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APRESENTAÇÃO

A alimentação saudável merece lugar de destaque em nossa vida, afinal,
como já dizia Hipócrates, o pai da medicina: somos o que comemos.

O objetivo desta cartilha é orientar os beneficiários do Prosaúde Inte-
grado da Cemig (PSI) sobre como ter uma alimentação saudável. Aqui
você encontrará dicas e informações para ajudá-lo a fazer escolhas ade-
quadas e, com isso, melhorar a sua saúde e da sua família.

Conheça um pouco mais sobre a função desempenhada pelos alimentos
e comece a desfrutar uma vida mais saudável.
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A IMPORTÂNCIA DA BOA ALIMENTAÇÃO

Além de uma boa alimentação, uma vida saudável requer um conjunto
de atitudes que contribuem para o equilíbrio do corpo e da mente, in-
cluindo a prática de atividades físicas. O ideal é que esses hábitos sejam
adquiridos ainda na infância, mas, independentemente da idade, é possí-
vel adotar um novo estilo de vida, incluindo no dia a dia as atitudes ne-
cessárias para uma vida saudável e feliz. 

Os alimentos certos podem melhorar o desempenho do organismo, ga-
rantir a saúde, prevenir doenças e aumentar a longevidade. Para isso, a ali-
mentação precisa ser variada, composta por elementos de todos os gru-
pos de macronutrientes, pois cada um deles desempenha funções espe-
cíficas no organismo.
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Entre as principais recomendações para uma alimentação saudável está o
aumento da ingestão de frutas, verduras e legumes, e a redução de car-
ne vermelha, embutidos e industrializados. Alimentos com presunto, sala-
me e salsicha contêm substâncias como nitratos e nitritos, que estimulam
lesões celulares, predispondo o surgimento de tumores. Além disso, es-
ses alimentos são ricos em sal. Mesmo embutidos light contêm conser-
vantes e sal, por isso, o melhor é dar preferência às carnes magras, cozi-
das ou assadas.

O consumo de frutas e verduras deve ser de, no mínimo, 400 gramas
diários, aumentando aos poucos para 600 gramas. Parece muito, mas é o
equivalente a um copo de salada de frutas, uma maçã, uma banana e
meio prato grande de salada por dia.

É importante reduzir o uso de alimentos açucarados e usar com mode-
ração os adoçantes. É melhor treinar o paladar para sentir o gosto natu-
ral dos alimentos. Lembre-se de se alimentar com regularidade e sem ex-
cessos.  Mastigue bem os alimentos e faça uma alimentação balanceada
com proteínas, glicídios, lipídeos, vitaminas e minerais.

Falta de tempo e dinheiro não podem servir como desculpa para uma
alimentação inadequada. Foque suas escolhas em alimentos de custo
acessível e preparo simples, como frutas, legumes e verduras da estação.  

A alimentação saudável não anula os efeitos de hábitos ruins, como o se-
dentarismo, fumo ou excesso de bebidas alcoólicas.
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MACRONUTRIENTES E MICRONUTRIENTES

Os nutrientes que nosso organismo precisa para funcionar corretamen-
te são divididos entre macro e micronutrientes. Os macronutrientes são
aqueles que compõem a maior parte da alimentação. Fazem parte des-
se grupo os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Já os micronutrien-
tes são substâncias que devem ser ingeridas diariamente, em pequenas
quantidades, suficientes para exercerem suas funções. Esse grupo é com-
posto pelas vitaminas e pelos sais minerais.

MACRONUTRIENTES

Carboidratos

São a principal fonte de energia do corpo humano, podendo
ser simples ou complexos. No grupo dos simples estão aque-
les que são digeridos e absorvidos rapidamente pelo organis-
mo, produzindo rápido aumento da taxa de glicose no sangue.
Os carboidratos simples podem ser encontrados no açúcar re-
finado, pão francês, mel, geleia de frutas, melancia, uva passa, ar-
roz branco e refrigerantes.

