
 Evite:

- Bebidas alcoólicas 

- Vísceras e miudezas 

- Caça 

- Pato

- Carne picada 

- Molhos de carne 

- Caldos de carne
 

- Cavala e sardinha
 

- Anchovas 

- Ovas de peixe, camarão e mexilhão 

- Leguminosas 

- Levedura, fermento e massa folhada   

Tem o ácido úrico elevado?

Então deve ler com atenção...
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Faça 5 a 6 refeições diárias, cumprindo, sempre 
que possível, um horário mais ou menos rigoroso 
e não omitindo refeições. 

Tome o pequeno-almoço na primeira hora da 
manhã. Ao longo do dia não deve estar mais do 
que 3h 30m sem comer e o jejum nocturno não 
deve ultrapassar as 10h. 

Mastigue os alimentos e faça as refeições em 
ambiente calmo. 

Planeie as suas refeições, dando preferência as 
carnes brancas e peixes cozidos, tendo o cuidado 
de rejeitar a água de cozedura.

Reduza a quantidade de alimentos ricos em 
proteína, comendo sopa só de legumes (sem 
carne, peixe, ovos, feijão, grão, favas ou 
ervilhas), comendo carne/ peixe/ ovos em peque-
na quantidade e apenas nas refeições do almoço 
e/ou jantar (pode optar por misturá-los com 
arroz, massa, batata ou pão, picá-los ou desfiá-
-los, bem como escolher postas de peixe ou 
peças de carne de menor dimensão). 

Coma 3 a 5 peças de fruta por dia, como sobre-
mesa ou no intervalo das refeições, neste caso 
acompanhando com tostas ou um pouco de pão. 

Leia sempre os rótulos dos alimentos, reduzindo 
o consumo  daqueles cujos primeiros ingredien-
tes sejam gorduras/óleos, sal/sódio ou 
açúcar/sacarose. 

Varie o mais possível de alimentos, podendo 
escolher de acordo com as preferências, preços 
ou época do ano.

Beba pelo menos 3l de água ou outros líquidos 
(chá, infusões, sumos de fruta) por dia. 

Pratique exercício físico diariamente: nadar, 
andar de bicicleta, dançar, ir ao ginásio, ou 
simplesmente fazer uma caminhada. Deve 
fazê-lo durante uma hora, que pode ser dividida 
em dois períodos de meia hora. 


