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1. Alimentação é mais que uma ingestão de nutrientes

2. Recomendações sobre alimentação devem estar em 
     sintonia com o seu tempo 

4. Diferentes saberes geram conhecimento para a formulação 
     de guias alimentares

5. Guias alimentares ampliam a autonomia nas
     escolhas alimentares

3. Alimentação adequada e saudável deriva de sistema  
    alimentar social e ambientalmente sustentável 

Apresentação
Esta cartilha tem como objetivo auxiliar os profissionais da saúde na orienta-

ção dos usuários do SUS-BH a adquirir uma alimentação adequada e saudável. A 
cartilha foi baseada em diversas publicações do Ministério da Saúde, entre elas 
está o “Guia Alimentar para a População Brasileira”, lançado em 2014.

Os 5 Princípios sobre 
Alimentação Saudável

Alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, aos alimentos que con-
têm e fornecem os nutrientes, à combinação e preparação dos alimentos, às 
características do modo de comer e às dimensões culturais e sociais das práti-
cas alimentares, influenciando a saúde e o bem-estar.

Os guias alimentares levam em conta o cenário da evolução da alimentação 
e das condições de saúde da pessoa.

Devem-se considerar as formas de produção e distribuição dos alimentos, res-
peitando a justiça social e integridade dos recursos naturais e da biodiversidade.

Os diferentes saberes norteiam a formulação de orientações sobre alimentação 
saudável considerando as dimensões de saúde e bem-estar das pessoas.

Guias alimentares proporcionam acesso a informações confiáveis sobre 
alimentação adequada e saudável, contribuindo para que as pessoas te-
nham autonomia na escolha alimentar.
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A Escolha dos Alimentos
O tipo de processamento a que são submetidos os alimentos antes de sua aquisi-

ção, preparo e consumo, condiciona o perfil de nutrientes e o sabor que agregam a 
alimentação. Conhecer os tipos de processamento dos alimentos torna-se importan-
te para que possamos fazer escolhas conscientes para uma alimentação adequada. 
Os tipos de processamentos estão descritos a seguir:

obtidos diretamente de plantas ou animais e que não 
sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Ex: le-
gumes, verduras, frutas, raízes, tubérculos e ovos.

Alimentos in natura

Alimentos minimamente processados
Alimentos in natura que foram submetidos 

a processos de limpeza, remoção de partes 
não comestíveis, fracionamento, moagem, se-
cagem, fermentação, pasteurização, refrigeração 
e congelamento, que não envolvam a agregação 
de sal, açúcar, óleos, gorduras. Ex: arroz, milho, feijão 
e outras leguminosas, frutas secas e sucos de frutas, 
farinhas, macarrão ou massas frescas, carnes, leite e io-
gurte, chá, café e água.

Dica: Faça de alimentos in natura ou minimamente 
processados a base de sua alimentação, pois são nutricio-
nalmente equilibrados, saborosos, culturalmente apropriados e 
promotores de um sistema alimentar socialmente e ambiental-
mente sustentável.

Dica: Utilize óleos, gorduras, sal e 
açúcar em pequenas quantidades ao 
temperar e cozinhar alimentos e criar 

preparações culinárias. Desde que 
utilizados com moderação, eles 
tornam os alimentos in natura ou 

minimamente processados mais 
saborosos sem desbalanceá-los.
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Fabricados pela indústria com adi-
ção de sal ou açúcar ou outras subs-
tâncias de uso culinário a alimentos 
in natura para torná-los duráveis e mais 
agradáveis ao paladar.  Ex: legumes em so-
lução de sal ou vinagre, extrato de tomate, 
frutas em calda e/ou cristalizadas, carne seca e 
toucinho, alimentos enlatados, queijos e pães.

Formulações industriais feitas inteira-
mente ou majoritariamente de óleos, 
gorduras, gorduras hidrogenadas, açú-

car, amido, amido modificado, corantes, 
realçadores de sabor, aromatizantes e 

vários tipos de aditivos usados para do-
tar os produtos de propriedades sensoriais 

atraentes.  Ex: sorvetes, balas e guloseimas, 
cereais açucarados, biscoitos, bolos, barras de 

cereal, sopas, macarrão e temperos instantâ-
neos, molhos, salgadinhos de pacote, refrescos, 

refrigerantes, iogurtes e bebidas lácteas adoça-
das e aromatizados.

Alimentos processados

Alimentos ultraprocessados

Dica: Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequenas 
quantidades como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refei-
ções baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados.