Já o grupo dos carboidratos complexos é absorvido mais lentamente, as-
sim o aumento da glicose no sangue ocorre de forma gradual. Por isso,
consuma preferencialmente carboidratos desse grupo. Exemplos de ali-
mentos ricos em carboidratos complexos são cereais integrais, centeio,
aveia, farelo de trigo, pães e biscoitos integrais.

Proteínas

São responsáveis pela renovação e construção de tecidos, músculos, ca-
belos e unhas. Exemplos de alimentos ricos em proteínas são as carnes,



peixes, ovos, leite e derivados, soja, gérmen de trigo, feijão, lentilha e grão
de bico.

Gorduras

As gorduras ou lipídeos são responsáveis pelo transporte de vitaminas,
pela produção de hormônios, manutenção da temperatura do corpo, ab-
sorção de algumas vitaminas e pela sensação de saciedade depois das re-
feições. Existem gorduras boas e ruins. As boas são as insaturadas (mono
e poli-insaturadas ), que melhoram o perfil do colesterol e protegem o
coração. As gorduras ruins são as saturadas e as trans.

Gorduras insaturadas

A gordura insaturada é aquela de origem vegetal. É encontrada no azei-
te de oliva, óleo de milho e canola, castanha do pará, amêndoa, salmão,
sementes de linhaça, abacate e outros. Quando consumida corretamen-
te, ela ajuda a diminuir o colesterol ruim, mas, se consumida em excesso,
também pode causar doenças do coração.

Gorduras saturadas

A gordura saturada é derivada dos produtos de origem animal. Quando
está em temperatura ambiente, ela toma a forma sólida. É encontrada
em alimentos como carne, pele de aves, creme de leite, bacon e mantei-
ga. Esse tipo de gordura aumenta o colesterol ruim, causando problemas
no coração, por isso, o consumo deve ser reduzido.

Gorduras trans

Esse tipo de gordura é formado por meio de um processo químico cha-
mado hidrogenação. A gordura hidrogenada causa vários danos ao orga-
nismo, podendo aumentar o colesterol ruim e abaixar o colesterol bom.
É encontrada na maioria dos alimentos industrializados, como salgadi-
nhos de pacote, batatas fritas, biscoitos, sorvetes, bolos industrializados e
algumas margarinas.
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Vitamina Funções Principais alimentos

A

Fortalecer a visão; manter a pele
saudável, os cabelos e as unhas;
ajudar na remoção das manchas
de velhice; contribuir com a pre-

venção de doenças e promover o
crescimento ósseo.

Fígado, peixes, gema de ovo, vege-
tais de pigmentação amarela (a

exemplo da cenoura e da abóbo-
ra), nabo, tomate, espinafre, limão,

pêssego, manga e cereais.

C

Auxiliar na cicatrização de feri-
mentos, de aftas e de sangramen-
tos gengivais; contribuir com a for-

mação de colágeno (tecido de
sustentação da pele, evitando ru-
gas e flacidez); ajudar abaixar o
colesterol do sangue; proteger

contra o câncer e aumentar a re-
sistência do organismo.

Vegetais folhosos, folhas de mos-
tarda e nabo, caju, limão, laranja,
abacaxi, morango, goiaba, manga,

pimentão e tomate.

MICRONUTRIENTES

Vitaminas

Esse grupo é composto pelas vitaminas e pelos minerais. São os chama-
dos alimentos reguladores, e, como o próprio nome diz, são responsáveis
por regular diversas funções do organismo. A falta deles pode provocar
consequências graves para a saúde. Embora sejam essenciais para uma
boa nutrição, elas são necessárias em quantidades bem menores que os
macronutrientes. 
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Vitamina Funções Principais alimentos

Complexo
B

Transformar os carboidratos, gor-
duras e proteínas em energia,

com a finalidade de formar e re-
parar os tecidos do organismo.

OBS.: a falta desta vitamina pode
provocar efeitos graves, como

transtornos do sistema nervoso,
problemas digestivos, descamação

da pele e insuficiência cardíaca.

Hortaliças de cor escura; gérmen
de trigo; grãos, como feijão, ervilha
e soja; cereais integrais; carne ver-

melha; peixes e ovos.

