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A Alimentação no Doente com
Acidente Vascular Cerebral
CHUA - CMRSul Serviço de Nutrição

Acidente
Vascular
Cerebral
(AVC)
O AVC é a principal causa de

A alimentação deve ser

morte e incapacidade.

equilibrada, agradável e segura.

Uma das complicações é

Poderá ser necessário modificar e

a disfagia (dificuldade na

adaptar a textura dos alimentos/

deglutição) e é a que mais

bebidas.

interfere na alimentação.

Os alimentos sólidos deverão

A disfagia pode levar à

ser bem cozinhados, macios e

desnutrição, desidratação e

triturados (se necessário).

pneumonia por aspiração.

Pode optar por: purés, empadões,

É importante garantir um aporte

soufflés, sopas, cremes, papas,

nutricional adequado adaptado:

pudins, batidos, entre outros.

• às capacidades/limitações do
doente

Os sumos (de preferência
naturais) podem complementar
a ingestão de água e melhorar o

• aos hábitos e preferências
alimentares
• e adaptar progressivamente
a dieta até normalização da
deglutição.

paladar, além de fornecerem mais
nutrientes e calorias.
Os caldos e molhos lubrificam
os alimentos, facilitando a
deglutição e podem ajudar na
sua fragmentação dentro da
cavidade oral.

Recomendações
Alimentares
1. Reduza o consumo de gorduras saturadas;
2. Prefira carnes magras (frango, peru, coelho) e retire as
gorduras visíveis;
3. Consuma peixes como a cavala, salmão, carapau,
sardinha, atum…;
4. Evite os fritos, assados com muita gordura e refogados;
5. Utilize o azeite como gordura de eleição, quer para
cozinhar quer para temperar;
6. Diminua o consumo de sal, substituindo-o por ervas
aromáticas e especiarias;
7. Modere o consumo de bebidas alcoólicas e evite o
consumo de refrigerantes;
8. Faça uma alimentação rica em fibras, com consumo
diário de legumes, hortaliças e fruta;
9. Consuma regularmente leguminosas (feijão, grão,
ervilhas;
10. Evite a adição de açúcar aos alimentos e o consumo
excessivo de alimentos ricos em açúcar;
11. Beba cerca de 1,5L a 2L de água por dia (8 copos).

Grupo de alimentos

Evitar

Preferir

Leite e derivados

Leite e queijos gordos

Leite, iogurtes e queijos
magros ou queijo
fresco.

Carne e derivados

Entrecosto,
entremeada, toucinho,
peles das aves,
enchidos e vísceras.

Aves, coelho, porco
(lombo e febra), fiambre
de peru ou frango, a
vaca e o borrego menos
vezes.

Peixe
Hortaliças

Farináceos

-

Todos

-

Todos. Cozidos,
estufados, na sopa, na
salada.

-

Todos, cozinhados com
azeite ou de forma
simples.

Gorduras

Banha, toucinho, natas,
molhos.

Azeite e manteiga
magra sem sal.

Métodos de Culinária

Fritos, refogados, e
assados com muita
gordura.

Cozidos, grelhados,
estufados e assados
com pouca gordura.

Outros

Refeições congeladas,
enlatados, conservas,
folhados, snacks.

-

Recomendações Gerais
• Redobre os cuidados com a sua
alimentação;
• Sempre que necessário
modifique e adapte as texturas:
triture os alimentos sólidos e
espesse os líquidos;
• Coma pausadamente;
• Posicione-se corretamente
durante as refeições;
• Modere o consumo de bebidas
alcoólicas;

• Não fume;
• Vigie a sua tensão arterial;
• Vigie a sua glicémia (açúcar no
sangue);
• Vigie o seu peso regularmente;
• Seja ativo, dentro das suas
possibilidades;
• Tome a sua medicação
diariamente;
• Consulte o seu médico
periodicamente.

www.chualgarve.min-saude.pt

