
Dia 16 de Outubro celebra-se o Dia Mundial da Alimentação 
 
É importante relembrar as regras básicas de uma alimentação saudável. Para isso devemos: 
 
1. SEGUIR AS INDICAÇÕES  E RESPEITAR AS PROPORÇÕES RECOMENDADAS NA “RODA DOS ALIMENTOS” 
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a) Comer diariamente alimentos de todos os grupos da “Roda dos Alimentos” nas proporções indicadas pela Roda: mais alimentos dos 
grupos maiores e menos dos grupos menores; 
b) Variar o mais possível os alimentos dentro de cada grupo: 
Exemplo 1 - Grupo dos alimentos ricos em glicídios: se comemos arroz no almoço podemos escolher, por exemplo, massa ao jantar. 
Exemplo 2 - Grupo dos frutos: se a sobremesa ao almoço foi banana, então ao jantar devemos escolher outra peça de fruta, como uma 
maçã. (Recomenda-se o consumo de pelo menos 3 peças de fruta por dia); 

2. TOMAR SEMPRE O PEQUENO ALMOÇO - é a refeição mais importante do dia; 

3. FAZER 5 A 6 REFEIÇÕES AO DIA - um exemplo básico de cardápio diário: 

Café da manhã: sanduíche com geléia de fruta, ou margarina sem sal com frios magros, com 1 xícara de café com leite ou suco de fruta ou 
1 iogurte. 
Lanche da manhã: fruta ou 1 iogurte ou alguns biscoitos salgados. 
Almoço: 1 a 2 tipos de carboidratos (por exemplo, arroz e batata cozida), feijão, 1 tipo de carne e salada (pelo menos uns 3 tipos). 
Lanche da tarde: mesmas opções do lanche da manhã. 
Jantar: mesmas opções do almoço, porém em menor quantidade ou sanduíche com café com leite, ou iogurte. 
Ceia: fruta ou 1 iogurte com granola/linhaça, etc. 

S 
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4. COMER DE 3 EM 3 HORAS - o intervalo entre as refeições não deve ultrapassar este tempo. 
 
5. NÃO COMER QUANTIDADES EXCESSIVAS DE ALIMENTOS NUMA SÓ REFEIÇÃO.  

6. COMER DEVAGAR E MASTIGAR BEM OS ALIMENTOS. 
 
7. EVITAR O CONSUMO DE DOCES E REFRIGERANTES - a água não possui um grupo próprio, estando presente em todos os grupos da roda, 
porque faz parte da constituição de quase todos os alimentos. Sendo a água indispensável à vida, é fundamental que se beba em 
abundância, já que diariamente eliminamos grande quantidade de líquido. As necessidades de água variam entre 1,5 e 3litros por dia. 
Podemos ficar sem comer por algumas semanas; mas, sem água, sobreviveríamos apenas alguns dias.. 
 
A água é a substância que existe em maior quantidade nos seres vivos, compõe cerca de 95% do nosso corpo e entra na composição do 
sangue, do suor, da urina e de todos os tecidos do organismo; transporta nutrientes e gases para dentro e para fora das células; e, sob a 
forma de suor, atua na regulação da temperatura interna do organismo. 
 
Apesar de não parecer, a água também está presente nos alimentos sólidos, como as frutas as verduras e até mesmo um biscoito. 
 
Os alimentos ricos em açúcar provocam obesidade e são responsáveis por doenças como cárie dentária ou diabetes. 
 
8. EVITAR OS FRITOS e SUBSTITUÍ-LOS POR COZIDOS, GRELHADOS OU ESTUFADOS COM POUCA GORDURA. 
 
9. EVITAR O CONSUMO DE SAL EM EXCESSO - o sal provoca hipertensão arterial (tensão alta) e é responsável por doenças do estômago. 
 
10. ESCOVAR OS DENTES APÓS CADA REFEIÇÃO. 

A Roda dos Alimentos ensina a prática de uma alimentação saudável: 
 
• Completa
• 

 – comer alimentos de cada grupo e beber água diariamente; 
Equilibrada

• 

 – comer maior quantidade de alimentos pertencentes aos grupos de maior dimensão e menor quantidade dos que se 
encontram nos grupos de menor dimensão; 

Variada
 

 – comer alimentos diferentes dentro de cada grupo, variando diariamente, semanalmente e nas diferentes épocas do ano. 