Os alimentos processados alteram de modo desfavorável a composição nutricio-
nal dos alimentos, aumentam a densidade calórica e o seu consumo excessivo está 
associado a doenças do coração, obesidade, diabetes, hipertensão e outras doenças 
crônicas. Ao consumi-los é importante consultar o rótulo para dar preferência àque-
les com menor teor de sal, açúcar e gordura.
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Dica: Evite alimentos ultraprocessados, pois estes apresentam composição nu-
tricional desbalanceada, favorecem o consumo excessivo de calorias e tendem a afe-
tar negativamente a cultura, a vida social e o ambiente.

Atenção aos ultraprocessados! 
• Hipersabor: os alimentos ultraprocessados são formulados para que sejam 

extremamente saborosos, devido aos açúcares, gorduras, sal e vários aditivos.
• Comer sem atenção: a maioria dos alimentos ultraprocessados é formulada 

para ser consumida em qualquer lugar e sem a necessidade de pratos, talhe-
res e mesa; é comum o seu consumo em casa enquanto se assiste a progra-
mas de televisão, na mesa de trabalho ou andando na rua.

• Tamanhos gigantes: muitos alimentos ultraprocessados são comercializados 
em embalagens gigantes e a preço apenas ligeiramente superior ao de pro-
dutos em tamanho regular, contribuindo ao risco do consumo involuntário 
de calorias e maior risco de obesidade.

        A Regra de Ouro:
Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente 
processados e preparações culinárias a alimentos 
ultraprocessados

Opte por água, leite e frutas no lugar de refrigerantes, bebidas lácteas e biscoitos 
recheados; não troque a “comida feita na hora” (caldos, sopas, saladas, molhos, arroz 
e feijão, macarronada, refogados de legumes e verduras, farofas, tortas) por produ-
tos que dispensam preparação culinária (“sopas de pacote”, “macarrão instantâneo”, 
pratos congelados prontos para aquecer, sanduíches, frios e embutidos, maioneses 
e molhos industrializados, misturas prontas para tortas etc.); e fique com sobremesas 
caseiras, dispensando as industrializadas.
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De olho nos rótulos dos alimentos
Na nova edição do guia alimentar o rótulo dos alimentos não foi contemplado, 

por já estar presente em edição anterior. Mas torna importante relembrar, pois é des-
tacada em grande parte dos estudos e pesquisas que envolvem a área da nutrição a 
sua relação para a promoção da alimentação saudável.

Como ler os rótulos dos alimentos

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50 g (2 fatias)

Quantidade por porção % VD (*)

Valor energético 170 kcal = 714 kj 9%

Carboidratos 34 g 11%

Proteínas 4,8 g 6%

Gorduras totais 1,5 g 3%

Gorduras trans 0 g 0%

Fibra alimentar 0 g 0%

Sódio 66 mg 3%

(*) % Valores Diários de referência com base 
em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas.

Porção: é a quantidade média do 
alimento que deve ser usualmente 
consumida por pessoas sadias a cada 
vez que o alimento é consumido pro-
movendo a alimentação saudável.

Medida Caseira: indica a medida 
normalmente utilizada pelo consu-
midor para medir alimentos (fatias, 
unidades, pote, xícaras, copos, co-
lheres de sopa etc.).

% VD: percentual de valores diários 
é um número em percentual que in-
dica o quanto o produto em questão 
apresenta de energia e nutrientes em 
relação a uma dieta de 2000 calorias.

9%

11%

6%

3%

0%

0%

3%

Porção de 50 g (2 fatias)

% VD (*)

Porção de 50 g (2 fatias)

Cada nutriente apresenta um valor 
diferente para se calcular o VD. Veja 
os valores diários de referência.
Valor energético – 2000Kcal/8.400Kj
Carboidratos – 300g
Proteínas – 75g
Gorduras Totais – 55g
Gorduras Saturadas – 22g
Fibra Alimentar – 25g
Sódio – 2400mg
Não há valores diários para gorduras 
trans.

