

Problematic Child Mealtime Behavior 48 23 70 48 27 74 0.741 0.793*

Parental Concern about Child Diet 11 6 22 11 6 21 1.0 0.917*

Use of Food as a Reward 80 19 97 78.5 19 101 0.634 0.725*

Spousal Stress 4 4 13 5 4 14 0.572 0.788*

Influence of Child’s Food Preferences 5.5 3 14 6 3 14 0.355 0.603*

a Median; b Minimum; c Maximum; * p<0.001 for Spearman correlation coefficient

TABLE 4: Correlation between domains in Q1 (test) and Q2 (retest) (n=47)

Spearman’s correlation coefficient an statistical significance (p-value)

Domains

Problematic Child 

Mealtime Behavior

Parental Concern 

about Child Diet

Use of Food as a 

Reward
Spousal Stress

Influence of Child’s 

Food Preferences

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

Structure of Family Meals
-0.279 

(0.1)

-0.174

(0.276)

-0.296

(0.067)

-0.272

(0.078)

0.156

(0.388)

0.250

(0.125)

-0.360

(0.031)

-0.298

(0.066)

-0.087

(0.612)

-0.233

(0.153)

Problematic Child Mealtime Behavior
0.283

(0.072)

0.368

(0.013)

0.430

(0.011)

0.442

(0.004)

0.237

(0.237)

0.262

(0.107)

0.233

(0.165)

0.228

(0.162)

Parental Concern about Child Diet
0.148

(0.367)

-0.086

(0.588)

0.186

(0.244)

0.272

(0.086)

0.108

(0.498)

0.321

(0.041)

Use of Food as a Reward
0.042

(0.814)

-0.054

(0.746)

0.157

(0.368)

-0.102

(0.543)

Spousal Stress
0.144

(0.370)

0.186

(0.243)

TABLE 5: Domain scores and educational level (n = 47)

Domains
Education level

<6 years 6-9 years
10-12 
years

>12 
years

p

Structure of Family Meals 47 (1.4) 40.4 (5.1) 38 (3.5) 38.5 (3.3) 0.104

Problematic Child Mealtime Behavior 53 (14.1) 47.8 (9.4) 51.4 (10.8) 44.8 (10.7) 0.385

Parental Concern about Child Diet 9 (5.2) 13.6 (3.1) 11 (3.9) 10.7 (3.8) 0.095

Use of Food as a Reward 23 (4.2) 65 (26.8) 86.2 (6.7) 70 (21.5) 0.053

Spousal Stress 4 (0.0) 5.7 (2.0) 5.3 (1.3) 6.1 (2.6) 0.385

Influence of Child’s Food Preferences 4.3 (1.5) 5.3 (2.3) 6 (2.6) 6.1 (3.1) 0.797

Data presented as mean (SD); Statistical differences between groups assessed with Kruskal-Wallis’s test
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Reliability of the “Meals in Our Household Questionnaire” in Portuguese Preschool Children REVISTA NUTRÍCIAS 23: 10-13, APN, 2014

32). This was also found by the authors of the original 
MOHQ (3), who propose that this is evidence for the 
construct validity of the questionnaire.
The MOHQ was translated for researchers interested 
in understanding mealtimes in families with preschool 
children living in Portugal or other Portuguese-
speaking countries. Yet it is important to acknowledge 
the limitations of our study, namely the use of a 
convenience sample and the limited possibility of 
generalization concerning socio-demographic 
characteristics. A further limitation of this study is that 
it is subject to social desirability bias and it is not known 
whether participants differed in their interpretation 
or understanding of the questions. Given that socio-
demographic data were recorded only at the time of 
the retest, it is not possible to characterize the socio-
demographic specificity of parents who responded to 
the test and did not respond to retest, not knowing, 
therefore, to what extent this may be a bias in the 
study. Additionally, considering that the recording of 
socio-demographic data was free, from the 47 retest 
completed questionnaires by the same parents, only 
42 presented the respective socio-demographic 
characteristics. Still, the dropout rate between test 
and retest was undoubtedly high. However, parents 
completed the questionnaires voluntarily and 
without any gratuity or reward. Our results must 
be cautiously related with the different cultural and 
socio-demographic backgrounds in the sample; hence 
cross-national comparisons of MOHQ are not advisable 
without further studies. Additionally, as the majority 
of our sample held higher education degrees, further 
studies analyzing its psychometric properties, in a 
more diversified sample, are needed to fully assess 
this tool’s usefulness. Despite these shortcomings 
and gaps, the translation and psychometric properties 
analysis accomplished in the present study could 
be crucial to address mealtime behavior and family 
environment which may cause impact on nutritional 
intake and hence on the global health of general 
children and of preschool children in particular.
For nutritionists and dietetics practitioners or other 
health professionals who counsel families, the 
application of the questionnaire may allow for the 
identification of specific or general problems, and 
consequently may help facilitate discussion with 
parents about their children’s mealtime behavior, their 
concerns about their child’s diet, and their use of food 
to reward children or manage problematic behavior (3), 
thus promoting healthier household meals.

CONCLUSIONS

Our results allow us to conclude that the questionnaire’s 
translation and validation analysis led to a satisfactory 
valid and reliable tool to assess the parent’s perception 
of Portuguese preschoolers’ mealtime behaviors and 
environments, being both a cheap and easy instrument 
to apply. Although additional studies are needed, 
results show promising results, which allows us to go 
a step further in recommending the widespread use of 
this tool, in the Portuguese language, by researchers 
aiming at addressing these particular dimensions of 
eating behavior.
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RESUMO

Introdução: O estudo da relação entre cárie dentária e obesidade infantil vem sendo alvo de um 
interesse significativo, mas a natureza do seu relacionamento é complexa. A presença de um factor 
comum, como um regime alimentar de alto teor de açúcar poderá ser a mais aceitável teoria para 
explicar possíveis relações entre estas duas patologias.
Objectivos: Estudar possíveis associações entre o Índice de Massa Corporal e o Índice de Cárie Dentária 
(CPOD) na população estudantil de Vila Franca do Campo, a frequentar o 1.º ano de escolaridade.
Metodologia: Uma amostra de 136 alunos do 1.º ano do 1.º ciclo de escolaridade, com idades entre 
os 6 e 8 anos, foi alvo de uma intervenção de âmbito lúdico-educativo de promoção de saúde oral e 
alimentação saudável. A avaliação de saúde oral foi realizada por uma Médica Dentista, segundo a 
metodologia recomendada pela Organização Mundial da Saúde, usando como indicador o Índice de Cárie 
Dentária - CPOD. A avaliação antropométrica foi efectuada por um Nutricionista, segundo a metodologia 
ISAK (International Standards for Anthropometric Assessment). A análise estatística descritiva teve 
como base o cálculo de frequências absolutas e relativas e médias e desvios padrão. Nos estudos 
comparativos foi usado o Teste de Qui-Quadrado (χ2), considerando um nível de significância de 5%.
Resultados: Apresentaram cárie 44,9% dos alunos, enquanto a prevalência de excesso de peso e 
obesidade foi de 15,4% e 11,8%, respectivamente. Da análise à associação entre a classificação de 
Índice de Massa Corporal e cáries, verificou-se que nos alunos com baixo peso ou peso normal, 54,5% 
(54) estavam isentos de cáries e 45,5% (45) apresentaram cáries; que nas crianças com excesso de 
peso, 61,9% (13) não apresentaram cáries e 38,1% (8) apresentaram; e que nos alunos com obesidade, 
50,0% (8) não tinham cáries e os outros 50,0% (8) tinham dentes cariados (p: 0,751). A maioria dos 
casos de cárie manifestou-se em alunos de famílias mais carenciadas.
Conclusões: Apesar de não ter sido encontrada associação entre obesidade e cárie dentária, continua 
a ser fundamental a promoção de regimes alimentares saudáveis que previnam as duas patologias.

PALAVRAS-CHAVE: Baixo peso, Cárie dentária, Obesidade

ABSTRACT

Introduction: The study of the relationship between dental caries and childhood obesity has been the target of significant 

interest, but the nature of their relationship is complex.  The presence of a common factor, such as a diet high in sugar, may 

be the most acceptable theory to explain possible relationships between these two pathologies.

Objectives: Study possible associations between Body Mass Index and the Dental Caries Index (DMFT) in the student 

population of Vila Franca do Campo, attending 1st grade.

Methodology:  A sample of 136 students from 1st grade, ages 6 to 8 years was the subject of a recreational and educational 

intervention for promoting oral health and healthy eating. The oral health screening was conducted by a dentist using 

as an indicator the dental caries index - DMFT. Anthropometric evaluation was made by a dietitian according to the ISAK 

methodology (International Standards for Anthropometric Assessment). Descriptive statistical analysis was based on the 

calculation of absolute and relative frequencies and averages and standard deviations. In the comparative studies we used 

the chi-square test (x2), considering a  significance level of 5%.

Results: 44.9% of students had dental caries, while the prevalence of overweight and obesity was 15.4% and 11.8%, 

respectively. Analyzing the association between Body Mass Index classification and caries, it was found that in underweight 

or normal weight students, 54.5% (54) were free of caries and 45.5% (45) had caries; in overweight children, 61.9% (13) had 

no cavities and 38.1% (8) presented; and in obese students 50.0% (8) had no cavities and the other 50.0% (8) had caries (p: 

0.751). Most cases of caries manifested in students from families with lower economic status.

