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O que é a alimentação saudável? 

    É fazer uma alimentação variada, 

completa e equilibrada. Para que isso 

aconteça devemos comer 

diariamente alimentos, dentro de 

cada grupo da roda dos alimentos e 

em maior ou menor quantidade de 

acordo com a dimensão de cada 

grupo. 



Bases para uma alimentação 
saudável 

 

• Distribuir adequadamente as refeições ao longo do dia 

 

• Consumir uma dose pré-determinada dos diferentes grupos  

   de alimentos, tendo em conta as necessidades individuais. 

 



Distribuição das refeições: 

 
Refeições principais 

Pequeno-almoço 

Almoço 

Jantar 

Refeições complementares 

Lanche a meio da 

manhã 
Lanche a meio 

da tarde 



Grupos Alimentares 

Frutas 

Leite e derivados lácteos 

Carne, peixe e ovos Cerais, tubérculos e 

legumes 

Hortaliças 





A roda dos alimentos transmite importantes indicações 

para adopção de uma alimentação saudável: 

  Completa – Ingerir alimentos dos diferentes 

grupos e beber água diariamente; 

 

 Equilibrada – Ingerir alimentos de cada grupo 

de acordo com as proporções recomendadas; 

 

  Variada – Ingerir alimentos diferentes dentro de 

cada grupo, privilegiando alimentos frescos e da 

época. 



Equilíbrio alimentar 

   Cada pessoa tem necessidades especificas 
dependendo da idade, do sexo, peso médio, 
actividade, etc., por isso, é apenas possível dar 
orientações  gerais em relação às quantidades e, 
sobretudo, às proporções relativas, que cada um 
deverá adaptar à sua situação pessoal. 

Equilíbrio quantitativo 



Equilíbrio quantitativo 

Peso  

 

Cereais, legumes e 
tubérculos 

 
 

Leite e derivados 

 

 

Carne, peixe e ovos 

 

 

 

Verduras e hortaliças    Fruta 

50kg 

55kg 

60kg 

65kg 

70kg 

75kg 

80kg 

85kg 

Doses alimentares diárias recomendadas mediante o peso corporal 

 -dose alimentar -dose média 



http://br.youtube.com/watch?v=us5NBudtI3E


Alimentação desequilibrada 

   A má nutrição é caracterizada 
por uma alteração na composição 
do nosso corpo, ocasionado por 
um desequilíbrio entre a ingestão 
de nutrientes e as necessidades 
nutricionais básicas, é observada  
na maioria altera o estado geral 
da pessoa. 







    A população portuguesa cada vez 
mais vai perdendo os hábitos 
alimentares Mediterrâneos, 
adoptando hábitos  alimentares 
incorrectos, tipo “Fast food”. 

http://br.youtube.com/watch?v=tzSZabLR3-o
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