A rotulagem é uma forma de comunica-
ção entre os produtos alimentícios e o con-
sumidor, e é a maneira utilizada pelo fabri-
cante para indicar a composição do alimento, 
quantidade, prazo de validade, informação 
nutricional, nome e endereço do fabricante, número do Serviço de Inspeção Federal 
(SIF), método de conservação (no caso de congelados, por exemplo) etc. Um consu-
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midor consciente deve observar os ingredientes e a tabela nutricional, tomando cui-
dado com as informações de publicidade. Vejam algumas informações que sempre 
devem estar presentes nos rótulos e são importantes:

• Lista de ingredientes: informa os ingredientes que compõem o produto. 
A leitura desta informação é importante para o consumidor identificar a 
presença de termos, como açúcar, sacarose, glicose, entre outros. A lista 
de ingredientes deve estar em ordem decrescente, isto é, primeiro ingre-
diente é aquele que está em maior quantidade no produto e o último, em 
menor quantidade.

• Origem: informação que permite que o consumidor saiba quem é o fabri-
cante do produto e onde ele foi fabricado (procedência).

• Prazo de validade: os produtos devem apresentar pelo menos o dia e o 
mês quando o prazo de validade for inferior a três meses; o mês e o ano 
para produtos que tenham prazo de validade superior a três meses. 

• Conteúdo líquido: indica a quantidade total de produto contido na embalagem. 
• Lote: é um número que faz parte do controle na produção. Caso haja 

algum problema, o produto pode ser recolhido ou analisado pelo lote ao 
qual pertence.

Observe o semáforo nutricional com o teor de nutrientes que devem ser consu-
midos com moderação e que estão presentes nas tabelas de informação nutricional:

GORDURA

GORDURA
SATURADA

AÇÚCARES

SAL

BEBIDAS (POR 100g)

MÉDIO
0,3g-1,5g

MÉDIO
2,5g-6,3g

MÉDIO
0,75g-2,5g

MÉDIO
1,5g-10g

ELEVADO
> 1,5g

ELEVADO
> 6,3g

ELEVADO
> 2,5g

ELEVADO
> 10g

BAIXO
≤0,3g

BAIXO
≤2,5g

BAIXO
≤0,75g

BAIXO
≤1,5g

ALIMENTOS (POR 100g)

MÉDIO
0,3g-1,5g

MÉDIO
5g-12,5g

MÉDIO
1,5g-5g

ELEVADO
> 1,5g

ELEVADO
> 12,5g

ELEVADO
> 5g

BAIXO
≤0,3g

BAIXO
≤5g

BAIXO
≤1,5g

MÉDIO
3g-20g

ELEVADO
> 20g

BAIXO
≤3g
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Dos Alimentos à Refeição
A base de uma alimentação equilibrada consiste na grande variedade de alimen-

tos in natura ou minimamente processados, predominantemente de origem vegetal, 
e nas preparações culinárias feitas com esses alimentos. Para melhor exemplificar, 
está descrita a seguir, sugestões de combinações de alimentos para as principais re-
feições do seu dia, bem como sugestões de receitas saudáveis:

Frutas, preparações à base de cereais ou tubérculos, leite e café. 

Verduras, legumes, arroz, feijão, carnes e 
frutas ou doces caseiros como sobremesa.  

Suco de laranja natural, pão francês 
com manteiga e mamão.

Café com leite, pão de queijo 
e mamão.

Salada de tomate, arroz, feijão, bife 
grelhado e salada de frutas

Arroz, feijão, coxa de frango repolho, 
moranga e laranja

Café da manhã

Almoço e jantar
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Iogurte com morango

Oleaginosas

Salada de frutas

Leite batido com frutas

Salada de folhas, arroz, feijão, 
ovo cozido e maçã.

Salada de folhas, macarrão e frango cozido.

Pequenas refeições 
(intervalos entre café da manhã, almoço e jantar)

Frutas frescas ou secas, leite, 
iogurte natural, oleaginosas.
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Feijão preto

Dica: É muito importante planejar o que será consumido nas refeições, sobretudo 
quando se está fora de casa. Para evitar que, por falta de opções, você tenha que consu-
mir alimentos ultraprocessados, traga de casa frutas frescas ou secas ou outros alimentos 
in natura ou minimamente processados ou uma preparação culinária que você aprecie.

Para combinar alimentos e ter maior variedade nas refeições, apresentamos a se-
guir os grupos de alimentos para as possíveis substituições entre um mesmo grupo.

Grupo dos feijões ou leguminosas
Inclui vários tipos de feijão, lentilha, ervilha e grão-
-de-bico – são fontes de proteínas, fibras, vitaminas 
do complexo B, ferro, zinco e cálcio.

