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Realidade nacional – “Estado da Nação” 

  - Hábitos alimentares 

  - Hábitos de prática de atividade física 

  - Doenças com maior prevalência 

  - Orçamentos para a saúde 
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Hábitos alimentares ?  

Hábitos de Prática de Atividade Física ? 
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O Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física 2015-2016 foi 

conduzido por um consórcio de investigadores: 
 

- Universidade do Porto (Faculdades de Medicina, de Ciências da Nutrição 

e Alimentação e de Desporto e o Instituto de Saúde Pública); 

- Universidade de Lisboa (Faculdade de Medicina e de Motricidade 

Humana), da Universidade de Oslo (Faculdade de Medicina);  

- Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e da empresa Silicolife. 

Jornal Público, 16 de março de 2017 

As entrevistas, presenciais, foram feitas a 6553 indivíduos entre os 3 

meses e os 84 anos, em todo o território nacional entre Outubro de 2015 e 

Setembro de 2016. 
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Resultado: hábitos alimentares 
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Os portugueses andam a trair a dieta mediterrânica!!! 

- Consomem calorias acima das necessidades; 

- Abuso do álcool por parte dos adolescentes e dos idosos. 

- Exageram na carne e nos lacticínios; 

- Ingerem proporções de hortaliças, fruta, tubérculos, cereais e 

derivados e leguminosas abaixo do adequado;  

- Abusam do sal (7,3g/dia) ; 
(Pão, charcutaria, sopa, …) 

- Consomem açúcar acima do valor recomendado;  
(Bolos/biscoitos/bolachas, os refrigerantes/néctares/sumos e os cereais de PA) 
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Resultado: hábitos de prática de atividade física  
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- Adultos o valor baixa para 40,3%.  

- Prática regular de atividade física desportiva e ou de 

lazer programada - 41,8%; 

- As crianças com menos de nove anos mexem-se mais - 61%  

- Adolescentes (entre 10 e os 17 anos) - 59%  

- Na idade da reforma, o valor baixa para 33,1%. 

A partir desta idade é sempre a descer!!! 



Os hábitos alimentares 
 e  

os níveis de prática de atividade física  
 

apresentados pelos portugueses  

 

conduzem , inexoravelmente,  
 

a população a um conjunto de doenças!  
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DGS, 2013   

Programa Nacional  

para a promoção de uma alimentação saudável 
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A alimentação de má qualidade, em particular a excessiva  

 

ingestão de  energia proveniente de gordura de origem animal, de  

 

sal e o baixo  consumo de substâncias protetoras presentes nos  

 

frutos e hortícolas,  associada à inatividade física são alguns dos  

 

principais determinantes  do aparecimento de obesidade e de  

 

doença crónica (DCV, cancro,  Diabetes, …) 
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Doenças Cérebro- cardiovasculares 

(Aparelho circulatório) 

AVC, EAM, … 
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Estas doenças são a maior causa de morte em Portugal 

 (35%)! 

Factores que contribuem decisivamente: 

- Dislipidemias; 

(LDL<130; HDL<50 e >40, Triglicéridos<150 e Colesterol total <200)  

- Hipertensão arterial; 

- … 

Dados: APDP 
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Obesidade 
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Obesidade – IMC>30 – 15% população – 1,5 milhões 

Pré-Obesidade – IMC 25-30 – 30% população – 3,5 milhões 

Peso normal – IMC 18,5-25 – 50% população – 5 milhões 

Dados: APDP 
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Diabetes 
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Diabéticos – >126mg/dl – 14% população – 1,4 milhões 

(8% diagnosticados/6% não diagnosticados)  

Pré-diabéticos – 100-126mg/dl – 30% população – 3,5 milhões 

Não diabéticos – <70-100mg/dl – 51% população – 5 milhões 

Dados: APDP 
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E a Diabetes, por sua vez, traz outras doenças… 
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Orçamento anual gasto pelo Ministério da saúde 

? 
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8,5 mil milhões de euros!!! 

(8.500.000.000€) 
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Orçamento anual gasto pelo Ministério da saúde  

só com a Diabetes  

? 
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1,5 mil milhões de euros!!! 

(1.500.000.000€) 
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Percentagem do orç. gasto na prevenção da saúde 

pelo Ministério 

? 

Município do Bombarral          I Feira da Saúde          19 e 20 de maio de 2017 

3%  
255.000.000 milhões euros!!! 
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Desastre Nacional!!! 
 

Sofrimento e custos 

(pessoais, familiares, sociais, económicos, …)  

absolutamente desnecessários!... 
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Soluções  
para inverter esta situação?  
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EXEMPLO 1: Reduzir o risco da DCV   
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Fundação Portuguesa de Cardiologia  

• Reduzir o consumo de alimentos ricos em gorduras 

saturadas e colesterol, nomeadamente na carne 

vermelha e nos produtos lácteos não desnatados 

• Praticar regularmente exercício. A actividade física 

aumenta o colesterol das HDL, para além de ajudar a 

controlar o peso, a diabetes e a pressão arterial, factores 

de risco importantes de doença cardiovascular  
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EXEMPLO 2: Tratamento da Diabetes tipo 2:  
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Muitas vezes, este primeiro passo, é o suficiente para manter a 

diabetes controlada (pelo menos durante algum tempo... que pode ser 

de muitos anos). 

