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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. 

Sabedoria Popular

Roda dos alimentos



Conselhos Gerais
 
n  Faça uma alimentação fraccionada, ou 

seja, coma muitas vezes ao dia (pelo 
menos 6) e em pequenas quantidades 
de cada vez.

n  Evite ficar mais de 2 a 3 horas sem 
comer durante o dia e mais de 7 a 8 
horas durante a noite.

n  Ingira só as quantidades recomenda-
das e nunca repita as doses.

n  Coma devagar e mastigue muito bem 
os alimentos.

n  Pare de comer quando se sentir cheio, se 
ignorar este conselho poderá vomitar;

n  Beba pelo menos 8 copos de água por 
dia, fora das refeições, para evitar a de-
sidratação e obstipação.

n  Evite a ingestão de Bebidas Alcoólicas 
e Bebidas Gaseificadas.

n  Evite a ingestão de Açúcar e alimentos 
açucarados, em substituição poderá 
ser utilizado adoçante. 

n  Evite a ingestão de alimentos ricos em 
gordura.

n  Faça exercício físico, ande a pé todos 
os dias, pelo menos 30 minutos segui-
dos em terreno plano e sem se cansar. 
Este deve ser o exercício principal du-
rante as primeiras 6 semanas, só de-
pois poderão ser praticados exercícios 
mais exigentes. 

1.ª FASE – AlimENTAção líquiDA
Tem como objectivo o repouso gástrico, 
a adaptação a pequenos volumes e a 
hidratação.

Inicia volumes 50 – 80 ml / por refeição.

AlimENToS PERmiTiDoS

n  Água 
n  Chá de Ervas (sem açúcar)
n  Café tipo cevada
n  Leite Magro
n  Iogurte Liquido Magro de Aromas 

(com adoçante)
n  Sumos de Fruta naturais (não ácidos)   
n  Sumos Light
n  Caldos de Carne desengordurados
n  Caldos de Legumes
n  Adoçante

2.ª FASE – AlimENTAção PASToSA
Ingestão de volumes não superiores a 100 
– 150 ml / por refeição

Alimentos permitidos para além dos 
anteriores: 
n  Iogurte sólidos magros naturais ou de 

aromas (com adoçante)
n  Papas Lacteas ou não lácteas Ralas (sem 

açúcar) 

n  Sopas Passadas com Carne ou Peixe 
 ou Ovo
n  Purés de Fruta 
n  Puré de Batata feito com leite magro 
 e sem gordura
n  Peixe magro desfiado
n  Esparregados sem gordura 

3.ª FASE – AlimENTAção molE

Alimentos permitidos para além 
dos anteriores: 
n  Pão de farinhas refinadas 
n  Bolachas Tipo Maria, Torrada, 
 Água e Sal 
n  Carnes magras picadas
n  Peixes magros desfiados
n  Batata cozida
n  Arroz ou Massas bem cozidos
n  Legumes bem cozidos
n  Hortaliças tenras, bem cozidas 
 e sem talos
n  Frutas assadas ou cozidas 
n Frutas cruas bem maduras

n  Leite gordo ou condensado
n  Iogurtes com açúcar
n  Queijos gordos (com mais de 25 % de gordura)
n  Natas
n  Carnes gordas 
n  Conservas de Carne ou de Peixe
n  Carnes e Peixes secos ou fumados
n  Certos Órgãos e Vísceras: língua, 
 miolos, tripas, fígado, …
n  Produtos de Salsicharia e Charcutaria: enchidos, 

galantinas, salsichas, …
n  Manteiga, Margarina, Banha, Toucinho
n  Molhos: maionese, mostarda, ketchup, …
n  Açúcar e Mel
n Alimentos preparados com Açúcar: Bolos, 

compotas, marmeladas, gelados, sobremesas 
doces, rebuçados... 

n  Cacau e Chocolate
n  Frutos secos, cristalizados ou em calda
n  Frutas Oleaginosas: Azeitonas, amêndoas, 

amendoins, nozes, pinhões, avelãs, …
n  Banana, Uvas e Figos 
n  Bebidas alcoólicas, Licores
n  Cerveja
n  Refrigerantes
n  Sumos de Fruta concentrados 
 e conservados   

Alimentação Pós - CIRURGIA BARIÁTRICA

Alimentos Não aconselhados

4.ª FASE – AlimENTAção “livRE“ 
 Nesta fase pode comer todo o tipo de ali-
mentos excepto os não aconselhados.

