Observações_Achados

CÓDIGO
SNOMED CT

EN-FSN

EN-PT (Preferred Term)

9061210000000100 Increased energy expenditure

Increased energy expenditure

430176006

Inadequate dietary energy intake

430182009

Excessive Energy Intake

869101000000107

Predicted excessive energy intake

892121000000106
892131000000108

PT - PT (Preferred Term)

SINÓNIMO 1

SINÓNIMO 2

SINÓNIMO 3

Gasto energético aumentado

Aumento do gasto energético

Dispêndio energético aumentado

Inadequate dietary energy intake

Ingestão energética insuficiente

Ingestão insuficiente de energia

Ingestão calórica insuficiente

Aporte calórico insuficiente

Excessive Energy Intake

Ingestão energética excessiva

Ingestão excessiva de energia

Ingestão calórica excessiva

Aporte calórico excessivo

Predicted excessive energy intake

Ingestão energética excessiva prevista

Previsão de excessiva ingestão energética

Inadequate oral nutrition intake for physiological needs

Inadequate oral nutrition intake for physiological needs

Ingestão nutricional insuficiente para as necessidades fisiológicas

Ingestão nutricional oral insuficiente para as necessidades fisiológicas

Excessive oral nutrition intake for physiological needs

Excessive oral nutrition intake for physiological needs

Ingestão nutricional excessiva para as necessidades fisiológicas

Ingestão nutricional oral excessiva para as necessidades fisiológicas

863081000000103

Inadequate enteral nutrition infusion

Inadequate enteral nutrition infusion

Infusão insuficiente de nutrição entérica

Fórmula de nutrição entérica insuficiente

863121000000100

Excessive enteral nutrition infusion

Excessive enteral nutrition infusion

Infusão excessiva de nutrição entérica

Fórmula de nutrição entérica excessiva

873441000000106

Inadequate parenteral nutrition infusion

Inadequate parenteral nutrition infusion

Infusão insuficiente de nutrição parentérica

Fórmula de nutrição parentérica insuficiente

873451000000109

Excessive parenteral nutrition infusion

Excessive parenteral nutrition infusion

Infusão excessiva de nutrição parentérica

Fórmula de nutrição parentérica excessiva

10548100

Refusing food

Refusing food

Recusa alimentar

Recusa alimentar

700243007

Inadequate oral fluid intake for physiological needs

Inadequate oral fluid intake for physiological needs

Ingestão insuficiente de líquidos para as necessidades fisiológicas Ingestão insuficiente de líquidos para as necessidades fisiológicas

