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RESUMO 

 

A alimentação adequada é essencial para crescimento e desenvolvimento dos seres 
humanos, cujo papel é assegurar ao organismo: energia e nutrientes para o 
desempenho de suas funções, com vista à promoção e manutenção de um bom 
estado de saúde. Mudanças nos padrões de consumo alimentar, influenciadas pelo 
crescente processo de industrialização e urbanização dos séculos XX e XXI, 
apontam para a adoção de dietas com alta densidade calórica proveniente de 
açúcares e gorduras, todavia, insatisfatórias quanto ao aporte de micronutrientes, 
estando associada à alta prevalência de doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT). Frente às transformações no estilo de vida e perfil alimentar e nutricional da 
população, guias alimentares tornaram-se ferramentas importantes para escolhas 
alimentares saudáveis e consumo adequado dos diferentes tipos de alimentos. Este 
trabalho teve como objetivo, elaborar modelo de composição quali-quantitativa de 
refeições para prática educativa. Neste sentido, foram utilizados quatro 
procedimentos: 1. Estabelecimento de porções por grupos alimentares e seus 
respectivos valores calóricos para uma dieta de 2.000kcal/dia, incluindo alimentos 
habitualmente consumidos na região nordeste; 2. Elaboração de tabelas para cada 
grupo alimentar, conforme níveis da pirâmide alimentar, com porções em grama; 
medida caseira e composição nutricional obtida a partir do banco de dados do 
software NutWin versão 1.5, instituído pela Universidade Federal de São Paulo, 
possibilitando indicações para escolhas inteligentes. 3. Composição de desjejum, 
almoço e jantar utilizando médias da composição química encontradas na 
distribuição dos alimentos por grupos alimentares. 4. Adequação nutricional de 
calorias, macronutrientes, fibras, cálcio, ferro e sódio, tendo como referências, o 
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) (BRASIL, 2006), e Dietary 
Reference Intakes (DRIs) (IOM, 2005). Os resultados apontaram distribuição calórica 
do desjejum (21,83%), almoço (43,66%) e jantar (34,53%) considerados 
satisfatórios, uma vez que o Programa do Trabalhador estabelece de 15 a 20% e de 
30 a 40% para pequenas e grandes refeições, respectivamente. No que tange aos 
percentuais de adequação nutricional em relação ao VET, carboidrato (59,99%), 
proteína (18,54%) e lipídio (22,37%), o modelo proposto revelou a oferta de uma 
alimentação adequada, em comparação às DRIs. Análogas às recomendações do 
PAT, apenas a proteína apresentou condição a maior, em 3, 54%. Os valores 
obtidos para fibra (35,21g), ferro (20,02 mg), cálcio (1003,90 mg) e sódio (1.134,80 
mg), também se mostraram ajustados às recomendações. A partir dos resultados 
obtidos, observou- se a adequada alimentação oferecida na proposta de modelo 
para composição de refeição, fato que possibilita a manutenção da saúde e a 
promoção de hábitos nutricionais saudáveis, mostrando-se pertinente e factível para 
aplicação do planejamento, avaliação e orientação de refeições, favorecendo 
tomadas de decisão direcionada à autonomia alimentar, tendo como princípio a 
responsabilidade pessoal. 
 
Palavras-chave: Guia alimentar.  Grupos de Alimentos. Escolhas Inteligentes. 
  



ABSTRACT 

 

Adequate food is essential for the growth and development of human beings, whose 

role is to assure the organism: energy and nutrients for the performance of its 

functions, with a view to promoting and maintaining a good state of health. Changes 

in food consumption patterns, influenced by the growing process of industrialization 

and urbanization of the twentieth and 21st centuries, point to the adoption of diets 

with high caloric density from sugars and fats, however, unsatisfactory Regarding the 

contribution of micronutrients, being associated with the high prevalence of non-

communicable chronic diseases CNCDS). In the face of the transformations in the 

lifestyle and dietary and nutritional profile of the population, dietary guides have 

become important tools for healthy dietary choices and adequate consumption of 

different types of foods. The objective of this work was to elaborate a quali-

quantitative composition model of meals for educative practice. In this sense, four 

procedures were used: 1. Establishment of portions by food groups and their 

respective caloric values for a diet of 2,000 kcal/day, including foods commonly 

consumed in the Northeast region; 2. Preparation of tables for each food group, 

according to the levels of the food pyramid, with portions in grass; Homemade 

measure and nutritional composition obtained from the database of the software 

Nutwin version 1.5, instituted by the Universidad Federal de São Paulo, enabling 

indications for intelligent choices. 3. Composition of breakfast, lunch and dinner using 

means of the chemical composition found in food distribution by food groups. 4. 

Nutritional adequacy of calories, macronutrients, fibers, calcium, iron and sodium, 

having as references, the worker Feeding Program (PAT) (Brazil, 2006), and Dietary 

Reference intakes (DRIs) (IOM, 2005). The results showed caloric distribution of 

breakfast (21.83%), lunch (43.66%) and dinner (34.53%) considered satisfactory, 

since the worker program establishes 15 to 20% and 30 to 40% for small and large 

meals, respectively. Regarding the percentages of nutritional adequacy in relation to 

VET, carbohydrate (59.99%), protein (18.54%) and lipid (22.37%), the proposed 

model revealed the offer of adequate food, compared to DRIs. Analogous to the 

recommendations of the PAT, only the protein presented the highest condition, in 3, 

54%. The values obtained for fiber (35, 21g), iron (20.02 mg), calcium (1003.90 mg) 

and sodium (1,134.80 mg), were also adjusted to the recommendations. From the 

results obtained, it was observed the adequate feeding offered in the model proposal 

for meal composition, a fact that enables the maintenance of health and the 

promotion of healthy nutritional habits, proving to be pertinent and feasible for 

Application of planning, evaluation and orientation of meals, favoring decision making 

directed to food autonomy, with the principle of personal responsibility.  

 

Key words: Food Guide.  Food Groups.  Smart Choices 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A alimentação adequada é essencial para crescimento e desenvolvimento dos 

seres humanos, cujo papel é assegurar ao organismo energia e nutrientes 

necessários para o desempenho de suas funções, com vista à promoção e 

manutenção de um bom estado de saúde (CUNHA, 2014). 

Alterações nos padrões de consumo alimentar têm ocorrido de forma rápida e 

intensa, influenciadas pelo crescente processo de industrialização e urbanização dos 

séculos XX e XXI (BEZERRA, et al., 2013; MORATOYA et al., 2013) Em 

consequência, mudanças de estilo de vida e de novas escolhas alimentares 

apontam para a adoção de dietas com alta densidade calórica oriunda de açúcares  

e gorduras, todavia, insatisfatórias quanto ao aporte de micronutrientes, estando 

associada à alta prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) com 

prejuízos na qualidade de vida da população (FERREIRA et al., 2005; POPKIN et 

al., 2012). 

Estudo sobre transição alimentar no Brasil indica agravo no cenário 

epidemiológico das doenças crônicas não transmissíveis tais como, obesidade, 

dislipidemias, hipertensão, diabetes, com marcada participação no perfil de morbi-

mortalidade da população (BATISTA FILHO; RISSIN, 2003). 

