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NUTRIÇÃO E
ALIMENTAÇÃO

A SAÚDE EM PORTUGAL
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  A Nutrição é um pilar fundamental

da vida humana, essencial a uma vida

saudável e ao  bom desenvolvimento.

  Este conceito diz respeito ao estudo

dos compostos presentes nos

alimentos, bem como dos processos

associados à obtenção de energia e

nutrientes a partir dos alimentos. A

relação dos hábitos alimentares com a

saúde dos indivíduos vai permitir

estabelecer quais os comportamentos

saudáveis e os prejudiciais à saúde.  

  Em Portugal, as principais causas de morte estão associadas a doenças não

transmissíveis, como doenças cerebrovasculares, doença coronária e diabetes.

  Associados a estas doenças estão fatores de risco, como a glicose plasmática em

jejum elevada, a pressão arterial elevada, o colesterol total e o HDL elevados e o

excesso de peso, que podem e devem ser evitados ou melhorados através da

alteração de hábitos alimentares. 

 A intervenção nutricional tem um papel fundamental na prevenção e no

tratamento desses fatores de risco,

  Por esta razão, a Alimentação, isto é,

todos os atos voluntários e conscientes

associados aos alimentos e aos hábitos

de consumo, têm uma influência

incontestável na saúde de cada um.

O PAPEL DA NUTRIÇÃO EM PORTUGAL

"ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO, UM SABER

EM MOVIMENTO"
Emilio Peres, o "pai da nutrição em Portugal"

Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation



Frutas do Mês de Setembro

Fisális
Vitamina A, Ácido fólico,
Vitamina B6, Vitamina C e
Potássio

Figo

Ameixa
Vitamina A, Vitamina B2 e
Potássio 

Ananás
Vitamina B6, Vitamina C e
Potássio 

Vitamina A, Vitamina B6,
Vitamina C e Potássio

Framboesa

Nectarina
Vitamina C, Vitamina E e
Potássio

Melão, 
Meloa e Melancia

Romã

Marmelo

Pêssego
Vitamina B3, Vitamina A,
Vitamina E e Potássio

Vitamina B6, Vitamina E e
Potássio

Vitamina B6, Vitamina C,
Vitamina E e Potássio

Maracujá
Vitamina A, Vitamina B2, B3 e
B6, Vitamina C, Potássio,
Fósforo, Ferro, Magnésio e
Zinco

Anona
Vitamina B6, Vitamina C e
Potássio 

Vitamina B9, Vitamina C e
Potássio

Vitamina A, Vitamina B6,
Vitamina C e Potássio
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Chuchu
Vitamina B9, Vitamina C,
Potássio e Zinco

Couve
galega

Vitamina A, Vitamina B1, B2,
B3, B6 e B9, Vitamina C,
Cálcio, Potássio e Ferro

Pimento
Vitamina A, Vitamina B6,
Vitamina C e Potássio

Feijão verde
Vitamina B9, Vitamina C e
Potássio

Couve-flor
Vitamina B1, B3, B6 e B9,
Vitamina C, Potássio e Zinco

Brócolos
Vitamina A, Vitamina B1, B6 e
B9, Vitamina C, Vitamina E,
Potássio, Ferro, Cálcio e
Fósforo

Cebola
Vitamina B1, B6 e B9, Vitamina
C e Potássio

Bimis
Vitamina C, Potássio, Cálcio,
Magnésio e Ferro

Hortícolas do Mês de Setembro
Abóbora

Vitamina A, Vitamina C,
Vitamina E e Potássio

Tomate
Vitamina A, Vitamian B6,
Vitamina C e Potássia

Courgette
Vitamina B1, B6 e B9, Vitamina
C, Potássio e Ferro

Couve de
Bruxelas

Vitamina B1, B2, B6 e B9,
Vitamina C, Vitamina E,
Potássio e Fósforo

Fo
nt

e:
 D

ec
o 

Pr
ot

es
te

, 2
02

1, 
ht

tp
s:/

/w
w

w
.d

ec
o.

pr
ot

es
te

.p
t/

al
im

en
ta

ca
o/

pr
od

ut
os

-a
lim

en
ta

re
s/

di
ca

s/
ca

le
nd

ar
io

-d
e-

fr
ut

a-
e-

le
gu

m
es

-n
a-

ep
oc

a-
id

ea
l

IN
SA

po
rt

fir
, 2

02
1, 

ht
tp

:/
/p

or
tf

ir.
in

sa
.p

t/
re

ci
pe

/c
om

po
se

5



NUTRIÇÃO E O
SONO

O impacto do sono na alimentação
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O sono é uma função básica, natural e essencial à vida. A sua importância é

incontestável quando se fala em saúde e qualidade de vida. 