D
Auxiliar o organismo a usar ade-
quadamente o cálcio e o fósforo,
bem como absorver a vitamina A.

Óleo de fígado de bacalhau, mar-
garina, manteiga  e peixes.

E
Contribuir com a fertilidade e o

antienvelhecimento.

Óleos de soja, arroz, algodão, gi-
rassol e milho; gema de ovo; vege-

tais folhosos e legumes.

K
Auxiliar na prevenção de hemor-
ragias, sangramentos e na coagula-

ção sanguínea adequada.

Alface, couve, espinafre, repolho,
couve-flor, aveia, fígado e gema de

ovo.

Sais minerais

Os sais minerais têm a função de estruturar os ossos do nosso corpo e
regular o organismo. Os principais que devemos ingerir são:

Mineral Funções Principais alimentos

Cálcio
Formar ossos e dentes, e ajudar

no funcionamento de músculos e
nervos.

Laticínio e hortaliças de folhas
verdes, como brócolis, espinafre,

entre outras.

Cloro
Agir  com o sódio e formar o áci-

do clorídrico do estômago.
Sal comum, no qual esse mineral
encontra-se combinado ao sódio.



Mineral Funções Principais alimentos

Cobre
Ajudar na produção de hemoglo-
bina, do pigmento que dá cor a
pele (melanina) e de energia.

Fígado, carnes e frutos do mar,
embora esteja bem distribuído

nos alimentos.

Cromo
Estar associado ao metabolismo

da glicose.

Óleo de milho, mariscos, cereais
de trigo integral, carnes e água

potável.

Ferro
Formar a hemoglobina, que ajuda
a levar oxigênio, e atuar na produ-

ção de energia.

Fígado, carnes, gema de ovo, pi-
nhão, legumes e hortaliças de fo-

lhas verdes. 

Flúor Fortalecer ossos e dentes.
Água fluoretada, peixes e chás. E
em pequena quantidade em to-

dos os alimentos.

Fósforo
Formar ossos e dentes e ajudar
na produção e armazenamento

de energia.

Carnes, aves, peixes, ovos, laticí-
nios, feijões e ervilhas.

Iodo
Controlar a taxa de oxidação da
célula e o crescimento, pois faz
parte do hormônio da tireoide.

Sal de cozinha iodado, peixes e
frutos do mar.

Magnésio

Atuar em várias reações químicas
junto com enzimas e vitaminas;
contribuir com a formação dos

ossos e o funcionamento de ner-
vos e músculos.

Hortaliças de folhas verdes, ce-
reais, peixes, carnes, ovos, feijão,

soja e banana.

Manganês
Ajudar no regulamento de diver-
sas reações químicas do organis-

mo.
Cereais, hortaliças e frutas.
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Mineral Funções Principais alimentos

Potássio
Agir com o sódio no equilíbrio
dos líquidos no corpo e no fun-

cionamento dos nervos.

Frutas, verduras, feijão, leite e ce-
reais.

Selênio

Ajudar a manter os músculos sa-
dios e atuar com a vitamina E.

Obs.: sua ingestão elevada pode
causar toxidez, levando à má for-

mação genética.

Lagosta, camarão, leite, castanha
de caju, pão integral e aveia.

Sódio
Ajudar a manter o equilíbrio dos lí-
quidos no corpo e agir no funcio-
namento dos nervos e músculos.

Sal industrializado, bem como o
sal natural dos alimentos.

Zinco
Auxiliar na cicatrização de feri-
mentos e na recuperação de

queimaduras.

Carnes, ovos, leite, nozes, frutas e
hortaliças.

Importante lembrar: a suplementação nutricional só deve ser feita quando
houver recomendação de um nutricionista ou médico. A maioria dos alimen-
tos já possui as quantidades de nutrientes necessárias ao corpo. Além disso,
o excesso pode ficar acumulado e se tornar tóxico ao organismo.