Conclusions: Although no association between obesity and tooth decay have been found, it remains vital to promote 

healthy diets that prevent these two diseases. 

KEYWORDS: Dental caries, Obesity, Underweight
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INTRODUÇÃO

A cárie dentária é uma doença multifactorial, 
infecciosa e transmissível, altamente influenciada 

pela dieta e que é, quase sempre, caracterizada por 
uma destruição progressiva e centrípeta dos tecidos 
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6 e 8 anos apontam para que 13,4% das crianças 
açorianas nesta faixa etária tenham excesso de peso 
e 16,4% obesidade (10).
Uma associação biologicamente plausível entre 
obesidade e cárie dentária vem sendo estudada na 
literatura, já que quer a cárie dentária, quer a obesidade 
poderão estar associadas a maus hábitos alimentares 
(11). A presença de um factor comum, como um 
regime alimentar de alto teor de açúcar, causado pela 
ingestão de alimentos, tais como refrigerantes, bolos 
e gelados, parece aumentar a probabilidade de ambas 
as doenças e poderá ser a mais aceitável teoria para 
explicar possíveis relações entre obesidade e cárie 
dentária (12). 
Deste modo, nos últimos anos, vem surgindo um 
interesse significativo no estudo da relação entre 
cárie dentária e a obesidade infantil, mas a natureza 
do relacionamento tem sido controversa. Os resultados 
conflituantes na literatura, até ao momento, sugerem 
que a relação entre obesidade e cárie dentária em 
crianças tende a ser complexa e a sua explicação 
potencialmente prejudicada pela inclusão simultânea 
de várias faixas etárias, que diferem consideravelmente 
na taxa de crescimento e fenótipo expresso, bem como 
nas diversas taxas de crescimento que são expressas 
em crianças dentro de uma faixa etária (5).

OBJECTIVOS

Este trabalho teve o objectivo de avaliar o Índice de 
Massa Corporal (IMC) e o Índice de Cárie Dentária 
na população estudantil de Vila Franca do Campo e 
analisar a associação entre IMC e cárie dentária em 
crianças do 1º ano de escolaridade.

METODOLOGIA

Este estudo está inserido no âmbito de um projecto de 
intervenção em saúde oral e alimentação saudável que 
o Centro de Saúde de Vila Franca do Campo promove 
junto das escolas do concelho. A utilização dos dados 
avaliados limitou-se ao âmbito desta investigação, 
garantindo-se a confidencialidade dos mesmos.
Amostra: A população em estudo foi constituída 
por todos os alunos que frequentaram o 1º ano 
do 1º ciclo das cinco escolas do concelho de Vila 
Franca do Campo. Para tal, foram contactados os 
docentes das oito turmas do 1º ano, que forneceram 
o consentimento informado a cada encarregado 
de educação. Do total de 142 alunos, 139 foram 
autorizados pelos encarregados de educação a 
participar no estudo, sendo que três faltaram à aula 
no dia da avaliação. Deste modo, a amostra final foi 
constituída por 136 alunos.
Avaliação de Saúde Oral: A avaliação das crianças 
foi realizada segundo a metodologia recomendada 
pela Organização Mundial da Saúde (13). A Médica 
Dentista utilizou sempre o mesmo tipo de material, 
isto é, sondas exploradoras, espelhos bucais, luvas 
de observação, máscaras e compressas. Para a 
observação, a criança foi sentada numa cadeira com a 
cabeça inclinada para trás, colocando-se a observadora 
por trás da criança. À medida que a observação se 
efectuava, a observadora ia informando do estado 
das superfícies dentárias, competindo ao registador 
apontar essa informação sob a forma de código, na 
Ficha Individual de Saúde Oral em Saúde Escolar. Os 
alunos com dentes restaurados foram considerados 
como isentos de cárie.

mineralizados dos dentes (1). Esta destruição resulta 
da acção de ácidos orgânicos produzidos por bactérias 
como um subproduto do seu metabolismo da 
fermentação de hidratos de carbono (2). As principais 
espécies bacterianas associadas ao desenvolvimento 
de cáries são Streptococcus mutans (S. mutans) e 
Lactobacillus spp (3). Outras espécies bacterianas 
como Veillonella, Bifidobacterium, Propionibacterium, 
Streptococcus  não-S. mutans  de baixo pH 
Actinomyces e Atopobium parecem desempenhar 
igualmente um papel importante no desenvolvimento 
de cárie (4). Sendo a mais prevalente doença crónica 
em crianças no mundo (5), as cáries podem surgir de 
modo agressivo no início da infância, afectando os 
dentes de leite das crianças (6). Os seus principais 
factores de risco relacionados com o estilo de vida 
são um elevado número de bactérias cariogénicas, 
fluxo salivar inadequado, exposição insuficiente ao 
flúor, má higiene oral, maus hábitos de alimentação, 
particularmente na infância, e carência económica 
(6). A cariogenicidade dos alimentos é diferente 
consoante o tipo de açúcares da sua constituição. Os 
que se apresentam na sua forma livre ou adicionados 
a alimentos, como a sacarose, o mel e os xaropes, são 
mais cariogénicos uma vez que estão mais disponíveis 
para as bactérias da cavidade oral e promovem uma 
maior produção de ácidos. Os açúcares naturalmente 
presentes nos alimentos, como a lactose e a 
frutose, são menos acidificantes e por isso menos 
cariogénicos. Apesar de o amido isoladamente 
apresentar um baixo potencial cariogénico, misturas 
de amido e sacarose são potencialmente mais 
cariogénicas do que a sacarose isoladamente (7). 
O grau de cariogenicidade de um certo alimento é 
então influenciado e determinado por factores como 
a forma e consistência do alimento, a combinação 
entre alimentos, a frequência do consumo de hidratos 
de carbono fermentáveis, o período de retenção do 
alimento na boca, a sua composição nutricional, 
o potencial do alimento em estimular a saliva e a 
sua acidez (7). Uma má saúde oral origina risco de 
má alimentação e nutrição, que pode prejudicar 
o crescimento e desenvolvimento em crianças, 
problemas de fala, falta de auto-estima, problemas 
de comportamento, dificuldades de aprendizagem e 
problemas de dor, que afectam muitas áreas da vida 
diária (8). Na Região Autónoma dos Açores os últimos 
dados apontam que os índices de cárie dentária têm 
vindo a melhorar, mas ainda se situava apenas nos 
41,9%, a percentagem de crianças açorianas com 6 
anos livres de cárie (1).
A obesidade é uma doença crónica em que o excesso 
de gordura corporal acumulada pode atingir graus 
capazes de afectar a saúde. O excesso de gordura 
resulta de sucessivos balanços energéticos positivos, 
em que a quantidade de energia ingerida é superior 
à quantidade de energia dispendida. Os factores 
que determinam este desequilíbrio são complexos e 
incluem factores genéticos, metabólicos, ambientais e 
comportamentais (9). O desenvolvimento de doenças 
metabólicas, como a obesidade, em adultos reflecte 
diferentes exposições cumulativas desde a fase 
inicial da vida a ambientes nocivos quer físicos, quer 
ambientais. Os Açores são uma das regiões do país com 
maior prevalência de obesidade infantil. Os dados de 
um estudo recente realizado em 2013 pela Direcção 
Regional de Saúde dos Açores em crianças entre os 

Associação entre Cárie Dentária e Obesidade numa Amostra da População 
Pediátrica em Vila Franca do Campo
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TABELA 1: Descrição sócio-demográfica da amostra

Idade Média ± dp

6,6 ± 0,6

Género Percentagem (n)

Feminino 50,7% (69)

Masculino 49,3% (67)

Residência Escolar Percentagem (n)

Predominantemente Urbana 19,9% (27)

Mediamente Urbana 25,0% (34)

Predominantemente Rural 55,1% (75)

Escalão de Apoio Percentagem (n)

Escalão 1 29,4% (40)

Escalão 2 17,6% (24)

Escalão 3 16,9% (23)

Escalão 4 5,9% (8)

Escalão 5 5,9% (8)

Sem Escalão 24,3% (33)

Avaliação de IMC: As medições de peso e estatura 
foram realizadas de acordo com a metodologia 
ISAK (International Standards for Anthropometric 
Assessment) (14). O peso foi medido pela Balança 
Seca® Robusta 813 e a estatura pelo estadiómetro 
Scala Medicale da Tanita®. Após cálculo do IMC, a 
classificação das crianças segundo o percentil de 
IMC foi feita de acordo com os critérios do Center 
for Disease Control and Prevention (CDC) (15).
Informações Sociodemográficas: Os dados sobre a 
residência escolar, alunos que repetiam o 1º ano e 
escalão de apoio foram obtidos através dos conselhos 
executivos das respectivas escolas.
Análise Estatística: A análise estatística foi realizada 
no programa IBM SPSS Statistics 22. A análise 
descritiva teve como base o cálculo de frequências 
absolutas e relativas e médias e desvios padrão. 
Nos estudos comparativos foi usado o Teste de 
Qui-Quadrado (x2) para a independência de Pearson 
para comparar grupos, considerando um nível de 
significância de 5%.

