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Está nas suas mãos contrariar a estatística.  

Dizemos-lhe quais os alimentos bons para o coração, que são verdadeiros aliados da saúde. Bom apetite!  

Covid 19 - doenças cardiovasculares II 

Os hábitos alimentares desadequados e a diminuição da atividade física são dois importantes fatores de risco das doenças cardio-
vasculares, pelo que, é fundamental incentivar práticas mais saudáveis e equilibradas.  

A alimentação atual é bastante desequilibrada, convivemos em simultâneo com o excesso de consumo de gorduras, açúcar, e sal, 
provenientes de alimentos processados, carne e derivados, fritos, alimentos e bebidas ricos em açúcar a par com a carência de fru-
tos e vegetais, leguminosas e peixe, alimentos protetores, fornecedores de fibras, hidratos de carbono complexos, vitaminas, mine-
rais e antioxidantes. Este padrão alimentar está muito associado ao aparecimento da hipertensão arterial, ao aumento do coleste-
rol sanguíneo, dos triglicerídeos e da glicémia. Quando alguns destes fatores se conjugam aumenta de forma significativa o risco de 
ocorrer um problema cardíaco ou cérebro vascular grave.  

Do ponto de vista alimentar devemos organizar o dia de forma a distribuir os alimentos por várias refeições, evitando o consumo 
excessivo de alimentos de uma só vez, o que sobrecarrega o organismo de forma pouco saudável.  

Tomar sempre o pequeno-almoço, fazer pequenos lanches a meio da manhã e da tarde, ajudam a comer de forma mais equilibrada 
ao almoço e ao jantar e a controlar melhor a quantidade diária de alimentos a ingerir. 

Uma das razões está no consumo insuficiente de alimentos que fazem bem ao coração. Em Portugal, onde as doenças cardiovascu-
lares são a primeira causa de morte, a dieta também é parte do problema.  

NOZES   

Os frutos secos são ricos em gorduras polinsaturadas, vitaminas, fibra e mine-
rais. Têm propriedades anti-inflamatórias e “travam” o colesterol. A noz lidera 
o ranking, pelo teor em antioxidantes e ácidos gordos ómega 3 e 6, mas as 
amêndoas, avelãs, pinhões e pistácios (sem sal) são também boas opções. 

Conselho 
São o snack ideal. A dose diária recomendada é de 30 gramas, indica 
o Journal of the American College of Cardiology, (JACC) e não deve excedê-la 
devido ao teor calórico destes frutos.  



Azeite  

Há gorduras boas e más. As monoinsaturadas como o azeite, com 
antioxidantes, vitamina A,D e E são amigas do coração e devem 
ser a primeira opção. Na lista negra estão as gorduras saturadas e 
trans (em alimentos pré-confecionados, pastelaria, salgados, en-
tre outros) que sobem os níveis de triglicéridos e de colesterol LDL 
(que se acumula nas artérias). 

Conselho 
O azeite é perfeito para temperar saladas ou confecionar alimen-
tos, já que resiste bem à oxidação e altas temperaturas. 

Leguminosas  

Consumir leguminosas quatro vezes por semana reduz em 22% o 
risco de doença coronária ao diminuir os fatores de risco, diz estu-
do do Instituto Ricardo Jorge. 
Estes alimentos – feijão, grão, ervilha, soja e lentilhas – são ricos 
em fibra, proteína, vitaminas do complexo B, minerais (cálcio, fer-
ro, fósforo, potássio e magnésio) e hidratos de carbono de absor-
ção lenta. São saciantes e uma boa opção para vegetarianos e  
celíacos. 
Conselho 
Uma dose de leguminosas – 80 gramas – equivale a três colheres 
de sopa cozinhadas. Prefira as leguminosas secas às enlatadas (têm 
mais sal). 

Frutos Vermelhos 

Antioxidantes por natureza, os morangos, mirtilos, framboesas, amoras, arandos, 
groselhas têm uma ação protetora do coração comprovada. Ingerir 2 a 3 porções 
semanais de mirtilos e morangos reduz o risco de enfarte, revela estudo de Harvard. 
A antocianina, flavonoide que dá cor ao fruto, é um dos aliados ao melhorar o fluxo 
sanguíneo. 