O aumento nos índices do consumo de refeições fora do lar é um exemplo de 

mudança de comportamento alimentar que tem contribuído, consideravelmente, para 

a incidência e prevalência do excesso de peso, nos diversos segmentos da 

população. Um estudo proveniente do Inquérito de Saúde de São Paulo (ISA) 

encontrou um menor índice de qualidade da refeição de almoço consumido fora do 

lar em comparação com o consumido dentro do lar (GORGULHO et al., 2013). Em 

trabalho análogo, Cavalcante et al. (2017) analisando dados do Inquérito Nacional 

de Alimentação, observou que os indivíduos que consomem alimentos fora do lar, na 

Região Nordeste do Brasil, apresentaram maior consumo de energia, gordura 

saturada, gordura trans e menor ingestão de proteína, ferro e fibra alimentar em 

comparação com os que não relataram consumo fora de casa, fazendo-se 

necessária a elaboração de estratégias de educação alimentar e nutricional que 

favoreçam a escolha de alimentos mais saudáveis quando os indivíduos optam por 

se alimentar fora do lar. 
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Frente às transformações no estilo de vida e perfil alimentar e nutricional da 

população, tanto no Brasil, quanto em outros países, os guias alimentares tornaram-

se ferramentas importantes para informação e educação, proporcionando 

recomendações para escolhas alimentares saudáveis e consumo adequado dos 

diferentes tipos de alimentos, no intuído de reverter tendências de aumento de 

desnutrição, obesidade e outras enfermidades crônicas relacionadas à alimentação. 

(BRASIL, 2012). 

O acesso a informações confiáveis favorece a autonomia dos indivíduos 

quanto aos procedimentos para as escolhas alimentares (LAMOUNIER, 2016). Por 

outro lado, a educação alimentar e nutricional cuja premissa é a transformação do 

comportamento alimentar deletério à saúde humana, contribui para a aquisição de 

hábitos alimentares adequados, considerando-se aspectos cognitivos, emocionais e 

comportamentais, característicos dos diversos segmentos da população (BISSOLI; 

LANZILLOTTI, 1997). 

Neste contexto, o protagonismo do indivíduo com vista à escolha e seleção de 

uma alimentação saudável, implica na orientação para o planejamento de dietas que 

contemplem alimentos de cada grupo alimentar, considerando suas especificidades 

nutricionais, respeitando-se diferenças emocionais, sociais, econômicas e sensoriais 

de cada indivíduo ou grupo (PHILIPPI, 2013). 

Do exposto oportuniza-se modelo para intervenção educativa alimentar e 

nutricional, a partir do compartilhamento de saberes que favoreça a decisão e ato 

alimentar pautados em atitudes reflexivas, as quais orientam a autonomia alimentar, 

como uma responsabilidade pessoal. 
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2 OBJETIVOS 

 

Geral 

Elaborar modelo de composição quali-quantitativa de refeições para prática 

educativa. 

 

Específicos 

● Listar os grupos alimentares constante no Guia Alimentar; 

● Distribuir as quantidades de porções por grupos alimentares e seus 

respectivos valores calóricos; 

● Construir modelo de escolhas inteligentes; 

● Distribuir os grupos alimentares por refeição, conforme percentuais do valor 

energético total; 

● Determinar a composição e adequação nutricional. 

. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Alterações no padrão de consumo alimentar da população brasileira 

caracterizadas pela substituição de alimentos in natura, em especial as hortaliças e 

frutas por produtos industrializados, prontos para o consumo, são apontadas como 

fator agravante no cenário epidemiológico da obesidade, dislipidemias, hipertensão 

e diabetes, com participação crescente no perfil de morbi-mortalidade da população 

brasileira (BATISTA FILHO; RISSIN, 2003).  Com vista à proteção e promoção da 

saúde, espera-se que orientações educativas pautadas em atitudes reflexivas 

favoreçam a tomada de decisão, pelo indivíduo, direcionada à autonomia do ato 

alimentar, tendo como premissa a responsabilidade pessoal. 

Neste contexto, justifica-se esta proposta de modelo de representação 

alimentar, a ser utilizado tanto para o planejamento, quanto para avaliação de dietas. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 PRINCÍPIOS DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Para Amaral (2008), o ser humano começa a desenvolver hábitos alimentares 

desde o seu nascimento, sendo esta prática iniciada através dos seus pais, 

primeiros responsáveis pela sua formação. De modo geral, pode-se afirmar que uma 

alimentação, nutricionalmente balanceada, está entre as principais condições de 

educação, e qualidade de vida.  

Nesse sentido, considera-se uma boa alimentação, quando esta é capaz de 

favorecer ao indivíduo condições positivas de saúde, com quantidades de calorias e 

nutrientes de forma balanceada (CUNHA, 2014). 

De acordo com Matta (2011), as diretrizes para construir uma proposta de 

alimentação saudável devem contemplar as condições e necessidades de toda a 

sociedade, combatendo os fatores que se relacionam com as doenças que se 

apresentam. Assim, destaca-se,  

De acordo com os princípios de uma alimentação saudável, todos os grupos 
de alimentos devem compor a dieta diária. A alimentação saudável deve 
fornecer água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e fibras, 
os quais são insubstituíveis e indispensáveis ao bom funcionamento do 
organismo (MATTA, 2011, p. 01).  
 

Isto significa dizer que, apenas um alimento ou classe deles não é capaz de 

fornecer uma dieta equilibrada em nutrientes diversos. Segundo Ferreira et al. 

(2005), as leis da alimentação constituem o que entendemos por Ciência da 

Nutrição. Esta abrange a questão alimentar e os nutrientes provenientes dos 

alimentos, assim como os seus efeitos no organismo humano. As leis foram criadas 

em 1937, por Pedro Escudero, um médico argentino, e tratam de forma clara e 

concisa dos princípios que regem a prática de uma alimentação saudável (MOTA, 

2017), descritos abaixo: 

 

 Lei da quantidade – diz respeito à quantidade de alimentos a ser ingerida 

pelo indivíduo de acordo com a sua necessidade total de calorias diárias. 

Neste ponto, é importante atentar para os excessos e restrições alimentares, 

pois, ambas as práticas podem trazer prejuízos consideráveis à saúde. 
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 Lei da qualidade – refere-se à ingestão de alimentos com propriedades 

nutritivas necessárias à manutenção do organismo. Por isso, destaca-se que 

a alimentação deve ser variada, de modo a contemplar todos os conjuntos de 

nutrientes.  

 

 Lei da harmonia – é o equilíbrio no consumo alimentar, baseado nos 

princípios da distribuição e proporcionalidade na ingestão dos nutrientes. Esta 

lei parte do princípio de que os nutrientes atuam em conjunto ao entrarem em 

contato com o organismo, por isso, a importância de uma alimentação 

proporcional às necessidades nutricionais.  

 

 Lei da adequação – esta lei garante a importância de uma alimentação que 

se adeque aos nutrientes de que cada organismo necessita, pois, cada um 

apresenta especificidades. Como exemplo, pode-se citar as necessidades do 

organismo em cada fase da vida (infância, adolescência, adulto, idoso), 

crianças em fase de lactação e mulheres gestantes e pessoas que sofrem de 

alguma patologia. 

 

A alimentação precisa atender aos aspectos quantitativos, qualitativos, de 

equilíbrio e de adequação (MOTA, 2017), posto que, para cada indivíduo as 

necessidades nutritivas mostram ser específicas. Além de que, a prática de uma 

alimentação saudável influencia diretamente na saúde. 

 

4.2 DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SEGURANÇA 

ALIMENTAR NUTRICIONAL 

 

De acordo com Leão et al. (2013), o conceito de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) vem sendo intensamente discutido nas últimas décadas e obedece 

a diversos interesses e aspectos (sociais, culturais, políticos e econômicos), 

segundo as relações de poder que acontecem na sociedade.  

O conhecimento em torno deste direito começou em 1948, em nível 

internacional, divulgado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e a 

Agricultura (FAO). Porém, no Brasil, apenas em 2006 é que foi regulamentada por 
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meio da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) (SILVA; 

CÁRDENAS, 2014).  