1 porção
1 concha média de feijão 50% de caldo 
2 ½ colheres de sopa de ervilha seca cozida
1 ½ colher de sopa de grão-de-bico cozido 
2 colheres de sopa de lentilha cozida

Macarrão com molho de 
tomate e ervas frescas

Grupo dos cereais
Inclui arroz, milho e trigo (farinhas, grãos, macarrão 
e pães), aveia e centeio – são fontes de carboidra-
tos, fibras, vitaminas e minerais; combinados ao fei-
jão ou outra leguminosa os cereais são fontes de 
proteínas de excelente qualidade.

1 porção
4 colheres de sopa de arroz 
3 colheres de sopa de angu 
3 ½ colheres de sopa de macarrão 
1 espiga grande de milho verde 
1 pão francês 
2 fatias de pão de forma 
1 fatia média de bolo caseiro 
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Mandioca cozida com 
cebolinha e salsinha

Grupo das raízes e tubérculos
Inclui mandioca, batata-inglesa, batata-doce, batata 
baroa, cará e inhame – são fontes de carboidratos e 
fibras e, no caso de algumas variedades, potássio e 
vitaminas A e C.

1 porção
3 colheres de sopa de batata inglesa cozida 
3 ½ colheres de sopa de cará/inhame cozido
4 colheres de sopa de mandioca cozida

Mix de legumes refogados

Grupo dos legumes e verduras
Inclui abóbora, abobrinha, acelga, agrião, alface, 
almeirão, berinjela, beterraba, brócolis, cebola, ce-
noura, chicória, chuchu, couve, espinafre, jiló, juru-
beba, maxixe, mostarda, ora-pro-nobis, pepino, pi-
mentão, quiabo, repolho e tomate – são fontes de 
várias vitaminas, minerais e fibras; possuem caracte-
rísticas ideais para a prevenção do consumo exces-
sivo de calorias e de doenças crônicas associadas à 
obesidade como diabetes e doenças do coração; os 
antioxidantes presentes nesses alimentos conferem 
proteção contra alguns tipos de câncer.  Consuma 
diariamente verduras (alface, almeirão, couve etc.) e 
legumes (cenoura, pepino, tomate, abobrinha etc.), 
preferencialmente crus. Recomenda-se ingerir, pelo 
menos, três porções diárias.

1 porção
3 colheres de sopa de verduras 
2 colheres de sopa de legumes

Lembre-se:
Batatas, mandioca e cará/inhame não são conside-
rados legumes.
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Vitamina de mamão com leite

Salada de frutas

Salada de folhas com 
castanha de caju

Grupo do leite
Inclui alimentos minimamente processados como 
leite de vaca, coalhadas e iogurtes naturais, e ali-
mentos processados como queijos – são ricos em 
proteínas, vitaminas (em especial vitamina A) e cál-
cio; quando na forma integral são ricos em gorduras 
saturadas (não saudáveis), por isso as versões des-
natadas ou semidesnatadas são mais adequadas.

Grupo das frutas
Inclui abacate, abacaxi, abiu, açaí, acerola, ameixa, 
amora, araçá, araticum, banana, cacau, cajá, caqui, 
carambola, siriguela, cupuaçu, figo, fruta pão, goia-
ba, gravioja, jabuticaba, jaca, jambo, jenipapo, laran-
ja, limão, maçã, mamão, manga, maracujá, pequi, 
pitanga, romã, tamarindo, tangerina e uva – são 
fontes de fibras, vitaminas e minerais, conferindo os 
mesmos benefícios de legumes e verduras. O ideal 
é consumir três porções diárias de frutas.

Grupo das castanhas e nozes
Inclui castanhas de caju, de baru, do-brasil ou do-
-Pará, nozes, amêndoas e amendoim – são ricos em 
minerais, vitaminas, fibras, gorduras insaturadas (sau-
dáveis) e antioxidantes que previnem várias doenças.

1 porção
1 maçã média 
1 banana média 
1 fatia média de mamão 
1 laranja média

1 porção
1 castanha-do-brasil grande
5 castanhas de caju
7 amêndoas
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Peixe assado

Grupo das carnes e ovos
Incluem carnes de gado, porco, cabrito, cordeiro, 
aves, peixes, frutos do mar e ovos – são ricos em pro-
teínas, vitaminas e minerais; recomenda-se retirar as 
gorduras e peles e preferir as preparações assadas, 
grelhadas, refogadas e ensopadas em substituição 
às frituras; os ovos podem ser consumidos cozidos, 
mexidos ou como ingredientes de omeletes e de 
várias outras preparações culinárias; o consumo 
excessivo de carnes vermelhas aumenta o risco de 
doenças crônicas e de câncer de intestino.