Um sono de qualidade não só permite a recuperação física, mental e do bem-estar,

como também desempenha um papel fulcral na capacidade de memorização e

aprendizagem, na regulação do sistema imunitário e no bom desempenho

metabólico e hormonal do organismo.

Mas, de que forma é que o sono interfere na alimentação? A privação de sono leva

a um aumento do stress que, por sua vez, desencadeia alterações no bom

funcionamento do organismo. Este desequilíbrio leva a que haja uma maior

resistência à insulina, um aumento da produção da hormona que nos confere a

sensação de apetite - grelina - e uma diminuição da produção da hormona que

nos alerta quanto à saciedade - leptina. Por outras palavras, a privação de sono leva

a um aumento do apetite e, consequentemente, promove o ganho de peso, que

pode progredir para a obesidade. 

Esta sequência de acontecimentos, a longo prazo, potencia o desenvolvimento de

outras patologias, na sua maioria, do foro cardiovascular (diabetes mellitus,

hipertensão arterial, AVC), mas também  depressão e ansiedade. 

As recomendações indicam que um adulto, em média, deverá dormir entre 7 a 9

horas por noite. 



NUTRIÇÃO E O
SONO

A influência da nutrição no sono 
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A relação entre a nutrição e o sono é bastante complexa, estando envolvidos vários

sistemas do organismo. Dada esta envolvência, os estudos não apontam um tipo

de dieta específico que garanta o melhor sono. 

O que parece ser realmente importante é manter uma alimentação saudável, com

especial atenção no aporte adequado de vitaminas e minerais, sem um consumo

exagerado de alimentos menos nutritivos. 

O consumo de refeições abundantes, picantes e ricas em hidratos de carbono,

próximas da hora de dormir, podem interferir com a qualidade do sono,

promovendo a interrupção do sono. Por outro lado, optar por alimentos ricos em

proteína e hidratos de carbono complexos (p. ex. arroz, feijão, batata) parecem

apresentar uma relação positiva com a melhoria das insónias, com um sono de

melhor qualidade e reparador. 

A ingestão frequente de bebidas energéticas e açucaradas também estão

associadas a uma qualidade de sono diminuída, pelo que deve haver um consumo

moderado. Simultaneamente, estimulantes como a cafeína, o chá, o chocolate e o

álcool devem ser evitados algumas horas antes de dormir. 

No  fundo, a prática de hábitos alimentares saudáveis vai promover a manutenção

de um peso corporal saudável, conduzindo a um padrão de sono saudável. 

A Dieta Mediterrânica e a dieta DASH (Abordagens Dietéticas para Parar a

Hipertensão) são excelentes exemplos a seguir por terem por base o consumo

elevado de hortícolas, fruta, cereais integrais e fibra, garantindo um aporte

adequado de nutrientes, vitaminas e minerais. 
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Existem algumas estratégias que ajudam a melhorar e a manter um padrão de

sono saudável. Experimenta as que melhor se enquadram no teu estilo de vida,

experimenta novas técnicas e cria a rotina de sono que melhor funciona para ti! 

NUTRIÇÃO E O
SONO

Melhora o teu sono, melhora a tua
alimentação

Estabelece um horário para deitar e de acordar

Cria uma rotina de noite 

Aposta num ambiente confortável e relaxante no quarto

Incorpora hábitos saudáveis no teu dia a dia

Prioriza o sono e mantém a mesma hora de deitar e acordar durante a
semana e aos fins de semana

Segue os mesmos passos da tua rotina de noite: escovar os dentes, vestir o
pijama e abrir a cama ajudam reforçar a ideia de que está quase na hora de
deitar;
Desliga os aparelhos eletrónicos e fontes de luz 30 a 60 minutos antes da hora
de dormir;
Utiliza técnicas de relaxamento como tomar um banho quente, ler, ouvir um
podcast, meditar ou escrever o que te está a provocar stress;

Opta por um colchão e uma almofada que te proporcionem a sensação de
conforto, bem como lençóis e cobertores aconchegantes;
Bloqueia qualquer entrada de luz que possa haver, fechando bem as persianas
e cortinas;
Aromas leves, como o da lavanda, têm um efeito calmante, propício a um
estado mais relaxado;