Todavia, apesar de estes conceitos estarem em constante formação, pode-se 

definir a SAN como a base para a efetivação do Direito Humano à Alimentação 

Adequada, ainda que se trate de elementos independentes. O Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) define que a SAN:  

 

[...] consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e 
permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 
práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade 
cultural e que sejam ambientais, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis (CONSEA, 2007, art. 3º). 
 

A promoção do direito humano ao acesso a essas práticas, isto é, a uma 

alimentação qualitativa e adequada, está presente em diversos documentos oficiais 

nacionais e internacionais, sendo assegurada, inclusive, na Constituição Federal de 

1988. Este documento assegura o dever do Estado brasileiro na promoção da 

alimentação adequada  (BURITY, 2010). A Organização das Nações Unidas (ONU) 

também estabelece que, como Direito Humano à Alimentação Adequada, pode-se 

compreender: 

 

O direito à alimentação adequada é um direito humano inerente a todas as 
pessoas de ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou 
por meio de aquisições financeiras, a alimentos seguros e saudáveis, em 
quantidade e qualidade adequadas e suficientes, correspondentes às 
tradições culturais do seu povo e que garanta uma vida livre do medo, digna 
e plena nas dimensões física e mental, individual e coletiva (BRASIL, 2008, 
p. 27) 
 

Nesse viés, a efetivação do direito à alimentação dá-se quando todos os 

indivíduos (homem, mulher e criança, sozinhos ou em grupo) conseguem ter acesso 

– físico e econômico – a uma alimentação adequada e aos meios para obtê-la 

(BURITY, 2010). Contudo, de acordo com dados do Brasil (2013), um bilhão de 

pessoas em todo o mundo ainda não contam com a garantia desse direito, 

encontrando-se em situação de insegurança alimentar. Este panorama aplica-se, 

sobretudo, aos países em desenvolvimento, ainda que o planeta tenha condições de 

alimentar o dobro da sua população (BRASIL, 2013).  

Desse modo, a garantia de uma alimentação adequada se constitui como 

essencial à dignidade humana, interferindo diretamente na qualidade de vida do 
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homem. Portanto, todo ser humano tem o direito humano a uma alimentação 

adequada, conforme as seguintes dimensões: (a) direito de estar livre da fome e o 

(b) direito a uma alimentação adequada, que esteja de acordo com as leis da SAN 

(SILVA; CÁRDENAS, 2014). Para tanto, é de suma importância a adoção de 

intervenções voltadas a promover e a proteger esse direito, valorizando também a 

autonomia na escolha alimentar 

 

4.3 TRANSIÇÃO NUTRICIONAL NO BRASIL 

 

Nos últimos cinquenta anos, o Brasil, assim como outros países em 

desenvolvimento, tem enfrentado diversas mudanças no campo social, político e 

econômico. Inegavelmente, esta mudança se estende aos aspectos do padrão 

alimentar brasileiro, estendendo-se ao cenário epidemiológico, caracterizado pela 

diminuição dos índices de desnutrição no país, em detrimento do aumento 

considerável da obesidade, sobretudo de crianças e adolescentes (BATISTA FILHO; 

RISSIN, 2003).  

Tais mudanças dizem respeito, sobretudo, à qualidade e a quantidade da 

dieta alimentar consumida pela população brasileira, em decorrência de estilo de 

vida adotado, frente as condições de um novo cenário econômico e social. A união 

destes fatores trouxe prejuízos à saúde alimentar brasileira (SOUZA, 2010), tendo 

em vista o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como o diabetes, 

comprometimentos cardiovasculares, hipertensão, além de alguns tipos de câncer.  

A tradição alimentar é fruto do contexto social e cultural no qual o indivíduo 

está inserido constituindo o chamado “padrão alimentar”, sendo este permeado por 

elementos psicossociais, conforme critérios objetivos e subjetivos. Dentre estes 

critérios, destacam-se: a) características do alimento; b) preço e disponibilidade; c) 

fatores culturais e religiosos; d) influência social e e) aspectos relacionados à 

publicidade e à mídia” (SPANIOL, 2014, p.11).  

Este último fator obteve suma importância na transição alimentar brasileira 

através dos anos. A mídia, por meio de diferentes veículos de comunicação, divulga 

propagandas de alimentos a todo tempo. Assim, o que é dito por meio desses 

veículos midiáticos, logo passa a compor a lista dos mais consumidos e, por se tratar 

de alimentos com pouco valor nutritivo, têm desencadeado problemas graves à 

população, como é o caso da obesidade (BUENO; NATALI, 2018).  
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A sociedade se apresenta em meio a um processo de globalização, o qual 
fortaleceu o consumo de industrializados, interferindo no padrão alimentar, 
inclusive, devido ao forte apelo da publicidade. A mídia, ao englobar todos 
os veículos de informação, interfere na adoção de condutas, seja em 
relação aos quesitos estéticos, tais como os ideais de beleza, o que 
intervém diretamente na percepção corporal do indivíduo, material ou 
alimentares. No entanto, existem vantagens e desvantagens sobre a 
propagação de facilidades, informações, novidades (MORAES, 2014, p. 10).  
 

Nesse viés, a transição nutricional no Brasil possui estreita ligação com o 

advento de uma sociedade globalizada com forte influência na mudança dos hábitos 

alimentares dos indivíduos, posto que, devido ao curto espaço de tempo disponível 

para o preparo da alimentação, a sociedade contemporânea vislumbra e assume a 

praticidade dos alimentos prontos, em detrimento da prática de uma alimentação 

saudável. Cônscios das vantagens mercadológicas, a indústria alimentícia tem 

investido cada dia mais em novas tecnologias e serviços de alimentação (MORAES, 

2014). 

 

4.4 PRÁTICAS ALIMENTARES DIRECIONADAS ÀS UNIDADES DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

O ato de alimentar-se é uma necessidade básica dos seres vivos, ação pela 

qual estes garantem a sua sobrevivência. No organismo humano, a alimentação tem 

o papel de desenvolver os indivíduos, transformando-os nos aspectos físico, 

intelectual, emocional e social (BUENO; NATALI, 2018). Todavia, para tanto, é 

preciso que estes mantenham uma dieta saudável e equilibrada.  

Com a finalidade de assegurar a qualidade das práticas alimentares, surgem 

as Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), cujo objetivo principal é desenvolver 

atividades que garantam a qualidade de serviços alimentares prestados, seguindo 

rígidas normas técnicas e de higiene alimentar (POHREN, 2014). 

 De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), essas 

unidades são responsáveis pelas funções técnico-administrativas referentes à 

alimentação e nutrição, a exemplo da “manipulação, preparação, armazenamento e 

à distribuição de alimentos e de refeições nutricionalmente balanceadas e que sejam 

seguras do ponto de vista microbiológico e qualidade sensorial (WENDISCH, 2010). 
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Assim posto, tais Unidades estão posicionadas no âmbito da alimentação coletiva, e 

seguem princípios que visam assegurar a saúde dos indivíduos atendidos. 

Portanto, as práticas alimentares direcionadas à UAN devem favorecer uma 

alimentação equilibrada, baseada nas Leis da Alimentação (quantidade, qualidade, 

harmonia e adequação). Ainda, precisa estar de acordo com os parâmetros da 

Vigilância Sanitária, evitando danos à saúde dos indivíduos que são atendidos pela 

unidade (POHEREN, 2014). Para tanto, Sant’anna e Gomes (2010) ressaltam a 

necessidade de um nutricionista, responsável técnico para o cumprimento dessas 

normas. Ademais, destacam que as práticas alimentares desenvolvidas nessas 

unidades devem prezar pela autonomia na escolha dos alimentos, desde que 

obedeçam aos princípios de uma alimentação adequada e saudável.  