873431000000102

Excessive oral fluid intake for physiological needs

Excessive oral fluid intake for physiological needs

Ingestão excessiva de líquidos para as necessidades fisiológicas

Ingestão excessiva de líquidos para as necessidades fisiológicas

873471000000100

Excessive bioactive substance intake

Excessive bioactive substance intake

Ingestão excessiva de substâncias bioativas

Ingestão excessiva de substâncias bioativas

160592001

Alcohol intake above recommended sensible limits

Alcohol intake above recommended sensible limits

Consumo de álcool acima dos limites recomendados

Consumo de álcool superior ao limite recomendado

1881003

Increased nutritional requirement

Increased nutritional requirement

Necessidades nutricionais aumentadas

Necessidades nutricionais aumentadas
Necessidades nutricionais diminuídas

39403002

Decreased nutritional requirement

Decreased nutritional requirement

Necessidades nutricionais diminuídas

707847004

Imbalance of nutrient intake

Imbalance of nutrient intake

Ingestão nutricional inadequada

Ingestão nutricional desequilibrada

430190009

Inadequate dietary intake of fat

Inadequate dietary intake of fat

Ingestão insuficiente de gordura

Ingestão lipídica insuficiente

430172008

Excessive dietary intake of fat

Excessive dietary intake of fat

Ingestão excessiva de gordura

Ingestão lipídica excessiva

430183004

Inadequate dietary intake of protein

Inadequate dietary intake of protein

Ingestão inadequada de proteína

Ingestão proteica insuficiente

430188008

Excessive dietary intake of protein

Excessive dietary intake of protein

Ingestão excessiva de proteína

Ingestão proteica excessiva

430185006

Inadequate dietary carbohydrate intake

Inadequate dietary carbohydrate intake

Ingestão inadequada de hidratos de carbono

Ingestão insuficiente de glícidos

Ingestão insuficiente de glúcidos

Ingestão Glicidica insuficiente

430186007

Excessive dietary carbohydrate intake

Excessive dietary carbohydrate intake

Ingestão excessiva de hidratos de carbono

Ingestão excessiva de glícidos

Ingestão excessiva de glúcidos

Ingestão Glicidica excessiva

707844006

Inconsistent carbohydrate intake

Inconsistent carbohydrate intake

Ingestão irregular de hidratos de carbono

Ingestão inconsistente de hidratos de carbono

Ingestão glicidica irregular

Ingestão não consistente de
hidratos de carbono

432122001

Inadequate dietary intake of fiber

Inadequate dietary intake of fiber

Ingestão insuficiente de fibra

Ingestão insuficiente de fibra

430340004

Excessive dietary intake of fiber

Excessive dietary intake of fiber

Ingestão excessiva de fibra

Ingestão excessiva de fibra

433310002

Inadequate dietary intake of vitamin A

Inadequate dietary intake of vitamin A

Ingestão insuficiente de vitamina A

Ingestão insuficiente de vitamina A

433314006

Inadequate dietary intake of vitamin C

Inadequate dietary intake of vitamin C

Ingestão insuficiente de vitamina C

Ingestão insuficiente de vitamina C

433330003

Inadequate dietary intake of vitamin D

Inadequate dietary intake of vitamin D

Ingestão insuficiente de vitamina D

Ingestão insuficiente de vitamina D

433329008

Inadequate dietary intake of vitamin E

Inadequate dietary intake of vitamin E

Ingestão insuficiente de vitamina E

Ingestão insuficiente de vitamina E

433333001

Inadequate dietary intake of vitamin K

Inadequate dietary intake of vitamin K

Ingestão insuficiente de vitamina K

Ingestão insuficiente de vitamina K

434291009

Inadequate dietary intake of thiamine

Inadequate dietary intake of thiamine

Ingestão insuficiente de tiamina

Ingestão insuficiente de tiamina

433334007

Inadequate dietary intake of riboflavin

Inadequate dietary intake of riboflavin

Ingestão insuficiente de riboflavina

Ingestão insuficiente de riboflavina

433317004

Inadequate dietary intake of niacin

Inadequate dietary intake of niacin

Ingestão insuficiente de niacina

Ingestão insuficiente de niacina

Deficiência de niacina

433319001

Inadequate dietary intake of folate

Inadequate dietary intake of folate

Ingestão insuficiente de folato

Ingestão insuficiente de folato

Ingestão alimentar inadequada de ácido Ingestão alimentar
fólico
inadequada de folato
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Ingestão alimentar inadequada de
tiamina
Ingestão alimentar inadequada de
riboflavina
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CÓDIGO
SNOMED CT
863211000000103