Alimentos permitidos para além dos 
anteriores: 
n  Pão
n  Vegetais crus
n  Leguminosas verdes e secas
n  Fruta crua



AlimENToS Não ACoNSElHADoS

n  Leite gordo ou condensado
n  Açúcar e Mel
n  Alimentos preparados com Açúcar: 

Bolos, compotas, refrigerantes, gelados, 
chocolates, sobremesas doces, rebuça-
dos, …)

n Alimentos designados “para diabéticos”
n Iogurtes com açúcar
n  Cacau e Chocolate
n  Frutos secos, cristalizados ou em calda
n  Frutas Oleaginosas: Azeitonas, amêndoas, 

amendoins, nozes, pinhões, avelãs, …
n  Bebidas alcoólicas, Licores
n  Cerveja

n  Refrigerantes
n Sumos de Fruta concentrados e 

conservados 

AlimENToS quE DEvE iNGERiR 
Em quANTiDADE moDERADA

n  Carne
n	  Peixe 
n  Ovos (no máximo 2 ovos - 1 vez por se-

mana em substituição da carne ou do 
peixe)

n  Pão, Cereais, Farinha
n  Batata, Arroz, Massa
n  Leguminosas Secas (feijão, grão, soja, 

lentilhas, tremoços)
n  Leguminosas verdes (favas, ervilhas)
n  Queijos
n  Conservas de Carne ou de Peixe
n  Certos Órgãos e Vísceras: língua, miolos, 

tripas, fígado, …
n  Produtos de Salsicharia e Charcutaria: en-

chidos, galantinas, salsichas, …
n  Carnes e Peixes secos ou fumados
n  Azeite e Óleo Vegetal 
n  Manteiga, Margarina, Banha, Toucinho
n  Molhos: maionese, mostarda, ketchup, …
n  Banana, Uvas e Figos

AlimENToS DE CoNSumo liBERAl

n  Água, Chá de Ervas (sem açúcar), Café de 
Cevada

n  Legumes: Abóbora, cenoura, cebola, 
nabo, agrião, alface, beringelas, cogume-
los, chuchu, feijão verde, pimentos, …

n  Hortaliças: Brócolos, couves (flor, lom-
barda, portuguesa, roxa, galega, 
coração-de-boi, …), grelos, nabiças, es-
pinafres, …

n  Saladas: Alface, tomate, cenoura, pepino, 
cebola, couve roxa, rabanete, …

n  Sopa de Legumes (com pouca batata, 
sem arroz ou massa e com muitos legu-
mes e hortaliças).

A diabetes é uma doença crónica  caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar 
(glicose) no sangue.

 A quantidade de glicose no sangue  denomina-se de glicémia. Quando os valores 
de glicémia são superiores a 115 mg/dl designa-se Hiperglicémia, quando são inferio-
res a 70mg/dl designa-se Hipoglicémia.

Existem 2 tipos de diabetes: a diabetes tipo 1 (insulino-dependente) e a diabetes 
tipo 2 (não insulino-dependente)

Tanto na Diabetes tipo1 como na Diabetes Tipo 2, a manutenção de um regime 
alimentar equilibrado  e a prática de exercício físico ajudam a manter os níveis de 
glicémia  controlados.

ATENção: Se sentir um mal estar repentino, fome súbita, perda de força, sensação 
de desmaio, suores frios, palpitações, tremor interior (sinais de hipoglicémia), dissolva 
1 pacote de açúcar num copo de água e beba. Se passados 10 minutos estes sintomas 
persistirem, repita a operação. 

