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SUMÁRIO 

 C o m o  t e r  u m a               

alimentação saudável? 

 Está com um peso       

adequado? 

 D e z  p a s s o s  d a              

alimentação saudável 

 

 

Como ter uma alimentação saudável? EDITORIAL 

Apesar das resoluções 

de Ano Novo de comer 

melhor e perder peso, 

estudos apontam que 

aparentemente as      

pessoas compram ainda 

mais alimentos calóricos 

depois das festividades 

de fim de ano. 

 

Agora que ainda        

estamos no início de 

2015, que tal contradizer 

estes dados e começar 

a comer melhor? Porque 

afinal “Saber comer é 

saber viver”. 

Nº 40 – fevereiro 2015 

Porto com      Saúde + 

A Nova Roda dos Alimentos é um bom guia para orientarmos a nossa alimentação. É 

constituída por 7 grupos de alimentos, os quais foram agrupados de acordo com as suas 

semelhanças e características nutricionais, somando-se a água no centro. Além disso, a 

Roda estabelece porções diárias recomendadas e equivalentes entre os alimentos. 

 

Grupos da Roda dos Alimentos e suas porções diárias: 

 

- Cereais, Derivados e Tubérculos 

- Hortícolas 

- Fruta 

- Leite e Derivados                                         

- Carne, Peixe e Ovos  

- Leguminosas 

- Gorduras e óleos 

 

 

Assim uma alimentação saudável deve ser : completa (com alimentos de todos os     

grupos), variada (variando os alimentos  dentro de cada grupo) e equilibrada 

(respeitando as porções de cada alimento). 

 

Está com um peso adequado? 

           

  IMC=    Peso (Kg)                                                                                                                              

 Altura x Altura                        

 

 

Se tem entre 20 e 60 anos, veja no quadro abaixo o seu IMC (Índice de Massa Corporal), 

que mostra se o seu peso está adequado para a sua altura. Para o calcular, divida o seu 

peso, em quilos, pela altura, em metros, ao quadrado. 
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CONTACTOS 
 

Sítio na web: 

www.acesportoocidental.org 

 

Facebook:  

www.facebook.com/

acesportoocidental 
 

Blog: 

acesportoocidental. 

wordpress.com 
 

Email:  

Utentes.acesportoocidental 

@gmail.com 
 

(caso pretenda receber, 

m e n s a l m e n t e ,  e s t a           

publ icação por mai l ,        

contacte-nos para este   

endereço eletrónico) 

Dez passos para uma alimentação saudável 

Comece pela orientação que pareça mais fácil,            

interessante ou desafiadora e procure cumpri-la todos os 

dias. Não é necessário que tente seguir todos os passos de 

uma só vez  nem a ordem sugerida.  

 

Para mais informações: 

 

Fale com o seu médico/

enfermeiro de família ou 

nutricionista 

1 Inicie sempre o dia com um bom pequeno-almoço. Inclua leite ou iogurte, pão ou   

flocos de cereais pouco açucarados e fruta.  

2 Faça pelo menos 5 refeições/dia (pequeno-almoço, merenda da manhã/tarde,       

almoço, jantar e ceia). Não salte as refeições e coma sempre em ambiente calmo e           

acolhedor. 

3 Consuma diariamente alimentos de todos os Grupos da Roda dos Alimentos na         

proporção sugerida por cada setor. 

4 Prefira produtos menos refinados (integrais). 

5  Inicie sempre o almoço e o jantar com uma boa sopa de legumes. Assegure que o 2º 

prato está colorido, isto é, metade deverá corresponder a hortícolas, um quarto a peixe/

carne/ovos e o outro quarto a batata/arroz/massa. 

6 Consuma , peixes, carnes magras, aves ou ovos. Retire as gorduras visíveis das carnes 

antes de cozinhar. 

7  Prefira o azeite para cozinhar pois é uma gordura que resiste às temperaturas mais   

elevadas sem se degradar. 

8 Diminua o consumo de alimentos ricos em açúcares, tais como refrigerantes, produtos 

de pastelaria, batatas fritas e outros snacks, bolachas e sobremesas doces. 

9 Diminua a quantidade de sal na comida e não coloque o saleiro na mesa, assim como 

não consuma produtos pré-confecionados. Use ervas aromáticas, especiarias, alho,   

cebola... 

10 Consuma 6 a 8 copos de água por dia. A água é fundamental para o bom             

funcionamento do intestino e para uma boa hidratação corporal. 

www.saude24.pt 

 

808 24 24 24 

 

Linha Saúde 24 

 

A Linha Saúde 24 é uma iniciativa do Ministério da Saúde que visa responder às 

necessidades manifestadas pelos cidadãos em matéria de saúde, contribuindo 

para ampliar e melhorar a acessibilidade aos serviços e racionalizar a utilização 

dos recursos existentes através do encaminhamento dos utentes para as           

instituições integradas no Serviço Nacional de Saúde mais adequadas. 

 

Permite um atendimento rápido e cómodo, funciona 24 horas por dia, 7 dias por 

semana e 365 dias por ano, permite acesso a informação de saúde,                  

esclarecimento de dúvidas, aconselhamento por profissionais especializados e 

ainda, caso seja necessário, encaminhamento para a instituição da Rede de 

prestação de cuidados de saúde mais apropriada à sua condição do momento. 