RESULTADOS

A amostra em estudo foi constituída por 136 crianças 
entre os 6 e 8 anos de idade, com uma idade média de 
6,6 ± 0,6 anos, sendo que 50,7% (69) eram do sexo 
feminino e 49,3% (67) do sexo masculino (Tabela 1). 
Os resultados indicaram que 63,9% (87) dos alunos 
beneficiava de um dos 3 escalões de apoio mais 
altos (Tabela 1). 11% (15) dos alunos da amostra 
encontravam-se a repetir o 1º ano. 
No que diz respeito à avaliação de saúde oral; 44,9% 
(61) apresentaram cáries, com uma média de 3,0 ± 
1,9 cáries; 9,6% (13) possuíam dentes obturados, com 
uma média de 1,5 ± 0,8 dentes obturados e 4,4% (6) 
tinham dentes ausentes (Tabela 2). O índice da cárie 
dentária na dentição decídua (cpod) da população 
estudada foi de 1,59, enquanto o Índice de Cárie 
Dentária na Dentição Definitiva (CPOD) foi de 0,05.
Ao relacionar o escalão de apoio com a presença 
de cáries dentárias encontraram-se diferenças 
estatisticamente significativas, existindo uma maior 
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densidade energética, como chocolates, gomas, 
rebuçados, bolachas e biscoitos recheados, produtos 
de pastelaria, sobremesas doces e refrigerantes.
A obesidade também tem sido associada a uma 
resposta imunitária diminuída e aumento do risco para 
doenças infecciosas, tais como a periodontite (17). 
As crianças obesas terão um maior risco para a cárie 
dentária e estudos demonstram que muitas vezes 
cáries e obesidade coexistem em crianças de baixo 
nível socioeconómico (16). O facto da maioria dos 
alunos ter beneficiado de escalão de apoio demonstra 
que, de uma forma geral, os agregados familiares da 
amostra em estudo apresentam baixos rendimentos.
A grande maioria dos alunos com baixo peso 
apresentou cáries dentárias, 83,3% (5), condição 
que deve igualmente ser alvo de reflexão, apesar 
do reduzido tamanho amostral. Factores como 
dificuldades na mastigação relacionadas com a dor no 
dente cariado, ingestão de alimentos mal mastigados 
que poderá originar a uma redução do consumo e da 
absorção de nutrientes ou uma tendência por optar por 
alimentos de mais fácil mastigação (líquidos ou moles) 
que poderá contribuir para uma diminuição da ingestão 
de boas fontes proteicas, podem ser responsáveis por 
uma redução, ainda indemonstrada, da ingestão de 
alimentos em crianças com cáries dentárias (18).

CONCLUSÕES 
A verdadeira etiologia das patologias em estudo é 
multifactorial e complexa. O maior desafio para a 
compreensão da relação entre cáries dentárias e 
obesidade é medir as possíveis variáveis confundidoras 
(alimentação e rendimentos) e modificadores de efeito 
(idade, hábitos de higiene oral e uso de água fluoretada) 
de uma forma padronizada (10). Assim, o estudo destas 
variáveis deverá fazer parte de estudos futuros com 
esta população.
É fundamental a sensibilização da população sobre 
cárie dentária, os alimentos que contribuem para o seu 

proporção de alunos com cáries nos alunos com maior 
apoio, ou seja mais carenciados (Tabela 3).  
A média das estaturas, peso e IMC das crianças foi 
de 123,9 ± 5,7cm; 26,0 ± 5,7kg e 16,8 ± 2,5kg/m2, 
respectivamente. Os resultados do rastreio de IMC 
indicaram que 4,4% (6) das crianças tinham baixo 
peso; 68,4% (93) peso normal; 15,4% (21) excesso 
de peso e 11,8% (16) obesidade (Tabela 4). Os rapazes 
apresentaram maior percentagem de excesso de peso, 
19,4% (13) do que as raparigas, 11,6% (8), mas a 
obesidade foi mais prevalente nestas, 17,4% (12) vs. 
6,0% (4) respectivamente para raparigas e rapazes.
Ao cruzar os dados da classificação de IMC e frequência 
de cáries dentárias, verificou-se que nos alunos com 
baixo peso ou peso normal, 54,5% (54) estavam 
isentos de cáries e 45,5% (45) apresentaram cáries; 
que nas crianças com excesso de peso, 61,9% (13) 
não apresentaram cáries e 38,1% (8) apresentaram; e 
que nos alunos com obesidade, 50,0% (8) não tinham 
cáries e os outros 50,0% (8) tinham dentes cariados (p: 
0,751) (Tabela 5). Deste modo, não foram encontradas 
diferenças significativas entre a presença de cáries nas 
diferentes classes de IMC, apenas uma tendência para 
haver uma maior proporção de crianças com cárie nos 
alunos com baixo peso (5 dos 6 alunos com baixo peso 
apresentaram cáries).

Associação entre Cárie Dentária e Obesidade numa Amostra da População 
Pediátrica em Vila Franca do Campo

REVISTA NUTRÍCIAS 23: 14-17, APN, 2014

TABELA 2: Descrição das características de Saúde Oral

Cáries Percentagem (n)

Não 55,1% (75)

Sim 44,9% (61)

Média ± dp

3,0 ± 1,9

Obturados Percentagem (n)

Não 90,4% (123)

Sim 9,6% (13)

Média ± dp

1,5 ± 0,8

Dentes Ausentes Percentagem (n)

Não 92,6% (126)

1 dente perdido 4,4% (6)

2 dentes perdidos  2,9% (4)

TABELA 3: Associação entre Escalão de Apoio e Cáries

Cáries

Não Sim

Escalão de Apoio n (%) n (%)

Escalão 1 17 (42,5) 23 (57,5)

Escalão 2 10 (41,7) 14 (58,3)

Escalão 3 10 (43,5) 13 (56,5)

Escalão 4 ou 5 13 (81,3) 3 (18,7)

Sem Escalão 25 (75,8) 8 (24,2)

χ2 (p: 0,003)

TABELA 4: Descrição das características antropométricas

Estatura Média ± dp

123,9cm ± 5,7

Peso Média ± dp

26,0 ± 5,7

IMC Média ± dp

16,8kg/m2 ± 2,5

Classificação IMC Percentagem (n)

Baixo Peso 4,4% (6)

Peso Normal 68,4% (93)

Excesso de Peso 15,4% (21)

Obesidade 11,8% (16)

TABELA 5: Associação entre Classificação de IMC e Cáries

Cáries

Não Sim

Classificação de IMC n (%) n (%)

Baixo Peso e Peso Normal 54 (54,5) 45 (45,5)

Excesso de Peso 13 (61,9) 8 (38,1)

Obesidade 8 (50,0) 8 (50,0)

χ2 (p: 0,751); IMC: Índice de Massa Corporal

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A percentagem de alunos isentos de cárie da 
população em estudo foi de 55,1%, um valor 
superior aos 41,9% encontrados no último estudo 
regional sobre a temática (1). Deste modo, apesar da 
percentagem de alunos que apresentaram cáries ainda 
ser considerável (44,9%), estes números demonstram 
uma tendência de melhoria. Está em fase de conclusão 
o III Estudo Nacional da Prevalência das Doenças 
Orais, que fornecerá dados mais actuais sobre estas 
prevalências, tanto a nível nacional, como regional.  
Os alunos mais carenciados foram aqueles que mais 
frequentemente apresentaram cáries. Estes dados 
estão de acordo com a tendência encontrada em 
outros estudos que o desenvolvimento de cáries é 
mais comum em crianças de classes socioeconómicas 
mais desfavorecidas (5, 8, 16) e que estas crianças 
deverão ser consideradas um grupo de risco e ser alvo 
de intervenções mais assertivas, direccionadas para as 
suas características particulares.
Ao analisar o IMC, a população em estudo apresenta 
uma prevalência de excesso de peso ligeiramente 
superior quando comparada com a média da Região 
Autónoma dos Açores numa faixa etária semelhante 
(15,4% vs. 13,4%, respectivamente), mas uma 
prevalência de obesidade inferior (11,8% vs. 16,4%). 
A proporção de alunos com cárie foi semelhante entre 
as diferentes classes de IMC, pelo que não se encontrou 
qualquer associação entre cáries e obesidade. 
A hipótese de uma etiologia comum para as duas 
doenças tem como base o facto de a obesidade resultar 
de um desequilíbrio energético, frequentemente 
resultante de uma regime alimentar desequilibrado, 
excessivo em açúcares, que, por sua vez, estimulam 
o crescimento de bactérias cariogénicas e favorecem 
o desenvolvimento de cáries. Deste modo, devem 
ser despromovidas as escolhas alimentares de risco 
para a cárie dentária e desaconselhado o consumo 
de alimentos de baixa densidade nutricional e alta 

IMC: Índice de Massa Corporal
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desenvolvimento e os problemas de saúde, sociais e 
de desenvolvimento sofridos por crianças com esta 
patologia. Apesar de pouco significativa neste estudo, 
a relação entre cárie dentária e peso corporal deve 
continuar a ser alvo de estudo e intervenção, já que a 
elevada prevalência de doença encontrada fundamenta 
a necessidade da promoção de regimes alimentares 
saudáveis, uma estratégia fundamental para prevenir 
a obesidade e contribuir para a saúde oral das crianças.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cabral R, Mont’alverne M, Lima A. Estudo Regional de 

Prevalência das Doenças Orais na População Escolarizada 

da Região Autónoma dos Açores. Direcção Regional de 

Saúde, 2005.

