PROGRAMA DE
MEDICINA PREVENTIVA

Hábitos
Nutricionais

Hábitos de vida saudáveis
O estilo de vida adotado por você
influenciará a sua saúde no futuro . Por isso
aposte em uma vida saudável. Aprenda
algumas formas de melhorar cada vez mais
sua qualidade de vida.

Hábitos Nutricionais
Comer frutas, verduras e legumes
Devem ser servidos em todas as refeições.
Ricos em vitaminas, minerais e fibras, são
importantes para a proteção da saúde e
diminuem os riscos de algumas doenças.
Consuma, pelo menos, 400 gramas ao dia de
frutas, verduras e legumes. Prefira os
produtos da época. São mais baratos e
nutritivos.
Faça de 5 a 6 refeições diárias
Respeitando o intervalo de pelo menos 3
horas entre cada refeição. Café, lanche da
manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e
lanche da noite. Procure comer devagar,
mastigando bem os alimentos, apreciando e
mantendo um contato visual com a refeição.
Coma fibras
Alimentos com fibras são essenciais para
nossa dieta. Ajudam na digestão e
funcionamento do intestino. Frutas, legumes,
verduras, cereais integrais e grãos são alguns
dos alimentos que contêm fibras, além do
feijão, prato típico do brasileiro.

Evite alimentos gordurosos
Substitua as gorduras saturadas (frituras, por
exemplo) por insaturadas (abacate, nozes,
óleos vegetais, como óleo de canola e azeite)
e elimine as gorduras trans (margarinas, por
exemplo). Dando sempre preferência aos
alimentos assados, grelhados ou cozidos, no
lugar de fritos.
Prefira sucos naturais
Evite refrigerantes e sucos artificiais
industrializados, pois possuem poucos
nutrientes e muitos aditivos, como o sódio. Os
sucos naturais são ricos em vitaminas e sais
minerais. Para melhorar a absorção do ferro é
importante ingerir suco de limão, laranja ou
acerola, que são fontes de vitamina C.
Cuidado com temperos industrializados
Evite mostarda, catchup, molho inglês, molho
de soja tipo shoyo, tabletes de caldos de
carne, galinha ou de outros sabores e
temperos prontos.
Evite alimentos com calorias vazias
Batatas fritas, nuggets, balas, chicletes,
b i s c o i t o s ( s o b re t u d o o s a m a re l o s ) ,
refrigerantes e bebidas alcoólicas, são os
chamados alimentos com calorias vazias.
Contém muita caloria e corantes, além de
uma quantidade irrisória de vitaminas e
minerais essenciais para nossa saúde.

Uma dieta rica em calorias vazias pode levar
ao ganho de peso, desnutrição, diabetes e
outros problemas de saúde.
Água, fonte da vida
Mantenha-se hidratado. Beba pelo menos
dois litros (seis a oito copos) de água por dia.
A água é muito importante para o bom
funcionamento do organismo das pessoas
em todas as idades. O intestino funciona
melhor, a boca se mantém úmida e o corpo
hidratado. Use água tratada, fervida ou
filtrada para beber e preparar refeições e
sucos.
Torne sua vida mais saudável. Pratique pelo
menos 30 minutos de atividade física todos
os dias e evite as bebidas alcoólicas e o
fumo. Mantenha o peso dentro de limites
saudáveis.
Além da alimentação saudável, a atividade
física regular é importante para manter um
peso saudável. Movimente-se! Descubra um
tipo de atividade física agradável, o prazer é
também fundamental para a saúde. Caminhe,
dance, ande de bicicleta, jogue bola, brinque
com crianças. Aproveite o espaço doméstico
e espaços públicos próximos a sua casa para
movimentar-se. Convide os vizinhos, amigos
e familiares para acompanhá-lo. Evitar o
fumo e o consumo frequente de bebida
alcoólica também ajuda a diminuir o risco de
doenças graves, como câncer e cirrose, e
pode contribuir para melhorar a qualidade de
vida.
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