EN-FSN
Inadequate dietary intake of vitamin B6

EN-PT (Preferred Term)
Inadequate dietary intake of vitamin B6

PT - PT (Preferred Term)
Ingestão insuficiente de vitamina B6

SINÓNIMO 1

SINÓNIMO 3

Ingestão insuficiente de vitamina B6

863221000000109

Inadequate dietary intake of vitamin B12

Inadequate dietary intake of vitamin B12

Ingestão insuficiente de vitamina B12

Ingestão insuficiente de vitamina B12

700188004

Inadequate dietary intake of pantothenic acid

Inadequate dietary intake of pantothenic acid

Ingestão insuficiente de ácido pantoténico

Ingestão insuficiente de ácido pantoténico

700185001

Inadequate dietary intake of biotin

Inadequate dietary intake of biotin

Ingestão insuficiente de biotina

Ingestão insuficiente de biotina

433328000

Excessive dietary intake of vitamin A

Excessive dietary intake of vitamin A

Ingestão excessiva de vitamina A

Ingestão excessiva de vitamina A

433312005

Excessive dietary intake of vitamin C

Excessive dietary intake of vitamin C

Ingestão excessiva de vitamina C

Ingestão excessiva de vitamina C

433321006

Excessive dietary intake of vitamin D

Excessive dietary intake of vitamin D

Ingestão excessiva de vitamina D

Ingestão excessiva de vitamina D

433320007

Excessive dietary intake of vitamin E

Excessive dietary intake of vitamin E

Ingestão excessiva de vitamina E

Ingestão excessiva de vitamina E

433311003

Excessive dietary intake of vitamin K

Excessive dietary intake of vitamin K

Ingestão excessiva de vitamina K

Ingestão excessiva de vitamina K

433313000

Excessive dietary intake of thiamine

Excessive dietary intake of thiamine

Ingestão excessiva de tiamina

Ingestão excessiva de tiamina

433335008

Excessive dietary intake of riboflavin

Excessive dietary intake of riboflavin

Ingestão excessiva de riboflavina

Ingestão excessiva de riboflavina

433331004

Excessive dietary intake of niacin

Excessive dietary intake of niacin

Ingestão excessiva de niacina

Ingestão excessiva de niacina

433316008

Excessive dietary intake of folate

Excessive dietary intake of folate

Ingestão excessiva de folato

Ingestão excessiva de folato

863271000000108

Excessive dietary intake of vitamin B6

Excessive dietary intake of vitamin B6

Ingestão excessiva de vitamina B6

Ingestão excessiva de vitamina B6

863281000000105

Excessive dietary intake of vitamin B12

Excessive dietary intake of vitamin B12

Ingestão excessiva de vitamina B12

Ingestão excessiva de vitamina B12

700186000

Excessive dietary intake of pantothenic acid

Excessive dietary intake of pantothenic acid

Ingestão excessiva de ácido pantoténico

Ingestão excessiva de ácido pantoténico

700184002

Excessive dietary intake of biotin

Excessive dietary intake of biotin

Ingestão excessiva de biotina

Ingestão excessiva de biotina

433332006

Inadequate dietary intake of calcium

Inadequate dietary intake of calcium

Ingestão insuficiente de cálcio

Ingestão insuficiente de cálcio

430299002

Inadequate dietary intake of iron

Inadequate dietary intake of iron

Ingestão insuficiente de ferro

Ingestão insuficiente de ferro

863451000000100

Inadequate dietary intake of magnesium

Inadequate dietary intake of magnesium

Ingestão insuficiente de magnésio

Ingestão insuficiente de magnésio

430170000

Inadequate dietary intake of potassium

Inadequate dietary intake of potassium

Ingestão insuficiente de potássio

Ingestão insuficiente de potássio

863321000000102

Inadequate dietary intake of phosphorus

Inadequate dietary intake of phosphorus

Ingestão insuficiente de fósforo

Ingestão insuficiente de fósforo

873391000000105

Inadequate dietary intake of sodium

Inadequate dietary intake of sodium

Ingestão insuficiente de sódio

Ingestão insuficiente de sódio

430177002

Inadequate dietary intake of zinc

Inadequate dietary intake of zinc

Ingestão insuficiente de zinco

Ingestão insuficiente de zinco

700182003

Inadequate dietary intake of fluoride

Inadequate dietary intake of fluoride

Ingestão insuficiente de flúor

Ingestão insuficiente de flúor

700177005

Inadequate dietary intake of iodine

Inadequate dietary intake of iodine

Ingestão insuficiente de iodo

Ingestão insuficiente de iodo

700174003

Inadequate dietary intake of selenium

Inadequate dietary intake of selenium

Ingestão insuficiente de selénio

Ingestão insuficiente de selénio

700168003

Inadequate dietary intake of chromium

Inadequate dietary intake of chromium

Ingestão insuficiente de crómio

Ingestão insuficiente de crómio

700179008

Inadequate dietary intake of copper

Inadequate dietary intake of copper

Ingestão insuficiente de cobre

Ingestão insuficiente de cobre

433318009

Excessive dietary intake of calcium

Excessive dietary intake of calcium

Ingestão excessiva de cálcio

Ingestão excessiva de cálcio

430173003

Excessive dietary intake of iron

Excessive dietary intake of iron

Ingestão excessiva de ferro

Ingestão excessiva de ferro

863391000000104

Excessive dietary intake of magnesium

Excessive dietary intake of magnesium

Ingestão excessiva de magnésio

Ingestão excessiva de magnésio

430295008

Excessive dietary intake of potassium

Excessive dietary intake of potassium

Ingestão excessiva de potássio

Ingestão excessiva de potássio

863431000000107

Excessive dietary intake of phosphorus

Excessive dietary intake of phosphorus

Ingestão excessiva de fósforo

Ingestão excessiva de fósforo

873381000000108

Excessive dietary intake of sodium

Excessive dietary intake of sodium

Ingestão excessiva de sódio

Ingestão excessiva de sódio

430181002

Excessive dietary intake of zinc

Excessive dietary intake of zinc

Ingestão excessiva de zinco

Ingestão excessiva de zinco
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CÓDIGO
SNOMED CT

EN-FSN

700181005

Excessive dietary intake of fluoride

700178000
700176001

EN-PT (Preferred Term)

PT - PT (Preferred Term)

SINÓNIMO 1

Excessive dietary intake of fluoride

Ingestão excessiva de flúor

Excessive dietary intake of copper

Excessive dietary intake of copper

Ingestão excessiva de cobre

Ingestão excessiva de cobre

Excessive dietary intake of iodine

Excessive dietary intake of iodine

Ingestão excessiva de iodo

Ingestão excessiva de iodo

700173009

Excessive dietary intake of selenium

Excessive dietary intake of selenium

Ingestão excessiva de selénio

Ingestão excessiva de selénio

700167008

Excessive dietary intake of chromium

Excessive dietary intake of chromium

Ingestão excessiva de crómio

Ingestão excessiva de crómio

700361001

Predicted inadequate nutrient intake

Predicted inadequate nutrient intake

Previsão de ingestão insuficiente de nutrientes

Ingestão insuficiente de nutrientes prevista

700360000

Predicted excessive nutrient intake

Predicted excessive nutrient intake

Previsão de Ingestão excessiva de nutrientes

Ingestão excessiva de nutrientes prevista

SINÓNIMO 2

Ingestão excessiva de flúor

Previsão de ingestão insuficiente de
nutrientes
Previsão de ingestão excessiva de
nutrientes

898751000000102

Acquired swallowing difficulty

Acquired swallowing difficulty

Dificuldade adquirida na deglutição

Dificuldade em engolir adquirida

162020001

Difficulty chewing

Difficulty chewing

Dificuldade na mastigação

Dificuldade a mastigar

Dificuldade de mastigação

206568009

Difficulty in feeding at breast

Difficulty in feeding at breast

Dificuldade na amamentação

Dificuldade a amamentar

Dificuldade na amamentação

251379005

Gastrointestinal sensation altered

Gastrointestinal sensation altered

Alteração da sensação gastrointestinal

Perceção de alteração do trato gastrointestinal

Perceção de alteração do trato GI

698859001

Impaired nutrient utilization

Impaired nutrient utilization

Utilização de nutriente prejudicada

Utilização de nutrientes comprometida

Alteração na utilização de nutrientes

309158009

Laboratory finding abnormal (navigational concept)

Laboratory finding abnormal

Resultado laboratorial anormal

Valor analítico anormal

95907004

Drug interaction with food

Drug interaction with food

Interação medicamento-alimento

Interação fármaco-alimento

Interação alimento-medicamento

898951000000100

Predicted drug interaction with food

Predicted drug interaction with food

Interação antecipada de medicamento-alimento

Previsão de interação fármaco-alimento

Interação alimento-medicamento
prevista

900621000000109

Incomplete food and nutrition knowledge

Incomplete food and nutrition knowledge

Baixa literacia alimentar e nutricional

Baixo conhecimento alimentar e nutricional

308658001

Abnormal eating pattern

Abnormal eating pattern

Padrão alimentar anormal

Padrão alimentar anormal

901261000000105

Limited access to nutrition related supplies

Limited access to nutrition related supplies

Acesso limitado a fontes alimentares e nutricionais

Acesso limitado a fontes alimentares e nutricionais

906341000000109

Inadequate growth rate

Inadequate growth rate

Taxa de crescimento insuficiente

Atraso de crescimento

906361000000105

Excessive growth rate

Excessive growth rate

Taxa de crescimento excessiva

Taxa de crescimento excessiva

898641000000108

Enteral nutrition not optimised to requirements

Enteral nutrition not optimised to requirements

Nutrição entérica não otimizada, de acordo com as necessidades

NE inferior às necessidades

898911000000104

Parenteral nutrition not optimised to requirements

Parenteral nutrition not optimised to requirements

Nutrição parentérica não otimizada às necessidades

NP inferior as necessidades

896531000000104

Imbalanced dietary intake of fat

Imbalanced dietary intake of fat

Ingestão desequilibrada de lípidos

Ingestão lipídica desequilibrada

905211000000106

Imbalanced dietary intake of carbohydrate

Imbalanced dietary intake of carbohydrate

Ingestão desequilibrada de hidratos de carbono

Ingestão glicídica desequilibrada

873461000000107

Inadequate bioactive substance intake

Inadequate bioactive substance intake

Ingestão insuficiente de substâncias bioativas

Inadequate bioactive substance intake

700171006

Inadequate dietary intake of manganese

Inadequate dietary intake of manganese

Ingestão insuficiente em manganésio

Ingestão insuficiente em manganês

700170007

Excessive dietary intake of manganese

Excessive dietary intake of manganese

Ingestão excessiva de manganésio

Ingestão excessiva de manganês

284775008

Unable to perform personal care activity

Unable to perform personal care activity

Incapacidade na realização de auto-cuidados

Incapacidade de realizar atividades da vida diária.

