
A l i m e n ta ç ã o  
e  S aú d e  

Cardiovascular 

Dietista Marlene Martins 

A nossa saúde também depende do estilo de vida 

 

Procure dormir 7 a 8 horas de sono de qualidade por noi-

te. Aproveite a luz natural e evite luz artificial depois de 

escurecer. 

 

 

 

 

 

Não fume e evite  ambientes de fumadores e a 

poluição das cidades. 

 

Tente diminuir o stress e procure disfrutar a vida. Passe 

mais tempo com as pessoas que mais gosta, faça uma 

atividade física que goste, disfrute do contacto com a 

Natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não consuma álcool em excesso. Beba apenas um copo 

de vinho tinto à refeição, se o desejar. 

Varie entre carnes vermelhas e carnes brancas. 

Todo o animal é comestível, e os órgãos são especial-

mente nutritivos. Evite as carnes processadas e prefira 

os enchidos caseiros. A carne de animais criados ao 

ar livre e alimentados a pasto é sempre mais saudá-

vel e naturalmente menos gorda. 

Os peixes gordos, como a sardinha, a cavala, o salmão 

e o atum fresco são ricos em Omega 3, uma gordura 

muito importante para a proteção do seu sistema cardi-

ovascular. 

Os alimentos fermentados, como os vegetais conser-

vados em salmoura, iogurte ou kefir, e os probióticos 

em forma de suplemento, são excelentes fontes de bac-

térias benéficas para o seu intestino. O equilíbrio da 

sua microbiota é essencial para a saúde. 



As doenças cardiovasculares são a principal causa 

de morte em Portugal. No entanto, esta estatística é 

relativamente recente. A alteração da nossa alimentação 

e estilo de vida ao longo do último século tem contribuí-

do para esta tendência. 
Prefira alimentos frescos e não processados 

Reduza as porções de alimentos ricos em hidra-

tos de carbono, e prefira os não processados 

Inclua gorduras saudáveis não processadas na 

sua alimentação 

O colesterol alimentar e as gorduras saturadas não 

prejudicam a sua saúde. Fazem parte da dieta humana 

desde sempre. Podem ser consumidos com moderação. 

E os ovos também! 

O consumo de sal não causa hipertensão 

Salvo recomendação médica, pode usá-lo 

em moderação para realçar o sabor dos 

seus cozinhados. 

Hoje... 

...as prioridades mudaram e trabalhamos demasiado para 
pagar “coisas” e futilidades; 

...somos sedentários, não dormimos o suficiente, levamos 
uma vida stressada e não temos tempo para disfrutar a 
vida ou estar com a família; 

...os alimentos que consumimos são industrializados e me-
nos nutritivos; 

...estamos mais doentes que nunca, e não é por acaso! 

Antigamente… 

...o trabalho árduo na terra mantinha-nos ativos; 

...os vegetais cresciam na nossa horta, os animais da nossa 
quinta movimentavam-se livremente e alimentavam-se de 
pasto e insetos; 

...as nossas refeições faziam-se em casa, com tempo, e em 
lume brando; 

...levantávamo-nos com o nascer do sol, não se falava em 
stress, ou trânsito, ou horários rotativos; 

...não se falava em obesidade, diabetes, colesterol, hiper-
tensão, ataques cardíacos ou AVC; 

...a vida era dura, mas eramos mais felizes e saudáveis, 
tínhamos mais tempo para a família, e sabíamos viver com 
pouco, mas o essencial. 

Para fazer uma alimentação saudável e proteger o seu 

coração, fique-se pela simplicidade. 