DGS 2013 - Observatório Nacional da Diabetes  

Livro: “Acabar de vez com a Diabetes”, 2015, Dr. Joel Fuhrman  (Médico e Nutricionista) 

O primeiro passo e o mais importante, implica uma adaptação àquilo 

que se come e quando se come e na atividade física que se efetua 

diariamente! 

(o exercício regular – até o andar a pé –, permite que o organismo 

aproveite melhor o açúcar que tem em circulação).  
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Carta entregue pela Escola aos alunos do 12ºano na Gala da EF e do DE 
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Caro(a) aluno(a),         

_____________________ 

(…) 
Na qualidade de teu professor de Educação Física do 12ºano e, também, em representação de 

todos aqueles meus Colegas que foram teus professores desta disciplina, gostava de te deixar, 

para tua reflexão, e de forma prospetiva, as seguintes considerações: 

 

- Vivenciaste, nesta Escola, imensas modalidades e eventos desportivos que te deixaram, com 

certeza e de forma indelével, a competência, a aptidão, o gosto e o hábito pela prática desportiva; 

- Consciencializaste, por experiência própria, que a prática da atividade física de forma 

continuada e sistemática – 2/3/4 vezes por semana – traz imensos benefícios (…) à tua saúde e 

ao teu bem-estar, ou seja, à tua qualidade de vida;  

- Leste ou já ouviste, também, que todos os investigadores, da área da saúde, afirmam que 70% 

das doenças eram evitáveis se as pessoas fizessem exercício físico regular e tivessem uma 

alimentação saudável. 

  

Por tudo isto, e se queres manter um estilo de vida saudável, não podes 

permitir que a prática da atividade física deixe de fazer parte da tua vida, nunca 

e, concomitantemente, deves procurar fazer, sempre, uma alimentação 

saudável! 
  

05 de junho de 2017 

Votos dos maiores sucessos académicos, profissionais e pessoais! 
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PROPOSTA DE  

 

 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
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Pirâmide de alimentação saudável 

 Departamento de Nutrição da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, Walter C. Willett, 2005 
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A importância da alimentação e da atividade física na saúde 

% água corporal 



Importância da água  

Município do Bombarral          I Feira da Saúde          19 e 20 de maio de 2017 

A importância da alimentação e da atividade física na saúde 



Alicerces/Fundações da Pirâmide: Água 

Monchique, Carvalhelhos, Evian, S. Silvestre, cruzeiro, … 
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- Consumir águas com pH entre 7,0 e 9,5, c/ resíduo seco <300mg/L e dif. marcas 

- Bom hábito: beber bastante água logo após acordar. Estamos desidratados!... 

- Ingerir 1,5 litros de água, diaria/, (+ 1 litro através dos alimentos) =2,5L 

É preciso repor cerca de 2,5 litros de água que eliminamos, p/ dia, através da urina, 

fezes, respiração e transpiração 

- Medir o pH da nossa urina, T/T, sempre à mesma hora! Pack de tiras - farmácia 

- As águas com pH alcalino contribuem decisivamente para alcalinizar o corpo. 

Organismo ácido está mais propenso a doenças!… 

Livro:  “Factor pH”, 2016, Drª Rita BoaVida (Nutricionista) 

Recomendações/Reflexões: 

- Urina sempre clara e s/ cheiro – sinal de hidratação! 

- Ao longo do dia beber sem sentir sede! Qdo temos sede=2% perda de água!!! 



PH da Urina/Saliva 
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Águas pH Mineralização Total (mg/L) 

(Resíduo seco (180ºC) 

Mineralização Sódio 

Mg/L 

Monchique 9,5 298 Hipossalina 

Sangue, saliva, 

líq. Int. e Ext. celul 

7,4 

Carvalhelhos 7,35 229 Hiperssalina 

Evian 7,2 309 Hipossalina 

S. Silvestre 7,13 181 Hipossalina 

Vimeiro original 7,13 1100 Mesossalina 

Cruzeiro 6,9 +/- 0,2 200 +/- 6 

7,0 (pH neutro) 

Serra da Estrela 5,8 -7,0 39 +/- 14 Hipossalina 

Caramulo 6,5 86 Hipossalina 

Pedras Salgadas 6,10 2831  Hiperssalina 

Glaciar 6,10 19 Hipossalina 

Fastio 6,0 34 +/- 4 Hipossalina 

Luso 5,7 +/- 0,1 47 +/- 1 Hipossalina 

Penacova 5,3 32 +/- 2 Hipossalina 

Vitalis 4,7 26 Hipossalina 
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1º Patamar da Pirâmide (esq.): Cereais Integrais 
Arroz, Cevada, Centeio, Aveia, Trigo, Milho, Quinoa, Trigo Espelta, Sarraceno,… Pão, Massa, Esparguete, 