Diante do exposto, fica explícita a importância de diretrizes sociais que 

garantam o direito à alimentação adequada e saudável, desenvolvendo nos 

indivíduos um comportamento alimentar, o qual deve prezar pela ingestão de 

alimentos ricos em nutrientes, porém, de forma autônoma e responsável.  

 

4.5 PIRÂMIDE ALIMENTAR  

 

Visando promover saúde e hábitos saudáveis, as principais orientações sobre 

alimentação foram reunidas em um guia alimentar, no qual adotou a forma gráfica da 

pirâmide para veiculação das informações contidas neste, com o estabelecimento de 

níveis e porções de alimentos ((MARTINS; FREIRE, 2008).  

A pirâmide alimentar é a ferramenta de orientação nutricional mais utilizada para 

referência na seleção de alimentos, sendo empregada por profissionais de nutrição. 

O objetivo é promover variações de costumes alimentares, saúde global do indivíduo 

como prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) (ACHTEBERG; 

DONNELL; BAGBY, 1994; WELSH; DAVIS; SHAW, 1992).  

As recomendações dos grupos de alimentos, da Pirâmide Alimentar Brasileira, 

para o planejamento de uma alimentação saudável, estão baseadas nos conceitos 

de segurança alimentar e nutricional, e práticas alimentares saudáveis 

(BRASIL,2012). Daí a importância de garantir a todos os indivíduos condições de 

acesso aos chamados alimentos básicos, com qualidade, quantidade suficiente, e 
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permanente sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais de modo 

a contribuir com uma existência digna num contexto de desenvolvimento saudável 

(CUPPARI, 2005). 

De acordo com Gomes e Teixeira (2016), a Pirâmide Alimentar defende os 

princípios básicos de uma alimentação saudável:  

Variedade: Fornecer uma ampla seleção de alimentos diariamente. Não há um 
alimento completo, que forneça todos os nutrientes necessários a uma boa 
nutrição e consequente manutenção da saúde. Uma alimentação variada inclui 
alimentos de todos os grupos da Pirâmide que juntos atenderão as 
recomendações nutricionais; 
Equilíbrio: Uma alimentação equilibrada incorpora diariamente quantidade 
adequada e indicação do número de porções recomendadas, dos diferentes 
grupos alimentares, provendo calorias e nutrientes necessários; 
Moderação: Controle no consumo dos alimentos do grupo das gorduras e 
açúcares, sal e quantidade de calorias (GOMES; TEIXEIRA, 2016, p. 11). 

 

Os alimentos estão distribuídos na Pirâmide Alimentar em oito grupos e em 

quatro níveis. Cada grupo possui a quantidade de porções de alimentos a serem 

consumidas diariamente, que varia de acordo com a necessidade individual. Os 

alimentos que estão na base da pirâmide devem ser consumidos em maior 

quantidade e, os que estão no topo, em menor quantidade (PHILIPPI, 2013). 

No ápice da pirâmide estão representados os alimentos que devem ser 

consumidos com moderação como: doces, açúcares, óleos e gorduras pois além de 

calóricos podem aumentar os riscos de obesidade, doenças cardiovasculares, 

diabetes. No segundo nível da pirâmide estão os alimentos de fontes de proteínas 

animais (carnes, ovos, leite e derivados) e vegetais (leguminosas). Em seguida, o 

grupo das frutas, verduras e legumes que fornecem água, vitaminas, minerais e 

fibras para o organismo. Na base da pirâmide, compondo o maior grupo, estão 

dispostos os alimentos ricos em carboidratos, cujo consumo diário é maior se 

comparado aos demais grupos (PHILIPPI, 2013). 
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Figura 1 – Redesenho da Pirâmide Alimentar Brasileira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Philippi (2013) 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 BUSCA BIBLIOGRÁFICA 

 

Buscas bibliográficas foram realizadas em, artigos científicos identificados e 

selecionados nas bases de dados SCIELO e Medline/PubMed, dissertações e teses 

(identificadas no portal da CAPES, guia alimentar e livros, além de referências 

citadas nestas publicações. Para tanto os termos de busca, utilizados foram: “guias 

alimentares” ou “consumo de alimentos” ou “nutrição” ou “práticas alimentares” ou 

“grupos de alimentos”.  

Com base em ampla pesquisa bibliográfica realizada, segue a metodologia 

aplicada para o desenvolvimento de modelo de composição quali-quantitativa de 

refeições para prática educativa. 

 

5.2 INSTRUMENTOS E TÉCNICAS PARA OBTENÇÃO DE DADOS 

 

Para construção do modelo ora proposto, foram determinadas 4 etapas: 

 

Etapa 1- Baseado na Pirâmide Alimentar Adaptada (PHILIPPI, 2013), foram 

estabelecidas porções por grupos alimentares e seus respectivos valores calóricos 

para uma dieta de 2000 kcal/dia. Respeitando as características de cada grupo, 

nestes foram incluídos alimentos habitualmente consumidos na região nordeste. 

Etapa 2- Foram elaboradas tabelas de alimentos para cada grupo constante 

nos níveis da pirâmide alimentar, com porções fornecidas em gramas, medida 

caseira e respectiva composição nutricional (calorias, carboidratos, proteínas, 

lipídios, fibras, cálcio, ferro e sódio), possibilitando as indicações para escolhas 

inteligentes. Os dados de composição nutricional foram obtidos a partir do banco de 

dados do software NutWin versão 1.5 elaborado pela Universidade Federal de São 

Paulo. 

Etapa 3 – Para a composição das principais refeições (desjejum, almoço e 

jantar) propostas no modelo, foram utilizadas as médias encontradas na distribuição 

dos alimentos por grupos alimentares (Etapa 2), favorecendo escolhas inteligentes 

de alimentos, ou seja, substituição de alimentos de um mesmo grupo alimentar.  
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Etapa 4 – Para avaliação da análise / adequação do modelo foram 

consideradas como referências as recomendações do programa de Alimentação do 

trabalhador (PAT) (BRASIL, 2006) e das Dietary Reference Intakes (DRIS) (IOM, 

2005).  Foi realizada análise dos seguintes nutrientes: macronutrientes 

(carboidratos, proteínas e lipídeos), fibras e micronutrientes (cálcio, ferro, sódio).  

Em relação à distribuição de calorias por refeição, o PAT determina de 15 a 

20% do VET para as pequenas refeições (desjejum) e de 30 a 40% do VET para as 

grandes refeições (almoço e jantar), sendo permitido um acréscimo de 20% do VET 

(400 kcal) nas grandes refeições (BRASIL, 2006), parâmetros estes, adotados nesse 

trabalho. 

Quanto aos percentuais de distribuição dos nutrientes em relação ao VET o 

PAT preconiza, 55 a 75% para carboidratos, 10 a 15% para proteínas e 15 a 30% 

para lipídios. Para fibras e sódio são recomendas ≥ 25g e ≤ 2400mg (BRASIL, 2006) 

No que tange, às DRIs (IOM, 2005), são recomendadas para homens e 

mulheres adultos, 45 a 65% de carboidratos, 10 a 35% para proteínas, 20 a 35% 

para lipídios. Para fibras 38g/dia para homens e 25g/dia para mulheres. Em relação 

ao cálcio 1000 mg/dia, ferro 8mg/dia (homens) e 10mg/dia (mulher) e sódio 1500 

mg/dia. 
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6 RESULTADOS 

 

O Quadro 1 apresenta o número de porções por grupo de alimentos e seus 

respectivos valores calóricos totalizando 2000kcal/ dia.  Foi realizada modificação na 

quantidade de porção no grupo carnes e ovos, onde determinou-se duas porções de 

140 kcal em função do hábito regional em consumir alimentos protéicos no almoço e 

jantar. 