2. Featherstone J. Dental caries: a dynamic disease process. 

Australian Dental Journal 2008; 53(3):286-91. 

3. Galrão J, Proença L, Barroso H. Prevalência da cárie 

dentária e presença de bactérias cariogénicas no dorso 

lingual – Estudo seccional cruzado. Revista Portuguesa de 

Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial. 

2012; 53:11-6.

4. Aas J, Griffen A, Dardis S, Lee A, Olsen I, Dewhirst F, 

Leys E, Paster B. Bacteria of Dental Caries in Primary and 

Permanent Teeth in Children and Young Adults Journal of 

Clinical Microbiology  Apr 2008; 46(4): 1407-17.

5. Hayden C, Bowler J, Chambers S, Freeman R, Humphris G, 

Richards D, Cecil J. Obesity and dental caries in children: a 

systematic review and meta-analysis. Community Dentistry 

and Oral Epidemiology 2013; 41: 289–308.

6. Selwitz H, Ismail A, Pitts N. Dental Caries. Lancet 2007; 

6; 369(9555): 51-9.

7. Touger-Decker R, Van Loveren C, Sugar and Dental Caries. 

American Journal of Clinical Nutrition 2003, 78 (suppl) 

881S-92S.

8. Chiu S, Dimarco M, Prokop J. Childhood obesity and dental 

caries in homeless children. Journal of Pediatric Health Care 

2013; 27, 278-83.

9. WHO. Diet, Nutrition and the prevention of chronic 

diseases: report of a joint WHO/FAO expert consultation. 

WHO technical report series 2003; 916.

10. I Jornadas de Obesidade Infantil da USISM, Ribeira 

Grande, 2014.

11. Silva A, Menezes A, Demarco F, Vargas-Ferreira F, Peres 

M. Obesity and Dental Caries: systematic review. Revista de 

Saúde Publica 2013; 47(4): 799-812.

12. Kantovitz K, Pascon F, Rontani R, Gavião M. Obesity and 

dental caries – a systematic review. Oral Health & Preventive 

Dentistry 2006; 4(2): 137-44. 

13. World Health Organization. Oral health surveys: basic 

methods. 4th ed. Geneva; 1997.

14. Marfell-Jones M, Olds T, Stewart A. International 

Standards for Anthropometric Assessment. ISAK 2006.

15. CDC (Center for Disease Control and Prevention) Growth 

Charts: United States. 2000.

 Disponível em URL: http://www.cdc.gov/growthcharts.

16. Gerdin E, Anqbrat M, Aronsson K, Eriksson E, Johansson 

I. Dental caries and body mass index by socio-economic 

status in Swedish children. Community Dentistry and Oral 

Epidemiology 2008; 36(5): 459-65.

17. Prpic J, Kuis, D, Pezelj-Ribaric S, Obesity and Oral Health 

– Is There an Association? Collegium Antropologicum 2012; 

36(3):755-9.

18. Vania A, Parisella V, Capasso F, Di Tanna G, Vestri A, 

Ferrari M, Polimeni A. Early Childhood Caries underweight or 

obesity, that is the question. European Journal of Paediatric 

Denstistry 2011; 12(4): 231-5.

Associação entre Cárie Dentária e Obesidade numa Amostra da População 
Pediátrica em Vila Franca do Campo

REVISTA NUTRÍCIAS 23: 14-17, APN, 2014







A
SS

O
CI

A
ÇÃ

O
 P

O
RT

U
G

U
ES

A
 D

O
S 

N
U

TR
IC

IO
N

IS
TA

S 
| W

W
W

.A
PN

.O
R

G
.P

T 
| G

ER
A

L@
A

PN
.O

R
G

.P
T

C
IE

N
TI

FI
C

ID
A

D
ES

ABSTRACT

The impact of diet on the gastrointestinal microbiota has been discussed for several decades. However, advances in 

molecular microbiological techniques have expanded the knowledge on microbial ecology and the study of the effect of 

diet and dietary changes on the resident microbiota. It has become evident that diet influences the composition of the 

microbiota. This review aims to present an overview of the dietary effects on the human fecal microbiota.

KEYWORDS: Diet, Intestinal microbiota

RESUMO

O efeito da alimentação na microbiota do tracto gastrointestinal humano tem sido discutido já há varias décadas. No entanto, avanços 

nas técnicas de microbiologia molecular têm expandido o conhecimento sobre o efeito da alimentação e das mudanças alimentares 

nesta comunidade de microrganismos. Tem-se tornado evidente que a alimentação influencia a composição da microbiota. Este artigo 

tem como objectivo apresentar uma revisão sobre o efeito da alimentação na microbiota fecal humana.

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação, Microbiota intestinal

Catarina D. Simões1

Effect of Diet on the Human Large 
Intestinal Microbiota
Efeito da Alimentação na Microbiota do Intestino Grosso 
Humano
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INTRODUCTION

Although the physiological role of the gastrointestinal 
(GI)-tract is to process and digest the food ingested, 
it offers several niches for colonization by a variety 
of microorganisms. The main metabolic function of 
the intestinal microbiota is the fermentation of non-
digested dietary materials and endogenous substances 
such as mucus produced by intestinal epithelial cells (1). 
Fermentation is the process in which microorganisms 
break down dietary nutrients and other substrates 
under anaerobic conditions, to obtain energy for 
growth and maintenance of the cellular functions (2). 
Therefore, diet is of primary importance as a source 
of microorganisms and especially as a substrate for 
intestinal microbes (3). The undigested food materials 
not degraded and absorbed in the small intestine reach 
the large intestine, where they support the microbiota 
as a source of nutrients and energy.

Carbohydrates
Carbohydrates are organic molecules composed 
of carbon, oxygen, and hydrogen. Simple sugars or 
monosaccharides are seldom found free in nature 
and are typically linked into oligosaccharide and 
polysaccharide forms through glycosidic bonds (4). The 
human digestive capacity for carbohydrates is limited 
to only a few of the many possible oligosaccharide 
and polysaccharide configurations in the food supply. 
Most of the carbohydrates ingested by humans 
are starch polysaccharides, which are hydrolysed 
by α-amylase secreted by the salivary glands and 
pancreas. In addition, brush border enzymes of the 
intestinal epithelial cells cleave glycosidic bonds of the 
disaccharides sucrose, maltose, isomaltose and lactose 
into monosaccharides that are absorbed through the 
small intestine (5). Carbohydrates containing other 
linkages cannot be digested by human enzymes, and 
therefore reach the large intestine available to be 
fermented by resident bacteria. They are commonly 
classified as dietary fibres (6).
Fibres are the main substrates available to the bacteria 
in the human colon (7), and their fermentation produces 

the primary source of energy in the large intestine. A 
large proportion of these carbohydrates is starch 
resistant to the activities of host amylases (resistant 
starch) (8). The solubility of dietary fibres that reach the 
large intestinal lumen is variable. Fibres such as structural 
plant cell wall components are primarily cellulose, 
hemicellulose, pectin and the non-polysaccharide lignin. 
Whereas pectin and some hemicelluloses, in addition to 
gums and mucilages, are soluble and readily fermented 
by the colonic microbiota, other hemicelluloses, lignin 
and cellulose are insoluble and much less fermentable 
(9). Therefore, carbohydrate polymers with different 
solubilities are likely to be digested at different rates and 
may affect the species composition of the microbiota 
along the intestinal tract (10). The carbohydrate 
digestibility follows a longitudinal gradient along the 
colon, reciprocal to the thickness of the intestinal mucus 
barrier, with greatest thickness in the sigmoid colon and 
rectum (11). In the proximal colon, the mucus layer is 
thin, the transit time of colonic content is faster, and 
bacteria are likely to target more soluble and rapidly 
digestible carbohydrates. By contrast, the distal colon 
has a much thicker mucous layer, transit time is slower, 
and the residual carbohydrates that fuel bacterial 
growth are likely to be less soluble and therefore take 
longer to degrade (10).
The insoluble carbohydrates, in particular plant cell 
wall components such as cellulose or resistant starch 
particles, are first decomposed by primary degraders 
capable of binding and digesting these polysaccharides 
(12). It is estimated that up to 70% of cellulose and 
hemicellulose present in the normal food material is 
fermented during passage through the large intestine. 
The bacteria involved include members of both Gram-
positive Firmicutes and Gram-negative Bacteroides 
spp. (13). After initial degradation of these complex 
carbohydrates, more soluble polysaccharides are 
able to be digested by the secondary degraders (10). 
This process allows cross-feeding between primary 
degraders of complex substrates and other bacterial 
species, involving fermentation products such as 

1Centro de Biotecnologia e 
Química Fina, Escola Superior de 
Biotecnologia do Centro Regional 
do Porto da Universidade Católica 
Portuguesa, 
Rua Arquitecto Lobão Vital, 
Apartado 2511
4202-401 Porto, Portugal

Endereço para correspondência:
Catarina D. Simões
Centro de Biotecnologia e Química Fina, 
Escola Superior de Biotecnologia do Cen-
tro Regional do Porto da Universidade 
Católica Portuguesa, 
Rua Arquitecto Lobão Vital,
Apartado 2511
4202-401 Porto, Portugal
catarinadsimoes@gmail.com

Recebido a 26 de Setembro de 2014
Aceite a 18 de Outubro de 2014



PÁG. 21

A
SS

O
CI

A
ÇÃ

O
 P

O
RT

U
G

U
ES

A
 D

O
S 

N
U

TR
IC

IO
N

IS
TA

S 
| W

W
W

.A
PN

.O
R

G
.P

T 
| G

ER
A

L@
A

PN
.O

R
G

.P
T

Effect of Diet on the Human Large Intestinal Microbiota REVISTA NUTRÍCIAS 23: 20-23, APN, 2014

hydrogen and lactate, as well as partial degradation 
products (ex. cellobiose from cellulose) (14, 15). The 
secondary degraders metabolize the first set of 
products, forming others. Metabolic cross-feeding 
is therefore a central feature in anaerobic microbial 
communities. 

