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Revisão do trabalho para casa
ATIVIDADE DE FORMAÇÃO 1

1. Quais são os hábitos  do dia-a-dia que realiza para cuidar da sua saúde?

2. Como participa  para realizar esses hábitos?

3. Liste  os produtos de apoio ou o suporte humano que utiliza para realizar esses hábitos.

4. Pensa que poderia ser mais autónomo ou independente nas tarefas de cuidar de si mesmo? Gostaria de ser? Como?

5. Tem oportunidade de disfrutar da sua comida favorita num restaurante da sua escolha?

6. Tem oportunidade de praticar o seu deporto favorito sempre que quer?

7. Quão satisfeito está com a forma como se alimenta?

8. Quão satisfeito está com a atividade física que realiza?

9. Como deveria ser a sua alimentação para estar mais satisfeito?

10. Como deveria ser a sua participação em atividades físicas para estar mais satisfeito?
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Por que é importante comer de forma saudável?

Uma alimentação saudável potencia um bom estado de 
saúde

Um bom estado de saúde resulta numa melhor
QUALIDADE DE VIDA
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Objetivos

No final da atividade o formando deverá ser capaz de:

Descrever os conceitos básico da nutrição

Ilustrar os princípios da alimentação saudável para pessoas
com Paralisia Cerebral

Selecionar escolhas saudáveis para a alimentação e nutrição

Reconhecer a importância da alimentação saudável no bem-estar físico
e emocional, e o seu impacto na Qualidade de Vida.
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 Grupos da Roda dos 
Alimentos



 Principais funções dos grupos alimentares

1. Síntese de massa muscular

2. Produção de energia

3. Regulação corporal
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Síntese de massa muscular
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Para que exista síntese de massa

muscular é necessária proteína.

A proteína está presente na carne, peixe, 
ovos, nas leguminosas e nos produtos
láteos.



Produção de energia
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Todos os alimentos produzem energia. No entanto, 
existem alguns grupos que fornecem mais energia por 
grama que outros.

Cereais e derivados e tubérculos: batata, 
massa, arroz, pão..

As leguminosas também são uma boa fonte
de energia!

Gorduras e óleos: azeite, manteiga, frutos
gordos…



Regulação Corporal
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O consumo de 3-5 porções tanto de fruta como de hortícolas 
permite o aporte suficiente de várias vitaminas e minerais assim

como o correto funcionamento do sistema digestivo.

Além de contribuir para um bom estado de hidratação, o 
consumo de hortofrutícolas ajuda a prevenir a obstipação. 



Hidratação
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Para se manter hidratado:

 Tenha sempre uma garrafa de água à mão. 

 Torne a sua água mais saborosa, aromatizando-a com hortelã e limão, por 
exemplo.

 Experimente os sumos naturais de fruta, sem adicionar açúcar!

 Em caso de disfagia, utilize espessantes de forma a alterar a consistência dos 
líquidos.

A ingestão de água ou de 
chás ou tisanas é a chave 

de um bom estado de 
hidratação



ACTIVIDADE 1
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 Qual é a diferença entre produtos frescos e produtos
processados?:
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Produtos frescos

Não sofrem
transformações até 
chegarem ao nosso

prato



 Qual é a diferença entre produtos frescos e produtos
processados?:
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Produtos processados

Sofrem
alterações

numa fábrica



 Como podemos saber se um alimento é ou não saudável?

Os produtos frescos são normalmente, mais 
saudáveis do que os produtos processados
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ATIVIDADE 2
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FRESCO OU PROCESSADO?
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Nem todos os produtos processados são pouco
saudáveis.

Qual a melhor forma de distinguir os produtos 
saudáveis dos não saudáveis?

Ler os rótulos!
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Leitura de rótulos

É necessário estar atento ao seguinte:

- Açúcar adicionado.

- Gordura saturada.

- Sal.