Quadro 1- Valor energético e número de porções por grupo de alimentos 

Grupos alimentares Porção 

(kcal) 

Nº de porções Total (kcal) 

Arroz, raízes e massas 150 6 900 

Legumes e verduras 15 3 45 

Frutas 70 3 210 

Carne e ovos 140 2 280 

Leite e derivados 110 3 330 

Feijões e oleaginosas 55 1 55 

Açúcares e doces 70 1 70 

Óleos e gorduras 110 1 110 

TOTAL 2000 Kcal 

        Fonte: SILVA, A. M. R. 2019. 

 

Na Figura 2 é possível observar a inclusão do milho verde e da banana 

comprida cozida no Grupo do arroz, raízes e massa. Também do grupo das frutas 

houve a inclusão das frutas regionais: goiaba, carambola, acerola, manga e umbu- 

cajá.  Abóbora e quiabo foram incluídos no Grupo das verduras e legumes. Quanto 

aos Grupos das carnes e ovos a seleção foi de cortes magros, carne de sol, frango 

sem pele e peixe cavalinha. No Grupo das leguminosas, ressaltou-se a presença de 

tipos variados de feijão, além da lentilha, grão de bico, castanha do pará e castanha 

de cajú. No Grupo dos óleos e gorduras houve destaque para o azeite de oliva, óleo 

de milho, óleo de soja, manteiga e margarina com e sal. E por fim, no Grupo de 

açúcares foi acrescentado preparações regionais como cocada, pé de moleque, bolo 

de rolo, doce de banana e doce de goiaba. 
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Figura 2 – Pirâmide Alimentar 

 

Fonte: SILVA, A. M. R. 2019 

 

Entre as Tabelas 1 e 8 verificam-se os modelos de escolhas inteligentes nos 

quais foram elencados alimentos de hábitos regional conforme a classificação de 

cada grupo alimentar, bem como as médias das informações nutricionais 

encontradas para: valor calórico, macronutrientes (carboidrato, proteínas, lipídios) e 

micronutrientes (fibra, cálcio, ferro e sódio).  Além disso foram apresentadas as 

medidas caseiras das respectivas porções estabelecidas. 
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Tabela 1 - Modelo para escolhas inteligentes do grupo óleo e gorduras1 

GRUPO ÓLEO E GORDURAS  

ALIMENTO 

 
QUANTIDADE MEDIDA 

CASEIRA 

 
ENERGIA 

 
CARBOIDRATO 

 
PROTEÍNA 

 
LIPÍDIO 

  
FIBRA 

 
CÁLCIO 

 
FERRO 

 
SÓDIO 

      (Porção) 
g 

(KCAL) g g g 
g mg mg mg 

MANTEIGA C/SAL 15,0 
1 colher de 

sopa 
110,42 0,01 0,00 12,49 

0,00 3,70 0,02 127,20 

MANTEIGA S/SAL 15,0 
1 colher de 

sopa 
110,42 0,01 0,00 12,49 

0,00 3,62 0,02 1,69 

MARGARINA C/ SAL 15,0 
1 colher de 

sopa 
110,68  0,14 0,00 12,40 

0,00 4,60 0,01 145,29 

MARGARINA S/SAL 15,0 
1 colher de 

sopa 
109,96 0,08 0,07 12,37 

0,00 2,8 0 0,34 

AZEITE DE OLIVA 12,50 
1 colher de 
sobremesa 

113,15 0,00 0,00 12,80 
0,00 0,02 0,05 0,01 

ÓLEO DE MILHO 12,50 
1 colher de 
sobremesa 

110,50 0,00 0,00 12,50 
0,00 0,00 0 0,00 

ÓLEO DE SOJA 12,50 
1 colher de 
sobremesa 

110,50 0,00 0,00 12,50 
0,00 0,01 0 0,00 

TOTAL 93,50 
 

775,63 0,24 0,07 87,55 0,00 14,75 0,10 274,53 

MÉDIA 13,36   110,80 0,03 0,01 12,50 0,00 2,10 0,01 39,21 

DESVIO PADRÃO 0,80   1,01 0,05 0,02 0,13 0,00 2,02 0,01 66,48 

Fonte: SILVA, A. M. R. 2019. 

 

                                                           
1
 Os dados das tabelas 1 a 9 foram obtidos do software “NutWin” 
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 Tabela 2 - Modelo para escolhas inteligentes do grupo açúcares e doces 

 

Fonte: SILVA, A. M. R. 2019 
 

 

GRUPO AÇUCARES E DOCES 

ALIMENTO QUANTIDADE 
(G) 

MEDIDA CASEIRA ENERGI
A 
(kcal) 

CARBOIDRA
TO 
(g) 

PROTEÍNA 
(g) 

LIPIDIO 
(g) 

FIBRA 
(g) 

CÁLCI
O 
(mg) 

FERR
O 
(mg) 

SÓDIO 
(mg) 

RAPADURA 21,0 1 barra pequena 71,91 18,81 0,21 0,01 0,34 4,80 0,46 2,76 

DOCE DE BANANA 30,0  2 colheres de 
sobremesa 

70,03 
22,70 0,65 0,02 

0,48 10,00 0,90 4,20 

COCACA BRANCA 20,0  1 barra pequena 70,03 16,26 0,22 0,70 1,15 3,58 0,18 2,96 
DOCE DE GOIABA  30,0  1 colher sopa 

cheia 
70,69 

22,24 0,17 0,00 
0,94 3,02 0,12 1,11 

DOCE DE ABOBORA 40,0  2 colheres de sopa 
rasa 

71,58 
21,92 0,37 0,08 

0,91 5,2 0,34 0,00 

BRIGADEIRO 20,0  1 unidade 70,00 10,97 1,50 2,03 0,05 43,22 0,07 20,0 

BOLO DE ROLO- 
GOIABA 

40,0  1 fatia pequena 
69,90 

16,90 1,60 5,20 
- - - 4,00 

PÉ DE MOLEQUE 20,0  1 barra pequena 72,80 13,84 1,82 2,58 0,68 6,47 0,93 4,56 

AÇÚCAR CRISTAL 20,0  1 colher de sopa 72,02 18,05 0,00 0,00 0,00 0,17 0,01 0,17 

AÇÚCAR MASCAVO 21,0  1 colher de sopa 71,96 18,99 0,00 0,00 0,00 17,85 0,40 8,19 
AÇUCAR REFINADO 20,0  1 colher de sopa 

72,02 
18,25 0,00 0,02 

0,00 0,18 0,01 0,18 

TOTAL 282   782,94 198,93 6,54 10,64 4,55 94,49 3,42 48,13 
MEDIA 25,63   71,17 18,08 0,59 0,96 0,45 9,44 0,34 4,81 
DESVIO PADRÃO 8,07  1,06 3,57 0,70 1,67 0,44 12,94 0,34 5,84 
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 Tabela 3 - Modelo para escolhas inteligentes do grupo leite e derivados. 

