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Introdução

     A l imentar-se é um modo de supr i r  a fome, mas também
um ato de interação social ,  comunicação e prazer!  A
al imentação vai  a lém das calor ias e nutr ientes isolados,
pois  considera o modo de preparo e a combinação dos
al imentos,  a lém das caracter íst icas culturais  e sociais  da
comida. As refeições são consideradas saudáveis  quando
são preparadas com al imentos var iados,  color idos e em
quant idades adequadas a cada fase da v ida,  podendo
inclu i r  a l imentos de or igem vegetal  e animal .

     Uma al imentação adequada e var iada previne as
def ic iências nutr ic ionais  e protege contra diversas
doenças,  já que é r ica em nutr ientes que podem melhorar a
função imunológica,  sendo ass im,  pessoas que se
al imentam de forma balanceada são mais res istentes às
infecções.  Uma al imentação saudável  contr ibui  também
para a proteção contra doenças crônicas não-
transmiss íveis  (DCNT) ,  como diabetes,  h ipertensão,
acidente vascular  cerebral  e doenças cardíacas.  

   O consumo de al imentos fontes de v i taminas,  minerais  e
ant ioxidantes possui  efeito protetor ,  ass im como a redução
da ingestão de gorduras saturadas,  gorduras totais ,
açúcares,  sal ,  á lcool  e energia previne o excesso de peso e
a obesidade,  fatores de r isco para DCNT.
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Al imentos in  natura  são aqueles obt idos di retamente de
plantas ou de animais e são consumidos sem que tenham
sofr ido qualquer alteração após deixarem a natureza.

Al imentos minimamente processados são aqueles
al imentos in natura que passaram por um processamento
mínimo,  como: l impeza,  remoção de partes não
comest íveis ,  secagem, embalagem, pasteur ização,
resfr iamento,  congelamento,  moagem e fermentação.

  Um conceito que devemos conhecer é o de nível  de
processamento dos al imentos,  que são:  al imentos in
natura/minimamente processados,  processados e
ult raprocessados.
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Al imentos processados são produtos fabr icados
essencialmente com a adição de sal  ou açúcar (ou outra
substância de uso cul inár io como óleo ou v inagre)  a um
al imento in natura ou minimamente processado. São
conservas,  compotas de frutas,  carnes adicionadas de
sal ,  quei jos e pães.

Al imentos u l t raprocessados na sua grande maior ia são
produzidos em indústr ias ,  e sua fabr icação envolve
diversas etapas e técnicas de processamento e muitos
ingredientes,  inclu indo sal ,  açúcar ,  ó leos e gorduras e
substâncias de uso exclus ivamente industr ia l .
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Fracionar as refeições ao longo do
dia é fundamental  para controlar  a

fome. Evi ta-se comer demais nas
refeições seguintes e melhora o

comportamento cognit ivo e o
humor.

Basear a al imentação
em al imentos in  natura

ou minimamente
processados.

Como montar refeições

balanceadas
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As escolhas dos al imentos
devem ser pensadas para

que a maior  parte da
al imentação do dia seja

composta por e les.
Faça,  pelo menos,  t rês
refeições por dia (café

da manhã,  almoço e
jantar) ,  e se poss ível

intercalá- las por
pequenos lanches.



Proteínas:  grupo responsável  pela formação de
músculos ,  ossos,  cabelos ,  unhas,  hormônios e enzimas.

Animal :  Ovos,  quei jos curados/sem lactose,
iogurte natural  e carnes,  pref i ra cortes magros (de
preferência assada ou grelhada).  

Vegetal :  grãos ( todos os t ipos de fei jões,  soja,
lent i lha,  grão-de-bico,  erv i lha)  e sementes (de
gergel im,  gi rassol ,  abóbora,  l inhaça,  chia) .  

    Para fazer refeições nutr ic ionalmente completas,
procure inclu i r  a l imentos fontes de:
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    As fontes de proteína vegetal  são r icas em alguns
aminoácidos,  porém, pobre em outros ,  que é
faci lmente completado com aminoácidos presente em
cereais  como arroz.

Grupo das
leguminosas é
def ic iente em

metionina.

Grupo dos
cerais  é

def ic iente
em l is ina.

Proporção ideal  para ter
um balanço adequado

desses aminoácidos:  2: 1  



Carboidratos:  pr incipal  fonte de energia para o
organismo. Nesse grupo,  entram al imentos como:
cereais  integrais  (aveia,  quinoa,  arroz,  amaranto) ,
tubérculos (mandioca,  batata inglesa,  batata doce,
inhame, cará) ,  f rutas,  pães e massas em geral .
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Gorduras:  de preferência por al imentos fontes de
gorduras insaturadas,  pois  essa está associada a
redução da inf lamação corporal ,  c i rcunferência da
cintura e prevenção de doenças.  E las podem ser
encontradas em: azeite de ol iva extra v i rgem,
oleaginosas,  abacate e sementes.  O consumo de
fontes de gordura,  como: azeite de ol iva,  ó leos
vegetais  e gorduras de or igem animal  (por exemplo,
banha de porco) devem ser moderado devido a
elevada densidade energét ica,  esses al imentos
possuem 6 vezes mais calor ias por grama do que grãos
cozidos e 20 vezes mais do que hortal iças após
cozimento.  