Quando existem em
quantidades excessivas

tornam um simples produto
prejudicial à nossa saúde! 
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Leitura de rótulos de alimentos

Consumir 
diariamente

Tentar evitar o 
consumo

Moderar o consumo
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Leitura de rótulos de bebidas

Consumir 
diariamente

Tentar evitar o 
consumo

Moderar o consumo



ATIVIDADE 3:
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Leitura de rótulos de alimentos

Iogurte Natural

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Gordura 1.5g

Gordura saturada 1.1g

Açúcar 5g

Sal 0g



ATIVIDADE 4:
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Leitura de rótulos de bebidas 

 Leite achocolatado

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Gordura 0.9g

Gordura saturada 0.5g

Açúcar 12.2g

Sal 0.15g



Nutrição e saúde
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Os principais problemas nutricionais na Paralisia Cerebral são baixo do peso, 

excesso de peso, obstipação, refluxo gastroesofágico e desidratação:

1. Desnutrição:                muito baixo peso.

2. Excesso de peso:                   alto peso.

3. Obstipação:               Não evacuar fezes com regularidade.

4. Desidratação:            maior probabilidade quando existem dificuldades no 

controlo da salivação. 



Nutrição e saúde
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 Na desnutrição a ingestão de hidratos de carbono, de gorduras

saudáveis (frutos secos, azeite,…), e leguminosas poderá ser

recomendada. (Discuta a situação com o seu Nutricionista)



Nutrição e saúde
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 Em caso de excesso de peso: reduzir os hidratos de carbono e

gorduras (sem os eliminar completamente da dieta). Aumente a

ingestão de vegetais.



Nutrição e saúde
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 Se existem dificuldades no controlo da salivação é importante

aumentar a hidratação

 Atenção! A sensação de sede quando
surge, já estamos desidratados!



Nutrição e saúde
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 Se a obstipação é um problema, a ingestão de fruta, vegetais e

aumentar a hidratação é essencial.



Bem-estar emocional e alimentação
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Também, comemos por prazer, e passar bons momentos com familiares e 

amigos é algo que é proporcionado pela faceta de socialização das refeições. 



Bem-estar emocional e alimentação

Assim, conseguir um equílibrio entre a alimentação saudável e outros momentos que

no dão prazer com alimentos menos saúdaveis é muito importante.

.

É simples se o fizermos simples! Mudar de hábitos, sim, mas ao longo do 

tempo!
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Bem-estar emocional e alimentação
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Encontrar um equilíbrio significa que a alimentação menos saudável deve ocorrer

ocasionalmente, fazendo alterações de hábitos lentamente, substituindo

alimentos menos saudáveis por outros saudáveis.

Manter o foco nas escohas saudáveis ao longo do tempo.
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Conclusão

1. Nem todos os alimentos têm a mesma função no nosso organismo, alguns são

usados para constituir estruturas corporais, alguns fornecem-nos energia, e outros

ajudam a regular o nosso organismo.

2. Estar hidratado é fulcral para um bom estado de saúde.

3. Os produtos frescos são, normalmente, mais saudáveis que os produtos processados.

4.De forma a saber quais os produtos processados que são saudáveis dos que não são, 

devemos prestar atenção aos rótulos!



CONCLUSÃO

4. Em caso de desnutrição, excesso de peso, obstipação, ou se houver risco de 

disadratação, deveremos alterar alguns hábitos alimentares. Discuta a situação com o 

seu nutricionista.

5. Manter um equílibrio entre a alimentação saudável e outras

solicitações alimentares.

6. A alimentação saudável aumenta o  bem-estar e a Qualidade de vida.
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É importante ter uma alimentação saudável?

A alimentação saudável contribui para uma melhor
saúde.

Ter boa saúde resulta em melhor

WELLBEING
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Partilhar experiências

Tempo de reflexão!

O que quero? O que pode aumentar a sensação de prazer quando como?

O que preciso? Que mudanças gostaria de fazer na alimentação que faço?

O que posso mudar? Quantas mudanças sou capaz de realizar?

O que aprendi durante esta atividade de formação? O que foi novidade para mim?

O que penso que é mais importante? De tudo o que aprendi.
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Para o meu diário de formação

O meu compromisso com a saúde!

Pense em três escolhas saudáveis que sejam possíveis
de incluir na alimentação diária.

Também é possível alterar hábitos menos saudáveis. 
Tente incluir três alterações.

Faça uma lista com palabras ou imagens e coloque-a 
num local onde a possa ver diariamente.
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Trainees: Isabel Silva, Mª João Silva and Tânia Oliveira under the 

guidance of Dra. Maria Antónia Campos (Nutritionist in APPC)

macampos@appc.pt


