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Guia Alimentar para a População Brasileira

10 passos para uma alimentação saudável

1. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da 

alimentação.

2. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao 

temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias.

3. Limitar o consumo de alimentos processados.

4. Evitar o consumo de alimentos ultra processados.

5. Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre 

que possível, com companhia. 

6. Fazer compras em locais que ofereçam variedades de alimentos in natura 

ou minimamente processados.

7. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias.

8. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece.

9. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na 

hora.

10. Ser crítico quanto informações, orientações e mensagens sobre alimentação

veiculadas em propagandas comerciais.

Alimentos in natura e minimamente processados:

- In natura: são obtidos diretamente de plantas ou animais, e não sofrem 

qualquer modificação após deixarem a natureza.

- Minimamente processados: são alimentos in natura que passam por 

processos importantes, como remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, 

fermentação, pasteurização ou congelamento, para chegarem com qualidade ao 

consumidor. As alterações são mínimas. Esses alimentos não recebem sal, açúcar, 

óleos, gorduras, nem outros ingredientes
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a. Hortaliças (legumes e verduras) e frutas in natura ou embaladas, 

fracionadas, refrigeradas ou congeladas. 

b. Arroz, milho (em grão ou espiga) e outros cereais em grão.

c. Feijões e lentilha.

d. Frutas secas (ameixa, damasco, figo, etc.)

e. Castanhas, nozes, amêndoa, amendoim.

f. Especiarias em geral e ervas frescas ou secas.

g. Farinha de mandioca, de milho ou de trigo e macarrão ou massas 

frescas ou secas feitas com essas farinhas, água e ovos.

h. Carnes de gado, de porco e de aves e pescados frescos, resfriados ou 

congelados.

i. Leite pasteurizado, UHT ou em pó.

j. Iogurte (sem adição de açúcar).

k. Chá, café, água potável.

l. Ovos.

Alimentos processados: são alimentos in natura ou minimamente processados que 

recebem sal, açúcar, vinagre ou óleo para, principalmente, durar mais tempo. As 

técnicas de fabricação incluem cozimento, fermentação, salmoura, entre outros.

a. Conservas de cenoura, pepino, ervilhas, palmito, cebola, couve-flor, dentre 

outros legumes, preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre;

b. Extrato ou concentrado de tomate (com sal e/ou açúcar);

c. Frutas em calda ou cristalizadas;

d. Geleias;

e. Carne seca e toucinho;

f. Sardinha e atum enlatados;

g. Queijos;

h. Pães feitos com farinha de trigo, fermento, água e sal.

Alimentos ultraprocessados: São formulações industriais à base de ingredientes 

extraídos ou derivados de alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido modificado) ou, 

ainda, sintetizados em laboratório (corantes, aromatizantes, realçadores de sabor, 

etc.). Os rótulos podem conter listas enormes de ingredientes. A maioria deles tem a 

função de estender a duração do alimento, ou, ainda, dotá-lo de cor, sabor, aroma e 

textura para torná-lo atraente. Quando presentes, ingredientes in natura ou 

minimamente processados aparecem em proporção reduzida.

a. Guloseimas em geral (chocolates, pirulitos, sorvetes, etc.);



b. Cereais matinais açucarados;

c. Bolos e misturas para bolo;

d. Margarina;

e. Barras de cereal;

f. Sopas, macarrão e temperos “instantâneos”;

g. Molhos prontos;

h. Salgadinhos “de pacote”;

i. Refrescos e refrigerantes;

j. Iogurtes e bebidas lácteas adoçados e aromatizados;

k. Bebidas energéticas;

l. Produtos congelados e prontos para aquecimento (lasanha, pizza, nuggets, 

etc.);

m. Pães, bolachas e biscoitos feitos com gordura vegetal hidrogenada, açúcar, 

amido, soro de leite, emulsificantes e outros aditivos.