Ricos em Hidratos de Carbono complexos e Fibra  

Recomendações/Reflexões: 

- São absorvidos progressivamente pelo organismo. IG baixo/moderado. Positivo 

para a nossa saúde: sacia, controla o apetite e o nível de açúcar no sangue 

- São a nossa grande fonte de energia – Amido (alimento c/ densidade energética 

baixa qdo junto c/ fibra) – armazenado no organismo sob a forma de glicogénio 

- Contêm fibra insolúvel e solúvel. A 1ª Previne a obstipação aumentando o volume 

das fezes. A 2ª atua como esponja, liga-se à gordura (<LDL e colesterol), alimenta a flora intestinal, …   

- Trigo, Cevada e Centeio (Aveia!) contêm glúten (Glutenina e Gliadina) que agride/inflama a 

parede intestinal (intolerância). Arroz e milho (não têm glúten)!  Celíacos (alergia).  

- Consumir, na maioria das refeições, QB!!! “Fugir” do pão, arroz, massa,.. Brancos! IG 

alto! Dispara a glicémia e os níveis de insulina (pâncreas) para baixar o açúcar no sangue!!!  

- Trigo Atual diferente dos trigos antigos: Espelta, do Sarraceno (mourisco), … 

- Todos os cereais comuns estão alterados genetica/, à exceção do arroz (não OGM!) Oh! 

Livros: “Cérebro de farinha”, 2014 e “Cérebro de fibra”, 2016, Dr. David Perlmutter (Neurologista); “Sem trigo sem 

barriga”, 2015, Dr. William Davis (Cardiologista); “Comer Saúde” , 2014, Dr. Michel Lallement (Cirurgião oncológico) 
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1º Patamar da Pirâmide (dirt.): Azeite e óleos vegetais 

Ricos em gorduras saturadas: Óleo de Coco e de Palma 

Ricos em gorduras monoinsaturadas: Azeite, Óleo de Amendoim, … 

Ricos em gorduras poliinsaturadas: Óleo de Girassol, Milho, Soja, Linhaça, … 

Consumir os dois últimos na maioria das refeições 

Recomendações/Reflexões: 

- Azeite, óleo de excelência, todos usos: sopas, saladas e fritar (*210ºC) 

- Óleo de Girassol (*170ºC) e Milho (*160ºC), Soja (*170ºC): usado em crus 

- Óleo de Amendoim:  fritar (*220ºC) 

- Óleo de Coco (*232ºC) e Palma (*240ºC): fritar – muito estáveis 

- Diaria/ temos que ingerir 30% Kcal em Gorduras (10+10+10): Vit. Liposslúv. A D E K  

- Gorduras mono e polinsaturadas tem imensos benefícios p/ saúde (DCV, … 

* Temperatura de início de degradação Temperatura de fritura ronda 180ºC Dados ASAE 
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2º Patamar da Pirâmide (esq.): Vegetais (verduras)–Folhas e Flores 

Folhas – Alface, agrião, couves (roxa, bruxelas, Portug., galega), espinafre, repolho, rúcula, .. 

Flores – brócolos, couve-flor, alcachofra, … 

Consumir em abundância 

- Ricas em fibra, vitaminas, minerais e fitoquímicos e baixo teor de HC (-5g) 

Recomendações/Reflexões: 

- “VERDURA É FORMOSURA!!!”; Livro: “Superimunidade”, 2013, Dr. Joel Fuhrman (Médico/Nutricionista) 

- Vegetais crucíferos – agriões, bróculos, couves (…), rúcula – Fitoq. Sulforafano! 

- Vegetais verdes escuros e folhosos – espinafres, couves (…), …       

“alimentos mais saudáveis do planeta”. Têm a >qt de nutrientes por caloria! 

- Verduras: anticancerígeno; > defesas no organismo; protege cérebro e visão, …  

- Consumir 3 variedades diferentes por refeição, de preferência, de cores diferent. 

- O melhor comprimido “é apenas” comer verduras/vegetais!!! 

- Os pigmentos que dão cor contribuem para prevenir e combater doenças!!!... 
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2º Patamar da Pirâmide (dirt.): frutas, bagas e frutos silvestres 

Alperces, ameixas (…), ananás, bananas, clementinas, cerejas, dióspiros, figos, ginjas, laranjas, Kiwi, 

maças (…), maracujá, melancia, melão, morangos, nectarina, pêras, pêssegos, romãs, tangerinas, toranja, 

uvas, abacates, manga, papaia, tâmaras, … 

Açai, amoras, arandos, bagas de goji, framboesas, mirtilos, … 

Recomendações/Reflexões: 

- Não ultrapassar 3 porções p/ dia. As frutas têm frutose+glicose! HC simples! 