End-Products Of Carbohydrate Fermentation
Carbohydrate fermentation in the large intestine 
results in the production of short chain fatty acids 
(SCFA), mainly butyrate, acetate and propionate (16), 
and a number of other metabolites such as lactate, 
pyruvate, ethanol and succinate (17). SCFA are the 
principal aqueous solutes in colonic contents, and their 
concentration in feces can exceed 100 mM. It has been 
estimated that 90% of the SCFA are absorbed across 
the intestinal wall (18). The degree to which fibre is 
metabolized by colonic bacteria and the products 
of fermentation depends on the specific dietary 
substrates. High-fibre diets generally increase fecal 
bulking, transit rate and SCFA production along the large 
intestine. Butyrate is absorbed by the intestinal mucosa 
where it is the main energy source for colonocytes 
(16), providing up to 70% of their requirements (19). 
When deprived of butyrate, colonocytes undergo 
autophagy (20). Butyrate has anti-inflammatory and 
anti-carcinogenic effects (21). Two important groups 
of butyrate-producing bacteria are found within the 
phylum Firmicutes: Eubacterium rectale and Roseburia 
spp., comprising 5–10% of the total microbiota, and 
Faecalibacterium prausnitzii. Acetate and propionate 
are absorbed into the blood circulation and utilized by 
other organs (22). Propionate is transported to the 
liver, where it has a role in glucogenesis, lipogenesis 
and protein synthesis (23). Genera within the Family 
Veillonellaceae include propionate-producing bacteria 
such as Megasphaera, Veillonella, Megamonas and 
Selenomonas (24). Acetate is transported to the 
peripheral tissues via blood circulation, and is a substrate 
for lipid and cholesterol synthesis (23). In addition, 
acetate is utilized by resident bacteria of the colon, in 
particular the butyrate-producing bacteria (25). Many 
colonic bacteria produce lactate as a fermentation end 
product. However, only low levels of lactate are usually 
detected in feces of healthy individuals (26), since it 
serves as a substrate for lactate-utilizing bacteria such 
as Eubacterium hallii and Anaerostipes caccae (27) and 
sulphate-reducing bacteria. Up to 20% of butyrate 
formation is estimated to be derived from lactate (28). 
Since many metabolic properties are shared among the 
microbiota community, it is difficult to link the capacity 
of producing specific SCFA to phylogenetic information.
Carbohydrate fermentation is enhanced by mechanisms 
that decrease the volume of colonic gas, involving 
utilization of hydrogen which is formed by many of 
the anaerobic bacteria inhabiting the colon. Hydrogen 
is consumed by methanogens, acetogens and suphate-
reducing bacteria, which convert this gas to methane, 
acetate or hydrogen sulphide, respectively, depending 
on the types of microorganisms present (29). The 
concentration of methane is extremely variable, and like 
hydrogen sulphide, is not present in all individuals (30). 

Proteins
Dietary protein sources make up at least half of the 
protein material that reaches the large intestine 
every day, while the remaining proteins are produced 

endogenously. Dietary proteins undergo structural 
changes during ingestion, digestion and absorption. 
The digestibility of proteins is affected by the type of 
protein and its state of processing before ingestion. 
Proteins and their hydrolytic products are largely 
hydrophilic and, unlike fats, do not require bile acids for 
solubilisation (31). Ingested proteins are first hydrolysed 
by proteinases such as pepsin, trypsin and chymotrypsin 
in the small intestine to produce peptides of various 
lengths. The peptides produced are further digested 
by brush-border peptidases at the surface of the 
epithelial cells to amino acids, while some oligopeptides 
remain unhydrolysed. Peptides are therefore present 
at different stages of the digestion and may exert a 
variety of functions in the GI-tract (32).
Whereas carbohydrate fermentation mainly occurs in 
the proximal part of the colon, the protein fermentation 
takes place in the distal colon (1). As the digesta moves 
through the distal colon, carbohydrate availability 
decreases and protein and amino acids become the 
main bacterial energy source (33). Once carbohydrate 
sources have been used up in the proximal colon, 
most microorganisms switch to protein fermentation 
to salvage energy (34). The predominant proteolytic 
species identified in the human large intestine are 
Bacteroides spp. and Propionibacterium spp., present 
at 1011-1012 and 108-1010 CFU per g of dry feces, 
respectively (35). Other proteolytic species belong to 
the genera Clostridium, Fusobacterium, Streptococcus 
and Bacillus. The Bacteroides enterotype has recently 
been associated with animal protein and saturated fats 
intake, suggesting that the high meat consumption 
characterizing the western diet modulates this bacterial 
group (36).
Although proteins provide a less significant energy 
source in the large intestine, their importance lies mainly 
in the effects they have on the intermediary metabolism 
of the host (37). Whereas carbohydrate fermentation 
mainly leads to perceived health-promoting metabolites, 
anaerobic degradation of proteins yields toxic 
metabolites, e.g. sulphur-containing compounds such 
as ammonia, as well as phenolic and indolic compounds. 
The fact that protein is a major constituent of meat 
products and that protein fermentation metabolites 
such as ammonia and phenolic compounds and have 
been found to be potentially carcinogenic, suggests 
a possible relation between meat intake, protein 
fermentation and colon cancer (38). Therefore, the 
impact of protein fermentation on intestinal health 
has become particularly relevant nowadays when 
widespread application of high protein diets for weight 
loss and body weight management have gained 
popularity. 

Fats
Fats are composed of fatty acids, i.e. carboxylic 
acids with hydrocarbon chains, which are classified 
as saturated (no double-bonds) or unsaturated (4). 
Naturally occurring fats are mixtures of saturated 
fatty acids (SFA), monounsaturated fatty acids 
(MUFA), and polyunsaturated fatty acids (PUFA), with 
one predominating type in most foods. Dietary fats are 
essential for the digestion, absorption, and transport of 
fat-soluble vitamins and fat-soluble phytochemicals 
such as carotenoids and lycopenes (39). In addition, 
dietary fat slows gastric emptying, depresses gastric 
secretions, and stimulates biliary and pancreatic flow. 

The absorption of fat in the small intestine is generally 
efficient, although fractions of dietary fat may escape 
into the colon depending on the amount ingested (40). 
Therefore, high intake of dietary fat may increase the 
quantities of fat and bile acids that reach the large 
intestine. Long chain fatty acids are not absorbable 
by this organ and undergo a series of bacterial 
modifications (41). It has been suggested that the gut 
microbiota metabolize dietary fats (e.g. by producing 
diacylglycerols from polyunsaturated fats), convert 
primary bile acids into secondary bile acids and impact 
on the entero-hepatic circulation of bile acids and fat 
absorption from the small intestine (42). 
Only few human studies have investigated the effect 
of high-fat diets on the fecal microbiota composition. 
Individuals in a low-carbohydrate/high-fat diet had 
significant lower fecal bifidobacterial numbers, 
concentrations of butyrate and total SCFA, defecation 
frequency and fecal excretion as compared with 
high carbohydrate/low-fat diet (43). Mice models 
are frequently used to understand the role of the 
intestinal microbiota in obesity, since these animals 
can be housed under controlled conditions and fed 
specific controlled diets such as diets rich in fat. The 
administration of a high-fat diet to both wild-type 
and RELMβ knockout mice, resistant to fat-induced 
obesity, increased the relative proportions of the phyla 
Proteobacteria, Firmicutes, and Actinobacteria in the 
feces, whereas the levels of Bacteroidetes decreased 
in both mice (44). Another study that compared 
genetically induced obese mice fed a low-fat diet with 
wild-type mice fed either a low-fat or high-fat diet 
observed compositional changes in the fecal microbiota, 
primarily as consequence of the high-fat diet rather 
than of genetically induced obesity (45). These results 
indicated that the fat content in the diet itself rather 
than the obese state of the host induced the changes 
in the microbiota composition. 
Dietary fat types also have distinct effects on the fecal 
microbiota. The habitual intake of different types of 
fats correlated with the fecal microbiota composition 
of monozygotic twins (46). Higher MUFA consumption 
was associated with lower bifidobacterial numbers. In 
addition, the increased ingestion of (n-3) PUFA had 
a positive association with the numbers of bacteria 
within the Lactobacillus group. In the same study, 
co-twins with the same SFA intake had very similar 
Bacteroides spp. profiles, significantly different from the 
twin-pairs having distinct SFA intake, suggesting that 
the intake of SFA affects the diversity of Bacteroides 
spp. by targeting specific strains within the same group. 
The Bacteroides enterotype was found to be highly 
associated with the consumption of fat, in particular 
with SFA and MUFA, in a study with healthy volunteers 
(36). These observations suggest that the consumption 
of fat and animal-derived products, typical of the 
Western diet, is associated with increased Bacteroides 
spp. prevalence in the human gut microbiota. In addition, 
a recent study identified Bacteroides spp., Bilophila 
wadsworthia and Alistipes putredinis as the most 
abundant taxon in individuals having an animal-based 
diet higher in fat as compared to a plant-based diet (47). 
The reason why the microbiota changes in response 
to high-fat diets is still not clear, and the relationships 
between changes in the microbiota and disease 
development remain to be elucidated. Different types of 
dietary fat have distinct effects on the fecal microbiota 
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composition, suggesting that a balanced diet with 
regard to fat consumption is critical not only for the 
host’s health but also for the gut microbiota. 

