
No dia 16 de outubro celebra-se anualmente o Dia Mundial da 

Alimentação. Neste, como em todos os dias do ano, importa 

conhecer e adotar hábitos alimentares saudáveis, que nos 

proporcionem a energia necessária para o dia-a-dia, 

saciedade, satisfação e bem-estar.  

Em virtude das mudanças no estilo de vida das pessoas, pouco 

tempo ficou disponível para cuidar da alimentação. Ao mesmo tempo o 

aumento da oferta de produtos prontos no mercado, muitas vezes com 

adição de conservantes, justifica o aumento do consumo de produtos 

industrializados. O principal prejuízo trazido por esse hábito, que parece 

tão prático, é a substituição de vitaminas e minerais, naturais e 

fundamentais, por conservantes à base de sódio (sal) e outras 

substâncias pouco saudáveis, como o açúcar e as gorduras. 

 

 

Mas afinal o que é uma alimentação adequada e saudável? 

Uma alimentação saudável deve ser: 

Variada - comer diferentes tipos de alimentos pertencentes aos diversos 

grupos. 

Moderada - não exagerar nas quantidades de alimentos ingeridas. 

Equilibrada - consumir alimentos variados, respeitando a quantidade de 

porções recomendadas para cada grupo de alimentos.  

10 PASSOS PARA PROMOVER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

1 - Aumentar e variar o consumo de frutas;  

2 - Comer leguminosas pelo menos 1 vez ao dia; 

3 - Reduzir o consumo de sal - evitar “temperos prontos”, alimentos enlatados 

e embutidos. Usar ervas frescas para realçar o sabor; 

4 - Reduzir o consumo de alimentos gordurosos - dar preferência a 

alimentos cozidos e grelhados; 

5 - Beber água durante o dia - em média 6 a 8 copos por dia;  

6 - Fazer (pelo menos) 5 refeições por dia - pequeno almoço, lanche da 

manhã, almoço, lanche da tarde e jantar; 

7 - Manter o peso dentro dos limites saudáveis - calcular o IMC 

(Índice de Massa Corporal);  

8 - Consumir com moderação alimentos ricos em açúcar 

(como doces, bolos, e biscoitos) - optar por cereais integrais;  

9 - Apreciar cada refeição e comer devagar - fazer da refeição um ponto de 

encontro com a família;  

10 - Ser ativo / Praticar exercício físico: Caminhar pela rua, subir 

escadas, jogar à bola, dançar, enfim…mexer-se! 

 

https://st2.depositphotos.com/3259223/5978/v/950/depositphotos_59784755-stock-illustration-carrot-cartoon-character.jpg
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9je30_LnWAhWImLQKHUdXA4gQjRwIBw&url=http://site.guaranisport.com.br/novo/ensinando-e-economizando-agua-com-criancas/&psig=AFQjCNEYqELwNeOse0-jXahlj7zci2LFSQ&ust=1506210289055495


 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE  

DE TONDELA                                                                         

 

 

 

 

 

 

Enf.ª Mestranda Filipa Lopes 

16 de Outubro:  

Dia Mundial da Alimentação 

 