- Ricas(os) em Fibra, Vitaminas, minerais e fitoquímicos 

- Ingerir c/ casca! Fibra solúvel pectina. Junta-se às gorduras … 

- Consumir frutas Portuguesas, da época e pequenas! 

- Diariamente variar a qualidade da fruta e a sua cor 

- As bagas e os frutos silvestres têm 10x mais antioxidantes que a fruta comum! 

- Exemplos (unidades p/ porção): banana (40), maça (60), manga (110) – 

morangos (310), arandos (330), framboesas (350), mirtilos (380), amoras (650) 

- Conselho “2 em 1”: caminhar e apanhar/comer frutos silvestres! São 

“comprimidos” que a natureza nos oferece! Eu vou à “Praça da Fruta” às CR!!! 
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3º Patamar da Pirâmide: leguminosas, legumes e oleaginosas 

Consumir 1 a 3x ao dia 

Recomendações/Reflexões (Leguminosas): 

Ervilhas, favas, feijão branco, catarino, encarnado, frade, manteiga, preto, grão-de-bico, lentilhas, 

edamame (soja verde) 

- Ingerir 1 porção p/ dia. Variar, de dia p/ dia, a variedade e a cor 

- Ricas em HC (77%), Proteína (21%), Fibra (solúvel), Vitaminas e minerais 

- A proteína é de BVB. No entanto, juntando aos cereais (feijão+arroz) passa a AVB! 

- Contém Proteína + HC (livre de gordura saturada!). Geral/ a proteína está associada 

à gordura saturada. Ex.: carne, ovos e leite e derivados 

- A maior parte da fibra é solúvel - pectina. Junta-se às gorduras … 

- Cuidado com os enlatados com muito sal! Passar por água antes de consumir! 

- Desvantagem: gases! Só até habituação do organismo! 

- O seu consumo caiu em desuso???!!!... Alimento barato!!! 
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Recomendações/Reflexões (Legumes): Frutos, caules, tubérculos e raízes 

Frutos – abóbora, beringela, chuchu, pepino, pimentos, tomate, …; Caules – aipo, espargo, … 

Tubérculos – batata, …; Raízes – beterraba, cenoura, mandioca, nabo, rabanete, … 

- Consumir 1 porção p/ dia. Variar a variedade e a cor, diaria/! 

- 20% - batata, batata-doce, mandioca, inhame, … 

- 5% - beringela, chuchu, pepino, pimentos, rabanete, tomate, … ÓTIMO p/ SOPA! 

- 10% - abóbora, beterraba, cenoura, nabo, … 

- Consumir 1 porção por dia (mão cheia). Preferencial/ 1 de cada… 

- Consumi-las naturais, sem sal, não torradas, … Cuidado c/ os aperitivos (SAL)!!! 

- São ricas em gorduras insaturadas (poli. – omega 3 e 6), fibra, vit., minerais e 

fitoquímicos – protege das DCV 

Recomendações/Reflexões (Oleaginosas): 

Avelãs, cajus, castanha-do-pará, nozes, pistácios, amendoim,…  

Sementes: abóbora, cânhamo, chia, girassol, sésamo, … 

- Ótimo para ingerir ao PA e/ou aos lanches. Sacia!    Livro: “Comer p/ viver”, 2014, Dr. Joel Fuhrman  

- Ricas em fibra, vit., miner. e fitoq. e baixo (5g), médio(10g) e alto teor de HC (20g) 
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4º Patamar da Pirâmide: Peixes, Ovos, Aves e Marisco 

0-2x ao dia 

Recomendações/Reflexões (Peixe):  

sardinha, arenque, salmão, cavala, linguado, enguia, bacalhau, atum, peixe de espada, tubarão, … 

- Rico em proteína (15-20g) e gord. insat. (3-10g mono e poliins. – omega 3: EPA e DHA) 

e Vit. A, E CoB e D e miner. iodo, fósforo e cálcio. Protege das DCV (…) 

- Consumir, de preferência, peixes de água fria, de pequeno porte. Mercúrio! 

- Proteína AVB, vit.  A, D, E, K, B12 e minerais (14). A clara é a proteína de referência! 

- Aquacultura: “peixe de aviário” – antibióticos, pesticidas e corantes. Não obrigado! 

- A gema contém 300mg de colesterol (DDR!)  

- Consumo por causa do colesterol?! 1 por dia? 1 por semana? 2/3/4 por semana?  

- Consumir, de preferência, ovos de galinha do campo ou biológicos (peq. e c/ cor)  

- Mito ou base científica??? 70% do colesterol humano é produzido pelo fígado, 

independente/ dos alimentos ingeridos!!!  

Recomendações/Reflexões (Ovos):  
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Recomendações/Reflexões (Aves):  

Frango, peru e pato, …               Caça: perdiz, codorniz, pombo e pato bravos, (coelho) 

- Consumir aves, de preferência, de caça. Restaurante “Recanto” B. Azul, CRainha!!! 