1 porção
1 xícara de chá de leite integral 
1 copo de requeijão de leite semidesnatado
1 pote de iogurte natural desnatado 
2 ½ colheres de sopa de coalhada 
1 fatia grande de queijo tipo minas frescal

1 porção
1 unidade média de bife grelhado 
4 pedaços pequenos de carne cozida 
3 ½ colheres de sopa de carne moída 
1 sobrecoxa média cozida sem pele 
2 unidades de ovo cozido

Água
As melhores opções de líquidos são a água pura ou “temperada” com rodelas de 
limão, gengibre ou folhas de hortelã; bebidas como café e chá não devem ser 
adicionadas de açúcar ou pelo menos se deve reduzir a quantidade do mesmo; 
ressalta-se que os alimentos in natura ou minimamente processados contêm alto 
conteúdo de água, já os ultraprocessados são escassos em água. O ideal é consu-
mir 2 litros de água por dia (2 litros = 8 copos de 250ml). 
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Orientações de como Escolher, 
Conservar e Manipular os Alimentos

• Os alimentos devem ser adquiridos em locais limpos e organizados.
• Frutas, legumes e verduras não devem ser consumidos caso tenham par-

tes estragadas, mofadas ou com coloração ou textura alterada.
• Peixes frescos devem estar sob refrigeração e apresentar escamas bem 

aderidas e olhos brilhantes e transparentes. Peixes congelados devem es-
tar devidamente embalados. Evite adquirir aqueles que apresentam acú-
mulo de água ou gelo na embalagem.

• Carnes frescas apresentam cor vermelho-brilhante ou cor clara (aves), tex-
tura firme e gordura bem aderida e de cor clara.

• Alimentos embalados devem estar dentro do prazo de validade, com em-
balagem lacrada e livre de amassados, furos ou áreas estufadas e o conte-
údo não deve apresentar alterações de cor, cheiro ou consistência.

• Alimentos que estragam com maior facilidade devem ser mantidos sob refri-
geração (carnes, ovos, leite, queijos, manteiga, frutas, verduras e legumes) ou 
congelamento (carnes cruas e preparações culinárias). Preparações culinárias 
guardadas para a próxima refeição devem ser armazenadas sob refrigeração.

A preocupação com a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos envolve tam-
bém o processo de manipulação e preparo. Alguns cuidados devem ser tomados a 
fim de reduzir os riscos de contaminação: 

• Lavar as mãos antes de manipular os alimentos e evitar tossir ou espirrar sobre eles.
• Evitar consumir carnes e ovos crus.
• Higienizar frutas, verduras e legumes em água corrente e colocá-los em 

solução de hipoclorito de sódio.
• Manter os alimentos protegidos em embalagens ou recipientes.

A Compreensão e a Superação de 
Obstáculos: O QUE VOCÊ PODE FAZER?
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O Ato de Comer e a Comensalidade

A Compreensão e a Superação de 
Obstáculos: O QUE VOCÊ PODE FAZER?

Para que você aproveite melhor os alimentos que consome e desfrute os prazeres 
proporcionados pela alimentação, siga as três orientações a seguir:

Comer com regularidade e com atenção: 
Procure fazer as refeições diárias em horários semelhantes, evite “beliscar” nos in-

tervalos e coma sempre devagar.

Comer em ambientes apropriados: 
Procure comer sempre em locais limpos e tranquilos e onde não haja estímulos 

para o consumo de quantidades excessivas de alimentos.

Comer em companhia: 
Sempre que possível, prefira comer com seus familiares, amigos ou colegas de 

trabalho ou escola e procure compartilhar as atividades domésticas que antecedem 
ou sucedem o consumo das refeições.

A superação dos obstáculos para a adoção das recomendações sobre a escolha 
e a combinação de alimentos e o ato de comer é fundamental para a adoção de 
uma alimentação adequada e saudável.

 Informação
 Utilize, discuta e divulgue o conteúdo do Guia Alimentar na sua família, no 

trabalho, com amigos e em Comissões Locais de Saúde.