Lembre-se que o açúcar como alimento não serve, mas é um excelente remédio 
em situação de hipoglicémia e deve ser usado à menor suspeita,

Conselhos Gerais

n  Fa ç a  u m a  a l i m e n t a ç ã o  v a r i a d a  e 
equilibrada.

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

n  Evite ficar mais de 2 a 3 horas sem comer 
durante o dia e mais de 7 a 8 horas durante 
a noite.

n  Coma devagar e mastigue muito bem os 
alimentos.

n  Evite a ingestão de açúcar e alimentos açu-
carados (bolos, doces, compotas, mel, so-
bremesas doces, rebuçados, …).

n  Leia cuidadosamente os rótulos das emba-
lagens; ingredientes com palavras termi-
nadas em “-ose” (ex: sacarose, glucose, …) 
significam açúcares, pelo que esses alimen-
tos devem ser evitados.

n  Em substituição do açúcar poderá ser utili-
zado adoçante. 

n  Faça uma alimentação rica em fibras. Coma 
uma grande quantidade de saladas, legu-
mes, hortaliças, ….

n  Aconselha-se a ingestão diária de sopa 
(com pouca batata, sem arroz ou massa e 
muitos legumes e hortaliças).

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

n  Não abuse no consumo de sal.
n  Beba no mínimo 1,5 L de água por dia, de 

preferência fora das refeições.

DIETA PARA DIABÉTICOS

O que é Diabetes

Conselhos Gerais



O ácido úrico resulta do metabolismo das purinas(proteínas), estas são substâncias 
presentes em vários alimentos. 

O ácido úrico presente no nosso organismo é proveniente não só dos alimentos 
como também resulta de processos químicos que ocorrem no nosso corpo.

Normalmente o ácido úrico é eliminado do nosso organismo através da urina. 
Quando a concentração de ácido úrico no sangue é elevada este deposita-se nas 

articulações, tendões e rins, causando inflamações graves. Ás lesões nas articula-
ções damos o nome de gota que se manifesta por dores agudas, principalmente nos 
membros inferiores (pés).

n Este aumento da concentração de ácido úrico no sangue pode ter várias causas:
n Ingestão de alimentos ricos em purinas
n Diminuição da excreção renal
n Produção de ácido úrico em excesso pelo organismo

AlimENToS quE DEvE EviTAR

n Carnes gordas: porco (partes gordas), 
pato, pele das aves. 

n Carnes de animais jovens: frango, ca-
brito, borrego, vitela, leitão, pombo, 
caça, ganso.

n Certos órgãos e vísceras: fígado, rim, 
miolos, coração, …

n Conservas de Carne ou de Peixe.
n Produtos de salsicharia e charcutaria.
n Caldos de carne e extractos de carne.
n Peixes gordos: Atum, cavala, chi-

charro, enguia, sarda, sardinha, sável, 
salmão, arenque, anchovas.

n Ovas de peixe.
n Moluscos e crustáceos: polvo, lula, 

choco, mexilhão, …
n Mariscos.
n Cereais integrais e levedura.
n Cacau e chocolate.
n Espinafres, cogumelos, espargos, 

couve-flor.
n Concentrados de tomate. 
n Leguminosas: feijão, grão, favas, ervi-

lhas, lentilhas, soja.
n Figos frescos, framboesas, morangos 
n Todas as Bebidas alcoólicas, incluindo 

a cerveja. 
n Pimenta e mostarda. 

AlimENToS DE CoNSumo moDERADo

n Carnes magras: vaca e porco (partes 
magras), galinha (sem pele), carneiro.

n Peixes magros: pescada, carapau, peixe-
-espada, cherne, corvina, dourada, sal-
monete, robalo, linguado, garoupa, 
pargo, faneca, bacalhau, goraz, solha.

n Ovos. 
n Frutas Oleaginosas: nozes, amêndoas, 

amendoim, pinhão, avelã, …
n Azeite, óleo, manteiga, margarina.
n Queijos fermentados.
n Açúcar, mel, compotas, gelatina.