- São carnes brancas ricas em Proteína (AVB – 20-30g) com <qt. de gordura saturada 

- Frango e peru de aviário – antibióticos e vitaminas. Não obrigado!  

- Ricos em proteína AVB, vit. e minerais (iodo, selénio, cálcio, magnésio, potássio, zinco…) 

- A qt. colesterol apenas tem significado no camarão (194mg) e nas ostras (135mg) 

- Consumir mariscos seguros! Vale a pena!... No entanto, atenção às intoxicações!  

- Alimento propenso a alergias! 

Recomendações/Reflexões (Mariscos):  

Moluscos: búzios, burriés, lapas; berbigão, amêijoa, mexilhão, ostras; chocos, lulas, polvos, ... 

Crustáceos: lagostas, sapateiras, camarões, caranguejos, santolas, lagostins, percebes, … 

- Consumir a carne de aves s/ pele. Baixa imenso as gramas em gordura saturada! 

Ex.; Pato 9,7g p/ 1,6g;  Frango 3,2g p/0,5g; Peru 2g p/ 0,5g por 100g de alimento! 
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5º Patamar da Pirâmide: Laticínios (leite, queijo e iogurtes)  

1-2x ao dia 

Recomendações/Reflexões:  

- Optar pelo leite meio-gordo e magro e pelos queijos menos gordos – Frescos, MB!  

- Rico em proteína, gordura saturada, sobretudo o queijo curado (10-20g) e cálcio 

- Os iogurtes aromatizados e os de fruta têm muito açúcar (10-15g)!!! 

- Optar pelos iogurtes naturais. Ingeri-los misturados com fruta!!! 

- Pessoas que são intolerantes aos laticínios e ao leite, em particular. Lactose e caseína! 

- Optar p/ consumir derivados do leite, vers. fermentada: queijo e iogurtes, lactose fraci. 

- Substituir leite de vaca (3,0g Pr.)… pelo leite de soja (2,5g Pr.), amêndoa, aveia…  

-  Leite de vaca UHT – Pasteurização; homogeneização; antibióticos; Hs. crescimento  

-  Único animal que bebe leite depois da fase de amamentação e de outro animal? 

- Níveis baixo de lactase: Asiáticos (90%); Hispânicos (75%); Mediterrânicos (60%); Nórdicos (15%) 

Saúde dos Japoneses antes e depois da 2ª guerra Mundial…(introdução do leite e do trigo!!!!!!!!!!!!!!) 

Livro: “A enzima prodigiosa”, 2014, Dr. Hiromi Shinya (médico gastroenterologista) – Vídeos no Google!!! 
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6º Patamar da Pirâmide (esq.):  Manteigas e carnes vermelhas 

Consumo esporádico!!! 

Recomendações/Reflexões (carnes vermelhas):  

Vaca, vitela, porco, carneiro, cabra, borrego, cavalo 

Processada (vermelhas e brancas): fiambre, salsichas, chouriço, presunto, … 

- Carne processada – conservantes (nitritos e nitratos): nitrosaminas (cancerígenas!) 

- São ricas em gord. Saturada (20g), colesterol e calorias (320Kcal).> níveis gord. Sangue! 

- Não ingerir mais de 300g de carne vermelha por semana (2 bifes!!!) 

- São ricas em proteína de AVB, gordura saturada, colesterol, vit. e miner. (ferro) 

-  É obtida a partir da nata de leite batida (vaca, ovelha e cabra)!!! 

-  Optar por manteigas magras. Atenção aos níveis de sal! 

Recomendações/Reflexões (manteigas):  

-  Margarinas e cremes vegetais – gord. vegetal mono e poli. - Hidrogenação! -TRANS  

- OMS: o consumo exagerado de carnes vermelhas e processadas provoca cancro!!! 

- Optar por animais, de preferência, criados no campo e de pequeno porte 
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6º Patamar da Pirâmide (dirt.):  Açúcares, doces, cereais refinados, 

batata e refrigerantes 

Consumo esporádico!!! 

Recomendações/Reflexões (Açúcares):  

- Adoçantes naturais (?): sorbitol, manitol e o xilitol. São HC derivados de frutos e vegetais 

c/ menos calorias: sorbitol (2,6); manitol (1,6). (50% de doçura!) 

- Açúcar de mesa (sacarose: frutose+glicose – dissac.) – absorção rápida… IG alto…   

- Alternativas???  

- Alimento “calorias vazias”; estéril!!! Alimento ácido: pH de 2!!!! 

- Açúcares naturais (?): melaço de cana (IG alto), agave (IG baixo), stévia (IG 0) 

- Adoçantes artificiais (?): aspartame e acessulfame (200x); sacarina (400x); Sucralose (600x).  

Não são HC, não têm calorias e não são absorvidos pelo organismo. E950 a E 967 

- Usar a fruta para adoçar outros alimentos!!! Ex.: iogurtes nat. + fruta!!! 