415510005

Sedentary lifestyle

Sedentary lifestyle

Estilo de vida sedentário

Estilo de vida sedentário

102533007

Excessive exercise

Excessive exercise

Exercício físico excessivo

Exercício excessivo

286490005

Unable to prepare meal

Unable to prepare meal

Incapacidade em preparar as refeições

Incapacidade de preparar as refeições

289004002

Difficulty feeding self

Difficulty feeding self

Dificuldade na auto-alimentação

Alimenta-se com dificuldade

417430008

Vulnerable adult

Vulnerable adult

Adulto em risco nutricional

Adulto em risco nutricional

901521000000100

Emotional eating

Emotional eating

Alimentação emocional

Ingestão alimentar emocional

129823000

Childhood growth AND/OR development alteration

Childhood growth AND/OR development alteration

Alterações no desenvolvimento infantil

Alterações no desenvolvimento infantil

390951007

Impaired fasting glycaemia (disorder)

Impaired fasting glycaemia

Alteração da glicemia em jejum

Anomalia nos níveis de glicose em jejum
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Alteração da perceção da
sintomatologia do trato
gastrointestinal
Utilização de nutrientes
alterada

Má evolução estato-ponderal

Ingestão desquilibrada de glícidos

Incapaz de realizar AVD (atividades da
vida diária)

incapacidade de realizar autocuidados

Atividade física excessiva

Exercício excessivo

Dificuldade em se alimentar

Ingestão alimentar baseada na emoção

Anomalia da glicemia em jejum
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CÓDIGO
SNOMED CT

EN-FSN

EN-PT (Preferred Term)

74257000

Arrested development following protein-calorie
malnutrition (disorder)

Arrested development following protein-calorie
malnutrition

288843005

Eating abilities

160877008

Child at risk

64379006
228282009

PT - PT (Preferred Term)

SINÓNIMO 1

Atraso no desenvolvimento devido a subnutrição proteicoenergética

Atraso no desenvolvimento por desnutrição enérgico-proteica

Eating abilities

Autonomia alimentar

Capacidade de se alimentar

Child at risk

Criança em risco nutricional

Criança em risco

Decrease in appetite

Decrease in appetite

Diminuição do apetite

Diminuição do apetite

Drinking habits

Drinking habits

Hábitos alcoólicos

Hábitos etílicos

SINÓNIMO 2
Marasmo

Padrão de consumo de bebidas
alcoólicas

Hábitos de consumo de
alcool

Valores bioquímicos do
estado nutricional

53024001

Insufficient weight gain of pregnancy (disorder)

Insufficient weight gain of pregnancy

Incremento deficitário de peso durante a gravidez

Incremento deficitário de peso durante a gravidez

237288003

Abnormal weight gain in pregnancy (disorder)

Abnormal weight gain in pregnancy

Incremento excessivo de peso durante a gravidez

Incremento excessivo de peso durante a gravidez

351000119100

Childhood failure to gain weight

Childhood failure to gain weight

Má evolução ponderal nas crianças

Má evolução ponderal nas crianças

405031007

Nutritional status: biochemical measures

Nutritional status: biochemical measures

Marcadores bioquímicos do estado nutricional

Indicadores analíticos do estado nutricional

Indicadores bioquímicos do estado
nutricional

839581000000101

Visceral fat percentage of total body composition

Visceral fat percentage of total body composition

Percentagem da gordura visceral corporal

Percentagem de gordura visceral na composição corporal

Percentagem de gordura visceral

248367009

Waist/hip ratio

Waist/hip ratio

Razão cintura/anca

Razão perímetro de cintura/perímetro de anca

845541000000105

Waist to height ratio

Waist to height ratio

Razão cintura/estatura

Razãoperímetro de cintura/estatura

Razão perímetro de cintura/estatura

129845004

At risk for imbalanced nutrition, less than body
requirements

At risk for imbalanced nutrition, less than body
requirements

Risco de desequilíbrio nutricional por ingestão abaixo das
necessidades nutricionais

Em risco de deficiência nutricional

Em risco de desequilíbrio nutricional,
inferior às necessidades

9414007

Impaired glucose tolerance (disorder)

Impaired glucose tolerance

Tolerância diminuída à glicose

Tolerância diminuída à glicose

267026004

Excessive fluid intake - finding

Excessive fluid intake

Ingestão excessiva de fluidos

Ingestão aumentada de fluidos

249481003

Insufficient fluid intake - finding

Insufficient fluid intake

Ingestão insuficiente de fluidos

Ingestão diminúida de fluidos

698884003

Involuntary weight gain

Involuntary weight gain

Aumento de peso não intencional

Aumento ponderal involuntário

55350005

Hungry

Hungry

Fome

Fome
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Diagnósticos

CÓDIGO SNOMED CT

EN-FSN

EN-PT (Preferred Term)

PT - PT (Preferred Term)

SINÓNIMO 1

SINÓNIMO 2

2492009

Nutritional disorder (disorder)

Nutritional disorder

Doença de etiologia nutricional

Doença de causa nutricional

248342006

Underweight (finding)

Underweight

Baixo peso

Baixo Peso (índice de massa corporal <18,5)

448765001

Unintentional weight loss (finding)

Unintentional weight loss

Perda de peso não intencional

Perda de peso involuntária

450451007

Overweight in childhood (finding)

Overweight in childhood

Excesso de peso infantil

Sobrepeso infantil

444862003

Childhood obesity (disorder)