Fibras

A fibra é uma parte do alimento que não é absorvida e passa direto pe-
lo intestino. Ela estimula a mastigação, aumenta a sensação de saciedade
e melhora o funcionamento do intestino. Atua também no controle da
absorção da glicose e gorduras pelo organismo. Pode ser encontrada nas
frutas, legumes, aveia, linhaça, semente de chia, quinoa, amaranto e cereais
integrais. 

A recomendação diária é de 25 a 30 gramas de fibras por dia.
Dica: utilize as fibras no iogurte, nas vitaminas e por cima das frutas.
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Água

A água é importante para o funcionamento de todos os
órgãos. Ela auxilia no transporte dos nutrientes, facilita a
digestão, absorção e excreção, ajuda o trabalho dos rins e
é essencial para regular a temperatura do corpo humano. 

ALIMENTAÇÃO EM DIFERENTES FASES DA VIDA

Uma boa nutrição é fundamental em todas as fases da vida. Com o pas-
sar dos anos, o organismo passa por várias transformações, e, por isso, re-
quer nutrientes em proporções diferentes em cada uma dessas etapas. 

Infância

Primeiro ano de vida

Até o sexto mês de vida, o melhor e mais completo alimento que o be-
bê pode receber é o leite materno. Não há necessidade de nenhuma
complementação. A partir dos seis meses, introduza outros alimentos de
forma lenta e gradual, mantendo o leite materno até os dois anos de ida-
de ou mais. No início, é normal a criança rejeitar as primeiras ofertas, is-
so não significa que ela não goste do alimento. Algumas precisam provar
o mesmo alimento de oito a dez vezes antes de aceitá-lo e incluí-lo nos
seus hábitos alimentares. 

Ofereça inicialmente papinhas mais simples – um tipo de vegetal, um de
cereal (arroz ou fubá de milho) ou tubérculo (batata, inhame ou man-
dioca) e um de carne – e em pequenas quantidades. Lembre-se de fazer
um intervalo de pelo menos duas horas entre o oferecimento do leite
materno e de outros alimentos. Deixe que a própria criança regule a
quantidade que deseja consumir. Nunca force seu filho a comer, nem ten-
te agradá-lo oferecendo presentes.



Crianças em idade escolar e pré-escolar

Nessa fase a alimentação é essencial para o crescimento e desenvolvi-
mento adequado, por isso, é importante respeitar os horários das refei-
ções. A criança deve ingerir cereais, leite ou iogurtes, verduras, legumes,
carnes e frutas. Os adultos não devem incentivar o consumo de gulo-
seimas, pois são alimentos de baixo valor nutricional. Estimule a criança
a,  desde cedo, praticar atividades físicas que sejam coerentes com a ida-
de dela. 
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Adolescência

É na adolescência que o crescimento da pessoa se completa. A alimen-
tação é fundamental não só para suprir as necessidades dos nutrientes,
mas também para ajudar a manter o peso adequado e o desenvolvi-
mento normal das massas óssea e muscular.
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Dicas para os adultos

n Mantenha o peso ideal para evitar complicações e doenças.

n Reduza a quantidade de sal.

n Evite ou diminua o consumo de álcool.

n Não fume.

n Evite o sedentarismo e faça exercícios. Uma caminhada diária
de 30 minutos é capaz de ajudar a manter o peso, evitar  proble-
mas nas articulações, nos ossos e no coração. Mas siga sempre a
recomendação do seu médico.

Os adolescentes geralmente comem muitos lanches, sem verduras e ri-
cos em gordura. O consumo de frituras, doces e refrigerantes pode
ocorrer em excesso, por isso é muito importante estimular uma alimen-
tação saudável diariamente. Também é importante ensinar por meio do
exemplo. Se toda a família tiver uma alimentação saudável, será muito
mais fácil para o adolescente incorporar esses hábitos ao seu dia a dia.

Fase adulta

Essa é a fase da manutenção. Uma alimentação saudável ajuda a diminuir
os riscos de surgimento de problemas de saúde, além de manter o peso
ideal, fortalecer o sistema imunológico e proporcionar energia para as ta-
refas do dia a dia. 

