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A importância da alimentação contra a obesidade 
 
Todos os nutrientes (macro e micronutrientes) são 
essenciais e cada um deles apresenta um papel 
fundamental para o organismo. O consumo em 
excesso pode gerar o aumento excessivo do peso e de 
doenças relacionadas a má alimentação. Assim, 
nenhum nutriente é mais ou menos importante que o 
outro.  
 
 
  

  Todos eles são necessários para 
garantir a nossa saúde. 
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Como manter o controle da 
obesidade 
 
Para controlar a obesidade, todos os dias devemos 
pensar no que vamos consumir por meio da 
alimentação, realizando boas escolhas para isso 
vamos aprender sobre os alimentos. 
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Dieta colorida 
 
Para se manter a saúde e prevenir a obesidade 
necessitamos equilibrar a alimentação e manter 
atividade física. 
 
Como garantir uma alimentação rica em diversos 
nutrientes, especialmente em vitaminas e minerais? 
Com uma dieta colorida: isto é, com frutas e verduras 
de cores diferentes. Só para exemplificar: as frutas e 
verduras amarelas e laranjas são fontes de vitamina A 
e os vegetais verde-escuros são fontes de ferro. É 
importante ainda consumir frutas e verduras da 
estação. Além de serem mais baratas, elas são mais 
nutritivas na época da safra. 
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A água: 
importância e 
funções 
 
Para se ter uma ideia da 
importância da água para o 
nosso organismo, basta uma 
informação: a água é a 
responsável por cerca de 
70% do nosso peso corporal. 
Não é por acaso. A água, que 
não é considerada um 
alimento, possui inúmeras 
funções essenciais para o 
nosso organismo.  

 
Confira algumas delas: 
 
• a água é o principal solvente do organismo, 

possibilitando a ocorrência das reações químicas; 
• é pela água que são transportados os nutrientes, 

moléculas e outras substâncias orgânicas; 
• é essencial em processos fisiológicos, desde a 

digestão até a absorção e excreção de 
substâncias;  
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• atua como lubrificante nos processos de 
mastigação, deglutição, excreção e nas 
articulações, entre outros;  

• auxilia na regulação da temperatura corporal;  
• é necessária para o bom funcionamento dos rins, 

intestino e sistema circulatório; 
• mantém o equilíbrio dos líquidos corporais. 

 
É por essas e outras 
razões que a água é tão 
importante para nós. 
Todos os alimentos 
contêm água, uns mais, 
outros menos. As 
melhores fontes de água 
são: a própria água, que 
deve ser tratada 
adequadamente; os 
alimentos líquidos, como 
leite, sucos e bebidas, e 
os alimentos sólidos 
como verduras, frutas e 
carnes. 
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O que é alimentação 
saudável e como prevenir a 
obesidade 
 
Alimentação saudável é o mesmo que dieta 
equilibrada ou balanceada e pode ser resumida por 
três princípios: variedade, moderação e equilíbrio. 
Princípios da alimentação saudável.  
 
Variedade: é importante comer diferentes tipos de alimentos 
pertencentes aos diversos grupos; a qualidade dos alimentos tem 
que ser observada.  
 
Moderação: não se deve comer nem mais nem menos do que o 
organismo precisa; é importante estar atento à quantidade certa de 
alimentos.  
 
Equilíbrio: quantidade e qualidade são importantes; o ideal é 
consumir alimentos variados, respeitando as quantidades de 
porções recomendadas para cada grupo de alimentos. Ou seja, 
“comer de tudo um pouco”. 
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A pirâmide dos 
alimentos 
 
Nem sempre sabemos se 
estamos comendo com 
variedade, moderação e 
equilíbrio. Para tornar isso mais 
simples, o Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos 
criou a Pirâmide dos Alimentos, 
um instrumento educativo que 
pode ser facilmente usado pela 
população. A pirâmide mostra o 
que devemos comer no dia-a-dia. 
Não é uma prescrição rígida, mas 
um guia geral que nos permite 
escolher uma dieta saudável e 
conveniente, que garanta todos 
os nutrientes necessários para o 
nossa saúde e bem-estar. A 
pirâmide original foi baseada nas 
necessidades energéticas e 
nutritivas de indivíduos adultos e 
apresenta a forma a seguir: 
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Os grupos de alimentos da 
pirâmide  
 
Na pirâmide, os alimentos estão divididos em seis 
grupos básicos. O número de porções de cada grupo 
que devemos consumir diariamente está 
recomendado na Pirâmide de Alimentos.  
 

Grupo dos pães, cereais, massas e 
vegetais C 
 
Esses alimentos são responsáveis 
pelo fornecimento da energia para o 
nosso organismo e por isso devem 
ser consumidos em maior 
quantidade. O ideal é consumir cerca 
de 6 a 11 porções por dia.  

 
Grupo dos vegetais e grupo  
das frutas 
 
Esses dois grupos apresentam 
funções semelhantes. Chamados 
de alimentos reguladores, eles são 
muito importantes pois fornecem 
todas as vitaminas e minerais de 
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que precisamos. Além disso, 
também são ricos em fibras. 
Devemos comer de 3 a 5 porções 
de vegetais e de 2 a 4 porções de 
frutas todos os dias.  
 

Grupo do leite e derivados 
 
São importantes fontes de 
cálcio. Devemos consumir 
cerca de 2 a 3 porções 
diárias. 

 
 

Grupo das carnes , feijões, ovos e 
nozes 
 
O principal nutriente deste grupo é a 
proteína, essencial para o reparo e 
construção de todos os tecidos do 
nosso organismo. Prefira as carnes 
magras, o frango sem pele e o peixe 
sem couro. O melhor é comer as 
carnes assadas, cozidas ou 
grelhadas. O número de porções 
indicado a cada dia é de 2 a 3.  
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Grupo dos açúcares e gorduras 
 

Este grupo fica na parte 
superior da pirâmide, que é 
a mais estreita, pois é 
composto pelos alimentos 
que devemos consumir em 
menor quantidade. Não 
existe indicação do número 
de porções para este grupo, 
mas a recomendação de 
consumo moderado. 

 
 
Outras recomendações:  
 

• Variar não apenas o tipo de frutas e verduras, mas também as 
cores (presença de diferentes tipos de micronutrientes).  

• Comer moderadamente alimentos gordurosos, frituras, doces 
e sal.  

• Evitar bebida alcóolica.  
• A água é essencial na nossa alimentação, mas não é um 

alimento. Por isso, não está incluída nos grupos da Pirâmide 
de Alimentos. Mas é claro que seu consumo é bastante 
recomendado.  
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O ideal é beber no mínimo 8 copos cheios de água por 
dia. Como foi visto, a pirâmide apresenta uma faixa de 
porções. As menores baseiam-se nas necessidades 
energéticas de mulheres que não praticam atividade 
física. As porções maiores baseiam-se nas 
necessidades energéticas de homens que praticam 
atividade física. Sendo assim, a pirâmide abrange 
grande parte da população, considerando sexo, 
atividade física etc. 
 
Pense no seu consumo diário, e a qualidade, variedade 
e quantidade dos alimentos, realizando esses passos 
você previne doenças e tem um melhor bem-estar. 
 

Para complementar sua leitura, 
acesse o Guia alimentar para a 
população brasileira: Promovendo a 
Alimentação Saudável.  
 
CLIQUE AQUI. 
 
 
 

 
 
 
Referências: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentacao_saudavel.pdf 
 

  

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/miolo_guia_ajustado2019_2.pdf
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