Conselho 
Os frutos vermelhos combinam com tudo: em saladas, com iogurte ao pequeno-
almoço ou ao natural. Consuma-os três vezes por semana. 

https://www.medis.pt/mais-medis/dieta-e-nutricao/alimentos-bons-para-o-coracao/  

https://www.medis.pt/mais-medis/dieta-e-nutricao/alimentos-bons-para-o-coracao/


Sardinha 

Tal como o salmão, o atum, o carapau, a truta ou a cavala, a sardi-
nha é um peixe rico em ácidos gordos essenciais que protegem o 
coração ao fortalecer os vasos sanguíneos e prevenir a formação 
de coágulos. 
Estudos indicam que o consumo regular deste alimento reduz o 
risco de enfarte. Prefira o peixe grelhado, assado ou cozido a va-
por para manter o sabor e nutrientes. 
 
Conselho 
Consuma peixe rico em ómega 3 entre duas e três vezes por se-
mana, recomenda a Fundação Portuguesa de Cardiologia.. 

Frutas e verduras 
Além de vitaminas, a maçã e a laranja contêm pectina, fibra que 
impede a absorção de gorduras, e o potássio da banana reduz a 
tensão arterial. No espinafre ou nos brócolos o ácido fólico e as 
fibras fazem a diferença. Os trunfos deste grupo são tantos que o 
melhor é incluí-los, sempre. Reserve metade do prato para os vege-
tais. Se forem verduras não há dose máxima, pois são pouco calóri-
cas. 
Conselho 
A fruta e os vegetais são insubstituíveis. Para obter o máximo bene-
fício prefira as variedades da época, consuma-os crus ou pouco 
cozinhados e ao longo do dia, à refeição e/ou como snack. 

A OMS recomenda a prática regular de atividade física. Quer este regular dizer, todos os dias, ou a maior parte dos dias da semana, 

pelo menos 30 minutos e com intensidade suficiente, para aumentar a frequência cardíaca.   

Os estilos de vida assumem atualmente uma grande importância, na medida em que podem promover a saúde ou a doença. A ali-
mentação desequilibrada, a obesidade, o sedentarismo, o stress, o tabaco, … são fatores de risco importantes e influenciam de forma 
direta a morbilidade e mortalidade.  



O exercício físico apresenta inúmeros benefícios para quem tem doença cardiovascular:  

 Reduz a tensão arterial e o colesterol 
 

 Melhora a capacidade de absorver e utilizar o oxigénio 
 

 Aumenta os níveis de energia e diminui o cansaço 
 

 Melhora a qualidade do sono 
 

 Pode reduzir os sintomas de insuficiência cardíaca congestiva 
 

 Ajuda a pessoa a atingir e/ou manter um peso saudável 
 

 Ajuda a controlar o stress 

6 cuidados a ter com a pratica do exercício físico: 

1. Nunca inicie a prática de exercício físico sem aconselhamento médico 

2. Aqueça sempre antes de iniciar o treino e faça alongamentos quando terminar 

3. Comece gradualmente e vá aumentando um pouco a duração do treino a cada semana que passa 

4. Não faça exercício físico logo a seguir às refeições - espere pelo menos 60 minutos 

5. Evite fazer exercício físico ao ar livre quando a temperatura está muito elevada ou muito baixa. As temperaturas extre-

mas podem afetar a circulação sanguínea e dificultam a respiração 

6. Hidrate-se - aconselhe-se com o seu médico em relação à quantidade de líquidos que pode beber 

Sinais de alarme 

Deve parar de fazer exercício fisico imediatamente se tiver: 

 Dor no peito 

 Fraqueza 

 Tonturas ou sensação de desmaio 

 Pressão ou dor no peito, pescoço, braço, mandíbula ou ombro 

A prática regular de exercício físico pode trazer muito benefícios para a saúde dos doentes cardiovasculares.  

Mas deve aconselhar-se com o seu médico.  

O papel do exercício físico na prevenção das doenças cardiovasculares é unanimemente reconhecido. Mas, para alguém que 

sofra de doença cardiovascular, a atividade física regular continua a ter um papel essencial, fazendo parte de uma terapêutica 

multifacetada - que inclui a cessação tabágica, redução dos níveis de colesterol, manutenção do peso e controlo da tensão arte-

rial. 


