
Diário – Notas para como preencher:

 Faca notas sobre tudo o que come e bebe durante todo o dia – durante as 
refeicoes, e também entre as refeicoes.

 Escreva também notas sobre água, chá, café e bebidas alcoólicas.
 Escreva as notas logo a seguir a consumi-las, para que nao se esqueca de 

nada.
 Seja especialmente cuidadoso ao anotar as gorduras e óleos – e as doses – 

pois sendo os alimentos mais ricos em calorías é importante ser exacta.
 Situacao: como come: sentado, à pressa, `frente da TV, e com quem.
 Fome: dê uma nota à sua fome: ++ (muita, muita) / + (muita) / 0 (pouca) / 

- (sem fome) / -- (sem fome nenhuma - cheio)
 Saciado: dê uma nota à sua saciedade: ++ (cheio de mais) / + (cheio) / 0 

(saciado) / - (com fome) / -- (ainda com muita fome)
 Fezes: quantas vezes, consistência (ver abaixo), côr, sangue?, Muco?, 

Gordura? Escala de Bristol:
 Tipo 1: Pequenos fragmentos duros, semelhlante a nozes (Passagem até 100h)

 Tipo 2: Salsicha com grumos/bolinhas coladas

 Tipo 3: Salsicha com fissuras superficiais (Passagem demora cerca 18h)

 Tipo 4: Salsicha ou cobra mais fina lisa, suave e macia (Passagem demora 
cerca 15h)

 Tipo 5: Fezes fragmentadas mas com limites definidos (Passagem demora 
cerca 12h)

 Tipo 6: Fezes em farrapos

 Tipo 7: Fezes líquidas (Passagem demora menos de 10h)
 Desporto: qualquer actividade física a partir de 10 minutos de duracao se 

intensa (jogging, subir escadas); a partir de 20 minutos se moderada 
(nadar, andar a pé em passo rápido, bicicleta); e a partir de 30 minutos se 
suave (passear, yoga)

 Estado psicológico: deprimido, descontraído, stressado, feliz, resignado, 
chateado, em harmonia, ...

 Relaxamento: Momentos de calma activos (olhar para o mar, um banho de
imersao, ...)

 Medicamentos: todos os medicamentos, incluíndo os à base de plantas e 
medicamentos sem receita mḿ édica

 Notas: espaco para notar o que lhe parecer importante.
 Se tiver queixas/sintomas – entao preencha por favor ainda à parte o 

diário das queixas
 Se tiver dores – entao preencha por favor o diagrama das dores



Diario do dia: _________

Hora Alimento Situacao Fome Saciado

Líquido ingerido: __Liter ;  Fezes: __x Forma das Fezes: ______
Sono: __ horas → Qualidade : ___; Relaxamento: _______
Tabaco: ___; Álcool/Drogas: ____Psíque: __________
Exercício físico: _____________Natureza/Sol: _____
Medicamentos: ________________________
Notas:____________________________



Diario das queixas para o dia: ______

Queixas: Dor de barriga, náusea, azia, enfartado, fadiga, dor de cabeca, … 

Hora Alimento queixa Notas
Com quantidade, tipo de 
preparacao e condimentos(

Qual? Quanto tempo?
Intensidade de 0-10 
0:nada; 10:muito

Como passou? 
Medicamentos? Stress? 
Factores 
desencadeantes?



Diario das Dores

Pinta com cores o local das dores (vermelho mto, amarelo medio, verde pouco)
a lapis marca o tipo de sensacao (cruz dor, risca horizontal formigueiro, risca vertical 
nada)

Data: ______________

Notas: 