AlimENToS DE CoNSumo liBERAl

n Leite e iogurtes. 
n Queijos não fermentados: queijo fresco, 

requeijão.
n Cereais, pão e farinhas refinados.
n Batata, Arroz, Massas.
n Legumes e hortaliças: cenoura, abó-

bora, alface, cebola, agrião, brócolos, 
tomate,  couve, nabiças, nabo, feijão 
verde, …

n Frutas: laranja, tangerina, ananás, ba-
nana, maçã, pêra, melão, uvas, pêssego. 

n Fa ç a  u m a  a l i m e n t a ç ã o  v a r i a d a  e 
equilibrada.

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

n  Evite ficar mais de 2 a 3 horas sem comer 
durante o dia e mais de 7 a 8 horas durante 
a noite.

n  Coma devagar e mastigue muito bem os 
alimentos.

n  Faça uma alimentação rica em fibras. 
Coma uma grande quantidade de saladas, 
legumes, hortaliças, ….

n  Aconselha-se a ingestão diária de sopa 
(com muitos legumes e hortaliças).

n  A carne deve ser inicialmente cozida em 
água fria, para aumentar a libertação das 
purinas.

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

n  Não abuse no consumo de sal.
n  Beba no mínimo 1,5 L de água por dia, de 

preferência fora das refeições.
n  Sempre que puder pratique exercício fí-

sico. Ande a pé, pelo menos 30 minutos se-
guidos em terreno plano e sem se cansar.

DIETA PARA REDUÇÃO DO ÁCIDO ÚRICO

O que é o Ácido Úrico

Conselhos Gerais

Cristais de Ácido Úrico



O Colesterol é uma substância necessária ao organismo para a realização de vários 
processos.  

O colesterol presente no nosso organismo provém de 2 fontes: dos alimentos e o 
que é produzido pelo fígado.

Quando o colesterol se encontra em excesso no sangue torna-se um factor de 
risco para a saúde. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares tais como o enfarte, 
trombose, arteriosclerose, ...

A redução das gorduras na alimentação, e a prática de exercício físico ajudam a 
manter os níveis de colesterol dentro dos valores ideais .

AlimENToS PERmiTiDoS

n  Leite Magro. 
n  Iogurtes Magros. 
n  Queijo Magro (até 25% de gordura).
n  Clara de Ovo.
n  Pão, Cereais, Farinha.
n  Batata, Arroz, Massa.
n  Leguminosas Secas (feijão, grão, soja, 

lentilhas, tremoços).
n  Leguminosas Verdes (favas, ervilhas).
n  Hortaliças, Saladas, Legumes.
n  Sopas de Legumes.
n  Frutas Frescas.
n  Sumos de Fruta.
n  Chás de Ervas.

AlimENToS quE DEvE iNGERiR 
Em quANTiDADE moDERADA

n  Carnes Magras : Borrego, Cabrito, 
Caça, Carneiro,  Coelho, Frango (sem 
pele), Peru, Pombo, Vaca, Vitela, Porco 
(partes magras).

n  Peixe. 
n  Ovos (no máximo 2 ovos - 1 vez por 

semana em substituição da carne ou 
do peixe).

n  Azeite e Óleo Vegetal (o mínimo para 
temperar e confeccionar).

n  Compotas.
n  Refrigerantes.
n  Bebidas Alcoólicas incluindo Cerveja

n  F r u t a s  S e c a s  e  O l e a g i n o s a s : 
Amêndoas, Amendoins,   Nozes, 
Pinhões, …

AlimENToS Não ACoNSElHADoS

n  L e i t e  G o r d o ,  c o n d e n s a d o  o u 
evaporado.