Mas para esses efeitos, os hábitos saudáveis precisam ser cultivados a lon-
go prazo. Talvez essa seja a fase mais difícil, pois depende dos hábitos ali-
mentares adquiridos, fatores culturais, financeiros, entre outros.



Idosos

Nesta fase, além de nutrir, a alimentação pode tratar determinadas doen-
ças e proteger o organismo. Devem ser levados em conta alguns fatores,
como: estado de saúde físico, mental e emocional, hábitos alimentares an-
teriores, alterações na capacidade de mastigar, deglutir, digerir e absorver
os alimentos. Pode acontecer também uma redução no paladar, do olfa-
to e da sede.

Conforme a pessoa vai envelhecendo, as suas necessidades de energia
vão diminuindo, mas, por outro lado, a necessidade dos nutrientes vai au-
mentando. Por isso, deve-se priorizar alimentos de alto valor nutricional.
Os idosos devem consumir bastante leite e derivados, por causa do cál-
cio, que evita a Osteoporose. É importante lembrar que para uma pre-
venção efetiva, o ideal é que esses alimentos sejam consumidos ao longo
de toda a vida. 
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PESO SAUDÁVEL

Não existe um peso ideal, e sim um peso saudável, que diminui o risco
de doenças como Obesidade, Hipertensão, Diabetes, doenças do cora-
ção e carências nutricionais. Esse peso varia de pessoa para pessoa, e de-
ve estar em harmonia com a altura, tipo físico e idade do indivíduo. 

Para avaliar se o peso está adequado com a altura, pode ser usado o Ín-
dice de Massa Corporal (IMC). Esse é um padrão de medida internacio-
nal que avalia o grau de obesidade e é calculado pela fórmula:

IMC = Peso (kg) ÷ Altura²(m)

Por exemplo, se você pesa 60 Kg e mede 1,67 m, o cálculo do seu IMC
será o seguinte:

IMC = 60 ÷ 1,67² 

IMC = 60 ÷ 2,78

IMC = 21,5

n IMC abaixo de 18,5 = abaixo do peso

n IMC de 18,4 a 24,9 = peso ideal

n IMC 25,0 a 29,9 = sobrepeso

n IMC 30,0 a 34,9 = Obesidade grau 1

n IMC 35,0 a 39,9 = Obesidade grau 2

n IMC 40,0 e acima = Obesidade grau 3 (mórbida)



Dietas da moda funcionam?

As dietas da moda, como a da sopa e da proteína, normalmente são
muito restritivas e podem trazer resultados imediatos para a perda de
peso. Porém, quando os hábitos antigos são retomados, a pessoa volta a
engordar. É o famoso efeito sanfona. Além disso, nesse tipo de dieta a
pessoa priva o organismo dos nutrientes presentes em outros alimen-
tos, essenciais para perda de peso e para a saúde do organismo. 

O melhor caminho para quem quer perder peso é a reeducação ali-
mentar, por meio de uma dieta equilibrada, acompanhada por um profis-
sional capacitado.
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CURIOSIDADES

Diet e Light: qual a diferença?

Diet é o termo utilizado para alimentos que possuem a restrição de al-
gum nutriente, como açúcares (carboidratos), sódio, proteína ou gorduras. 

O termo light pode ser aplicado para alimentos que tiveram a redução
de no mínimo 25% de algum nutriente, como calorias, gordura, açúcares
e sódio.

Diabéticos devem consumir alimentos diet, que são isentos de açúcar.

Chocolate engorda? 

O chocolate é fabricado a partir do cacau, fruto de
uma planta nativa das florestas quentes e úmidas.
Dentre as substâncias mais encontradas no cacau, as
mais estudadas são os flavonoides, que ajudam a di-
minuir a pressão arterial, prevenir doenças do cora-
ção, aumentam o colesterol bom e tem efeito antioxidante. 

