
  Você se alimenta de comida de verdade? 
 E nossas crianças do que estão se alimentando? 

Hoje a oferta de alimentos mudou muito de 

configuração e as grandes 

indústrias dominaram o 

mercado. Os alimentos 

precisam ter um tempo 

maior de prateleira, e para 

que isso fosse possível, foi 

necessário alterar o 

conteúdo do alimento: 

acrescentar conservantes e 

embalagens duradouras. 

Assim aumentou-se a 

quantidade de sódio nos 

alimentos e também a de 

lixo produzido.  

Além disso, para tornar o 

alimento mais atrativo, 

foram acrescentados 

corantes e realçadores de 

sabor.   Afinal produtos 

crocantes ou macios, de 

sabor e cor marcantes, são 

desejados pelo 

consumidor. 

Desta forma os alimentos 

industrializados 

tornaram-se produtos 

com alta concentração 

energética, de açúcar, 

sódio e gordura e muito 

pobres em nutrientes. 

Essa combinação, junto à 

rotina de sedentarismo e 

estresse é a fórmula ideal 

para a obesidade. 

Visto isso, o novo guia alimentar para a população 

brasileira, elaborado por pesquisadores da Faculdade 

de Saúde Pública da USP, classifica os alimentos em 

um novo formato: In natura, minimamente 

processados, processados e ultra processados. 

Entenda essa classificação no 

quadro ao lado. 

E afinal onde é que está a 

comida de verdade? Nos dois 

primeiros. É aquela que 

podemos dizer: eu sei o que 

estou comendo. Que não tem 

uma extensa lista de 

ingredientes com nomes que 

desconhecemos. A comida de 

verdade é aquela que nossos 

avós comiam. Que tem cheiro 

de comida fresca. Que remete à 

memória, que dá saudade, dá 

prazer, abre o apetite.  

A comida de verdade respeita 

as safras, o clima, as 

necessidades nutricionais, 

sociais e emocionais. Respeita 

o indivíduo e o planeta. 

Uma dica? Para ter uma 

alimentação mais saudável, 

volte a cozinhar. Sabemos 

que a rotina é corrida, mas é 

possível resgatar este hábito. 

Ah! Então os dois últimos 

estão proibidos? Não! Mas 

eles não devem ser a base da 

sua alimentação. 
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Conheça a nova 

classificação de 

alimentos segundo o 

Ministério da Saúde 
   

- In natura: obtidos diretamente de plantas ou 

de animais e não sofrem qualquer alteração 

após deixar a natureza. 

- Minimamente Processados: alimentos in 

natura que foram submetidos a alterações 

mínimas (que não envolvem agregação de sal, 

açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao 

alimento original). 

- Óleos, açúcar, sal e gordura: Produtos 

extraídos de alimentos in natura ou diretamente 

da natureza e usados para temperar e cozinhar 

alimentos e criar preparações culinárias. 

- Processados: Produtos fabricados com a 

adição de sal ou açúcar a um alimento in natura 

ou minimamente processado, como legumes em 

conserva, frutas em calda, queijos e pães.  

- Ultra processados: São formulações 

industriais feitas inteiramente ou 

majoritariamente de substâncias extraídas de 

alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido, 

proteínas), derivadas de constituintes de 

alimentos (gorduras hidrogenadas, amido 

modificado) ou sintetizadas em laboratório 

(corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e 

vários tipos de aditivos usados para dotar os 

produtos de propriedades sensoriais atraentes). 

 

 

  

 

INFORMATIVO 

Esteja atento à publicidade de alimentos!! 

- Informações incorretas ou incompletas 

sobre alimentação são facilmente 

veiculadas; 

- Atinge principalmente crianças e jovens. 

Atenção ao rótulo! Muitos alimentos 

ultra processados reformulados e 

vendidos como saudáveis. 

Coma com regularidade e 

com atenção; Coma em 

ambientes apropriados; 

Coma em companhia. 
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