
O período da infância e a adolescência são momentos formadores de hábitos e rotinas que podem ser 

consolidados para o restante da vida, por isso a educação nutricional para uma alimentação saudável deve ser 

incentivada desde os primeiros anos de vida, para promover a saúde, o crescimento, o desenvolvimento e 

prevenção de problemas de saúde em longo prazo. 

Um dos passos iniciais está na conscientização sobre quais alimentos compramos para nossas refeições no dia a 

dia, atualmente com uma vasta oferta em supermercados, fast-foods, além de todas as informações que 

recebemos sobre alimentação todos os dias através de jornais, revistas, TV e internet, dificulta saber se o que 

estamos consumindo é realmente saudável.  

Dentro de tantas possibilidades, devemos diminuir a aquisição de duas categorias de alimentos: os processados 

e os ultraprocessados.  

Os alimentos processados são produzidos basicamente adicionando-se sal, açúcar, óleo ou vinagre aos 

alimentos in natura, entre outras técnicas de processamento também, alguns exemplos são as conservas de 

alimentos em salmoura, frutas preservadas em açúcar, carnes salgadas ou defumadas, queijos e pães. Dessa 

forma, os alimentos processados devem aparecer no nosso dia a dia como ingredientes de preparações 

culinárias ou como parte de refeições. 

Os alimentos ultraprocessados são produzidos com a 

adição de muitos ingredientes como sal, açúcar, óleos, 

gorduras, proteínas de soja, do leite, extratos de 

carne, além de substâncias sintetizadas em 

laboratório a partir de alimentos e de outras fontes 

orgânicas como petróleo e carvão. Assim, tais 

alimentos têm prazo de validade maior, alteração de 

cor, sabor, aroma e textura. Devido aos métodos de 

processamento sofrem uma alteração desfavorável da 

composição nutricional dos alimentos, como o 

aumento do conteúdo de sódio, quantidade de calorias e são nutricionalmente desbalanceados. Alguns 

exemplos de ultraprocessados: biscoitos recheados, salgadinhos “de pacote”, refrigerantes e macarrão 

“instantâneo”. No caso desses alimentos a recomendação é que sejam consumidos em pequenas quantidades 

ou evitados. 

Uma forma de distinguir o que são alimentos processados dos 

ultraprocessados é reparar se a lista de ingredientes é grande (5 itens 

ou mais) com nomes diferentes, essa dica é bastante útil para auxiliar 

no momento de comprar os alimentos para preparar a lancheira do seu 

filho, por exemplo. A melhor alternativa é sempre preferir pelos 

alimentos in natura ou minimamente processados.  

Portanto, é importante criar hábitos alimentares corretos em seus 

filhos desde cedo, não só para garantir um bom desenvolvimento, mas para criar a consciência da importância 

de comer corretamente. Esses hábitos não devem ficar restritos somente aos pequenos, toda a família deve 

adotar uma boa rotina alimentar, pois essa é a melhor maneira de garantir seu lar sempre saudável e com um 

bom exemplo. 
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