Polyphenols
Polyphenols are regular components of foods, being 
the most abundant flavonoids in the human diet (48). 
The main dietary sources of polyphenols are fruits, 
beverages such as coffee, tea and wine, chocolate, 
and to a lesser extent, vegetables, cereals, and legume 
seeds (49). Besides providing colour and flavour to 
fruits and vegetables, polyphenols influence health as 
a consequence of their antioxidant and antimicrobial 
properties, free-radical scavenging activity (50), and 
protective effect against cardiovascular disease, cancer 
and other degenerative conditions (51). Although 
flavonoids and their glycosides can be absorbed 
through the GI-tract (52), their intestinal absorption 
is usually slow, incomplete, and thus highly variable. 
Most flavonoids are glycosylated in food, which 
influences absorption through the intestinal barrier (49). 
Unabsorbed dietary phenolics and their metabolites, in 
addition to their direct beneficial effect on the human 
tissues, exert significant effects on the intestinal 
environment by modulation of the microbiota (50). 
Tea phenolics (e.g. epicatechin, catechin, gallic acid and 
caffeic acid) significantly repress certain bacteria such 
as Clostridium perfringens and Clostridium difficile and 
members of the Bacteroides spp., whereas members of 
bifidobacteria, Lactobacillus spp. and non-pathogenic 
Clostridium spp. were relatively unaffected (48). 
Moreover, the consumption of red wine polyphenols 
increased the numbers of Enterococcus, Prevotella, 
Bacteroides, Bifidobacterium, Eggerthela lenta and 
E. rectale-group in the fecal microbiota of adult man 
(53). Knowledge about the impact of polyphenols on 
the composition and activity of the intestinal microbes 
is poor, however, recently developed technologies 
will certainly lead to a better understanding of the 
interactions between polyphenols and the microbiota. 

CRITICAL ANALYSIS 

It has become evident that diet has a considerable 
effect on the fecal microbiota. However, diet has 
been changing worldwide as a result of alterations 
in lifestyle, agricultural practices and population 
growth. Several features common to a Western 
lifestyle, including low levels of physical activity and 
consumption of processed foods, are known risk factors 
for development of diseases such as colorectal cancer 
and obesity. Diet induced changes in the microbiota 
composition may contribute to the development of 
these diseases. Therefore, a more comprehensive 
understanding of diet-related diseases will benefit 
from elucidating interactions between nutritional and 
microbial dynamics. There have been a growing number 
of studies relating dietary intake with the modulation 
of the intestinal microbiota. In addition, studies on the 
effect of controlled diets (e.g. high-protein or high-fibre 
diets) on the fecal microbiota have been performed in 
humans. Future studies considering other nutrients and 
food ingredients, in particular components of processed 
foods, may contribute to a better understanding of the 
impact of diet on the large intestinal microbiota. 

CONCLUSIONS

Different substrates have distinct effects in the 

composition of the large intestinal microbiota. Since 
these microorganisms live in symbiosis with the human 
host in a healthy environment, the study of the dietary 
effects on the composition and functionality of the 
intestinal microbiota is a topic of major importance in 
the current days.
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É por esta razão que todos 

os iogurtes e queijinhos 

Yoco são fonte de Cálcio e  

de Vitamina D (fornecem 

no mínimo 15% do valor 

de referência de cada um 

destes nutrientes). 

Para que as crianças cresçam fortes e saudáveis é 
essencial uma alimentação variada e equilibrada, 
na qual o Cálcio e a Vitamina D desempenham um 
papel fundamental uma vez que são necessários 
ao crescimento e desenvolvimento normais dos 
ossos das crianças. 

Iogurtes e queijinhos 
Deliciosos queijinhos 
com fruta

Yoco Palhinhas
Pequenas garrafas fáceis de

transportar para todo o lado!

Yoco Frutas Batidas
Iogurtes com verdadeira polpa 
de fruta, e sem pedaços! 

Yoco Maxi Duo
Os Suissinhos para as crianças 
mais crescidas!

Compromisso
Nutr ic iona l
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A Revista Nutrícias é uma revista de índole científica e profissional, propriedade da Associação 
Portuguesa dos Nutricionistas (APN), que tem o propósito de divulgar trabalhos de investigação 
ou de revisão na área das ciências da nutrição para além de artigos de carácter profissional, 
relacionados com a prática profissional do Nutricionista.   
O primeiro número foi editado em 2001. Até 2011, a sua periodicidade foi anual e, desde Abril 
de 2012, trimestral, sendo distribuída gratuitamente junto dos associados da APN, instituições 
da área da saúde e nutrição e empresas agro-alimentares.
São aceites para publicação os artigos que respeitem os seguintes critérios:
- Apresentação de um estudo científico actual e original ou uma revisão bibliográfica de um 
tema ligado à alimentação e nutrição; ou um artigo de carácter profissional com a descrição e 
discussão de assuntos relevantes para a actividade profissional do Nutricionista.
- Artigos escritos em português (sem o Acordo Ortográfico de 1990) ou Inglês, sendo que neste 
último caso, o título, resumo e palavras-chave têm que ser traduzidos para português.

Os artigos devem ser remetidos para a APN, via e-mail, para revistanutricias@apn.org.pt. 
Estes exemplares deverão ser acompanhados por:
- Uma carta enviada à Directora da Revista com o pedido de publicação do artigo (modelo em
www.apn.org.pt);
- Uma declaração de originalidade dos temas/estudos apresentados (modelo em www.apn.org.pt);

Redacção do artigo
Serão seguidas diferentes normas de publicação de acordo com o tipo de artigo:
1. Artigos originais
2. Artigos de revisão 
3. Recensões
4. Artigos de carácter profissional

1. Artigos originais
O número de páginas do artigo (incluindo o texto, referências bibliográficas e as figuras, gráficos e 
tabelas e excluindo a página de título) não deve ultrapassar as 10 páginas e deve ser escrito em letra 
Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens normais e com indicação de número de 
linha na margem lateral.   
O artigo de investigação original deve apresentar-se estruturado pela seguinte ordem: 
Página de título e instituições
- 1.º Título; 2.º autor(es); 3.º Morada e contacto do autor de correspondência;
Texto
- 4.º Resumo; 5.º Palavras-Chave; 6.º Introdução; 7.º Objectivo(s); 8.º Metodologia; 9.º Resultados; 10.º 
Discussão dos resultados; 11.º Conclusões; 
- 12.º Agradecimentos (facultativo); 13.º Referências Bibliográficas; 14.º Figuras, gráficos,  
tabelas e respectivas legendas. 