 Oferta
 Procure fazer compras de alimentos em locais que comercializam varie-

dades de alimentos in natura ou minimamente processados, dando pre-
ferência a alimentos orgânicos; evite fazer compras em locais que só ven-
dem alimentos ultraprocessados.
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 Custo
 Dê sempre preferência a legumes, verduras e frutas da estação e produ-

zidos localmente e, quando comer fora de casa, prefira restaurantes que 
servem “comida feita na hora”.

 
 Habilidades culinárias
 Desenvolva, exercite e partilhe suas habilidades culinárias, valorize o ato 

de cozinhar e proteja as tradições culinárias locais.

 Tempo
 Planeje as compras, organize a despensa, defina com antecedência o car-

dápio, aumente o domínio de técnicas culinárias e faça com que sua famí-
lia compartilhe das atividades relacionadas à alimentação.

 Publicidade
 A publicidade de alimentos ultraprocessados tem o intuito de aumentar a 

venda e não informar ou, menos ainda, educar as pessoas. 

Avalie aqui como está sua 
alimentação

Como está a sua alimentação?

• Se você achar que mais de uma resposta está certa, escolha a que você 
mais costuma fazer quando come.

• Lembre-se: responda o que você realmente come, e não o que gostaria ou 
acha que seria melhor.

• Se você tiver alguma dificuldade para responder, peça ajuda a alguém 
próximo da família, amigos ou vizinho.

Escolha só UMA resposta.
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1. Quantas frutas você come ou copos de suco natural de fruta você toma por dia?

(    ) não como fruta nem tomo suco natural de fruta

(    ) 1

(    ) 2

(    ) 3

(    ) 4 ou mais

2. Quantas colheres de sopa de verduras ou legumes você come por dia?

(    ) não como verduras ou legumes

(    ) 1 a 4 colheres de sopa

(    ) 5 a 8 colheres de sopa

(    ) 9 ou mais colheres de sopa

3. Quantas vezes por semana você come um destes alimentos: feijão, lentilha, 
ervilha, grão-de-bico ou fava?

(    ) nenhuma

(    ) 1 vez

(    ) 2 vezes

(    ) 3 vezes

(    ) 4 ou mais

4. Quantas colheres de sopa de arroz, farinha ou macarrão você come por dia?

(    ) nenhuma

(    ) 1 a 5 colheres de sopa

(    ) 6 a 10 colheres de sopa

(    ) 11 ou mais colheres de sopa
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5. Quantos pedaços de carne de boi, porco, frango, peixe ou ovos você come por dia?

(    ) 0 a 1 pedaço ou 1 ovo 

(    ) 2 pedaços ou 2 ovos

(    ) mais de 2 pedaços ou mais de 2 ovos

6. Quando você come carne vermelha bovina, você tira gordura que aparece? E 
quando come frango, você retira a pele? 

(    ) sim

(    ) não 

(    ) não como carne vermelha ou frango (0 ponto)

7. Pensando nos seguintes alimentos: frituras, embutidos como mortadela e lin-
guiça, doces, balas, bolos. Você costuma comer qualquer um deles?

(    ) todo dia

(    ) de 4 a 5 vezes por semana

(    ) de 2 a 3 vezes por semana

(    ) menos que 1 vez por semana

(    ) menos que 1 vez por mês

8. Você costuma colocar mais sal na comida que está no seu prato?

(    ) sim

(    ) não

9. Você costuma trocar o almoço ou o jantar por lanches?

(    ) sim

(    ) não

(    ) as vezes
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10. Quantos copos de água você bebe por dia?

(    ) nenhum

(    ) menos de 1

(    ) 1 a 2 copos

(    ) 3 a 4 copos

(    ) 7 a 5 copos 

(    ) 8 ou mais

11. Você costuma consumir bebidas alcóolicas?

(    ) diariamente

(    ) semanalmente

(    ) mensalmente

(    ) raramente

(    ) nunca

Agora volte às suas respostas e marque, no quadro abaixo, quantas carinhas 
alegres e quantas carinhas tristes você fez:

• Se você marcou mais carinhas alegres          , PARABÉNS! Você está no ca-
minho para uma alimentação saudável. Melhor ainda, se procurar nunca 
ficar parado. Desça uma parada de ônibus antes, dance, passeie com o 
cachorro, suba escadas.
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• Se a quantidade de carinhas tristes e alegres que você marcou foi igual, 
veja onde marcou carinhas tristes e tente fazer aquilo que estiver nas res-
postas com mais carinhas alegres. 

 Lembre-se: uma alimentação saudável deve ser bem variada. Além disso, 
coma tudo com moderação, sem exagerar. O exagero é inimigo da saúde.

