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HÁBITOS  
ALIMENTARES

Cereais

Vegetais

Frutas

Leite

Carne

Consuma pelo menos três porções de cereais inte-
grais por dia (pão, arroz, feijão, lentilha ou massa)

Vegetais e legumes devem ser de cores variadas.

Consuma frutas variadas.

Prefira os produtos com menos gordura, como os 
leites, iogurtes e outros laticínios.

Escolha carnes mais magras. Evite frituras.  
Inclua o peixe.

Reduza o consumo de gorduras, açúcar e sal. Evite 
a gordura trans.

Encontre o equilíbrio entre a alimentação e a ativi-
dade física.



PESO
ALTURA X ALTURA

A BOA ALIMENTAÇÃO

São muitas as relações entre a alimentação e a 
saúde – os benefícios acontecem em todas as 
fases da vida: infância, adolescência, pré-ges-
tação, durante a gestação, na amamentação, 
idade adulta e no envelhecimento. 

Adote uma boa alimentação:

•	  Dê preferência para os alimentos de ori-
gem vegetal – frutas, verduras (cinco ou 
mais porções/dia), grãos e cereais integrais;

•	  Dê preferência para os cereais integrais: 
arroz integral, farinha de trigo integral, pão 
integral, feijão, lentilha, ervilha, etc.;

•	  Inclua no cardápio diário o leite e seus de-
rivados, como queijos, iogurtes, requeijão;

•	  Consuma peixes, pelo menos, três vezes 
por semana;

•	  Inclua também na sua alimentação alimentos 
como castanhas, nozes e sementes de linhaça;

•	 Consuma as carnes vermelhas sem exagero;

•	  Limite o consumo de alimentos muito 
calóricos, como os ricos em gorduras e 
açúcar; evite bebidas adoçadas (exemplos: 
refrigerantes, sucos artificiais açucarados);

•	  Evite o consumo de alimentos contendo 
gorduras do tipo “trans” (gordura vegetal 
hidrogenada), que estão presentes em 
muitas margarinas, biscoitos recheados, 

bolos industrializados, sorvetes, empana-
dos industrializados, muitos produtos de 
panificação e confeitaria;

•	  Limite o consumo de carnes processadas: 
embutidos, como linguiças, salames, pre-
suntos;

•	 Limite o consumo de sal;

•	  Evite ou limite o consumo de bebidas alco-
ólicas;

•	  Se não houver restrição médica, coma de tudo 
entre os alimentos saudáveis, sem exagerar.

MANTENHA UM PESO SAUDÁVEL.

O IMC pode auxiliar no monitoramento, porém 
não é o único parâmetro para definir os riscos 
relacionados à obesidade. Procure um profis-
sional da saúde para orientar a melhor forma de 
se manter no seu peso ideal.

•	  Prefira sempre os alimentos preparados em 
casa; exercite suas habilidades na cozinha;

•	  Para o chimarrão, não utilize água muito 
quente; o ideal é deixar a temperatura da 
água ao redor de 70° a 75° Celsius (exis-
tem termômetros próprios para medir a 
temperatura da água);

•	  Procure dividir seus alimentos em cinco 
porções ao dia: café da manhã, lanche no 
meio da manhã, almoço, lanche no meio 
da tarde e jantar;

•	  Mantenha uma alimentação bem variada 
e colorida;

•	  Consuma água diariamente (lembrando 
que água é diferente de chá, sucos, chi-
marrão e outros líquidos);

•	  Evite automedicação e utilização de fito-
terápicos sem indicação de profissional 
da área da saúde, pois o mau uso pode 
ocasionar problemas na sua saúde.

•	  Realize atividade física pelo menos três 
vezes na semana; caminhadas de uma 
hora ao dia, três vezes por semana, são 
uma ótima ideia.


