
Alimentação 
fora do Lar

Na hora de escolher o que e onde 
comer, não conte com a sorte

O Hospital Pelópidas Silveira é um dos

hospitais mais modernos e especializados

do País, atendendo pacientes nas áreas de

neurologia, neurocirurgia, cardiologia,

clínica e cirúrgica, e radiologia

intervencionista.

Nutrição
Responsável por todo o serviço de

alimentação no Hospital Pelópidas Silveira,

o serviço de Nutrição trabalha para auxiliar

na recuperação dos pacientes, fornecendo

nutrientes específicos, em doses especiais,

ajudando diretamente na recuperação da

enfermidade.

Além disso, é responsável pelo preparo das

VOCÊ                    QUE... SABIA

Os alimentos que causam 

intoxicação alimentar 

podem apresentar, gosto, 

aparência, consistência e 

aromas normais?

Utensílios mal 

higienizados, como 

batedeira, liquidificadores 

e tábuas de carne, são os 

grandes responsáveis pela 

contaminação de 

alimentos?

Os alimentos de origem 

animal, quando 

armazenados ou 

manipulados de forma 

inadequada ,podem 

causar toxiinfecção?

Como consumidor, 

você pode contribuir 

para que a higiene e o 

cuidado seja um ponto 

forte nos locais em que 

você faz refeição?
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A toxiinfecção se manifesta 

geralmente entre 1 a 36 horas 

após a ingestão de alimentos 

contaminados por bactérias, 

fungos, vírus e toxinas. E que 

os sintomas costumam durar 

de 1 a 7 dias?

Além disso, é responsável pelo preparo das

refeições servidas aos funcionários e

acompanhantes.

Ouvidoria
Você pode encaminhar suas reclamações,

elogios e sugestões através das caixas de

sugestões espalhadas no Hospital, pela

Ouvidoria, que funciona, no Ambulatório, de

segunda à sexta, das 8h às 12h e das 13h

às 16h, e pelo e-mail:

hps.ouvidoria@hps.imip.org.br

Hospital Pelópidas Silveira
BR-232, KM6, Curado – Recife/PE

CEP: 50.730-680

Telefone: (81) 3183.0300

OBRIGAÇÕES DO CONSUMIDOR
Lave as mãos antes de se 

servir e utilize o pegador 

ou guardanapo para tocar 

nos alimentos.

Cuidado com o seu cabelo. 

Caso ele esteja solto pode 

cair sobre os alimentos.

Evite falar enquanto passa 

pelo balcão para pegar 

alimento.

Evite beliscar qualquer 

alimento no momento que 

você se serve.

Mantenha o local e a sua 

cidade limpa, evite jogar 

papéis e alimentos no chão.

Verifique se os alimentos 

que necessitam de 

refrigeração, como frios e 

iogurtes, encontram-se de 

fato refrigerados.

Verifique sempre a data 

de validade dos produtos 

consumidos.

Lave as garrafas e latas de 

bebida antes de servir.

Prefira alimentos que 

venham em suas 

embalagens originais ao 

invés de alimentos 

vendidos a granel. (Ex.: 

amendoim).
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...............................................................
UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA

VISA PROMOVER A SAÚDE
E OS HÁBITOS SAUDÁVEIS

...............................................................

FAÇA ESCOLHAS PARA SE ALIMENTAR BEM:

• Evite pular refeições;
• Os sucos de frutas naturais são saudáveis e possuem
vitaminas, antioxidantes (substâncias que ajudam a
prevenir o envelhecimento do corpo) e fibras;
• O azeite tem gorduras de boa qualidade, mas em
excesso pode engordar. Consuma no máximo uma
colher de sopa por refeição;
• Escolha alimentos assados, grelhados ou cozidos -
evite consumir frituras diariamente;
• Caso escolha frituras, coloque no máximo uma
preparação frita no prato.

• Tempere a salada com azeite, 

limão e vinagre. Evite adicionar 

o sal e os molhos de saladas 

gordurosos.

• Em relação à Sobremesa, 

prefira as frutas. Se der vontade 

de consumir doces, opte pelos 

doces de frutas ou gelatina. 

Uma dica: use a porção 

equivalente a xícara de café 

para doces. Evite sorvetes e 

doces com chantilly.

• Prefira não consumir bebidas 

durante as refeições. Caso não 

consiga retirá-las, evite bebidas 

com açúcar (refrigerantes, 

sucos  industrializados, etc).

• Consuma 1 porção de proteína 

magra, como: filé de frango, 

peixe, ou carne grelhado ou 

............................................................
DICAS PARA
O LANCHE

A realização de lanches entre as principais refeições é 

importante , pois mantém a glicemia estabilizada, 

diminui o stress e melhora o humor. Por isso, é 

importante se alimentar a cada três horas. Além 

disso, não se esqueça de beber água ao longo do dia, 

cerca de 1 copo de água por hora. Desta forma você 

se mantém hidratado e auxilia o trânsito intestinal. 

As opções a seguir são fáceis de carregar e ainda 

podem ficar fora da geladeira:

1. Barra de Cereais;

2. Frutas ou sucos de frutas;

3. Castanha de caju, 
castanha do Pará e 
Amêndoas;

............................................................

Os restaurantes 
SELF SERVICE são 

Comece pela 
Salada, ou, caso  você 
utilize um único  prato, 
divida-o  ao meio:  
metade dele deve ter 
vegetais  frescos  ou 
cozidos, tais como: 
tomate, cenoura, vagem, 
pimentão, cebola, 
brócolis, couve-flor, 
couve manteiga, 
chuchu, alface, 
rúcula.

peixe, ou carne grelhado ou 

assado, ou omelete, ou ovo, 

ou proteína de soja.

• consuma 1 porção de 

carboidrato como: arroz, ou 

purê, ou massa. Prefira os 

alimentos integrais.

• Evite a combinação de 

alimentos ricos em leite (pudim, 

sucos preparados com leite) 

junto com a refeição. O cálcio 

presente nestes alimentos 

interfere na absorção de ferro 

contido na sua refeição.

• O consumo de alimentos ricos 

em fibras como frutas, verduras 

e cereais integrais promove o 

aumento da saciedade e 

auxiliam no bom funcionamento 

intestinal. 

Amêndoas;

4. Sanduíche natural 
(substitua a maionese 
por ricota ou azeite). 

...............................................
FIQUE DE OLHO

Cuidado com os alimentos 

vendidos por ambulantes: 

poluição, insetos, e 

ausência de água para 

lavagem das mãos e 

utensílios podem causar 

uma toxiinfecção.

As pessoas que trabalham 

no restaurante devem ter 

uniformes limpos  e rede 

ou touca na cabeça 

cobrindo os cabelos.

Quem serve alimentos não 

deve  manipular dinheiro.

Barba feita para os homens; 

unhas curtas e sem esmalte 

para todos!

Bijouterias e demais 

acessórios não fazem parte 

do uniforme.

...............................................
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SELF SERVICE são 
boas opções para 
refeições fora de 

casa


