
 

 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

 

 

 

 

 

O Brasil está passando por uma mudança em relação aos hábitos 
alimentares, deixando de consumir alimentos saudáveis como frutas, verduras e 
cereais para adoção de uma dieta pobre nutricionalmente, rica em sal, gordura, 
açúcar e poucas fibras.  

Segundo SORBELLO (2006), “os hábitos alimentares decorrentes da 
nossa sociedade de consumo e automatização têm desencadeado uma série de 
desequilíbrios, que, como produto final, proporcionam a obesidade”. Nas últimas 
décadas, o número de crianças e adolescentes apresentando casos de 
sobrepeso e obesidade aumentaram muito no Brasil. Este fato também é 
constatado no ambiente escolar. 

Vários são os fatores etiológicos que podem desencadear a obesidade, 
um deles é a ingestão freqüente de alimentos do tipo “fast food” e a facilidade de 
acesso aos alimentos industrializados (“junk food” “as famosas porcarias”), que 
alteraram intensamente os hábitos alimentares. 

De acordo com SORBELLO (2006), 

 Do ponto de vista de saúde – ou seja, médico -, o que 
separa o normal da obesidade é determinado pelo aumento do 
volume de tecido adiposo, que acarreta um prejuízo da saúde 
física e mental. Este fato representa uma piora na qualidade e até 
uma diminuição do tempo de vida. As crianças e adolescentes têm 
maiores chances de serem adultos obesos, portanto a prevenção 
da obesidade é a melhor maneira de se evitar riscos de 
enfermidades. 
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ATIVIDADE 

 

1)Identificando os grupos de alimentos que fornecem nutrientes 
importantes no processo vital e suas respectivas funções:  

Açúcares - fonte de energia  
Gorduras - reservas energéticas  
Proteínas - parte da constituição celular 
 Vitaminas - reguladores e auxiliares  
Sais minerais - reguladores e auxiliares 
 Água - solvente e agente de transporte 

 

Agora dê 3 exemplos, de alimentos que contenham o principal 
nutriente, de cada grupo de alimentos citados acima. 

 

2)Conhecendo seus próprios hábitos alimentares;  

a) Quantas vezes você se alimenta por dia? 

 b) Que alimentos você consome mais freqüentemente?  

c) Quais alimentos você consome em maior quantidade?... 

 

3)Desenvolvendo consciência crítica a respeito de hábitos alimentares:  

Faça uma reflexão sobre os alimentos que precisamos evitar, limitar, 
moderar e preferir e construa uma frase contendo essas palavras e 
exemplos de alimentos, que sirvam de exemplos de cada uma dessas 
ações.   

 


