
Aspectos importantes
A nutrição tem um papel substancial em 
quase todos os aspectos da vida.

Uma nutrição ruim, não atrapalha somente o 
desempenho das tarefas diárias, como pode 
trazer problemas de saúde.

As dietas predominantemente baseadas em 
vegetais, frutas, grãos integrais, legumes, nozes 
e sementes, são as mais indicadas. 

NUTRIÇÃO
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Nutriente

Vitamina A

Deficiência 
resulta em
Cegueira

Fontes à base de 
vegetais plantas
Brócolis, cenoura, espinafre, 
damasco, batata doce etc. 

Cálcio Osteoporose Brócolis, humus, nozes, 
espinafre etc. 

Vitamina C

Vitamina B12

Vitamina D

Vitamina B1

Vitamina B9

Iodo

Magnésio

Vitamina B3

Potássio

Ferro

Escorbuto

Anemia

Raquitismo

Beribéri

Anemia
Problema no 
nascimento

Hipotireoidismo

Convulsões 
Arritmia
Fraqueza
Tremor
Tetania

Pelagra

Arritmia
Fraqueza 
muscular

Anemia

Brócolis, frutas cítricas, kiwi, 
vegetais de folhas escuras, 
pimenta amarela, tomates etc.

Cereais fortificados, tofu; 
suplementação é necessária 
para quem segue uma dieta 
predominantemente vegetal.

Cogumelos, tofu; luz do sol é 
a melhor fonte.

Feijões pretos, semente de 
girassol, grão de trigo.

Aspargos, feijões, brócolis, 
repolho, milho, nozes, laranjas, 
espinafre, batata doce, pães e 
cereais integrais.

Batata assada, feijões verdes, 
pão branco, cranberries, 
ameixas secas.

Batata assada, 
feijões, vegetais de 
folhas verdes, nozes, 
grãos integrais.

Abacate, arroz integral, 
vegetais verdes, amendoim, 
semente de girassol.

Damasco, abacate, banana, 
kiwi, nozes, laranjas, pêssego, 
ameixas, espinafre, tomate etc.

Damasco, feijões, brócolis, 
frutas secas, pimenta verde, 
suco de ameixa, semente de 
abóbora, arroz, espinafre, grão 
de soja e tofu

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a ingestão diária de pelo menos 400 gramas de frutas 
e hortaliças (WHO, 2003), o que equivale, aproximadamente, ao consumo diário de cinco porções desses 
alimentos. No Brasil, a frequência de consumo recomendado de frutas e hortaliças foi de 33,9%(Vigitel, 2018).
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Estratégias práticas
Para conseguir se manter em uma dieta saudável 
e equilibrada, ela deve possuir alimentos que 
você goste, e não ser totalmente restritiva quando 
se trata de ocasiões especiais, assim, a tendência de 
desistir é menor. Na hora de decidir o que vai comer, 
você deve considerar o que faz bem para sua 
saúde, levando em conta a disponibilidade e 
facilidade de preparar a refeição. Portanto, o 
ideal é preparar uma dieta que consiga seguir por um 
longo período e que se adapte à sua vida.

Existem algumas estratégias práticas que 
podem auxiliar nesse percurso, são elas:

“Comer o arco-íris”: 
Consuma uma dieta 
com alimentos naturais, 
particularmente vegetais e 
frutas, em uma variedade 
de cores. Desafie-se a 
montar uma paleta de 
cores com a comida.

Evitar ou limitar 
produtos animais: 
entenda o impacto 
negativo de produtos de 
origem animal em sua 
saúde e busque fontes 
mais apropriadas de 
proteínas e cálcio.
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Limitar o consumo de 
óleos, açúcar e álcool 
Enfatizar o fato de que, em 
geral, você deve manter 
sua dieta baixa em gordura 
e colesterol. Além disso, 
alimentos adicionados de sal 
e açúcar, e bebidas alcoólicas 
devem ser evitados ou 
consumidos com moderação.

Hidratação 
Lembrar que a suficiência 
de consumo de água é outro 
componente crítico em uma 
dieta saudável. O corpo 
começa a experienciar a 
desidratação antes que você 
se dê conta.

Saciedade em alimentos 
baseados em plantas 
ricos em fibras 
Realce a importância do 
consumo de alimentos ricos 
em fibras (vegetais, frutas, 
sementes e legumes). Ela 
é importante, pois traz uma 
sensação prolongada de 
saciedade, além de benefícios 
ao funcionamento do intestino.

Atenção às porções 
É importante aprender a  
manter as porções quando 
estiver comendo alimentos 
com alta densidade calórica.
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