
6. CONTROLE DE STRESS 

 O stress estimula as pessoas, mas se for   

exagerado pode ser prejudicial à saúde.  

Existem algumas medidas para diminuir o 

stress: 

 Faça uma alimentação saudável 

 Tenha horários regulares, respeitando as 

horas do sono 

 Pratique exercício físico regularmente 

 Evite excitantes (chá, café, álcool, tabaco) 

 Fomente o bom-relacionamento 

com as outras pessoas           

 Guarde tempo para si. Relaxe! 

MODIFICAÇÃO DOS 

ESTILOS DE VIDA 

5. CESSAÇÃO TABÁGICA 
 

 Para deixar de fumar,               

a motivação é o 1º passo! 

 

Não há milagres para 
deixar de fumar mas o 
seu MÉDICO DE FAMÍLIA 

pode ajudar! 

4. EXERCÍCIO FÍSICO 
 

 Habitue-se à prática 

regular de atividade 

física, continuada,     

30 a 60 minutos,                                        

4 a 7 dias por                                             

semana         

Um simples passeio 

a pé com duração de 

pelo menos 30 

minutos realizado 

diariamente, é um 

bom exemplo de 

exercício físico 

 Se tiver algum       

problema de saúde    

deve consultar o seu 

Médico de Família      

antes de iniciar uma    

atividade física! 
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2. REGRAS ALIMENTARES 
 

 Adicione no máximo 4 colheres de café rasas 

(4g) de sal na preparação das refeições do dia. 

 Deve ingerir no máximo 5,8 g de sal por dia! 

 Use temperos alternativos: limão, 

alho, cebola, ervas aromáticas, ex: 

 

1. CONTROLO DE PESO  Tenha em atenção o método de confeção (ex.: 

caldeiradas dão melhor sabor 

precisando de menos sal, evite fritos) 

  Retire o saleiro da mesa 

 Evite alimentos ricos em sal:   
 

1. Refeições  pré-peparadas 

 

2. Águas minerais gaseificadas 
   

3. Produtos de salsicharia,    

charcutaria e alimentos fumados 

(ex.: fiambre, presunto, chouriços, 

alheiras, bacon) 

 

4. Alimentos enlatados 

 

 

5. Molhos industriais (Ketchup, maionese, 

mostarda, molho de soja) 

  

 6. Folhados 

  

 

7. Rissóis, croquetes, chamuças, bolinhos de 

bacalhau 

 

8. Batatas fritas de pacote    e 

outros aperitivos  

 

9. Alguns queijos (Roquefort, Parmesão, Feta, 

Camembert, Edam, Gouda) 

 Mantenha o peso na faixa normal 

 Calcule o índice de massa corporal 

(IMC): 

3. MODERAÇÃO NO CONSUMO DE BEBIDAS ACOÓLICAS 

        30 g          15 g          15 g          15 g 

  Se é homem poderá consumir 2 doses de álcool 

por dia (= 2 latas de cerveja de 

33cl ou 2 copos de vinho maduro)  

  Se é mulher deve restringir-se a 1 

dose de álcool por dia 

 O seu perímetro da cintura deve ser: 

 < 94 cm no homem  

 < 80 cm na mulher  

Aromáticas 

Especiarias 
Onde usar 

Óregãos Saladas, estufados carne, massas 

Alecrim 

Marinadas, Coelhos, aves e carne 

de porco grelhados, água de coze-

dura do arroz/massa 

Colorau Estufados, carne porco, bacalhau 

Manjericão 
Carnes, peixes, sopas massas, 

estufados, cozinhados com tomate 

Coentros 
Saladas, sopas, massa, arroz, ervi-

lhas, marinadas, favas 

  Em gramas: 

 - Se é homem deve ingerir no máximo 30g/dia 

 - Se é mulher deve ingerir no máximo 15g/dia 

≥ 

  Diminua o consumo de bebidas açucaradas  

 Prefira alimentos com reduzido teor de      

gorduras totais e saturadas  

 

 

 

 Beba 6 a 8 copos de água por dia  
 

 

 Consuma com abundância produtos lácteos, 

de preferência desnatados, ricos em cálcio. 
 

 Dieta variada rica em 

legumes, leguminosas, 

verduras e frutas                

(5 porções/dia) 

 Evite doces e 

derivados de 

açúcar 


