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DICAS DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

 

A alimentação como promotora da saúde 

Os alimentos apresentam efeito positivo em nosso sistema 

imunológico. No entanto, não há um alimento isolado capaz de 

prevenir a infecção pelo novo coronavírus (Covid-19). Uma 

alimentação adequada e saudável, com medidas de higiene 

necessárias, é importante sempre, principalmente em período de 

pandemia.  

A alimentação saudável é essencial para promover a saúde 

das pessoas e para prevenir enfermidades juntamente com as 

práticas regulares de atividades físicas, o enfrentamento ao uso do 

tabaco e de seus derivados e ao uso abusivo de álcool e de outras 

drogas. Desta forma previnem-se as doenças crônicas não 

transmissíveis como obesidade, hipertensão arterial, diabetes e 

doenças cardiovasculares que estão entre as maiores causas de 

óbito e são fatores de risco para complicações da infecção pelo 

novo coronavírus (Covid-19). 

As orientações para seguir uma alimentação adequada estão 

nos guias alimentares publicados pelo Ministério da Saúde: Guia 

Alimentar para a População Brasileira, de 2014, e o Guia Alimentar 

para Crianças Menores de 2 Anos, de 2019. Eles têm o objetivo de 

melhorar os padrões de alimentação e nutrição da população e 

contribuir para a promoção da saúde e foram elaborados de acordo 

com recomendações da Organização Mundial da Saúde.  

Segundo os guias alimentares, a alimentação é mais que a 

ingestão de nutrientes. É importante focar na combinação dos 

alimentos e dos seus nutrientes entre si, pois trazem o efeito 

benéfico na prevenção de doenças. Portanto, incluir nas refeições 

frutas, legumes, verduras, cereais, tubérculos, feijões e outras 

leguminosas, leite e derivados, carnes e ovos, bem como ingerir 

água, são essenciais para garantir uma boa saúde. Essa variedade 

garante a qualidade da alimentação e fornece energia, vitaminas, 

minerais proteínas, carboidratos e gorduras em quantidades 

adequadas. 

 

Planeje suas compras 

O planejamento ajuda a evitar o desperdício de alimentos e 

a melhorar a economia da sua casa. Procure fazer compras de 

alimentos em mercados com produção local, diretamente dos 

agricultores. Dê prioridade à compra de alimentos frescos como  

frutas, legumes e verduras da estação, pois são mais baratos e 

nutritivos. 

 



Mantenha boas práticas de higiene 

 Lave bem as mãos com água e sabão por pelo menos 20 
segundos antes de preparar qualquer alimento. Evite tossir ou 
espirrar sobre os alimentos. 

 Use tábuas separadas para preparar carne e peixe não cozidos. 

 Evite o consumo de carnes e ovos crus. 

 Mantenha os itens perecíveis refrigerados ou congelados e 
preste atenção às datas de validade dos produtos. 

 Lave as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos 
antes de comer e oriente as crianças a fazerem o mesmo. 

 Use sempre utensílios e pratos limpos. 

 Procure reciclar ou descartar resíduos e embalagens de 
alimentos de maneira apropriada evitando o acúmulo de lixo 
que pode atrair pragas. 

 

Crie um estoque de lanches saudáveis 

Para o lanche das crianças opte por opções saudáveis, como 

frutas frescas picadas ou secas, ovos cozidos, biscoitos ou bolos 

caseiros, queijo, iogurte natural (sem açúcar), castanhas, nozes, 

amendoim, amêndoa ou outras opções saudáveis disponíveis 

localmente. Esses alimentos são nutritivos, saciam mais e ajudam a 

criar hábitos alimentares saudáveis. Evite oferecer doces ou 

salgadinhos para as crianças. 

 

 

 

 

Beba bastante água 

Beba pelo menos dois litros de água por dia para se manter 

hidratado e ajudar o sistema imunológico. 

 
Cozinhe em família 

O confinamento também é uma oportunidade para cozinhar 

em casa e introduzir as crianças nessa atividade para que aprendam 

hábitos alimentares saudáveis desde pequenos. Cozinhar e comer 

juntos representam ótimas maneiras de criar rotinas saudáveis, 

fortalecer os laços familiares e se divertir. Tente, sempre que 

possível, realizar as refeições em família e com horários fixos. 

 

Limite o consumo de alimentos processados e ultraprocessados 

Refeições prontas para comer, lanches embalados e 

sobremesas costumam ter alto teor de gordura saturada, açúcar e 

sal por isso é importante evitá-las. Evite também bebidas 

açucaradas. Em vez destas, beba muita água. Adicionar frutas ou 

vegetais, como: limão, laranja, lima, hortelã a água é uma ótima 

maneira de colocar um toque extra de sabor. 