1.º Título
O título do artigo deve ser o mais sucinto e explícito possível, não ultrapassando as 15 palavras. Não 
deve incluir abreviaturas. Deve ser apresentado em Português e em Inglês.
2.º Autor(es)
Deve ser apresentado o primeiro e o último nome de todos os autores, assim como a  
profissão e a instituição a que pertencem e onde se desenvolveu o trabalho, conforme o exemplo 
apresentado abaixo. 
Exemplo: Adelaide Rodrigues1, Mariana Silva2

1 Nutricionista, Serviço de Nutrição, Hospital de S. João
2 Estagiária de Ciências da Nutrição, Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universi-
dade do Porto   
3.º Morada e contacto do autor de correspondência
A morada e os contactos (telefone e e-mail) do primeiro autor ou do autor responsável pela correspon-
dência devem ser também indicados.  
4.º Resumo
O resumo poderá ter até 300 palavras, devendo ser estruturado em Introdução, Objectivos, Métodos, 
Resultados e Conclusões. Deve ser apresentado em Português e em Inglês.
5.º Palavras-Chave 
Indicar uma lista por ordem alfabética com um máximo de seis palavras-chave do artigo. Deve ser 
apresentada em Português e em Inglês.
6.º Introdução 
A introdução deve incluir de forma clara os conhecimentos anteriores sobre o tópico a  
abordar e a fundamentação do estudo.
As abreviaturas devem ser indicadas entre parêntesis no texto pela primeira vez em que foram utilizadas.
As unidades de medida devem estar de acordo com as normas internacionais.  
As referências bibliográficas devem ser colocadas ao longo do texto em numeração árabe, entre parêntesis.  
7.º Objectivo(s) 
Devem ser claros e sucintos, devendo ser respondidos no restante texto. 
8.º Metodologia 
Deve ser explícita e explicativa de todas as técnicas, práticas e métodos utilizados,  
devendo fazer-se igualmente referência aos materiais, pessoas ou animais utilizados e qual a 
referência temporal em que se realizou o estudo/pesquisa e a análise estatística nos casos em 
que se aplique. Os métodos utilizados devem ser acompanhados das referências bibliográficas  
correspondentes.
9.º Resultados 
Os resultados devem ser apresentados de forma clara e didáctica para uma fácil percepção. Deve fazer-
-se referência às figuras, gráficos e tabelas, indicando o respectivo nome e número árabe e entre parên-
tesis. Ex: (Figura 1) 
10.º Discussão dos resultados 
Pretende-se apresentar uma discussão dos resultados obtidos, comparando-os com  
estudos anteriores e respectivas referências bibliográficas, indicadas ao longo do texto através 
de número árabe entre parêntesis. A discussão deve ainda incluir as principais limitações e  
vantagens do estudo e as suas implicações.
11.º Conclusões 
De uma forma breve e elucidativa devem ser apresentadas as principais conclusões do  
estudo. Devem evitar-se afirmações e conclusões não baseadas nos resultados obtidos.
12.º Agradecimentos 
A redacção de agradecimentos é facultativa. 
Se houver situações de conflito de interesses devem ser referenciados nesta secção.
13.º Referências Bibliográficas 
Devem ser numeradas por ordem de citação ou seja à ordem de entrada no texto,  
colocando-se o número árabe entre parêntesis.
Para a citação de um artigo esta deve ser construída respeitando a seguinte ordem:
Nome(s) do(s) autor(es). nome do artigo ou do livro. nome do Jornal ou do livro. 
Editora (livros) Ano de publicação; número do capítulo: páginas. 
Ex: Rodrigues S, Franchini B, Graça P, de Almeida MDV. A New Food Guide for the Portuguese Population. 
Journal of Nutrition Education and Behavior 2006; 38: 189 -195

Para a citação de outros exemplos como livros, capítulos de livros, relatórios online, etc,  
consultar as normas internacionais de editores de revistas biomédicas (www.icmje.org).
Devem citar-se apenas artigos publicados (incluindo os aceites para publicação “in press”) e deve evitar-
-se a citação de resumos ou comunicações pessoais.
Devem rever-se cuidadosamente as referências antes de enviar o manuscrito.
14.º Figuras, gráficos, tabelas e respectivas legendas
Ao longo do artigo a referência a figuras, gráficos e tabelas deve estar bem perceptível, devendo ser 
colocada em número árabe entre parêntesis. 
Estas representações devem ser colocadas no final do documento, a seguir às referências bibliográficas 
do artigo, em páginas separadas, e a ordem pela qual deverão ser inseridos terá que ser a mesma pela 
qual são referenciados ao longo do artigo. 
Os títulos das tabelas deverão ser colocados na parte superior da tabela referenciando-se com numera-
ção árabe (ex: Tabela 1). A legenda aparecerá por baixo de cada figura ou gráfico referenciando-se com 
numeração árabe (ex: Figura 1). Os títulos e legendas devem ser o mais explícitos possível, de forma a 
permitir uma fácil interpretação do que estiver representado. Na legenda das figuras ou gráficos e no 
rodapé das tabelas deve ser colocada a chave para cada símbolo usado na representação.   
O tipo de letra a usar nestas representações e legendas deverá ser Arial, de tamanho não inferior a 8. 

2. Artigos de revisão 
O número de páginas do artigo (incluindo o texto, referências bibliográficas e as figuras, gráficos e tabe-
las e excluindo a página de título) não deve ultrapassar as 12 páginas e deve ser escrito em letra Arial, 
tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens normais e com indicação de número de linha na 
margem lateral.
Caso o artigo seja uma revisão sistemática deve seguir as normas enunciadas anteriormente para os artigos 
originais. Caso tenha um carácter não sistemático deve ser estruturado de acordo com a seguinte ordem:
Página de título e instituições
- 1.º Título; 2.º autor(es); 3.º Morada e contacto do autor de correspondência; 
Texto
- 4.º Resumo; 5.º Palavras-Chave; 6.º Texto principal; 7.º Análise crítica; 8.º Conclusões; 
- 9.º Agradecimentos (facultativo); 10.º Referências Bibliográficas; 11.º Figuras, gráficos, tabelas e res-
pectivas legendas. 
Os pontos comuns com as orientações referidas anteriormente para os artigos originais  
deverão seguir as mesmas indicações.

6.º Texto principal
Deverá preferencialmente incluir subtítulos para melhor percepção dos vários aspectos do tema abordado.
7.º Análise crítica
Deverá incluir a visão crítica do(s) autor(es) sobre os vários aspectos abordados.

3. Recensões
O número de palavras do artigo (excluindo a página de título) não deve ultrapassar as 3000 palavras. 
O texto deve ser escrito em letra Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens normais e 
com indicação de número de linha na margem lateral.
Nesta categoria inserem-se os artigos que representem uma revisão crítica de um livro ligado a um 
tema da área das Ciências da Nutrição, de forma a ser apresentado, identificado, e referindo-se os con-
teúdos/temas nele tratados. 
Estes artigos devem ser estruturados pela seguinte ordem:
Página de título e instituições
- 1.º Título; 2.º autor(es); 3.º Morada e contacto do autor de correspondência; 4.º identificação do objecto 
da recensão (autor(es), título, tradutor (se existente), editora, edição, local, data de publicação, ISBN e 
tipo de livro)
Texto
- 5.º Resumo; 6.º Palavras-Chave; 
- 7.º Texto principal 
Neste ponto deve ser incluída uma descrição do assunto do livro, dos seus objectivos, explicitando as 
linhas fundamentais e posições e argumentos mais relevantes dos autores do mesmo.
- 8.º Análise crítica
A análise critica deve ser fundamentada com base em referências e citações, dos processos de elabo-
ração e do teor das linhas fundamentais do livro. Devem ser elencadas as concordâncias e discordâncias 
dos autores, devidamente fundamentadas. 
- 9.º Conclusões
Referenciar o principal contributo do livro para o conhecimento nas Ciências da Nutrição.
- 10.º Agradecimentos (facultativo); 11.º Referências Bibliográficas;
As orientações dos pontos 1-3, 5-6 e 10-11 foram referidas anteriormente nos pontos 1 e 2.

4. Artigos de carácter profissional
O número de páginas do artigo (incluindo o texto, referências bibliográficas e as figuras, gráficos e ta-
belas e excluindo a página de título) não deve ultrapassar as 8 páginas e deve ser escrito em letra Arial, 
tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens normais e com indicação de número de linha na 
margem lateral.
Nesta categoria inserem-se os artigos que visem uma abordagem ou opinião sobre um 
determinado tema, técnica, metodologia ou actividade realizada no âmbito da prática  
profissional do Nutricionista.
Estes artigos devem ser estruturados pela seguinte ordem: 
Página de título e instituições
- 1.º Título; 2.º autor(es); 3.º Morada e contacto do autor de correspondência;
Texto
- 4.º Resumo; 5.º Palavras-Chave; 6.º Texto principal; 7.º Análise crítica; 8.º Conclusões;
- 9.º Agradecimentos (facultativo); 10.º Referências Bibliográficas (se forem usadas); 
11.º Figuras, gráficos, tabelas e respectivas legendas. 
As orientações destes pontos foram referidas anteriormente nos pontos 1 e 2.

Tratamento Editorial
Aquando da recepção todos os artigos serão numerados, sendo o dito número comunicado aos autores 
e passando o mesmo a identificar o artigo na comunicação entre os autores e a Revista.
Os textos, devidamente anonimizados, serão então apreciados pelo Conselho Editorial e pelo Conselho 
Científico da Revista, bem como por dois elementos de um grupo de Revisores indigitados pelos ditos 
Conselhos.  
Na sequência da citada arbitragem, os textos poderão ser aceites sem alterações, rejeitados ou 
aceites mediante correcções, propostas aos autores. Neste último caso, é feito o envio das altera- 
ções propostas aos autores para que as efectuem dentro de um prazo estipulado. A rejeição de um 
artigo será baseada em dois pareceres negativos emitidos por dois revisores independentes. Caso surja 
um parecer negativo e um parecer positivo, a decisão da sua publicação ou a rejeição do artigo será 
assumida pelo Editor da Revista. Uma vez aceite o artigo para publicação, a revisão das provas da Re-
vista deverá ser feita num máximo de três dias úteis, onde apenas é possível fazer correcções de erros 
ortográficos.
No texto do artigo constarão as indicações relativas à Data de Submissão e à Data de Aprovação 
para Publicação do Artigo. 
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The Revista Nutrícias is a scientific journal, property of the Association of Portuguese Nutritionists 
(APN). It publishes papers in the area of nutrition and food sciences and also professional 
articles, related to the professional practice of nutritionists.   
The first issue was released in 2001. Until 2011 its periodicity was annual and, since April 
2012, was quarterly, being distributed free of charge to all APN members, Public and Private 
Hospitals, Primary Health Care, and to the Food Industry.
Manuscripts submitted for publication should meet the following criteria: 
- Presentation of a current and original scientific research or a literature review of a topic related 
to food and nutrition; or an article of professional character with the description and discussion 
of matters relevant to the profession practice of nutritionists. 
- Articles written in portuguese or english; if written in english, the title, abstract and keywords 
must be translated into portuguese.