Fonte: SILVA, A. M. R. 2019 

 

GRUPO: LEITE E DERIVADOS 

ALIMENTO QUAN
TIDAD
E 
(Porçã
o) 

MEDIDA 
CASEIRA 

ENERGI
A 
(KCAL) 

CARBOIDRA
TO (g) 

PROTEÍ
NA (g) 

LIPIDIO 
(g) 

FIBRA 
(mg) 

CÁLCI
O 
(mg) 

FERR
O 
(mg) 

SÓDIO 
(mg) 

QUEIJO DE COALHO  30,0 1 fatia média 111,90 0,20 7,34 9,08 0,0 223,80 0,22 160,8 

REQUEIJÃO 38,0 2 colheres de 
sopa 

109,44 0,49 4,71 9,50 0,0 
57,38 5,05 0,00 

QUEIJO PRATO 35,0 1 fatia média 105,70 1,34 9,09 7,01 0,0 255,85 8,75 184,80 
RICOTA 80,0 2 fatias média 111,78 3,03 10,08 6,49 0,0 202,59 0,11 226,06 
IOGURTE NATURAL INTEGRAL 180,0 1 copo 

americano 
110,55 0,35 6,25 5,85 0,0 

217,26 0,09 83,52 

LEITE DE VACA FLUIDO 
DESNATADO 

250,0 1 copo de 
requeijão 

107,50 12,13 8,53 0,45 0,0 
307,50 0,10 130,00 

LEITE DE VACA FLUIDO 
INTEGRAL 

180,0 1 copo 
americano 

110,59 8,39 5,92 6,01 0,0 
214,92 0,09 88,20 

LEITE DE VACA PÓ INTEGRAL 20,8 1 ½ colher de 
sopa 

103,14 7,99 5,47 5,56 0,0 
189,78 0,10 77,23 

QUEIJO MUSSARELA 39,0 2 fatias média 109,74 0,87 7,57 8,42 0,0 201,3 0,07 145,51 

QUEIJO PARMESÃO RALADO 24,0 2 colheres de 
sobremesa 

109,39 0,90 9,97 7,20 0,0 
330,17 0,23 446,76 

TOTAL 876,8  1089,73 35,69 74,93 65,57 0,0 2200,5
5 

14,81 
1542,8
8 

MEDIA  87,68  108,97 3,56 7,49 6,55  220,05 1,48 154,28 

DESVIO PADRÃO 83,61  2,77 4,30 1,89 2,54  73,89 2,98 120,85 
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GRUPO: CARNE E OVOS  

ALIMENTO QUANTI
DADE 
(Porção) 

MEDIDA 
CASEIRA 

ENER
GIA(KC
AL) 

CARBOI
DRATO 
 (g) 

PROTEÍNA  
(g) 

LIPIDIO (g) FIB
RA 
(g) 

CÁLCIO 
(mg) 

FERRO 
(mg) 

SÓDIO 
(mg) 

CARNE DE SOL 86,4 4 colheres de 
sopa  

142,56 1,35 25,14 3,37 
0,00 5,18 3,90 998,20 

COXÃO DURO 
COZIDO 

66,0  1 bife 
pequeno 

137,94 0,00 20,85 5,41 0,00 
3,30 2,28 33,66 

COXÃO MOLE 
GRELHADO 

78,0  1 bife 
pequeno 

140,40      0,00 24,72 3,82 0,00 
4,68 2,25 47,58 

FÍGADO BOVINO 
GRELHADO 

64,8  1 bife médio 140,62 5,09 17,31 5,18 0,00 
7,13 4,07 68,69 

CAMARÃO COZIDO 145,0  4 colheres 
cheias 

143,55 0,00 30,32 1,57 0,00 
56,55 4,48 324,80 

COXA DE FRANGO 
ASSADO 

67,6  2 unidades 
média 

146,02 0,00 18,27 7,54 0,00 
8,11 0,90 60,84 

PEITO DE FRANGO 
COZIDO 

96,0  ½ peito 
pequeno 

144,96 0,00 27,82 2,91 0,00 
12,48 0,84 60,48 

SOBRECOXA 
ASSADO 

67,6  1 unidade 
média 

141,28 0,00 17,54 7,35 0,00 
8,11 0,89 59,49 

OVO GALINHA 
MEXIDO 

73,6  4 colheres de 
sopa 

146,46 1,00 9,97 11,04 0,00 
40,48 1,15 259,81 

OVO GALINHA 
COZIDO 

100,0  2 unidades 141,00 1,12 12,58 10,61 0,00 
50,00 1,19 124,00 

PEIXE, CAVALINHA 
ASSADO 

52,8  1 filé pequeno 138,34 0,00 12,59 9,40 0,00 
7,92 0,83 43,82 

FILÉ DE PEIXE 
EMPANADO 

63,7 1 filé pequeno  143,78 10,81 9,34 7.83 
0,32 11,47 1,34 338,88 

PEIXE, PESCADA 
COZIDO 

120,0  1 filé médio 142,50 0,00 28,36 3,07 0,00 
15,6 0,44 104,40 

PEITO PERU 100,0  3 fatias média 140,00 0,00 30,19 1,19 0,00 15,00 1,57 56,00 

TOTAL 1151,50   1989,4
1 

19,37 284,9 72,46 
0,32 246,01 26,13 2580,65 

MEDIA 82,25   142,10 1,38 20,35 5,17 0,02 17,57 1,86 184,33 

DESVIO PADRÃO 25,32   2,64 3,038 7,49 3,33 0,08 17,70 1,34 257,03 

 
 
 

Tabela 4 - Modelo para escolhas inteligentes do grupo carne e ovos. 

Fonte: SILVA, A. M. R., 2019 
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Fonte: SILVA, A. M. R., 2019 

Tabela 5 - Modelo para escolhas inteligentes do grupo feijões e oleaginosas. 

GRUPO: FEIJÕES E OLEAGINOSAS  

ALIMENTO QUANTID
ADE 
(PORÇÃO
) 

MEDIDA 
CASEIRA 

ENERG
IA 
(KCAL) 

CARBOIDRA
TO (g) 

PROTEÍ
NA (g) 

LIPIDIO 
 (g) 

FIBRA 
(g) 

CÁLCIO 
(mg) 

FERRO 
(mg) 

SÓDIO 
(mg) 

FEIJÃO 
VERDE 
COZIDO 

43,0 ½ concha media  58,24 9,75 1,52 1,50 2,40 61,44 
0,54 

4,80 

CASTANHA 
CAJU 
TORRADA 

10,0 4 unidades  57,4 3,27 1,53 4,63 0,30 4,50 

0,60 

1,60 

CASTANHA 
DO PARÁ 

8,0 2 unidades  52,48 1,02 1,15 5,30 0,43 14,08 
0,27 

0,37 

FEIJÃO 
PRETO 
COZIDO 

60,0 1 concha rasa  59,2 14,23 5,32 0,32 5,22 16,20 
1,26 

0,67 

GRÃO DE 
BICO 
COZIDO 

33,0  1 ½ colher de 
sopa  

54,12 9,05 2,92 0,85 2,51 16,17 
0,95 

0,5 

LENTILHA 
COZIDA 

44,0  2 colheres de 
sopa 

51,04 8,86 3,97 0,17 3,48 8,36 
1,47 

0,56 

SOJA 
COZIDA S/ 
ÓLEO S/ SAL 

32,1  3 colheres de 
sopa 

55,63 3,18 5,34 2,86 1,93 32,74 
1,65 

0,37 

FAVA 
COZIDA 

65,0 3 colheres de 
sopa 
   

55,65 6,56 3,12 2,06 2,34 11,70 
0,97 

0,00 

TOTAL 295,10   443,76 55,92 24,87 17,69 18,61 165,19 7,71 8,87 

MEDIA 36,80   55,47 6,99 3,10 2,21 2,32 20,64 0,96 1,97 

DESVIO 
PADRÃO 

20,72   2,82 4,34 1,66 1,92 1,58 18,45 
0,47 

1,56 
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Tabela 6 - Modelo para escolhas inteligentes grupo legumes e verduras. 