F ibras:  promovem saciedade e auxi l iam o bom
funcionamento intest inal .  São fontes:  hortal iças,
f rutas,  sementes,  grãos e cereais  integrais .

F i toquímicos:  agentes ant ioxidantes presentes em
ervas,  especiar ias ,  chás,  f rutas e hortal iças.



Hortal iças e f rutas
contém alto teor de

f ibras,  que ajudam na
saciedade,  v i taminas e
minerais  que garantem
a saúde e integr idade

do organismo.
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Evitar  usar
maionese ou

temperos prontos,
que adicionam

gordura e sódio
ao al imento.

Se for  cozinhar ou
refogar ut i l izar  pouca
água ou óleo,  a lgumas

vitaminas se perdem com
o calor  e se di luem na

água e o óleo aumenta a
quant idade de calor ias
do al imento,  o que nem

sempre é desejado.



Combinações de

alimentos para o café

da manhã

Café/leite/

suco natural

1 porção de fruta

Proteína:

iogurte/leite/queijo

/ovos

Carboidrato: 

pão francês/aveia/

cuscuz/tapioca
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+

+



Combinações de

alimentos para almoço

e jantar

50% hortaliças cruas e

cozidas

25% carboidratos

25% proteínas (animal e

vegetal)

1 porção de fruta 

1 1

+ +

+



     A recomendação mais ut i l izada é a de 35 mL por kg
de peso,  sendo ass im,  basta mult ip l icar o seu peso por
35,  por exemplo,  um indiv íduo de 70 kg ter ia que beber
70 x 35 = 2450 mL,  is to é,  aproximadamente 2,5 L  de
água por dia.  Vale lembrar que água com gás,  água
aromatizada e chás sem açúcar entram nesse total  de
água inger ida no dia.  O consumo de água pode ser
maior  nos dias em que houver a prát ica de alguma
ativ idade f ís ica ou t ranspirar  muito.

Ingestão diária

adequada de água

     ATENÇÃO:  Bebidas açucaradas como sucos
industr ia l izados e refr igerantes,  devem ser ev i tadas,  já
que o consumo em excesso de açúcar é prejudicial  a
saúde,  pois  aumenta o r isco de cár ie dental ,  de
obesidade e de vár ias outras doenças crônicas.  

Lembrando que 1  copo
americano tem
aproximadamente 200 mL
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    A mudança na al imentação deve v i r  acompanhada da
mudança nos hábitos al imentares que rodeiam a nossa
rot ina,  sendo ass im,  comece a prat icar algumas das
recomendações a seguir :

Mudanças de hábitos

no dia a dia
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É importante mast igar bem os al imentos,
pois  o ato de tr i turar  os al imentos
faci l i ta o processo digest ivo,  a lém disso,
a sensação de saciedade é maior .

Faça as refeições sentado à mesa.  Ev i te a te lev isão
e o celu lar  na hora das refeições e coma as
refeições em volta da mesa.  Quando você come
assist indo telev isão ou mexendo no celu lar ,  perde a
noção de quant idade,  não mast iga suf ic ientemente
e,  em geral ,  nem sabe o que está comendo.

2

Encontre oportunidades para que a
famí l ia se reúna na hora da refeição.  É o
momento da convivência social  e fami l iar ,
aprofundar as re lações.
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Procure fazer as refeições em horár ios
semelhantes todos os dias ,  ou seja,  construa
uma rot ina de horár ios para se al imentar.
Refeições consumidas com atenção e sem
pressa favorecem a digestão dos al imentos e
também evitam que se coma mais do que o
necessár io.
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Evite “bel iscar”  nos intervalos entre as
refeições,  pr incipalmente se forem al imentos
ult raprocessados,  como guloseimas,
bolachas,  salgadinhos “de pacote” e outros
produtos cujos ingredientes e formulação
lhes dão sabor muito acentuado.

Escolha formas de preparação de al imentos em
casa que preservem o valor  nutr ic ional  dos
al imentos.  Cozinhar os al imentos no vapor ou
em pouca água ou óleo são os melhores
métodos.  Diminua o consumo de fr i tura.

Evi te bebidas alcoól icas.  O álcool  t raz consequências
para o funcionamento de todo o organismo, é um fator
de r isco para o desenvolv imento de diversos t ipos de
câncer e sobrecarrega o funcionamento de diversos
órgãos.
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