- Simplesmente não usar!!!... Não comprar!!! Café/”bica” s/ açúcar!!!  
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Recomendações/Reflexões (Doces/bolos/guloseimas): 

(…)  

- O grão passa de um HC complexo para um HC simples c/ todas as desvantagens! 

- São absorvidos rápida/… IG alto…  Glicémia… Insulina… 

- Os doces, bolos e guloseimas deviam estar sujeitos a IVA mais elevado!!! 

- Ingerir só em dias especiais (…)!!! 

- Durante a moagem os grãos são desprovidos do melhor (!): a casca  e o embrião 

(rico em fibra, vitaminas e minerais) e fica só amido e glúten - a farinha branca!!! 

- A casca e o embrião (> valor nutritivo) vão para fazer farinhas para o gado!... 

- Não é entendível!!!  Não é inteligível!!! 

Recomendações/Reflexões (cereais refinados): 

(…)  

- São ricos em HC simples, gordura, calorias e aditivos (corantes, conservantes, …) 
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Recomendações/Reflexões (Batata):  

- Ricos em HC simples, corantes, conservantes e cafeína, …  

- É um tubérculo com uma grande carga de HC!!! Como minimizar essa carga? 

- Substituir a batata por batata-doce. Tem mais fibra, vit e minerais!!! 

- Ingerir pouca quantidade - batata pequenas - e acompanhadas sempre de vegetais! 

- A pior das bebidas existentes no mercado à venda! 

- Existem refrigerantes com 40g de açúcar por lata (330ml). Atentado à saúde!!! 

Livro:  “Açúcar o pior inimigo”, 2015,  Dr.Richard Jacoby  (Médico-cirúrgião em neuropatia periférica) 

Recomendações/Reflexões (refrigerantes):  

- Sopa: substituir a batata por beringela, chuchu e courgette c/ casca 

- Consumir só em dia de festa! As bebidas ligt são um embuste! Adoçantes artificiais! 

- São taxados com + IVA! Parabéns! 



Quantidade de açúcar nos refrigerantes! 

Refrigerantes 

(330ml) 

Kcal H. de carbono/ 

/açúcares (g) 

Pacotes de 

açúcar de 7g 

Edulcorantes 

(adoçantes) 

Cafeína 

 

Fanta 165 40,26 5,75 

Seven up (7up) 135,3 36,3 5,18 

Pepsi 141,9 35,31 5,04 

Coca-Cola 138,6 34,98 4,99 

Trinara jus 132 29,7 4,24 

Guaraná 118,8 29,04 4,14 

Sumol 82,5 19,8 2,82 

Frisumo 75,9 19,14 2,73 

Frutis 79,2 18,81 2,68 

Ice tea 66,0 16,5 2,4 

Jói 62,7 13,53 1,93 

SunnyDelight 

(310ml) 

52,7 10,54 1,5 Sucralose: 600X 

Ciclamato de Na: 30x 

Acessulfame K: 200x 

Cuidado com as bebidas “ZERO” e “LIGHT”!!! 
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Alimentos com IG alto e baixo  
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Muito açúcar no nosso organismo  

elefante dentro de uma loja de cristais 
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Pirâmide (lado esq.):  Vinho e Sal 

Consumo com moderação!!! 

Recomendações/Reflexões (vinho)  

- Sal de cozinha: Cloreto de sódio. Consumo máximo por dia 5g=2g de sódio (OMS)! 

- Rico em calorias (7 Kcal/g) 

- Resveratrol <LDL; >HDL; <síndrome metabólica (…); <placas de ateroma 

- Vinho tinto  - contém fitoquímico resveratrol que se encontra na casca 

- Beber 125ml/dia! 

-  Pão, sopa, queijos, manteiga, prod. Charcut, enlatad., cere. PA, BF- Cheios da sal! 

-  Alternativa: sal dos hemalaias (cor-de-rosa), puro e cheio de vit e minerais  

-  Alternativa melhor: ervas aromáticas (…), especiarias (…), sumo de citrinos, … 

Recomendações/Reflexões (Sal):  

-  Alternativa: sal marinho integral e flôr de sal (versão normal + saudável! “Caviar marinho”!) 

- Sal excesso provoca hiper. arterial e cancro no estômago. Os alimentos já têm Na!  
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Livro 

“Como não morrer” 

2016 

Dr. Michael Greger 

(Médico) 

Diretor do Departamento de Saúde Pública e Agropecuária da Humane Society dos Estados Unidos 

Fundador do site: www.nutritionfacts.org 

Leitura de férias! 
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Livro 

“Mexa-se… pela sua saúde” 

2003 

Dr. Themudo Barata 

(Médico) 

Prefácio Drª Isabel do Carmo 

Leitura de fim de semana! 
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Importância  

da  

Atividade Física/Desporto  

na Saúde 



Fonte: Nunes, 1999:21 

Pré-história 
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Fonte: Nunes, 1999:24  

Idade Média 
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Fonte: Nunes, 1999:28  

Atualmente 
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Na Pré-história o homem consumia cerca de 300Kcal por hora e 

atualmente gasta menos de 25 Kcal!!!  