• Se você marcou mais carinhas tristes         , a sua alimentação não está 
saudável. 

 Cuidado!
 Observe se está comendo frituras, sal, álcool, doces, pois podem prejudi-

car sua saúde.

Aprenda a calcular seu IMC
Para calcular seu IMC (Índice de Massa Corporal) divida seu peso 

(em quilos) pela altura ao quadro (em metros).

IMC =
Peso (kg)
Altura² (m)

Classificação do IMC (Kg/m²) para adultos (18 a 59 anos).

Classificação do IMC (Kg/m²) para idosos (acima de 60 anos).

IMC Classificações
Menor do que 18,5 Desnutrição
De 18,5 a 24,9 Peso adequado
De 25,0 a 29,9 Sobrepeso
De 30,0 a 34,9 Obesidade grau I
De 35 a 39,9 Obesidade grau II
Maior ou igual a 40 Obesidade grau III

IMC Classificações
Menor do que 22,0 Desnutrição
De 22,0 a 27,0 Peso adequado
Maior ou igual a 27,0 Excesso de peso

Obs: a classificação do IMC para crianças, adolescentes e ges-
tantes é diferente das citadas acima. Para saber mais procure 

sua Unidade de Saúde.
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A obesidade abdominal também é muito importante de ser avaliada, pois prediz o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Circunferência 
da cintura Homens Mulheres

Ideal Até 94 cm Até 80 cm

Valores acima de 102 cm para homens e acima de 88 cm para mulheres podem 
indicar maior risco de problemas cardíacos e diabetes.

Registre aqui seu peso, IMC e circunferência da cintura:

Data Peso (Kg) IMC (Kg/m²) Circunferência
da cintura
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Sugestões de receitas para uma alimentação saudável baseada em alimentos in 
natura e minimamente processados.

Receitas culinárias para o café da manhã

Bolo de Banana e Aveia
Ingredientes

3 ovos
3 colheres de sopa de manteiga
1 xícara de açúcar
3 bananas caturra bem maduras
1 e ½ xícara de farinha de trigo
1 xícara de aveia em flocos médios
1 colher de café de canela em pó
1 colher de sopa de fermento químico

Modo de Preparo
Primeiramente bater no liquidificador os ovos e a manteiga, acrescentar o açúcar 

e bater um pouco mais. Acrescentar as bananas e bater. Por fim, acrescentar a farinha 
e a aveia no liquidificador e bater. Passar a mistura do liquidificador para uma tigela e 
acrescentar a canela e, por último, o fermento químico. Colocar em uma forma unta-
da e enfarinhada e levar ao forno por aproximadamente 40 minutos.

Rendimento: 16 porções.
Dica: Pode-se adicionar ameixa seca ou uvas passas.

Pão Colorido
Ingredientes

1 colher de sopa de fermento biológico granulado
½ colher de sopa de manteiga
2 colheres de sopa de óleo
½ colher de chá de sal
Farinha de trigo até dar o ponto (entre 4 a 5 xícaras)
1 ovo
1 colher de chá de açúcar
1 xícara de polpa de beterraba (cozida e amassada) ou cenoura (cozida e 

amassada) ou couve (folhas batidas no liquidificador com ½ xícara de água).
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Receitas culinárias para almoço e jantar

Modo de Preparo
Misturar o fermento e o açúcar, acrescentar uma das polpas e mexer bem. Adicio-

nar a manteiga, o óleo, o sal e a farinha de trigo. Acertar o ponto da massa, que deve 
desgrudar da vasilha, mas não pode endurecer. Sovar bem. Deixar descansar por 30 
minutos. Fazer a mistura com as outras 2 polpas. Cada massa é dividida em 2 partes. 
Para o pão trançado é preciso fazer rolinhos, juntar as pontas das massas coloridas e 
fazer uma trança. Para o rocambole, as massas são esticadas, uma a uma, com a ajuda 
de um rolo. Depois é só colocar uma sobre a outra e enrolar. Levar para assar.

Rendimento: 35 porções.

Salada Verde com Tangerina
Ingredientes

10 folhas de alface
10 folhas de rúcula
5 folhas de agrião
2 colheres de sopa de hortelã fresca picada em fatias finas
2 tangerinas
1 colher de sopa de azeite
1 xícara de suco de laranja
⅓ de suco de limão
½ colher de chá de sal

Modo de Preparo
Cortar os folhosos em fatias finas e depois colocá-los numa saladeira. Cortar as 

tangerinas em cubos médios e espalhar sobre os folhosos. Para o molho, misturar o 
azeite com o suco de limão e de laranja e o sal.