n  Iogurtes gordos.
n  Queijos Gordos (mais 25% gordura).
n  Manteiga, Margarina, Natas, Gelados.
n  Carnes Gordas: Galinha, Porco (partes 

gordas), Pato, Leitão, Pele de Aves.
n  Conservas de Carne e de Peixe.
n  Carnes e Peixes secos e fumados.
n  Crustáceos, Mariscos e Moluscos (lula, 

polvo, choco…).
n  Produtos de Salsicharia e Charcutaria 

(enchidos, fiambre, galantines, salsi-
chas, bacon, chouriço, …).

n  Certos Órgãos e Vísceras de Animais: 
Língua, Miolos, Tripas, Fígado, ….

n  Banha e Toucinho.
n  Molhos: maionese, ketchup, mos-

tarda, …
n  Bolos, Bolachas (recheadas, manteiga, 

chocolate), Biscoitos.
n  Cacau e Chocolate.
n  Azeitonas.

n  Faça uma Alimentação Fraccionada, ou seja 
coma muitas vezes ao dia e pequenas quan-
tidades de cada vez.

n  Evite estar mais de 3 horas sem comer du-
rante o dia e mais de 7 a 8 horas durante a 
noite.

n  Coma de vagar  e  mast igue  bem os 
alimentos.

n  Retire toda a gordura visível da carne e a 
pele das aves.

n  As gorduras devem ser utilizadas apenas 
nas quantidades indispensáveis para tem-
perar e cozinhar e quando possível em cru.

n  Prefira as confecções simples como os co-
zidos, grelhados, assados e estufados (sem 
molho).

n  Reduza a quantidade de sal da alimentação. 
Utilize ervas aromáticas na confecção para 
dar um sabor mais apetitoso à comida.

n  Faça uma alimentação rica em fibras (pro-
dutos integrais, legumes, frutas,…), visto 
que estas diminuem a absorção das gordu-
ras dos alimentos.

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

n  Evite ingerir Bebidas Alcoólicas, incluindo 
cerveja.

n  Sempre que possa faça exercício físico. 
Ande a pé pelo menos 30 minutos por dia.

DIETA PARA REDUÇÃO DO COLESTEROL

O que é o Colesterol

Conselhos Gerais

A prática de exercício físico ajudam 
a manter os níveis de colesterol dentro 

dos valores ideais



Os triglicéridos são gorduras que estão presentes
no nosso organismo, e que provém de 2 fontes: dos alimentos e o que é produzido 

pelo fígado.
Os triglicéridos resultam da transformação de alguns açúcares em gordura.
A presença de níveis elevados de triglicéridos no sangue aumenta o risco de doen-

ças cardiovasculares, tais como o enfarte, trombose, arteriosclerose , ...
A redução dos açúcares, das gorduras e do álcool  na alimentação, e a prática de 

exercício físico ajudam a manter os níveis de triglicéridos dentro dos valores ideais.

AlimENToS PERmiTiDoS

n  Leite Magro .
n  Iogurtes Magros (sem açúcar) .
n  Queijo Magro (até 25% de gordura).
n  Clara de Ovo.
n  Hortaliças, Saladas, Legumes.
n  Sopas de Legumes.
n  Frutas Frescas.
n  Chás de Ervas (sem açúcar).

AlimENToS quE DEvE iNGERiR 
Em quANTiDADE moDERADA

n  Carnes Magras: Borrego, Cabrito 
(perna), Caça,  Carneiro, Coelho, 
Frango (sem pele), Peru, Pombo, Vaca, 
Vitela, Porco (partes magras).

n  Peixe .
n  Ovos (no máximo 2 ovos - 1 vez por 

semana em substituição da carne ou 
do peixe).

n  Azeite e Óleo Vegetal (o mínimo para 
temperar e confeccionar).

n  Pão, Cereais, Farinha.
n  Batata, Arroz, Massa.
n  Leguminosas Secas (feijão, grão, soja, 

lentilhas, tremoço).
n  Leguminosas Verdes (favas, ervilhas).
n  Frutas secas e oleaginosas: amêndoas, 

amendoins, nozes, pinhões, caju ...