É possível manter uma alimentação saudável composta por 

alimentos de verdade, como arroz, feijão, lentilha, macarrão, 

farinha (de mandioca, de milho, de tapioca), carnes, peixes, ovos, 

legumes e verduras, frutas frescas ou secas, entre outros. Essa 

variedade garante a qualidade da alimentação e fornece energia, 

proteínas, vitaminas e minerais em quantidades adequadas. 

https://www.unicef.org/brazil/historias/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-como-lavar-maos-para-se-proteger-contra-o-coronavirus


 
 

Dez passos para uma alimentação saudável 

1. Fazer dos alimentos in natura ou minimamente 
processados a base da alimentação; 

2. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas 
quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar 
preparações culinárias; 

3. Limitar o consumo de alimentos processados; 
4. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados; 
5. Comer com regularidade e atenção, em ambientes 

apropriados e, sempre que possível, com companhia; 
6. Fazer compras em locais que ofertem variedades de 

alimentos in natura ou minimamente processados; 
7. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias; 
8. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço 

que ela merece; 
9. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem 

refeições feitas na hora; 
10. Ser crítico quanto as informações, orientações e 

mensagens sobre alimentação veiculadas em 
propagandas comerciais. 

 

 
 
 
 

 

 
Doze passos para uma alimentação saudável para 

crianças menores de 2 anos 

1. Amamentar até 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite 
materno até 6 meses; 

2. Oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, 
além do leite materno, a partir dos 6 meses; 

3. Oferecer água própria para o consumo à criança em vez 
de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas; 

4. Oferecer a comida amassada quando a criança começar a 
comer outros alimentos além do leite materno; 

5. Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que 
contenham açúcar à criança até 2 anos de idade; 

6. Não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança; 
7. Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família; 
8. Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um 

momento de experiências positivas, aprendizado e afeto 
junto da família; 

9. Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança 
e conversar com ela durante a refeição; 

10. Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da 
criança e da família; 

11. Oferecer à criança alimentação adequada e saudável 
também fora de casa; 

12. Proteger a criança da publicidade de alimentos. 
 
 
 
 



 

O quadro abaixo apresenta as definições e os exemplos de alimentos em 
cada classificação, além da recomendação para o consumo: 

Classificação dos 
alimentos 

Definição Exemplos Recomendação 

In natura ou 
minimamente 
processados 

Alimentos in natura são os 
obtidos diretamente da natureza, 
provenientes de plantas ou 
animais. Quando os alimentos in 
natura passam por alterações 
mínimas (limpeza, 
empacotamento, secagem, 
moagem, congelamento), eles se 
tornam minimamente 
processados. 

Verduras, legumes e frutas (frescas ou secas); tubérculos (batata, 
mandioca etc.); arroz; milho; cereais; farinhas; feijão e outras 
leguminosas; cogumelos (frescos ou secos); sucos de frutas (sem 
açúcar ou outras substâncias); leite; iogurte (sem açúcar ou outras 
substâncias); ovos; carnes; pescados; frutos do mar; castanhas (sem 
sal e açúcar); especiarias e ervas frescas ou secas; macarrão ou 
massas (feitas com farinhas e água); chá, café e água. 

Preferir para 
o consumo 

Processados 

São produtos relativamente 
simples, fabricados com a adição 
de sal ou açúcar ou outra 
substância de uso culinário a um 
alimento in natura. 

Enlatados e conservas; extratos ou concentrados de tomate; frutas 
em calda e cristalizadas; castanhas adicionadas de sal ou açúcar, 
carnes salgadas; queijos e pães (feitos com farinha de trigo, água, sal 
e fermento). 

Limitar 
o consumo 

Ultraprocessados 

São produtos fabricados com 
pouco ou nenhum alimento in 
natura, mas que levam muitos 
ingredientes de uso industrial 
(com nomes pouco familiares).  

Refrigerantes; biscoitos e biscoitos recheados, sorvetes e guloseimas; 
bolos prontos; cereais matinais; barras de cereais; salgadinhos “em 
pacote”; sopas, macarrão instantâneo e temperos prontos em pó ou 
tablete; maionese e molhos prontos; refrescos e refrigerantes; 
achocolatados; iogurtes e bebidas lácteas adoçadas; bebidas 
energéticas; produtos congelados e prontos para consumo (massas, 
pizzas, hambúrgueres, nuggets, salsichas, etc); pães de forma; pães e 
produtos de panificação que possuem substâncias como gordura 
vegetal hidrogenada, açúcar e outros aditivos químicos e embutidos. 

Evitar 
o consumo 

Fonte: Ministério da Saúde. Folder Guia Alimentar para a População Brasileira. 



 

Evite notícias falsas e que divulgam alimentos milagrosos! 

 

Links úteis 

 Para consultar notícias falsas: 
https://www.saude.gov.br/fakenews 

 

 Caderno de receitas gratuito com dicas de alimentação saudável elaborado pela Universidade Federal de Goiás: 
https://fanut.ufg.br/p/32874-coma-bem-caderno-de-receitas-com-dicas-de-alimentacao-saudavel 

 

 Guia Alimentar para uma Alimentação Saudável em tempos de COVID 19: 
https://www.asbran.org.br/storage/downloads/files/2020/03/guia-alimentar-covid-19.pdf 
 

 Vídeo SAPS – Alimentos in natura ou minimamente processados 
https://www.youtube.com/watch?v=5lk1e2YCvpw&list=PLaS1ddLFkyk9iEfrnnHR-3PMmf16qAUa41&index=3 
 

 Vídeo SAPS – Alimentos in natura ou minimamente processados 
https://www.youtube.com/watch?v=5lk1e2YCvpw&list=PLaS1ddLFkyk9iEfrnnHR-3PMmf16qAUa41&index=3 
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