One copy of the manuscript must be sent by e-mail to revistanutricias@apn.org.pt. 
This copy  should be accompanied by:
- A letter to the Editor of the Revista Nutrícias requesting the publication of the article (please 
find an example at www.apn.org.pt);
- A statement of the originality of the topics / studies presented (please find an example at www.
apn.org.pt);

Writing the Article 
Different publishing norms should be followed according to the type of article: 
1. Original articles 
2. Review articles 
3. Recensions
4. Articles of professional nature

1. Original articles
Full papers will normally present no more than 10 pages (including the text, references, figures and 
tables and excluding the title page). The articles must be written in Arial font, size 12, 1.5 line spa-
cing, normal margins, and with the indication of the line number in the lateral margin. 
The original research article must present the following structure:  
Title page and institutions 
- 1st Title; 2nd Author(s); 3rd Address and contacts of the correspondence author; 
Text
- 4th Abstract; 5th Keywords; 6th Introduction; 7th Aim (s); 8th Materials and Methods; 9th Results; 10th 
Discussion; 11th Conclusions; 
- 12th Acknowledgments (optional); 13th References; 14th Figure, tables and respective legends.  

1st Title
The article title should be as brief and as explicit as possible, not exceeding 15 words. It must not 
include abbreviations and should be presented in english and in portuguese.
2nd Author(s)
The first and last name of all authors should be presented as well as their professions and the 
institution(s) where the work was undertaken. 
Example: Adelaide Rodrigues1, Mariana Silva2

1 Nutritionist, Nutrition Department, S. João Hospital
2 Nutrition Intern,  Faculty of Nutrition and Food Sciences, University of Porto 
3rd Address and contact of the corresponding author
The name and address of the author for correspondence should be indicated, together with a current 
telephone number and email address.
4th Abstract
The text should start with a structured abstract not exceeding 300 words: Background; Material and 
Methods, Results, Conclusions. It must be presented in english and portuguese. 
5th Keywords 
Provide an alphabetical list with up to six keywords of the article. It must be presented in english 
and portuguese.
6th Introduction 
The introduction should include the previous knowledge about the topic being researched and the 
reasons for the investigation. 
Abbreviations should be indicated in parenthesis in the text the first time they are used.
The units should be expressed as SI units. 
References should be placed throughout the text in Arabic numerals within parenthesis.
7th Aim(s) 
They should be clear and concise. The remaining text should answer them.
8th Material and Methods  
The methodology must be explicit and explain the techniques, methods and practices used. It also 
must describe all the materials, people and animals used and the time reference in which the study/
investigation and statistical analysis (when applicable) were carried out.  The methods used must be 
accompanied by the corresponding references.
9th Results 
The results should be presented in a clear and didactic way for easy perception.
The figures and tables should be referred, indicating their name and Arabic number between 
parentheses. Example: (Figure 1)
10th Discussion
It is intended to present a discussion of the results obtained, comparing them with previous studies and 
related references indicated in the text by Arabic numbers in parenthesis. The discussion should also 
include the principal advantages and limitations of the study and its implications.
11th Conclusions 
The major conclusions of the study should be presented.  Statements and conclusions not based in the 
results obtained should be avoided.
12th Acknowledgements 
These are optional. 
If there are conflicts of interest on behalf of any of the authors, they should be declared in this section. 
The source of funding for the study, if any, should also be mentioned. 
13th References
References should be numbered by order of entry in the text and indicated between parentheses. 
The citation of an article should respect the following order:
Author(s) name(s). Title. Year of publication; Volume: pages
Example: Rodrigues S, Franchini B, Graça P, de Almeida MDV. A New Food Guide for the Portuguese 
Population. Journal of Nutrition Education and Behavior 2006; 38: 189 -195
For the citation of other references (book, book chapter, online reports…), please consult the 
international guidelines of biomedical journals at www.icmje.org.
Only published papers should be cited (including those “in press”). The citation of personal 
communications and abstracts should be avoided. 
14th Figures, tables and respective legends 
The reference of figures and tables should be indicated throughout the text in Arabic numbers in 

parentheses. These illustrations should be placed after the bibliographic references, on separate pages, 
and the order in which they should be inserted must be the same in which they are referenced throughout 
the text.
The titles of the tables should be placed above them and referred with Arabic numbers (example: Table 
1). The legend should appear under each figure and referred with Arabic numbers (example: Figure 1). 
Graphics and legends should be written in Arial font, size not less than 8.

2. Review articles 
Full papers will normally present no more than 12 pages (including the text, references, figures and 
tables and excluding the title page). The articles must be written in Arial font, size 12, 1.5 line spacing, 
normal margins, and with the indication of the line number in the lateral margin. 
If the article is a systematic review it should follow the requirements specified above for the original 
articles. If the article has no systematic character it must be structured according to the following order: 
Title page and institutions 
- 1st Title; 2nd Author(s); 3rd Address and contacts of the correspondence author; 
Text
- 4th Abstract; 5th Keywords; 6th Main text; 7th Critical Analysis; 8th Conclusions; 
- 9th Acknowledgments (optional); 10th References; 11th Figure, tables and respective legends.  
The points in common with the guidelines mentioned above for original articles should follow the same 
indications.

6th Main text
Should preferentially include subtitles for better understanding of the various aspects of the subjects 
addressed. 
7th Critical analysis 
It should include a critical view by the author(s) on the various aspects addressed.

3. Recensions
Full papers will normally present no more than 3000 words (excluding page title). The articles must 
be written in Arial font, size 12, 1.5 line spacing, normal margins, and with the indication of the line 
number in the lateral margin. 
This category includes the articles that represent a critical review of a book on a topic area of Nutrition 
and Food Sciences. 
Recensions must present the following structure:  
Title page and institutions 
- 1st Title; 2nd Author(s); 3rd Address and contacts of the correspondence author; 4th Identification 
of the objective of the recension (author(s), title, translator (if any), publisher, edition, place, date of 
publication, ISBN and type of book)
Text
- 5th Abstract; 6th Keywords; 
- 7th Main text; 
This section should include a description of the subject of the book, its objectives, explaining the 
fundamental lines and the most relevant positions and arguments of the authors of the book.  
- 8th Critical Analysis
The critical analysis should be substantiated based on references and citations, the process of 
preparation and content of the fundamental lines of the book. The agreement and disagreement of the 
authors and their justification should be referred. 
- 9th Conclusions
They should refer the major contribution of the book to the knowledge of Nutrition and Food Sciences. 
- 10th Acknowledgments (optional); 11th References

4. Articles of professional nature
Full papers will normally present no more than 8 pages (including the text, references, figures and 
tables and excluding the title page). The articles must be written in Arial font, size 12, 1.5 line spacing, 
normal margins, and with the indication of the line number in the lateral margin. 
This category includes articles that address one approach or opinion on a particular subject, technique, 
methodology or activity carried out within the professional practice of Nutritionists.
Articles of professional nature must present the following structure:  
Title page and institutions 
- 1st Title; 2nd Author(s); 3rd Address and contacts of the correspondence author; 
Text
- 4th Abstract; 5th Keywords; 6th Main text; 7th Critical Analysis; 8th Conclusions; 
- 9th Acknowledgments (optional); 10th References (if used); 11th Figure, tables and respective legends.  
The orientations of these points were mentioned above in points 1 and 2.

Editorial processing
Upon reception all manuscripts are numbered. The number of the manuscript is then communicated 
to the authors and it identifies the manuscript in the communication between the authors and the 
journal.
The manuscripts (anonymous) will be examined by the Editorial Board and by the Scientific Board 
of the Journal, as well as by two elements of a group of reviewers designated by the Boards.
Following the arbitration, the manuscripts may be accepted without changes, rejected or accepted 
after the authors correct the changes proposed by the reviewers. In this case, the proposed chan-
ges are sent to the authors and they have a deadline to make them.  The rejection of a manuscript 
will be based on two negative opinions emitted by two independent reviewers. In the presence 
of a negative and a positive opinion, the decision of the manuscript publication or rejection will 
be assumed by the Editor of the Journal. Upon acceptance of the manuscript for publication, 
proof review should be made within a maximum of three days, where only spelling errors can be 
corrected. 
The article will contain the submission date and the date of the approval of the manuscript for 
publication.

Guidelines for publication
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