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SUGESTÃO DE EMENTA

Pequeno almoço
200 ml de leite de vaca + 50g de pão de centeio integral
1 ovo mexido ou escalfado + 1 fatia de fiambre de aves* 

Meio da manhã
1 maçã pequena (100-120g) + 2 tostas integrais +  
15g de frutos secos

Almoço
Sopa de legumes sem batata + 120g de bacalhau cozido
1/2 prato de salada/legumes + 4colheres de sopa de grão

Lanche 
1 iogurte magro de aroma sem adição de açúcar 
1 c. sopa de flocos de aveia + 75g de frutos vermelhos

Jantar
Sopa de legumes sem batata + 120g de perna de frango no forno 
1/2 prato de salada e legumes + 1/2 batata doce

Ceia
2 kiwis (140g) ou 1ovo cozido + 2bolachas de milho/arroz* 

ACOMPANHAR TODAS AS REFEIÇÕES COM ÁGUA!!!

À “mesa” com a diabetes

É à mesa que a família se reúne sendo um 

momento de partilha e convívio. 

A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL começa aqui, 

em que todos os elementos da família, dos 

mais novos aos mais velhos, podem aprender 

e a ensinar a comer de forma equilibrada e 

saudável. Este é um momento de exemplo, 

nomeadamente para os mais jovens, na 

criação de hábitos de alimentação positivos ou 

negativos a serem seguidos no futuro. 

Uma alimentação equilibrada, associada à 

prática regular de ATIVIDADE FÍSICA, são uma 

fonte de bem-estar potenciando um VIVER 

SAUDÁVEL FUTURO. 

*Baixo teor em sal



PROGRAMA
Atividades em todas as Unidades de Saúde 
[9h30 às 17h00]

Local  Unidade de Saúde Familiar Reynaldo dos Santos
Póvoa de Santa Iria
“Show cooking – Alimentação Saudável” com sessão sobre alimentação 
saudável para crianças e familiares
Avaliação da tensão arterial, glicémia capilar, peso, altura 
Cálculo do risco de Diabetes
15h00 na “Quinta da Piedade” - Caminhada do Dia Mundial  
da Diabetes com aula de aquecimento 

Local  Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados
Alverca do Ribatejo
Aula de Zumba
“Show cooking – Alimentação Saudável”
Sessão sobre gravidez, diabetes na gravidez e parto
Sessão sobre alimentação adequada na infância
Sessão sobre cuidados ao pé diabético
Cálculo do risco de Diabetes
Workshop “Diabetes na família – Impacto”

Local  Unidade de Saúde Familiar Terras de Cira
Vila Franca de Xira
Mega-Aula de exercício físico
“Show cooking – Alimentação Saudável” com sessão  
sobre alimentação saudável e leitura de rótulos
Açúcar na Alimentação - Demonstração
Divulgação do Portal da Saúde
Avaliação da tensão arterial
Cálculo do risco de Diabetes

Mais informações através do telefone: 21 957 97 60