GRUPO: LEGUMES E VERDURAS   
 ALIMENTO QUANTI

DADE 
(Porção) 

MEDIDA 
CASEIRA 

ENERG
IA 
(KCAL) 

CARBOID
RATO (g) 

PROTEÍ
NA (g) 

LIPIDI
O 
 (g) 

FIBR
A 
(mg) 

CÁLCI
O 
(mg) 

FERR
O 
(mg) 

SÓDI
O 
(mg) 

 
 

 
 
 
 
 
 

VEGETAIS 
TIPO 

A 
(5% carboi- 

dratos) 

ABOBRINHA COZIDA 98,0 7 colheres de 
sopa  

15,68 3,85 0,63 0,05 1,37 12,74 0,34 2,94 

ALFACE AMERICANA 
CRUA 

132,0 3 pires de chá 15,84 2,76 1,33 0,25 1,85 25,08 0,66 11,88 

ALFACE LISA CRUA  110,0 3 pires de chá  14,30 2,55 1,42 0,24 1,10 35,20 0,33 5,50 

BRÓCOLIS COZIDO 50,0 4 colheres de 
sopa  

14,0 2,53 1,49 0,17 1,45 23,0 0,42 13,0 

CEBOLA CRUA 40,0 3 colheres de 
sopa  

15,20 3,45 0,46 0,06 0,72 8,0 0,09 1,20 

CHUCHU COZIDO 68,0 4 colheres de 
sopa  

16,32 3,46 0,42 0,33 1,90 8,84 0,15 0,68 

COUVE COZIDA 54,0 3 colheres de 
sopa  

16,38 3,04 1,03 0,22 1,08 38,88 0,49 12,42 

PEPINO  96,0 8 fatias média  12,48 2,65 0,66 0,12 0,77 13,44 0,25 1,92 

REPOLHO COZIDO 70,0 4 colheres de 
sopa  

15,40 3,12 0,71 0,3 1,61 21,70 0,12 5,60 

REPOLHO ROXO CRU 60,0 4 colheres de 
sopa  

16,10 3,67 0,83 0,16 1,20 30,80 0,29 6,60 

TOMATE CRU 72,0 5 fatias média  15,12 3,34 0,61 0,24 0,79 3,60 0,32 6,48 

 ABOBORA COZIDA 75,0 3 colheres de sopa 15,00 3,67 0,54 0,05 0,83 11,25 0,43 0,75 
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Fonte: SILVA, A. M. R., 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VEGETAIS  

 
 
 

TIPO 
B 

(10% 
carboi- 
dratos) 

BETERRABA COZIDA 28,0  2 colheres de 
sopa 

12,32 2,79 0,47 0,05 0,56 4,48 0,22 21,56 

BETERRABA CRUA 
RALADA 

40,0 2 ½ colheres de 
sopa  

17,20 3,82 0,64 0,07 1,12 6,40 0,32 31,20 

 
   
CENOURA COZIDA 36,0 3 colheres de sopa 16,2 3,77 0,39 0,06 1,19 11,16 0,22 23,76 

CENOURA CRUA 36,0 3 colheres de 
sopa  

15,48 3,65 0,37 0,07 1,08 9,72 0,18 12,60 

VAGEM COZIDA 48,0 3 colheres de 
sopa  

15,8 3,79 0,91 0,13 1,54 22,08 0,61 1,44 

TOTAL 1162,5   274,17 59,44 13,81 2,63 17,5
2 

231,67 4,62 142,2 

 MÉDIA 64,58   15,23 3,30 0,76 0,14 1,16 15,44 0,30 9,47 
 DESVIO PADRÃO 29,26   1,27 0,470 0,35 0,09 0,39 10,16 0,15 9,52 
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Fonte: SILVA, A. M. R., 2019 

 

 
Tabela 7 - Modelo para escolhas inteligentes do grupo frutas. 

 
GRUPO: FRUTA 

ALIMENTO QUAN
TIDAD
E 
(Porçã
o) 

MEDIDA CASEIRA ENERGIA 
(KCAL) 

CARBOIDRAT
O (g) 

PROTEÍNA 
(g) 

LIPIDIO  
(g) 

FIBRA 
(mg) 

CÁLCIO 
(mg) 

FERRO 
(mg) 

SÓDIO 
(mg) 

MARACUJÁ 72 1 unidade pequena 69,84 16,56 1,58 0,50 7,20 8,64 1,15 10,16 

CAJÚ 162,8 2 unidades média 70,00 16,77 1,63 0,49 2,77 1,63 0,33 4,88 
ABACAXI 140,0  1 fatia média 68,80 17,35 0,55 0,60 1,68 9,80 0,52 1,14 

ACEROLA  220,0 1 copo americano 70,40 16,92 0,88 0,66 2,42 26,40 0,44 15,40 

BANANA PRATA 60,0  1 unidade média  73,20 19,13 0,78 0,22 1,38 1,80 0,36 2,40 
CARAMBOLA 209,3  2 unidades média 69,07 16,39 1,13 0,73 5,65 8,37 0,54 4,19 

GOIABA 138,0  2 unidades média 70,38 16,39 1,13 0,83 7,45 27,80 0,43 4,14 

LARANJA MIMO 174,9  1 unidade média 69,96 27,11 2,27 0,52 7,87 122,43 1,40 3,50 
LIMÃO 240,0  4 unidades média 72,00 25,30 1,68 0,48 6,72 79,20 1,44 4,80 

MAMÃO PAPAIA 180,0  1 fatia grande 70,20 17,66 1,10 0,25 3,24 43,20 0,18 5,40 
MANGA 105,0  1 unidade média 68,25 17,85 0,54 0,28 1,89 10,50 0,14 2,10 
MAÇÃ 120,0  1 unidade pequena 70,80 18,30 0,23 0,43 3,24 8,40 0,22 0,00 

MELÃO 200,0  1 fatia grande 70,00 18,36 0,92 0,20 1,20 12,00 0,14 20,0 
UMBU- CAJÁ 150,0  1 copo americano 69,00 17,10 1,95 0,00 3,90 19,50 0,30 1,50 

TOTAL 2172   981,9 261,19 16,37 6,19 56,61 379,67 7,59 79,61 

MÉDIA 155,1
4 

  70,13 18,65 1,16 0,44 4,04 27,11 0,54 6,12 

DESVIO 
PADRÃO 

53,83   1,28 3,31 0,58 0,22 2,43 34,25 0,44 5,69 
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Fonte: SILVA, A. M. R., 2019 
 

   

 

Tabela 8 - Modelo para escolhas inteligentes do grupo arroz, raízes e massa. 
 

GRUPO:  ARROZ, RAIZES, MASSA 

ALIMENTO QUANTI
DADE 
(Porção) 

MEDIDA CASEIRA ENERGIA 
    (KCAL) 

CARBOIDRATO 
(g) 

PROTEÍNA 
(g) 

LIPIDIO 
(g) 

FIBRA 
(mg) 

CÁLCIO 
(mg) 

FERRO 
(mg) 

SÓDIO 
(mg) 

PÃO FRANCÊS 50 1 unidade média 148,80 28,40   4,71 1,27 1,40 55,50 1,54 190,0 

ARROZ BRANCO COZIDO 110,5 1 escumadeira 
média 

149,65 31,59 2,63 0,23 0,33 3,31 1,65 0,00 

ARROZ INTEGRAL COZIDO 135,7 2 escumadeiras 
média 

151,98 31,90 3,15 1,13 2,44 13,57 0,72 1,36 

AVEIA EM FLOCOS 33,0 3 colheres de sopa 146,72 22,11 5,28 2,08 3,50 17,16 1,39 1,32 

BANANA COMPRIDA 
COZIDA 

128,0 1 unidade grande 149,41 40,12 1,02 0,23 2,96 2,58 0,75 6,44 

BATATA INGLESA COZIDA 175,0 2 unidades 
pequenas 

150,50 35,02 2,99 0,18 3,15 14,0 0,54 8,45 

BATATA DOCE COZIDA 144,0 2 pedaços médio 151,2 34,96 2,38 0,43 2,59 30,24 0,81 18,72 