Aposta da exposição solar diária;
Mantém-te fisicamente ativo;
Diminui o consumo de alimentos estimulantes como a cafeína; 
Opta por jantar cedo e evita fazer uma refeição farta e muito condimentada.
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PANQUECAS COM
FRUTA E IOGURTE

Ingredientes
1 ovo

4 c. de sopa de farinha

ou flocos de aveia

2 c. de sopa de iogurte

a gosto 

fruta a gosto

Preparação e confeção
Juntar o ovo, a farinha e o iogurte num recipiente. Com

a ajudar de uma varinha mágica, mistura estes

ingredientes até obteres uma mistura homogénia.

Numa frigideira antiaderente, em lume baixo, ou placa

para panquecas, coloca a massa das panquecas. Podes

dar asas à imaginação e dar formas ou tamanhos

diferentes às panquecas. 

Assim que começarem a fazer bolinhas, está na altura

de virar. 

Quando estiverem prontas, podes acompanhar com

iogurte e fruta a gosto.

Um pequeno almoço nutritivo para começares o dia em grande!



Desafio "Uma Vida 
Saudável"

São os pequenos hábitos que
têm um grande impacto na
qualidade da nossa vida. Adere
aos desafios que são lançados
todos os meses e torna a tua
vida mais saudável!

Desafio de Setemrbo:
Incluir, pelo menos, 1 hortícola ao almoço e ao

jantar
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Sabias que o grupo dos hortícolas está dividido em duas categorias?

Legumes Hortaliças

Raízes Bolbos Frutos Ramas Folhas Influres-
cências

Cenoura

Beterraba

Nabo

Alho

Alho-

fancês

Cebola

Pepino

Pimento

Tomate

Espinafres

Agrião

Alface

Couves

Repolho

Couve-flor

Brócolos

A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de 400g de frutas e
hortícolas por dia. O que, na prática, pode ser transformado em 2 porções de
fruta e 3 porções de hortícolas. Um porção corresponde a 140g de hortícolas

cozinhados ou 180g em cru.

Redução do risco de desenvolver doenças cardiovasculares

Melhoria do funcionamento do sistema digestivo

Prevenção do desenvolvimento de alguns tipos de cancro e da diabetes 

Redução do risco de depressão

Promoção da sensação de saciedade, ajudando no controlo do peso

Este é um grupo de alimentos caracterizado pelo elevado teor em água, vitaminas,

mineras e fibra. O consumo de hortícolas está associado a inúmeros benefícios,

desde:



Desafio "Uma Vida 
Saudável"

Vais experimentar esta
receita?! Queremos ver as
tuas recriações! Envia-nos
uma fotografia!

      1 Cenoura grande

      1 Brócolo grande

      1/2 Cebola 

      6 c. de sopa de queijo ralado 

      1 Ovo grande

Pataniscas de Legumes e Queijo 
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PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO

Começa por lavar bem a cenoura e os brócolos. Rala a cenoura e juntamente com

os talos e as árvores dos brócolos partidos, coloca a cozer num tacho com água.

Não deites fora os talos dos brócolos, esta é uma boa receita para lhes dares uso!

Quando estiverem bem cozidos, escorre a água e num recipiente junta a farinha de

aveia, o ovo batido, a cebola picada, o queijo ralado e as especiarias. 

Agora, mãos na massa! Envolve tudo com as mãos (ou com recurso a um garfo) até

obteres uma consistência pastosa. 

Pré-aquece o forno a 200º e prepara um tabuleiro com fundo antiaderente ou com

uma folha de papel vegetal. Faz bolinhas com a massa das pataniscas e espalma-as

até conseguires uma forma que te agrade. Dispõe as tuas pataniscas no tabuleiro e

leva-as ao forno por 30 minutos. A meio do tempo lembra-te de as virar, para que

possam dourar de ambos os lados. 

Agora é o momento de te deliciares com umas pataniscas crocantes e saborosas! 

5 c. de sopa de farinha de aveia 
      - a quantidade vai depender do teor de água, se a

consistência da tua massa estiver muito líquida,

acrescenta mais um pouco

Especiarias a gosto (sugestão: alho

em pó, orégãos e piri-piri) 

VAIS PRECISAR DE
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Desvendar a
Nutrição

Açúcar branco, de coco ou
mascavado, qual o mais saudável?