Rendimento: 7 porções.

Salada de Alface Refrescante
Ingredientes

5 folhas de alface cortado em fatias finas
1 cenoura pequena ralada
1 tomate picado em fatias finas ou em cubinhos pequenos
1 pepino ralado
½ colher de chá de sal
4 colheres de sopa de suco de limão
4 colheres de sopa de azeite
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Modo de Preparo
Juntar todos os ingredientes e temperar com sal, azeite e suco de limão.
Rendimento: 5 porções.

Charuto de Repolho
Ingredientes
Recheio

10 folhas de repolho
300 g de carne moída
2 colheres de sopa de óleo
3 dentes de alho amassados
½ xícara de pimentão picado em cubos pequenos
1 unidade de pimenta malagueta picada
1 ½ colher de chá de sal
1 xícara de arroz cru
3 colheres de sopa de aveia em flocos

Molho
2 colheres de sopa de óleo
3 dentes de alho
1 cebola picada em cubos pequenos
2 xícaras de molho de tomate ao sugo
4 xícaras de água

Modo de Preparo
Separar as folhas do repolho tirando a parte do meio (talo). Colocar as folhas para 

cozinhar um pouco em água fervendo até que elas fiquem macias, reservar. Em uma va-
silha misturar a carne moída, a cebola picada, o alho amassado, o sal, a pimenta picada, o 
pimentão picado e o arroz cru. Amassar bem até que todos os ingredientes estejam bem 
misturados. Abrir a folha em uma superfície e colocar a mistura, enrolar como se fosse um 
rocambole. Em uma panela fazer o molho e colocar os charutos sobre o molho. Colocar 
a água até que estejam cobertos. Cozinhar por, mais ou menos, 30 minutos sem mexer.

Rendimento: 10 porções.

Panqueca Verde
Ingredientes

1 xícara de farinha de trigo
1 xícara de leite
1 ovo
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½ colher de chá de sal
½ colher de chá de fermento químico
2 folhas de verdura (almeirão, couve, mostarda e taioba)

Modo de Preparo
Bater todos os ingredientes no liquidificador. É necessário branquear as folhas 

para diminuir o sabor acentuado.
Recheios: A gosto. Pode ser de carne moída, de frango, de queijo, de tomate com 

queijo e manjericão. Colocar, também, os folhosos refogados com a carne do recheio.
Rendimento: 6 unidades.

Sopa de Cenoura com Coentro
Ingredientes

1 colher de sopa de azeite de oliva
1 cenoura grande cortada em rodelas
½ cebola picada em cubos pequenos
1 litro de fundo de legumes
½ colher de chá de coentro em grão
1 colher de chá de sal

Modo de Preparo
Aquecer o azeite em uma panela para refogar as cenouras e a cebola por alguns 

minutos até que a cebola amoleça um pouco. Adicionar o caldo de legumes e acres-
centar o coentro. Deixar ferver e cozinhar até que a cenoura esteja macia. Retirar do 
fogo e deixar esfriar um pouco. Liquidificar a sopa até que fique uniforme. Aquecer 
antes de servir, se necessário. Servir com pão.

Receitas de sucos para pequenas refeições

Suco de Manga Refrescante
Ingredientes

½ manga grande
½ limão sem casca e sem semente
hortelã a gosto
1 copo americano duplo de água gelada

Modo de Preparo
Bater todos os ingredientes no liquidificador. Servir em seguida.
Rendimento: 2 porções.
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Suco de Mamão com Gengibre e Maracujá
Ingredientes

1 e ½ xícara de mamão picado em cubos médios
½ maracujá
1 rodela fina de gengibre
1 copo americano duplo de água

Modo de Preparo
Bater primeiramente o maracujá com a água e depois coar, em seguida bater este 

suco com o restante dos ingredientes. Servir em seguida.
Rendimento: 3 porções.

Suco de Frutas Amarelas
Ingredientes

2 copos americanos duplos de água
1 maracujá
1 manga
3 fatias de abacaxi
5 folhas de hortelã

Modo de Preparo
Bater o maracujá no liquidificador e coar. Depois acrescentar a manga, o abacaxi 

e as folhas de hortelã e bater novamente. Servir em seguida.
Rendimento: 2 porções.
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