Childhood obesity

Obesidade infantil

Percentil IMC superior a 95

914721000000105

Obese class I (body mass index 30.0 - 34.9) (finding)

Obese class I (body mass index 30.0 - 34.9)

Obesidade classe I (Índice de massa corporal 30,0-34,9)

Obesidade classe I (IMC 30,0-34,9)

103330002

No diagnosis

No diagnosis

Sem diagnóstico

Sem diagnóstico

914731000000107

Obese class II (body mass index 35.0 - 39.9) (finding)

Obese class II (body mass index 35.0 - 39.9)

Obesidade classe II (Índice de massa corporal 35,0-39,9)

Obesidade classe II (IMC 35,0-39,9)

914741000000103

Obese class III (body mass index equal to or greater than 40.0)

Obese class III (body mass index equal to or greater than 40.0)

Obesidade classe III (Índice de massa corporal >= 40)

Obesidade grau III (Índice de massa corporal >=
40)

66612000

Nutritional anemia (disorder)

Nutritional anemia

Anemia de etiologia nutricional

Anemia carencial

88092000

Muscle atrophy (disorder)

Muscle atrophy

Atrofia muscular

Atrofia muscular

238108007

Cachexia (finding)

Cachexia

Caquexia

Caquexia

190669002

Deficiency of multiple nutrient elements (disorder)

Deficiency of multiple nutrient elements

Deficiência de múltiplos nutrientes

Carência de múltiplos nutrientes

363246002

Nutritional deficiency associated condition (disorder)

Nutritional deficiency associated condition

Condição associada a uma deficiência nutricional

Doença associada a uma deficiência nutricional

70241007

Nutritional deficiency (disorder)

Nutritional deficiency

Défices Nutricionais

Défices Nutricionais

272588001

Malnutrition (calorie)

Malnutrition (calorie)

Má nutrição calórica

Malnutrição

276608005

Poor fetal nutrition (disorder)

Poor fetal nutrition

Desnutrição fetal

Desnutrição fetal

238107002

PEM - Protein-energy malnutrition

PEM - Protein-energy malnutrition

Desnutrição proteico-energética

Desnutrição proteico-energética

40739000

Dysphagia (disorder)

Dysphagia

Disfagia

Dificuldades na deglutição

Dificuldade a engolir

75258004

Food poisoning (disorder)

Food poisoning

Intoxicação alimentar

Intoxicação alimentar

Toxinfeção alimentar

72366004

Eating disorder (disorder)

Eating disorder

Doenças do comportamento alimentar

Perturbações do comportamento alimentar

238131007

Overweight (finding)

Overweight

Excesso de peso

Excesso ponderal

162863004

Body mass index 25-29 - overweight (finding)

Body mass index 25-29 - overweight

Índice de massa corporal 25-29: excesso de peso

IMC 25-29

Excesso de peso

35425004

Normal body mass index (finding)

Normal body mass index

Índice de Massa Corporal Normal

IMC normal

IMC=18,5 - 24,9

75051000

Food intolerance (finding)

Food intolerance

Intolerância alimentar

Intolerância a alimentos

58262005

Kwashiorkor (disorder)

Kwashiorkor

Kwashiorkor

Kwashiorkor

238109004

Marasmic kwashiorkor (disorder)

Marasmic kwashiorkor

Kwashiorkor marasmático

Kwashiorkor marasmático

199741009

Malnutrition in pregnancy (disorder)

Malnutrition in pregnancy

Desnutrição na gravidez

Má nutrição na gravidez

414916001

Obesity (disorder)

Obesity

Obesidade

Obesidade

79890006

Loss of appetite (finding)

Loss of appetite

Anorexia

Perda de apetite

14077003

Pica (disorder)

Pica

Pica

Pica

237602007

Metabolic syndrome X

Metabolic syndrome X

Síndrome metabólica X

Síndrome metabólica

65404009

Undernutrition (disorder)

Undernutrition

Desnutrição

Subnutrição

24930006

Vegan (finding)

Vegan

Vegan

Vegana

36355001

Abnormal intestinal absorption (finding)

Abnormal intestinal absorption

Absorção intestinal anormal

Absorção intestinal anormal
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410293007

Food education, guidance, and counseling (procedure)

Food education, guidance, and counseling

763031000000104

Advice about food product label (procedure)

89571002

Premature infant diet: vitamin E at 10 days and iron at 3 weeks (finding)

225373002
225374008

PT - PT (Preferred Term)

SINÓNIMO 1

Aconselhamento alimentar

Aconselhamento alimentar

Advice about food product label

Aconselhamento sobre rotulagem dos alimentos

Aconselhamento em rotulagem alimentar

Premature infant diet: vitamin E at 10 days and iron at 3 weeks

Alimentação de criança prematura: vitamina E até aos 10 dias e ferro até às 3 semanas de vida Alimentação de criança prematura

Percutaneous endoscopic gastrostomy feeding (regime/therapy)

Percutaneous endoscopic gastrostomy feeding

Alimentação por Gastrostomia Percutânea Endoscópica

Alimentação por PEG

Jejunostomy feeding (regime/therapy)

Jejunostomy feeding

Alimentação por Jejunostomia

Alimentação por Jejunostomia

229914003

Nasogastric feeding (regime/therapy)

Nasogastric feeding

Alimentação por sonda nasogástrica

Alimentação por sonda nasogástrica

248126008

Comfort eating (finding)

Comfort eating

Alimento de conforto

Alimentos de conforto

226069004

Review of current diet (procedure)

Review of current diet

Anamnese alimentar

Recordatório alimentar

225388007

Dietary intake assessment (procedure)

Dietary intake assessment

Avaliação da ingestão alimentar

Avaliação da ingestão alimentar

226074007

Dietary intake assessment using food frequency questionnaire (procedure)

