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Saúde e prevenção de riscos e doenças na
saúde suplementar
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ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL
As THX preocupada com o bem estar de seus
colaboradores também orienta
1.

Mantenha o equilíbrio energético e o
peso saudável;

2.

Limita-se a ingestão energética
procedente de gorduras; substituir as
gorduras saturadas por insaturadas e
eliminar as gorduras trans.
(hidrogenadas);

3.

Aumente o consumo de frutas,
legumes, verduras, cereais integrais e
leguminosas (feijões);

4.

Limitar-se a ingestão de açúcar livre;

5.

Limitar-se a ingestão de sal (sódio) de
qualquer procedência e consumir sal
iodado.

Pressupõe-se que nenhum alimento específico ou grupo deles isoladamente seja suficiente para fornecer
todos os nutrientes necessários a uma boa nutrição. Segundo os princípios da alimentação saudável,
todos os grupos de alimentos devem compor os hábitos alimentares; portanto, uma alimentação
adequada deve fornecer água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e minerais.
1.

SAL - Restringir a 5 gramas de cloreto de sódio (1 colher de chá) por dia. Reduzir sal e
temperos prontos na cozinha, evitar comidas industrializadas e lanches rápidos. Consumir sal
iodado.

2.

AÇÚCAR - Limitar a ingestão de açúcar simples; refrigerantes e sucos artificiais, doces e
guloseimas em geral.

3.

GORDURA - Reduzir o consumo de carnes gordurosas, embutidos, leite e derivados integrais /
Preferir óleos vegetais como soja, canola, girassol, oliva (1 colher de sopa por dia) / Retirar a
gordura aparente de carnes, pele de frango e couro de peixe antes do preparo.

4.

FIBRAS – O consumo de alimentos ricos em fibras pode reduzir o risco de desenvolvimento de
várias doenças, como diverticulite, câncer de cólon e hiperlipidêmicas. As principais fontes de
fibras são os alimentos vegetais como grãos, tubérculos, raízes, frutas, legumes, verduras e
leguminosas.

5.

PEIXE - Incentivar o consumo.

6.

ÁLCOOL - Evitar a ingestão excessiva de álcool / Homens: no máximo 2 doses de bebida
alcoólica por dia / Mulheres: no máximo 1 dose de bebida alcoólica por dia (1 dose corresponde
a 1 lata de cerveja/350ml OU a 1 cálice de vinho tinto/150ml OU a 1 dose de bebida
destilada/40ml).

1.

