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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Importância de um Regime Alimentar Equilibrado

Os benefícios de um regime alimentar equilibrado e variado são indiscutíveis.
Entre as vantagens de uma alimentação saudável e equilibrada estão a prevenção 

de varias doenças como a obesidade, diabetes, hipertensão, ….
É certo que nos nossos dias, com o ritmo de vida acelerado e o stress diário, torna-

-se mais complicada uma escolha criteriosa dos alimentos, bem como o cumpri-
mento de horários das refeições. Mas existem sempre pequenas alterações nos 
nossos hábitos alimentares que podem fazer toda a diferença a longo prazo.

De seguida apresentamos alguns conselhos gerais, a ter em conta numa dieta 
saudável.

Conselhos Gerais

n Faça uma alimentação equilibrada 
tal como o sugerido pela roda dos 
alimentos.

n Faça uma alimentação fraccionada, 
ou seja, coma várias vezes ao dia (pelo 
menos 6) e pequenas quantidades de 
cada vez.

n Evite ficar mais de 3 horas sem comer 
durante o dia e mais de 8 horas durante 
a noite.

n Não saia de casa sem tomar o pe-
queno-almoço, poderá optar por leite/
iogurte, pão/cereais, fiambre/queijo 
magro…

n Coma devagar e mastigue muito bem 
os alimentos.

n Não abuse na ingestão de açúcar e ali-
mentos açucarados.

n  Evite o consumo de al imentos 
ricos em gordura (queijos gordos, 
natas, manteiga, banha, toucinho, 
enchidos,…).

n Faça uma alimentação rica em fibras, 
coma bastantes legumes e saladas.

n Aconselha-se a ingestão diária de 
sopa. A sopa é uma boa fonte de água, 
vitaminas, sais minerais e fibras que são 

essenciais ao bom funcionamento do 
organismo.

n A fruta é essencial numa dieta saudá-
vel ( é rica em fibras, vitaminas e sais mi-
nerais). Ingira 3 peças de fruta por dia.

n Utilize as gorduras como condimento 
e não como alimento, ou seja, sirva-se 
delas apenas na quantidade mínima in-
dispensável para cozinhar e temperar os 
alimentos.

n Não abuse no consumo de sal, uti-
lize as ervas aromáticas (salsa, coen-
tros, louro, hortelã, alecrim,…) e as 
especiarias (noz moscada, pimentão, 
pimenta, caril, …) para temperar os 
alimentos.

n Dê preferência a confecções simples 
(cozidos, grelhados, assados e estufados 
com pouca gordura). A ingestão de fri-
tos não deverá ser superior a 3 vezes por 
semana.

n Evite o consumo de refrigerantes, 
sumos de fruta conservados e bebidas 
alcoólicas, pois são alimentos pobres 
em nutrientes e ricos em calorias..

n Beba no mínimo 1,5 L de água por dia, 
de preferência fora das refeições

n Evite ter uma vida sedentária. Sempre 
que puder pratique exercício físico, 
ande a pé.

“ Diz-me o que comes dir-te-ei quem és”

“A fome é o melhor tempero”

“Ter mais olhos que barriga”

“Quem não come por já ter comido, 
não tem doença de perigo”

“ Barriga farta pé dormente”

“Não se vive para comer. 
Come-se para viver”

NOTA:
Estes conselhos destinam-se 
à população em geral. 
Em caso de doença, consulte 
o seu Médico/ Dietista/ Nutricionista, 
pois poderá necessitar 
de cuidados específicos. 
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