• Uma dieta rica em alimentos com muita quantidade de água pode ajudar na hidratação! 
• Adquirindo uma alimentação como esta e ainda praticando Exercícios Físicos
• Todos os nutrientes são importantes: 

, você certamente terá muito mais saúde! 
não devem faltar nem estar presentes em excesso em nossa alimentação. Quando faltam 

nutrientes na alimentação, a pessoa pode ficar desnutrida e ter problemas de saúde

Alimento (do 

! 

latim alimentum) é toda substância utilizada pelos seres vivos como fonte de matéria e energia para poderem realizar as 
suas funções vitais, incluindo o crescimento, movimento e reprodução. Para o homem, a alimentação inclui, ainda, várias substâncias que 
não são necessárias para as funções biológicas, mas que fazem parte da cultura, como compostos químicos psicotrópicos (substância 
química que age principalmente no sistema nervoso central, onde altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, 
o humor, o comportamento e a consciência), temperos, corantes e conservantes usados nos alimentos. Os Nutrientes são substâncias 
químicas que compõem o alimento que é utilizado pelo organismo. São carboidratos, lipídeos (gorduras), proteínas, vitaminas e minerais.  

 Ingrediente de um alimento é um componente normalmente usado na sua fabricação, ou seja, é um componente da sua receita. Por 
exemplo: os ingredientes de uma cerveja são: água, malte, fermento e lúpulo. 
 
Aditivo de um alimento é uma substância adicionada para aumentar a durabilidade ou para modificar aspecto, aroma ou sabor. 
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Imunológico. 

https://nutricionistakarinacarvalho.files.wordpress.com/2013/03/nutri.jpg�


SAIS MINERAIS 
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 Na Pirâmide Alimentar, os alimentos são classificados em oito grupos: 
 

• Grupo 1 - Carboidratos: arroz, pão, batata, massa, mandioca, cereais, etc. 
• Grupo 2 - Verduras e Legumes: brócolis, couve, repolho, abobrinha, etc. 
• Grupo 3 - Frutas: abacaxi, maçã, banana, caju, acerola, etc. 
• Grupo 4 - Leite e derivados: queijo, leite, iogurtes, etc. 
• Grupo 5 - Carnes e Ovos: peixe, frango, ovos, etc. 
• Grupo 6 - Feijões (Leguminosas) e Oleaginosas: feijão, soja, lentilha, grão de bico, castanhas, etc. 
• Grupo 7 - Óleos e Gorduras: azeite, manteiga, óleo de soja, etc. 
• Grupo 8 - Açúcares e Doces: chocolate, sorvete, bolo, etc. 
•  

Além disso, são divididos em quatro níveis, são eles: 
 

• Grupo 1 - Alimentos Energéticos = carboidratos ou glicídios ou açúcares e lipídios ou gorduras: Esses são os alimentos que 
estão na base da pirâmide, e por isso são os que devem ser consumidos em maiores quantidades.  
 

▶ Fornecem a Energia para a realização das funções do organismo e para a movimentação do corpo. 

• Grupos 2 e 3 - Reguladores ou Protetores = sais minerais, vitaminas e água: Os alimentos reguladores são os próximos da 
pirâmide. 

▶Regulam as reações químicas que ocorrem nas células ou no material intercelular; são responsáveis pelo funcionamento 

harmônico do organismo. 

• Grupos 4, 5 e 6 - Construtores ou Plásticos = proteínas:  As proteínas são as próximas da pirâmide e essas devem ser 
consumidas já com moderação, mas ainda são importantes para manter uma dieta balanceada. 

 
▶Destinam-se a formar o nosso organismo, promovendo o seu crescimento e a substituição das perdas eu ele sofre. 

• Grupos 7 e 8 - Energéticos extras: São as gorduras, óleos, doces e açúcares. São alimentos mais calóricos e por isso devem ser 
consumidos de maneira mais moderada. Seu excesso pode causar um grande aumento de peso. 
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