Dietary intake assessment using food frequency questionnaire

Avaliação da ingestão alimentar através de questionário de frequência alimentar

Avaliação da ingestão alimentar através de questionário de frequência
alimentar

226070003

Dietary history assessment using written intake record (procedure)

Dietary history assessment using written intake record

Avaliação da ingestão alimentar com recurso a registo alimentar

Avaliação da ingestão alimentar com recurso a registo alimentar

310243009

Nutritional assessment (procedure)

Nutritional assessment

Avaliação do estado nutricional

Avaliação do estado nutricional

703452004

Electrical impedance technique (qualifier value)

Electrical impedance technique

Bioimpedância

Bioimpedância elétrica

698094009

Measurement of body mass index (procedure)

Measurement of body mass index

Cálculo do Índice de Massa Corporal

Cálculo do IMC

226079002

Very low energy diet (finding)

Very low energy diet

Dieta de muito baixo valor energético

Dieta de muito baixo valor energético

226229006

Balanced diet (finding)

Balanced diet

Dieta equilibrada

Dieta equilibrada

68097001

Increased calorie diet (finding)

Increased calorie diet

Dieta hipercalórica

Dieta híper energética

77806000

Calorie restricted diet (finding)

Calorie restricted diet

Dieta hipocalórica

Dieta hipocalórica

182956005

Low calorie diet - prophylaxis (regime/therapy)

Low calorie diet - prophylaxis

Prescrição de dieta hipocalórica profilática

Dieta hipocalórica

10888001

Liquid diet (finding)

Liquid diet

Dieta líquida

Dieta líquida

226217002

Metabolic diet (finding)

Metabolic diet

Dieta metabólica

Dieta metabólica

78150000

Soft diet (finding)

Soft diet

Dieta mole

Dieta mole

5940000

Vegetarian diet (finding)

Vegetarian diet

Dieta vegetariana

Vegetarianismo

410171007

Nutrition care education (procedure)

Nutrition care education

Educação para cuidados nutricionais

Educação para cuidados nutricionais

304491008

Dietary education for disorder (procedure)

Dietary education for disorder

Educação alimentar na doença

Educação alimentar na doença

171054004

Pregnancy diet education (procedure)

Pregnancy diet education

Educação alimentar na gravidez

Educação alimentar na gravidez

427857000

Dietary education for eating disorder (procedure)

Dietary education for eating disorder

Educação alimentar nas doenças do comportamento alimentar

Educação alimentar para distúrbios alimentares

438650006

Dietary education for breast feeding (procedure)

Dietary education for breast feeding

Educação alimentar na amamentação

Educação alimentar para a amamentação

325201000000105

Dietary education for food allergy (procedure)

Dietary education for food allergy

Educação alimentar nas alergias alimentares

Educação alimentar para alergias alimentares

428754001

Dietary education for food intolerance (procedure)

Dietary education for food intolerance

Educação alimentar nas intolerâncias alimentares

Educação alimentar para intolerâncias alimentares

443288003

Lifestyle education regarding diet (procedure)

Lifestyle education regarding diet

Educação alimentar para promoção de um estilo de vida saudável

Educação para uma alimentação saudável

756001000000107

Intervention for risk to health associated with overweight and obesity, general advice on
healthy weight and lifestyle (regime/therapy)

Intervention for risk to health associated with overweight and obesity, general advice on
healthy weight and lifestyle

Educação alimentar sobre peso e estilos de vida saudáveis, em casos de excesso de peso e
obesidade

Aconselhamento sobre saúde e estilo de vida saudável para redução de risco
de saúde associado a excesso de peso e obesidade

226067002

Food hygiene education (procedure)

Food hygiene education

Educação sobre higiene alimentar

Educação em higiene alimentar

61310001

Nutrition education (procedure)

Nutrition education

Educação nutricional

Educação alimentar

325181000000106

Sport dietary education (procedure)

Sport dietary education

Educação para a alimentação no desporto

Educação para a alimentação no desporto

699830009

Food fortification education (procedure)

Food fortification education

Educação para fortificação alimentar

Educação para alimentação fortificada

91555003

Infant formula (finding)

Infant formula

Fórmula infantil

Fórmula infantil

241419008

Total body water measurement (procedure)

Total body water measurement

Medição da água corporal total

Medição da água corporal total

14456009

Measuring height of patient (procedure)

Measuring height of patient

Medição da estatura

Medição da estatura

77989009

Measurement of skin fold thickness (procedure)

Measurement of skin fold thickness

Medição de prega cutânea

Medição de prega cutânea

56792006

Measurement of skull circumference(procedure)

Measurement of skull circumference

Medição do perímetro cefálico

Medição do perímetro da cabeça

44539007

Measurement of circumference of waist (procedure)

Measurement of circumference of waist

Medição do perímetro da cintura

Medição da circunferência da cintura

386374005

Nutritional monitoring (regime/therapy)

Nutritional monitoring

Monitorização nutricional

Monitorização do estado nutricional

49704005

Food intake encouragement (regime/therapy)

Food intake encouragement

Motivação para a ingestão alimentar

Incentivo para ingestão alimentar

226280007

Energy supplementation (product)

Energy supplementation

Suplementação energética

Necessidades de ácidos gordos polinsaturados
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EN-FSN

EN-PT (Preferred Term)

229912004

Enteral feeding (regime/therapy)

Enteral feeding

25156005

Intravenous feeding of patient (regime/therapy)

39857003

Weighing patient (procedure)

386464006

PT - PT (Preferred Term)

SINÓNIMO 1

SINÓNIMO 2

Nutrição entérica

Alimentação entérica

Intravenous feeding of patient

Nutrição parentérica

Nutrição parentérica

Weighing patient

Pesagem

Pesagem do paciente

Prescribed diet education (procedure)

Prescribed diet education

Prescrição de aconselhamento alimentar

Prescrição de aconselhamento alimentar

361231003

Prescribed dietary intake

Prescribed dietary intake

Prescrição de plano alimentar estruturado

Prescrição de plano alimentar estruturado

361232005

Recommendation to change dietary intake (procedure)