A atividade física reveste-se, pois, de uma crescente importância para a 

aquisição, conservação e restituição da saúde do ser humano. 

Na atualidade, as doenças mais comuns são as “hipocinesias” provocadas 

pela ausência de exercício: cardiovasculares ( AVC; IMC; aterosclerose e 

arteriosclerose, hipertensão, …), do aparelho locomotor (osteoporose, …), 

do aparelho respiratório (…), a obesidade e a diabetes (Nunes, 1999:20-21). 

Em Resumo: 
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Curva da sobrevivência em função do dispêndio 

calórico semanal com o lazer /atividade física 
  

 Fonte: Barata, Sardinha, Teixeira, 2008:193  
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Benefícios  

da  

Atividade Física/Desporto 

 na saúde 
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Benefícios Psicológicos: 

 
“Quando faço exercício físico sinto-me bem.” 

  

 

 - Nas emoções e no humor; 

 - Na autoestima geral e na autoestima física; 

 - Na ansiedade e na resporta ao stress; 

 - Na depressão; 

 - Nas capacidades cognitivas; 

 - Na qualidade de vida, em geral. 

 (Silva e Teixeira, 2009:141-142) 
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Benefícios Fisiológicos: 

 

 

 - Regulação da glicose no sangue; 

 - Regulação da pressão arterial; 

 - Melhoria da circulação sanguínea; 

 - Diminuição  do LDL  e aumento do HDL; 

 - Melhoria da capacidade respiratória; 

 - …  

 (Silva e Teixeira, 2009:141-142). 
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Benefícios Funcionais: 

  

 

 - Aumento da força muscular; 

 - Aumento da flexibilidade; 

 - Melhoria da coordenação e do equilíbrio; 

 - Melhoria da postura; 

 - Melhoria da capacidade funcional; 

 - …  

 (Silva e Teixeira, 2009:141-142). 
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Benefícios na composição corporal: 

  

 

 - Diminuição da gordura corporal; 

 - Aumento/manutenção da massa muscular; 

 - Aumento/manutenção da massa óssea; 

 - Aumento da tonicidade muscular; 

 - … 

  (Silva e Teixeira, 2009:141-142).  
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Proposta 

 de  

prática de atividade física 
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Fonte: Silva e Teixeira, 2009:152 
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Pirâmide de atividade física 



Fonte: Silva e Teixeira, 2009:152 
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  - Atividades: do dia-a-dia 

  - Duração da sessão: variável 

  - Intensidade: baixa a moderada 

  - Frequência semanal: todos os dias 

1º Patamar da pirâmide - Atividade física quotidiana (dia 

a dia) ou exercício informal (não planeado) 

É sempre possível aumentar a atividade física, ao longo do dia, 

introduzindo pequenas alterações na rotina diária, aproveitando, 

assim, para incrementar os níveis de saúde e bem-estar. 
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- Almoçar fora do local de trabalho, obrigando a uma deslocação a pé; 
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- Deixar o carro mais longe possível do local do emprego; 

- No trabalho usar o WC mais afastado; 

- Em vez de usar o comando da TV, levantar-se e mudar de canal; 

- Manter-se em pé ao telefone e não sentado; 

- … 

Há mais… 



Fonte: Silva e Teixeira, 2009:148 
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O American College of Sports Medicine (ACSM) recomenda um 

gasto energético diário com o exercício físico, entre 150-300 Kcal e, 

consequentemente, entre 1000 e 2000 Kcal semanalmente, o que 

corresponde, no limite superior, respetivamente, a 10.000 e a 70.000 

mil passos (controlo através de um Pedómetro ou telemóvel)). 

A investigação sugere que, com estes valores, já se obtêm 

benefícios significativos para a saúde e bem-estar (Silva e Teixeira, 

2009:151). Result. estudo c/ carteiros e cobradores – Inglaterra - 1970 

Estilo de vida ativo 

Fonte: Silva e Teixeira, 2009:171 
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Fonte: Silva e Teixeira, 2009:152 
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 - Atividades: (…) 

 - Duração da sessão: 30-60 min.; >60min 

 - Intensidade: moderada/ vigorosa 

 - Frequência semanal: 3 / 4 vezes por semana 

2º Patamar da pirâmide - Atividade física estruturada 

exercício formal (planeado) 

2.1- Atividades aeróbias e desportos aeróbios 

(Ocupam o 1ª lugar de importância para a saúde. Treino aeróbio geral) 

 - Intensidade moderada/vigorosa (não é agressivo para o organismo); 

 - Esforços gerais (solicitação de mais de metade do corpo);  

 - Impactos muitos positivos no sistema cardiovascular;  

 - São atividades muito mais lipolíticas que as anaeróbias;  

 - Produtos metabólicos (H20 + C02)…; 

 - Etc.  
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Atividades  Aeróbias de Exterior:  
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Atividades  Aeróbias de Interior:  

Cardiofitness (condição física do cárdio/coração)- habituais nos ginásios e health-clubs 
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Atividades  Aeróbias de Interior:  

Aeróbia e similares - habitais nos ginásios e health-clubs 
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Atividades  Aeróbias de Interior:  

Natação e outras atividades aquáticas 
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Fonte: Silva e Teixeira, 2009:152 
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 - Atividades/Exercícios: (…) 

 - Duração da sessão: 30-60 min. 

