
UM DIA 
ALIMENTAR...

07H00 • LEVANTAR

07H30 • PEQUENO‑ALMOÇO 
1 kiwi + 1 chávena de leite magro 
simples  
+ 1 bolinha centeio com manteiga 
magra

10H30 • MERENDA DA MANHÃ 
1 maçã inteira + 2 tostas integrais

13H00 • ALMOÇO 
1 a 2 conchas de sopa de legumes 
+ carne/peixe/ovo  
+ arroz/massa/batata  
+ salada/legumes

16H00 • 1ª MERENDA DA TARDE 
1 iogurte sólido natural magro

18H00 • 2ª MERENDA DA TARDE 
1 bolinha mistura com 1 fatia de 
queijo magro + 1 tangerina

20H00 • JANTAR 
2 a 3 conchas de sopa de legumes 
e leguminosas inteiras + 1 pêra 

22H30 • CEIA 
1 chávena de chá de camomila 
simples + 2 a 3 bolachas torradas

23H00 • DEITAR

CESSAÇÃO 
TABÁGICA

Caro utente,

Se tem a pretensão de deixar 
de fumar ou já tomou essa 
decisão, este folheto é para si. 
Antes de mais, gostaríamos de o 
felicitar pela iniciativa tomada e 
informá‑lo que esta decisão não 
só lhe prolongará a vida, como 
lhe proporcionará mais anos de 
qualidade a nível físico, mental, 
social e económico. No fundo, 
está a recuperar um dos nossos 
bens mais preciosos, a Liberdade!

Nesta fase, sabemos que o 
ganho de peso é comum e 
poderá tornar‑se um obstáculo 
ao sucesso desta iniciativa, 
daí termos elaborado este 
documento, com o intuito de o 
guiar nesta etapa.

Posto isto, desejamos‑lhe o 
maior sucesso, esperando termos 
contribuído para esse efeito.

A equipa,

UM ESTILO DE VIDA LIVRE DE 
TABACO QUE COMBINE UMA 
ALIMENTAÇÃO CUIDADA E A 
PRÁTICA DE ACTIVIDADE FÍSICA 
DIÁRIA É FUNDAMENTAL PARA 
UMA LONGEVIDADE COM SAÚDE.

ELABORADO PELO  
NÚCLEO DE NUTRIÇÃO  
DO ACES ALMADA‑SEIXAL
Carla Marques (CP 0082N)
Filipa Carneiro (CP 0083N)
Sara Andrade (CP 0081N)

REALIZADO PELO  
GRUPO REGIONAL DE PREVENÇÃO  
E CONTROLO DO TABAGISMO

CESSAÇÃO TABÁGICA 
E GANHO DE PESO

 » Aumento do apetite por 
melhoria do olfato e paladar;

 » Maior apetência pelo 
consumo de alimentos ricos 
em açúcares e gorduras;

 » Aumento da ansiedade, por 
compensação;

 » Diminuição da utilização da 
gordura corporal 
(20 cigarros @ gasto 250 Kcal).

Importa esclarecer que o aumento de peso associado à cessação tabágica, 
se deve a:

ALIMENTAÇÃO



1. Realize várias refeições no dia em função 
do seu horário, com intervalos não 
superiores a 3 horas, lembrando que o 
maior conteúdo energético deverá ser 
ingerido na primeira parte do dia;

2. Beba no mínimo 1,5 litros de água/
dia, de forma repartida e de 
preferência fora das refeições; 

3. Coma sopa de legumes e/ou leguminosas 
diariamente, não totalmente triturada;

10 IMPORTANTES RECOMENDAÇÕES 
NUTRICIONAIS NA CESSAÇÃO TABÁGICA

A ALIMENTAÇÃO 
NA ACTUALIDADE

É preciso enquadrar a alimentação 
nos dias de hoje, não só em relação 
ao atual estilo de vida que levamos, 
à elevada informação que nos 
é disponibilizada pelos media, 

mas também ao grande poder da 
Indústria Alimentar, que influencia a 
forma como nos alimentamos e as 
escolhas que fazemos, com impacto 
direto na nossa Saúde.

4. Inclua sempre no prato principal, 
de forma abundante, produtos 
hortícolas, crus ou pouco cozinhados 
(preservando maior teor de fibra);

5. Consuma preferencialmente 
pescado e carnes magras;

6. Selecione produtos lácteos magros 
e com baixo teor de açúcar;

7. Consuma uma média de 3 peças de fruta por 
dia, de preferência fresca, com casca (sempre 
que possível), da época e não processada.

8. Evite o consumo de bebidas alcoólicas, 
com cafeína e açucaradas;

9. Reduza ao máximo a ingestão de 
alimentos ricos em açúcares de absorção 
rápida, que geram dependência (bolos, 
bolachas, chocolates, sobremesas, 
barritas e cereais de pequeno almoço);

10. Opte por métodos de confeção 
simples e saudáveis, utilizando 
sempre e em pouca quantidade, o 
azeite, como gordura de adição.
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