Recommendation to change dietary intake

Recomendação para alteração da ingestão alimentar

Recomendação para alteração da ingestão alimentar

226299003

N-3 fatty acid supplementation (product)

N-3 fatty acid supplementation

Suplementação de ácidos gordos n-3

Suplementação de ácidos ómega-3

226300006

Alpha-linolenic acid supplementation (product)

Alpha-linolenic acid supplementation

Suplementação de ácido alfa-linolénico

Suplementação de ácido alfa-linolénico

226302003

Arachidonic acid supplementation (product)

Arachidonic acid supplementation

Suplementação de ácido araquidónico

Suplementação de ácido araquidónico

226306000

Docosahexaenoic acid supplementation (product)

Docosahexaenoic acid supplementation

Suplementação de ácido docohexaenóico

Suplementação de ácido DHA

226305001

Eicosapentanoic acid supplementation (product)

Eicosapentanoic acid supplementation

Suplementação de ácido eicosapentanóico

Suplementação de ácido EPA

226316008

Folic acid supplementation (product)

Folic acid supplementation

Suplementação de ácido fólico

Suplementação de ácido fólico

226301005

Gamma-linolenic acid supplementation (product)

Gamma-linolenic acid supplementation

Suplementação de ácido gama-linolénico

Suplementação de ácido gama-linolénico

226304002

Linoleic acid supplementation (product)

Linoleic acid supplementation

Suplementação de ácido linoleico

Suplementação de ácido linoleico

226303008

N-6 fatty acid supplementation (product)

N-6 fatty acid supplementation

Suplementação de ácidos gordos n-6

Suplementação de ácidos ómega-6

226288000

Branched chain amino acid supplementation (product)

Branched chain amino acid supplementation

Suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada

Suplementação de AA de cadeia ramificada

226286001

Essential amino acid supplementation (product)

Essential amino acid supplementation

Suplementação de aminoácidos essenciais

Suplementação de AA essenciais

226287005

Non-essential amino acid supplementation (product)

Non-essential amino acid supplementation

Suplementação de aminoácidos não essenciais

Suplementação de AA não essenciais

226289008

Nitrogen supplementation (product)

Nitrogen supplementation

Suplementação de azoto

Suplementação de azoto

226290004

Non-protein nitrogen supplementation (product)

Non-protein nitrogen supplementation

Suplementação de azoto não proteico

Suplementação de azoto não proteico

284090003

Calcium - dietary supplementation (product)

Calcium - dietary supplementation

Suplementação de cálcio

Suplementação de cálcio

226292007

Choline supplementation (product)

Choline supplementation

Suplementação de colina

Suplementação de colina

284081005

Phenylalanine supplementation (product)

Phenylalanine supplementation

Suplementação de fenilalanina

Suplementação de fenilalanina

226311003

Dietary fiber supplementation (product)

Dietary fiber supplementation

Suplementação de fibra

Suplementação de fibra alimentar

226312005

Insoluble fiber supplementation (product)

Insoluble fiber supplementation

Suplementação de fibra insolúvel

Suplementação de fibra insolúvel

226313000

Soluble fiber supplementation (product)

Soluble fiber supplementation

Suplementação de fibra solúvel

Suplementação de fibra solúvel

226291000

Fat supplementation (product)

Fat supplementation

Suplementação lipídica

Suplementação lipídica

226296005

Monounsaturated fat supplementation (product)

Monounsaturated fat supplementation

Suplementação de ácidos gordos monoinsaturados

Suplementação de gordura monoinsaturada

226297001

Polyunsaturated fat supplementation (product)

Polyunsaturated fat supplementation

Suplementação de ácidos gordos polinsaturados

Suplementação de gordura polinsaturada

226295009

Saturated fat supplementation (product)

Saturated fat supplementation

Suplementação de gordura saturada

Suplementação de gordura saturada

226307009

Carbohydrate supplementation (product)

Carbohydrate supplementation

Suplementação de hidratos de carbono

Suplementação de hidratos de carbono

226308004

Complex carbohydrate supplementation (product)

Complex carbohydrate supplementation

Suplementação de hidratos de carbono complexos

Suplementação de hidratos de carbono complexos

226310002

Refined carbohydrate supplementation (product)

Refined carbohydrate supplementation

Suplementação de hidratos de carbono simples

Suplementação de hidratos de carbono refinados

226318009

Mineral supplementation (product)

Mineral supplementation

Suplementação de minerais

Suplementação de minerais

226319001

Trace element supplementation (product)

Trace element supplementation

Suplementação de oligoelementos

Suplementação de oligoelementos

284093001

Potassium supplementation (product)

Potassium supplementation

Suplementação de potássio

Suplementação de potássio

226283009

High biological value protein supplementation (product)

High biological value protein supplementation

Suplementação de proteína de alto valor biológico

Suplementação de proteína de AVB

226285002

Low biological value protein supplementation (product)

Low biological value protein supplementation

Suplementação de proteína de baixo valor biológico

Suplementação de proteína de BVB

284092006

Sodium - dietary supplementation (product)

Sodium - dietary supplementation

Suplementação de sódio

Suplementação de sódio

226294008

Long chain triglyceride supplementation (product)

Long chain triglyceride supplementation

Suplementação de triglicerídeos de cadeia longa

Suplementação de TCL

Suplementação de LCT

226293002

Medium chain triglyceride supplementation (product)

Medium chain triglyceride supplementation

Suplementação de triglicerídeos de cadeia média

Suplementação de TCM

Suplementação de MCT

226314006

Vitamin supplementation (product)

Vitamin supplementation

Suplementação de vitaminas

Suplementação vitamínica

226315007

Water soluble vitamin supplementation (product)

Water soluble vitamin supplementation

Suplementação de vitaminas hidrossolúveis

Suplementação de vitaminas hidrossolúveis

226317004

Fat soluble vitamin supplementation (product)