AlimENToS Não ACoNSElHADoS

n  Leite Gordo, condensado ou evaporado
n  Iogurtes gordos.

n  Queijos Gordos (mais 25% gordura – ex.: 
queijo     serra, Évora, …).

n  Manteiga, Margarina, Natas, Gelados.
n  Carnes Gordas: Galinha, Porco (partes 

gordas), Pato, Leitão, Pele de Aves.
n  Conservas de Carne e de Peixe.
n  Carnes e Peixes secos e fumados.
n  Crustáceos, Mariscos e Moluscos (lulas, 

polvo, choco, …).
n  Produtos de Salsicharia e Charcutaria 

(enchidos, fiambre, galantines, salsichas, 
bacon, chouriço, …).

n  Certos Órgãos e Vísceras de Animais: 
Língua, Miolos, Tripas, Fígado, ….

n  Salgados (rissol, croquete, pastel de ba-
calhau, …).

n  Banha e Toucinho.
n  Molhos: maionese, ketchup, mostarda, …
n  Óleo de Coco e de Palma.
n  Açúcar.
n  Alimentos açucarados (bolos, bolachas: 

recheadas, manteiga, chocolate; biscoi-
tos, compotas, marmelada, sobremesas 
doces, chocolates, mel, …).-

n  Cacau e Chocolate.
n  Fruta em calda e cristalizada.
n  Azeitonas.
n  Refrigerantes.
n  Bebidas alcoólicas, incluindo cerveja e 

licores.

DIETA PARA REDUÇÃO DOS TRIGLICÉRIDOS

O que são os Triglicéridos

Conselhos Gerais

n  Fazer uma Alimentação Fraccionada, ou seja 
comer muitas vezes ao dia e pequenas quan-
tidades de cada vez.

n  Evite estar mais de 3 horas sem comer du-
rante o dia e mais de 7 a 8 horas durante a 
noite.

n  Comer devagar e mastigar bem os alimentos.
n  Evite a ingestão de açúcar e alimentos açuca-

rados (bolos, chocolates, compotas, gelados, 
sobremesas doces, …)

n  Retirar toda a gordura visível da carne e a 
pele das aves e peixe.

n  As gorduras devem ser utilizadas apenas nas 
quantidades indispensáveis para temperar e 
cozinhar e quando possível em cru.

n  Prefira as confecções simples como os co-
zidos,   grelhados, assados e estufados (sem 
molho).

n  Faça uma alimentação rica em fibras (saladas, 
legumes, hortaliças, sopas de legumes, …).

n  Reduza a quantidade de sal da alimentação. 
Utilize ervas aromáticas na confecção para 
dar um sabor mais apetitoso à comida.

n  Beba no mínimo 1,5 L de água por dia, de pre-
ferência fora das refeições.

n  Evite ingerir Bebidas Alcoólicas, incluindo 
cerveja e licores.

n  Sempre que possa faça exercício físico. Ande 
a pé pelo menos 30 minutos por dia.

A prática 
de exercício 
físico 
ajudam a 
manter os 
níveis de 
triglicéridos 
dentro dos 
valores 
ideais.



As dislipidémias  são o aumento de gordura no sangue, principalmente do coles-
terol e triglicéridos.

As dislipidémias podem ter origem em factores genéticos, ou podem ter como 
causa uma dieta desequilibrada e a falta de exercício físico. Podem ainda estar asso-
ciadas a outras doenças tais como a Diabetes, a Obesidade, ... 

A presença de níveis elevados de triglicéridos e colesterol no sangue aumenta o 
risco de doenças cardiovasculares, tais como o enfarte, trombose, arteriosclerose , ...

A redução dos açúcares , das gorduras e do álcool  na alimentação, e a prática de 
exercício físico ajudam a manter os níveis de triglicéridos e de colesterol dentro dos 
valores ideais .