 - Intensidade: média (50-75%) 

 - Nº de repetições: 15-20 

 - Nº de séries: 1-3 

 - Frequência semanal: 1 / 3 vezes por semana 

3º Patamar da pirâmide - Exercícios de força resistência 

(Ocupam o 2ª lugar de importância para a saúde. Treino aeróbio localizado) 

 - Manter/aumentar a força e a massa muscular (TMB/TMR!…);  

 - Melhorar a capacidade para desempenhar as tarefas do dia-a-dia;  

 - Beneficiar a(s) postura(s), as articulações (coluna, …);  

 - Suportar/proteger órgãos (abdominais - estômago, intestinos, …); 

 - Etc. 
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Atividades (exercícios de força de resistência) 
(habituais nos ginásios e health-clubs) 

Consiste na capacidade de fazer muitos movimentos, de força moderada, 

por períodos prolongados sem ficar fatigado. É um treino aeróbio 

localizado e não geral (tipo de musculação mais lipolítica) 
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Antes e no final de cada treino fazer sempre exercícios de flexibilidade articular e de 

alongamento musculares 
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3º Patamar da pirâmide - Exercícios de flexibilidade 



Fonte: Silva e Teixeira, 2009:152 
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4º Patamar da pirâmide - Repouso ou Inatividade 
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Em Resumo: 
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1.- Atividade física do dia-a-dia (exercício informal) 

Aumento da atividade física através de pequenas 

alterações na rotina diária de forma a incrementar os 

níveis de saúde e bem-estar. INVESTIR A SÉRIO!... 

2.- Atividade física estruturada (exercício formal) 
(Deve ser agradável, acessível, não conter riscos e ser praticado na natureza, quando o clima o permitir) 

 

2.1- Trabalho aeróbio geral 3-4 x por semana; 

2.2- Treino da força de resistência 1-3 x por semana; 

2.3- Exercícios de flexibilidade antes e, sobretudo, no 

final de cada treino. 

Programa ideal  

Para melhorar a Condição Física e a Saúde 
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Estilo de vida ativo: 1000-2000kcal/semanal (ACMS) 

Atividade Calorias 

p/ treino 

Nº de treinos 

necessários 

1- Marcha moderada 245kcal 4T de 1h/8T de 30min. 

2- Jogging (corrida lenta/moderada) 350kcal 3T de 1h/6T de 30min. 

3- Andar de bicicleta - moderado 420kcal 2T de 1h/4T de 30min. 

4- Passadeira, Elíticas, …moderado 420kcal 2T de 1h/4T de 30min. 

5- Aeróbias, em geral 420kcal 2T de 1h/4T de 30min. 

6- Nadar estilo L., aquajogging – moderado 420kcal 2T de 1h/4T de 30min. 

7- Hidroginástica sem cargas adicionais 280kcal 4T de 1h (aula 45 min.) 

8- Exercícios de força de resistência 280kcal 4T de 1h (aula 45min.) 

COMBINADOS (IDEAL) 

Combinados: atividade 1 x 3T+ atividade 8 x 1T 1015 3T de 1h + 1T de 45min 

Combinados: atividade 7 x 3T + atividade 8 x 1T 1120 3T de 1h + 1T de 45min 
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Danças sociais, Pilates, Yoga, … 

Este programa pode (e deve) ser complementado por 

atividades que promovam a coordenação, a relaxação, 

o equilíbrio do corpo e da mente, … 
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Seria, com certeza … 
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Por falar, em bolos e em guloseimas … 

1T de 1h de 

marcha 

moderada 

1T de 1h de 

bicicleta, ou 

passadeira, 

ou elítica, ou 

aula de 

aeróbia, ou 

nadar estilo 

livre, ou 

aquajogging, 

… 

1T de 1h de 

marcha 

moderada  

+ 

1 aula 45´ 

hidroginást. 
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Antes de terminar… e para 
que possam iniciar, 

entretanto, a prática da 
atividade física/exercício… 
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Equipamento 

Sapatilhas (Nike ou Asics!!!) 
Para marcha, corrida ao ar livre e Fitness em ambiente indoor com um 

bom sistema de amortecimento, câmaras-de-ar comprimido ou gel, para 

evitar problemas ao nível da coluna e das articulações (Barata, 2005:116). 
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Termino com a convicção de 
que, a partir de hoje, todos 

nós, vamos abraçar um 
estilo de vida um pouco 

mais… 
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E menos...… 
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Ao Vosso 

 dispor! 
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