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Que tal apostar numa alimentação 
mais saudável em 2019?

Seja qual for a sua resolu-
ção de ano novo, uma dieta 
saudável e equilibrada vai 
trazer muitos benefícios em 
2019 e nos próximos anos. 
O que se come e bebe pode 
afetar a capacidade do corpo 
de combater infecções, bem 
como a probabilidade de 
desenvolver problemas de 
saúde mais tarde — entre 
eles, a obesidade, doenças 
cardiovasculares, diabetes 
e diversos tipos de câncer.

Começar uma dieta pode 
ser difícil e quanto mais ra-
dical o cardápio, maiores as 
chances de desistir no meio 
do caminho. A reeducação 
alimentar pode ser a solução 
para quem pretende iniciar 
um programa alimentar e 
segui-lo sem burlar as reco-
mendações.

|Estipule metas possíveis
|Não pule refeições
|Faça trocas inteligentes
|Pratique exercícios físi-

cos com regularidade.
É importante o acompa-

nhamento profissional para 
preparar o cardápio de acor-
do com as características de 
cada um. O nutricionista vai 
orientar, monitorar e incen-
tivar a mudança de hábitos 
para uma alimentação mais 
saudável.

Os ingredientes exatos de 
uma dieta saudável depen-
dem de diferentes fatores, 
como a idade da pessoa 
e seu nível de atividade. 
Uma alimentação adequa-
da também depende dos 
tipos de alimentos que estão 
disponíveis nas comunida-
des onde se vive. Mas em 
todas as culturas, existem 
algumas dicas comuns de 
alimentos que podem ajudar 
a ter uma vida mais longa e 
saudável.

A Organização Pan-A-

mericana da Saúde (OPAS) 
reuniu cinco orientações 
para começar 2019 com uma 
alimentação saudável:

1. Coma alimentos va-
riados

O corpo é incrivelmente 
complexo e — com a exce-
ção do leite materno para 
bebês — nenhum alimento 
contém todos os nutrientes 
de que precisa para que o 
organismo funcione da me-
lhor maneira. Para manter 
o corpo forte e saudável, 
as dietas devem, portanto, 
conter uma grande varie-
dade de alimentos frescos 
e nutritivos. Algumas dicas 
para garantir uma dieta 
equilibrada:

Em sua dieta diária, pro-
cure comer uma mistura 
de alimentos básicos, como 
trigo, milho, arroz e batatas, 
com leguminosas, como 
lentilhas e feijões, além de 
muitas frutas e vegetais fres-
cos e alimentos de origem 
animal (no caso desses últi-
mos, apenas para quem não 
é vegetariano e ou vegano);

Escolha alimentos inte-
grais, como milho não pro-
cessado, aveia, trigo e arroz, 
quando puder. Eles são ricos 
em fibras valiosas e podem 
te ajudar a se sentir saciado 
por mais tempo;

Caso consuma carne, es-
colha as peças mais “ma-
gras” sempre que possível 
ou remova a gordura “vi-
sível”;

Tente cozinhar ou ferver 
os alimentos em vez de 
fritá-los;

Para lanches, escolha ve-
getais crus, nozes sem sal 
e frutas frescas em vez de 
alimentos com alto teor de 
açúcares, gorduras ou sal.

2. Reduza a quantidade 
de sal
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Em grandes quantidades, 
o sal pode elevar a pressão 
arterial (hipertensão), o que 
é um dos principais fatores 
de risco para doenças car-
diovasculares.

3. Reduza o uso de certas 
gorduras e óleos

Todos nós precisamos 
de um pouco de gordura 
em nossa dieta, mas comer 
demais – especialmente os 
tipos errados de gordura 
– aumenta os riscos de obe-
sidade e doenças cardiovas-
culares.

As gorduras trans produ-
zidas industrialmente são as 
mais perigosas para a saúde. 
Descobriu-se que uma dieta 
rica nesse tipo de gordura 
aumenta o risco de doença 
cardíaca em quase 30%.

Algumas dicas para redu-
zir o consumo de gorduras:

Troque manteiga, banha 
por óleos mais saudáveis, 
como soja, canola, milho, 
cártamo e girassol;

Caso consuma alimentos 
de origem animal, escolha 
carnes brancas, como frango 
e peixe, que geralmente têm 
menor teor de gorduras, e 
limite o consumo de carnes 
processadas;

Verifique os rótulos e 
sempre evite alimentos pro-
cessados, “rápidos” e fritos, 
que contenham gordura 
trans produzida industrial-
mente. Ela é frequentemente 
encontrada em margarina 
e “ghee”, bem como em 
lanches pré-embalados, fast 
food, assados e fritos.

4. Limite a ingestão de 
açúcar

O excesso de açúcar não 
é ruim apenas para os den-
tes, mas aumenta o risco de 
ganho de peso e obesidade, 
que podem levar a sérios 
problemas crônicos de saú-
de.

Tal como acontece com 
o sal, é importante ter em 
mente a quantidade de açú-

cares “ocultos” que podem 
ser encontrados em alimen-
tos e bebidas processados. 
Uma única lata de refrige-
rante, por exemplo, pode 
conter até 10 colheres de chá 
extras de açúcar.

5. Evite o uso nocivo de 
álcool

Em geral, beber demais 
ou com muita frequência 
aumenta o risco imediato 
de lesões, além de causar 
efeitos de longo prazo, como 
danos ao fígado, câncer, 
doenças cardiovasculares e 
transtornos mentais.

Fonte: “5 dicas para uma 
alimentação saudável e 
equilibrada em 2019,” in 
EcoDebate, ISSN 2446-
9394, 27/12/2018, https://
www.ecodebate.com.
br/2018/12/27/5-dicas-para
-uma-alimentacao-saudavel
-e-equilibrada-em-2019/.