É cada vez mais frequente ouvirmos alguém a comentar que trocou o
açúcar branco por açúcar de coco ou mascavado. Mas a verdade é que esta
troca não apresenta uma diferença significativa do ponto de vista
nutricional. 

Estes tipos de açúcar fornecem aproximadamente o mesmo teor de
energia, pelo que as diferenças encontram-se na composição nutricional. O
açúcar de coco e o mascavado são menos refinados que o açúcar branco e,
por isso, apresentam um maior teor de vitaminas, minerais, fibra,
antioxidantes e menos aditivos químicos. Apesar de, à primeira vista,
parecer ser uma opção mais saudável, para tirar proveito destas
propriedades, seria necessário consumir uma quantidade muito elevada
deste alimento. 

O consumo excessivo de açúcar de adição, seja ele refinado, mascavado, de
coco ou até sob a forma de mel, não é recomendado, estando associado ao
risco aumentado de desenvolver obesidade, diabetes mellitus tipo 2,
doenças cardiovasculares e alguns tipos de cancro. 

Em suma, o açúcar de adição não deve estar presente no dia a dia
alimentar, pelo que acaba por ser indiferente o tipo de açúcar que é
utilizado em momentos esporádicos.



13

Desvendar a
Nutrição

Será que precisamos de fazer detox
depois de alguns excessos
alimentares nas férias? 

Este é um conceito que transmite a ideia que, de tempos em tempos, é
necessário fazer uma "limpeza" ao organismo para remover toxinas,
promovendo ainda a perda de peso.
As dietas detox são intervenções de curto prazo onde estão implícitas, na

maioria das vezes, restrições alimentares. Desde períodos mais ou menos
extensos de jejum, restrição de alguns alimentos, como o leite e o trigo,
dietas rigorosas à base de hortícolas e fruta e evitar o consumo de álcool e
cafeína.
A principal entrave das dieta detox são as restrições alimentares
exageradas, muitas vezes com um consumo de energia e de nutrientes
inadequado às necessidades, que podem resultar em casos de malnutrição, 

É importante salientar ainda que o nosso organismo já conta com formas
de excretar toxinas, nomeadamente através do bom funcionamento do
fígado, dos rins, do intestino e da pele. 

Manter uma alimentação saudável e equilibrada rica em hortícolas, fruta,
leguminosas e cereais integrais, moderada em laticínios com baixo teor de
gordura saturada e produtos de origem animal e uma ingestão de água
adequada é a forma mais sensata de eliminar toxinas. 
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Desvendar a
Nutrição

Quais são os mitos que gostavas de ver
desvendados?

 

Escreve aqui ou envia um e-mail para
monica@officetotal.com.pt



     Desperdício,
           Planeta

 

Dicas Contra o Desperdício Alimentar

 Sabias que...
A Comissão Europeia estima que até 10% dos 88 milhões de
toneladas de resíduos alimentares produzidos na União Europeia
estão relacionados com a data de validade dos alimentos?

A verdade, é que alguns alimentos podem ser consumidos mesmo depois
da data indicada na embalagem. Nos rótulos dos produtos alimentares,
podes encontrar a data de validade mencionada de três formas:

"Consumir até" 
O alimento não pode ser consumido depois da data indicada.
Esta menção aplica-se a alimentos perecíveis, como a carne e o peixe
fresco.

O consumo até à data indicada garante que o alimento apresenta
as suas propriedades específicas. A data é indicada com dia, mês e

ano, diz respeito à durabilidade mínima. Após a data, desde que
respeitadas as regras de conservação e após analisar o aspeto, o
cheiro e o sabor, o produto pode ser consumido. Alguns exemplos são
bolachas e cereais.

O consumo até à data indicada garante que o alimento apresenta
as suas propriedades específicas. A data é indicada com mês e ano,

diz respeito à durabilidade mínima. Após a data, desde que
respeitadas as regras de conservação e após analisar o aspeto, o cheiro
e o sabor, o produto pode ser consumido. Alguns exemplos são o
azeite e leguminosas enlatadas.
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"Consumir de preferência antes de"

"Consumir de preferência antes do fim de"



Não percas a
próxima edição, já

em Outubro!

Até lá, continuaremos a dar o nosso
melhor para oferecer momentos e

sensações para todos os gostos e idades,
proporcionando satisfação e emoções a

cada dentada!

Fonte das imagens: Pinterest e Google Imagens