A formulação do chocolate depende da marca, tipo e consistência de
produto que se quer produzir : em pó, em pasta, em barra, ao leite, bran-
co, meio amargo ou amargo. O chocolate branco é feito somente com a
manteiga de cacau; já o chocolate ao leite tem de 36% a 46% de cacau.
O chocolate meio amargo tem de 52% a 62% de cacau; enquanto o cho-
colate amargo tem de 63% a 72% de cacau. O chocolate puro tem 100%
de cacau e é isento de açúcar e outros aditivos.

Apesar dos benefícios do consumo de chocolate amargo, é importante
ressaltar que o uso deve ser moderado e estar associado a uma dieta



balanceada e saudável. Ainda não há consenso sobre a quantidade re-
comendada de ingestão. Além disso, deve-se dar preferência a outros
alimentos que também apresentam flavonoides, como frutas (uvas), ve-
getais (cebola, soja), linhaça, óleo de canola e bebidas (vinho tinto e chá
verde).

Sal aumenta a pressão? 

O sal não seria nenhum vilão se o consumo ficasse dentro
dos padrões normais, mas a realidade é bem diferente. A
recomendação de consumo diário é de até seis gramas, mas
os brasileiros ingerem até duas vezes mais que isso. Esse
exagero pode causar a Hipertensão, podendo provocar Aci-
dente Vascular Cerebral (AVC), Trombose, Infarto e doenças renais.

Dicas para diminuir o consumo de sal

n Use temperos naturais como alecrim, hortelã, manjericão, aça-
frão e ervas em geral.

nTempere a salada com limão, azeite extra virgem e vinagre.

n Diminua o consumo de alimentos industrializados e embutidos
como temperos prontos, salame, salgadinhos, sopas e macarrão
instantâneo.

nTire o saleiro da mesa.
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Porção
É a quantidade média do alimento que

deve ser usualmente consumida por pes-
soas sadias a cada vez que o alimento é
consumido, promovendo a alimentação

saudável.

%VD
Percentual de valores diários. É um nú-
mero em percentual que indica o quanto
o produto em questão apresenta de ener-
gia e nutrientes em relação a uma dieta

de 2000 calorias.

Medida 
caseira

Indica a medida
normalmente
utilizada pelo

consumidor para
medir alimentos.
Por exemplo: fa-
tias, unidades,
pote, xícaras,

copos, colheres
de sopa.

Cada nutriente
apresenta um valor
diferente para se

calcular o VD.

Veja os valores diários
de referência.

Valor energético –
2000 kcal/8400 KJ
Carboidratos – 300g

Proteínas – 75g
Gorduras totais – 55g
Gorduras saturadas –

22g
Fibra alimentar – 25g

Sódio – 2400 mg

Não há valor diário de
referência para as gor-

duras trans.

A apresentação da medida caseira é obrigatória. 
Essa informação vai ajudar você a entender melhor

as informações nutricionais.

Fonte: www.anvisa.gov.br
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DECIFRANDO OS RÓTULOS DOS ALIMENTOS

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção em g ou ml (medida caseira)

Quantidade por porção                            %VD (*)

Valor energético      ....kcal=...KJ

Carboidratos g

Proteínas g

Gorduras totais          g

Gorduras saturadas   g

Gorduras trans            g

Fibra alimentar           g

Sódio g

(*) % Valores diários com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários po‐
dem ser maiores ou menores dependendo de

suas necessidades energéticas.
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AGORA, É SÓ PRATICAR!

Uma alimentação correta é parte importante na construção de uma vi-
da feliz e saudável. Mas, levados pelo estresse e pela correria do dia a dia,
às vezes fazemos escolhas inadequadas, que, principalmente em longo
prazo, podem afetar significativamente nossa qualidade de vida.

Conhecer os alimentos é fundamental para a mudança de hábitos, mas
só isso não basta, é preciso colocar os conhecimentos em prática, para
que pouco a pouco, seja formada uma nova cultura alimentar. 

Esperamos que esta cartilha seja mais que uma simples leitura, mas que
as orientações aqui contidas sirvam para ajudar você a cuidar cada vez
melhor do seu bem mais precioso: a sua saúde e da sua família. 
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