Fat soluble vitamin supplementation

Suplementação de vitaminas lipossolúveis

Suplementação de vitaminas lipossolúveis

226281006

Non-protein energy supplementation (product)

Non-protein energy supplementation

Suplementação energética não proteica

Suplementação energética não proteica
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226378003

Nutritional product supplementation (product)

226282004
325251000000106

EN-PT (Preferred Term)

PT - PT (Preferred Term)

SINÓNIMO 1

Nutritional product supplementation

Suplementos nutricionais

Suplementos nutricionais

Protein supplementation (product)

Protein supplementation

Suplementação proteica

Suplementação proteica

Dietary supplement (substance)

Dietary supplement

Suplemento alimentar

Suplemento alimentar

108953005

Amino acid supplement (product)

Amino acid supplement

Suplemento de aminoácidos

Suplemento de aminoácidos

108961000

Nutritional supplement (product)

Nutritional supplement

Suplemento nutricional

Suplemento nutricional

278906000

Nutritional support (regime/therapy)

Nutritional support

Suporte nutricional

Suporte nutricional

290050007

Eating practice (regime/therapy)

Eating practice

Terapia alimentar

Terapêutica alimentar

445196004

Probiotic therapy (regime/therapy)

Probiotic therapy

Terapia com probióticos

Terapia com probióticos

386373004

Nutrition therapy (regime/therapy)

Nutrition therapy

Terapia nutricional

Terapêutica nutricional

420621009

Medium chain triglycerides (product)

Medium chain triglycerides

Triglicerídeos de cadeia média

TCM

289134009

Celiac disease diet education (procedure)

Celiac disease diet education

Educação alimentar na doença celiaca

Educação Alimentar para doença celiaca

229913009

Orogastric feeding (regime/therapy)

Orogastric feeding

Alimentação orogastrica

Alimentação orogastrica

284360002

Inborn error of metabolism diet education (procedure)

Inborn error of metabolism diet education

Educação alimentar para erros genéticos do metabolismo

Educação alimentar para erros inatos do metabolismo

418526005

Prevention education (procedure)

Prevention education

Educação alimentação para a prevenção

Educação alimentação para a prevenção

54709006

Body measurement (procedure)

Body measurement

Medição corporal

Medição corporal

11152001

Lacto-ovo-vegetarian diet

Lacto-ovo-vegetarian diet

Dieta ovo-lacto-vegetariana

83346009

Infant diet 5-7 months: cereal (finding)

Infant diet 5-7 months: cereal

Alimentação infantil dos 5-7 meses

80359000

Infant diet 7-9 months: meat and egg (finding)

Infant diet 7-9 months: meat and egg

Alimentação infantil dos 7-9 meses

111177004

Infant diet 6-8 months: vegetables, fruits and fruit juice (finding)

Infant diet 6-8 months: vegetables, fruits and fruit juice

Alimentação infantil dos 6-8 meses

74424000

Infant diet 6 months: rice, barley, iron, no honey (finding)

Infant diet 6 months: rice, barley, iron, no honey

Alimentação infantil aos 6 meses

86433007

Infant diet 0-12 months: human milk, vitamin D and C, fluoride and iron (finding)

Infant diet 0-12 months: human milk, vitamin D and C, fluoride and iron

Alimentação infantil dos 0-12 meses

227983006

Baby food

Baby food

Alimentos infantis

226139009

Modified vitamin diet (finding)

Modified vitamin diet

Dieta modificada para as vitaminas

226155002

Mineral-modified diet

Mineral-modified diet

Dieta modificada para os minerais

226078005

Modified energy diet

Modified energy diet

Dieta com a energia modificada

226132000

Modified fiber diet (finding)

Modified fiber diet

Dieta com alteração do teor de fibra

226118002

Modified carbohydrate diet (finding)

Modified carbohydrate diet

Dieta com modificação dos hidratos de carbono

226207007

Modified texture diet

Modified texture diet

Dieta com textura modificada

226168005

Modified trace element diet

Modified trace element diet

Dieta modificada para os minerais vestigiais

226087001

Modified amino acid diet (finding)

Modified amino acid diet

Dieta modificada para os aminoácidos

226108007

Ketogenic diet

Ketogenic diet

Dieta cetogénica

226115004

Lipid-lowering diet (finding)

Lipid-lowering diet

Dieta hipolipídica

183063000

Low salt diet education (procedure)

Low salt diet education

Dieta hipossalina

160673009

Low protein diet (finding)

Low protein diet

Dieta hipoproteica

14627000

Increased protein diet

Increased protein diet

Dieta hiperproteica

226097005

Diet high in saturated fats (finding)

Diet high in saturated fats

Dieta rica em gorduras saturadas

226101001

High polyunsaturated fat diet

High polyunsaturated fat diet

Dieta rica em ácidos gordos polinsaturados

445396007

Measurement of circumference of waist (procedure)

Measurement of circumference of waist

Medida do perímetro da anca

226073001

Dietary intake assessment using food diary (procedure)

Dietary intake assessment using food diary

Avaliação da ingestão alimentar com recurso a um diário alimentar

77318000

General diet for adult (finding)

General diet for adult

Dieta geral para adulto

30852000

General diet for child (finding)

General diet for child

Dieta geral para criança

44963006

General diet for pregnancy and lactation (finding)

General diet for pregnancy and lactation

Dieta geral para gravidez e amamentação

78502005

Lactose free diet

Lactose free diet

Dieta sem lactose

226214009

Bowel preparation diet

Bowel preparation diet

Dieta para preparação intestinal

226216006

Low vanillyl mandelic acid diet

Low vanillyl mandelic acid diet
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68592003

Body composition measure (observable entity)

Body composition measure

Medição da composição corporal

171184005

Malnutrition screening (procedure)

Malnutrition screening

Rastreio da Desnutrição
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