AlimENToS PERmiTiDoS

n  Leite Magro 
n  Iogurtes Magros (sem açúcar) 
n  Queijo Magro (até 25% de gordura)
n  Clara de Ovo
n  Hortaliças, Saladas, Legumes
n  Sopas de Legumes
n  Frutas Frescas
n  Chás de Ervas (sem açúcar)

AlimENToS quE DEvE iNGERiR 
Em quANTiDADE moDERADA

n  Carnes Magras: Borrego, Cabrito 
(perna), Caça,  Carneiro, Coelho, 
Frango (sem pele), Peru, Pombo, Vaca, 
Vitela, Porco (partes magras).

n  Peixe 
n  Ovos (no máx. 2 ovos - 1 vez por semana 

em substituição da carne ou do peixe)

n  Azeite e Óleo Vegetal (o mínimo para 
temperar e confeccionar)

n  Pão, Cereais, Farinha
n  Batata, Arroz, Massa
n  Leguminosas Secas (feijão, grão, soja, 

lentilhas, tremoço)
n  Leguminosas verdes (favas, ervilhas)
n  Frutas secas e oleaginosas: amêndoas, 

amendoins, nozes, pinhões,  caju ….

AlimENToS Não ACoNSElHADoS

n  Leite Gordo, condensado ou evaporado
n  Iogurtes gordos
n  Queijos Gordos (mais 25% gordura – 

ex.: queijo da serra, Évora, …)
n  Manteiga, Margarina, Natas, Gelados
n  Carnes Gordas: Galinha, Porco (partes 

gordas), Pato, Leitão, Pele de Aves
n  Conservas de Carne e de Peixe
n  Carnes e Peixes secos e fumados
n  Crustáceos, Mariscos e Moluscos 

(lulas, polvo, choco, …)
n  Produtos de Salsicharia e Charcutaria 

(enchidos, fiambre, galantines, salsi-
chas, bacon, chouriço, …)

n  Certos Órgãos e Vísceras de Animais: 
Língua, Miolos, Tripas, Fígado, ….

n  Salgados (rissol, croquete, pastel de 
bacalhau, …)

n  Banha e Toucinho
n  Molhos: maionese, ketchup, mos-

tarda, …
n  Óleo de Coco e de Palma
n  Açúcar
n  Alimentos açucarados (bolos, bola-

chas: recheadas, manteiga, chocolate; 
biscoitos, compotas, marmelada, so-
bremesas doces, chocolates, mel, …)

DIETA PARA DISLIPIDÉMIAS
COLESTEROL E TRIGLICÉRIDOS

Conselhos Gerais

n  Fazer uma Alimentação Fraccionada, ou 
seja comer muitas vezes ao dia e pequenas 
quantidades de cada vez.

n  Evite estar mais de 3 horas sem comer du-
rante o dia e mais de 7 a 8 horas durante a 
noite.

n  Comer devagar  e  mast igar  bem os 
alimentos.

n  Evite a ingestão de açúcar e alimentos açu-
carados (bolos, chocolates, compotas, ge-
lados, sobremesas doces, …).

n  Retirar toda a gordura visível da carne e a 
pele das aves e peixe.

n  As gorduras devem ser utilizadas apenas 
nas quantidades indispensáveis para tem-
perar e cozinhar e quando possível em cru.

n  Prefira as confecções simples como os co-
zidos, grelhados, assados e estufados (sem 
molho).

n  Faça uma alimentação rica em fibras (saladas, 
legumes, hortaliças, sopas de legumes, …).

n  Reduza a quantidade de sal da alimenta-
ção. Utilize ervas aromáticas na confec-
ção para dar um sabor mais apetitoso à 
comida.

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

n  Evite ingerir Bebidas Alcoólicas, incluindo 
cerveja e licores.

n  Sempre que possa faça exercício físico. 
Ande a pé pelo menos 30 minutos por dia.

O que são as Dislipidémias
n  Cacau e Chocolate
n  Fruta em calda e cristalizada
n  Azeitonas
n  Refrigerantes
n  Bebidas alcoólicas, incluindo cerveja e 

licores
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