FUBÁ DE MILHO 42,0 3 colheres de sopa 152,04 32,29 3,41 1,51 3,07 2,52 1,45 14,70 

INHAME COZIDO 129,0 1 ½ pedaço  149,64 35,60 1,92 0,18 5,03 18,06 0,67 10,32 

MACARRÃO COZIDO 108,0 1 pegador médio 152,28 30,61 5,15 0,72 1,84 7,56 0,54 1,08 

MANDIOCA COZIDA 125,0 1 pedaço grande 150,00 33,65 3,88 0,49 2,0 113,75 4,50 10,0 

MILHO VERDE 140,0 1 unidade  151,2 35,15 4,65 1,79 3,92 2,80 0,85 23,80 

PÃO DE TRIGO INTEGRAL 62,0 1 unidade grande 151,54 20,4 5,98 2,59 4,25 44,35 2,03 224,63 

TOTAL 1383  1954,96 411,8 47,15 12,83 36,48 325,4 17,44 510,82 

MEDIA 106,38  150,38 31,67 3,62 0,98 2,80 25,03 1,34 39,29 

DESVIO PADRÃO 44,88  1,57 5,44 1,46 0,80 1,25 31,41 1,06 75,24 
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A Tabela 9 apresenta o modelo de composição quali-quantitativa de refeições elaborado, considerando o total de 

2000kcal/dia. Observa-se no desjejum a presença dos Grupos: leite e derivados (duas porções); arroz, raízes e massa (uma 

porção) e frutas (uma porção). Para o almoço, os Grupos: verduras e legumes (duas porções); carne e ovos (uma porção) 

leguminosas e oleaginosas (uma porção); arroz, raízes e massa (três porções); frutas (uma porção); açúcares e doces (uma 

porção), óleos e gorduras (½ porção). Para o jantar os Grupos: verduras e legumes (uma porção); carnes e ovos (uma porção); 

arroz, raízes e massa (duas porções), frutas (uma porção); leite e derivados (uma porção) e óleo e gorduras (½ porção)  

Ainda na Tabela 9 verificam-se o número de porções, valor nutricional e distribuição calórica de cada refeição (desjejum 

(21,83%), almoço (43,66%) e jantar (34,52%) do VET estabelecido. 

 

Tabela 9 - Sugestão de modelo para composição quali-quantitativa de refeições/dia 

                                                                                                                                

 PORÇÃO 
ENERGIA 
(KCAL) 

CARBOIDRATO 
(g) 

PROTEÍNA 
(g) 

LIPIDIO 
(g) 

FIBRA 
(g)  

CÁLCIO 
(mg) 

FERRO 
(mg) 

SÓDIO 
(mg) 

 
 

 
 

DESJEJUM 

LEITE E DERIVADOS 
2 217,94 7,12 14,98 10,4 0,0 440,00 2,96 308,56 

ARROZ, RAIZES E MASSA  
1 150,38 31,67 3,62 0,98 2,80 25,03 1,34 39,29 

FRUTAS 
1 70,13 18,65 1,16 0,44 4,04 27,11 0,54 6,12 

          

TOTAL  
DA REFEIÇÃO 

438,05 57,44 19,76 11,82 6,84 491,14 4,84 353,97 
21,83% 

do 
VET 
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ALMOÇO 

LEGUMES E VERDURAS 
2 30,46 6,60 1,52 0,28 2,32 30,88 0,6 1,88 

CARNE E OVOS 
1 142,10 1,38 20,35 5,17 0,02 17,57 1,86 184,33 

FEIJÃO E OLEAGINOSAS 
1 55,47 6,99 3,10 2,21 2,32 20,64 0,96 1,97 

ARROZ, RAIZES E MASSA 
3 451,14 95,01 10,86 2,94 8,40 75,09 4,02 117,87 

FRUTA 
1 70,13 18,65 1,16 0,44 4,04 27,11 0,54 6,12 

AÇÚCARES E DOCES  
1 71,17 18,08 0,59 0,96 0,45 9,44 0,34 4,81 

ÓLEO E GORDURA 
½ 55,40 0,01 0,00 6,25 0,00 1,05 0,00 19,6 

TOTAL DA 
REFEIÇÃO 

875,87 146,72 37,58 18,25 17,55 181,78 8,32 336,58 
43,66% 

do 
VET 

JANTAR 

LEGUMES E VERDURAS 
1 15,23 3,30 0,76 0,14 1,16 15,44 0,30 0,94 

CARNE E OVOS 
1 142,10 1,38 20,35 5,17 0,02 17,57 1,86 184,33 

ARROZ, RAIZES E MASSAS  
2 300,76 63,34 7,24 1,96 5,60 50,06 2,68 78,58 

FRUTA 
1 70,13 18,65 1,16 0,44 4,04 27,11 0,54 6,12 

LEITE E DERIVADOS 
1 108,97 3,56 7,49 6,55 0,0 220,0 1,48 154,28 

ÓLEO E GORDURAS  
½ 
 

55,40 0,01 0,00 6,25 0,0 1,05 0,00 19,60 

TOTAL DA 
REFEIÇÃO 

692,59 96,24 36,97 20,51 10,82 331,18 6,86 443,85 
34,52% 

do 
VET 

TOTAL DO DIA 2006,51 300,48 94,31 50,58 35,21 1003,90 20,02 1134,80 

 
Fonte: SILVA, A. M. R., 2019 
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No final da Tabela 9, observa-se a somatória de calorias e nutrientes das três 

refeições do dia (desjejum, almoço e jantar), expressos em gramas e calorias. 

 

  
 

Tabela 10 - Comparação dos valores obtidos para macronutrientes do modelo com os 

valores recomendados pelo PAT e DRIs. 

 

Fonte: SILVA, A. M. R., 2019 
 

  

As tabelas 10 e 11 permitem comparar os resultados obtidos para fibras, 

macro e micronutrientes avaliados, com valores de recomendação. 

Tabela 11 - Comparação dos valores obtidos para micronutrientes do modelo com valores 

recomendados pelo PAT e DRIs. 

 

Fonte: SILVA, A. M. R., 2019 

MACRONUTRIENTES VALORES 
ENCONTRADOS NO 

MODELO 

RECOMENDAÇÃO 
PAT 

RECOMENDAÇÃO 
DRIs 

CARBOIDRATO 59,99% do VET 55 – 75% do VET 45-65% do VET 

PROTEÍNA 18,54% do VET 10- 15% do VET 10-35% do VET 

LIPÍDIO 22,37% do VET 15 – 30% do VET 20-35% do VET 

MICRONUTRIENTES VALORES 
ENCONTRADOS NO 

MODELO 

RECOMENDAÇÃO 
PAT 

RECOMENDAÇÃO 
DRIs 

FIBRA 35,21 g  ≥ 25g 38g/dia - Homens 
25g/dia - Mulheres 

CÁLCIO 1003,90 mg  - 1000mg/dia 

FERRO 20,02 mg - 8 mg/dia - Homens  
18 mg/dia - 
Mulheres 

SÓDIO 1134,80 mg ≤ 2400 mg 1500 mg/dia 
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7 DISCUSSÃO 

 

Dos resultados apresentados destaca-se a importância do planejamento das 

refeições com base na diversidade de alimentos; na distribuição destes por grupos 

alimentares e presença do quantitativo de porções de cada grupo por refeição. Tais 

fatores somados ao respeito aos hábitos alimentares e às necessidades de cada 

indivíduo ou coletividade, permitem a oferta de uma dieta quali e quantitativamente 

balanceada. Daí o valor dos Guias Alimentares, considerados por nacionalidade 

(PHILIPPI et al., 1999). 

Dessa forma, compreende-se o significado do planejamento alimentar com 

destaque para os alimentos in natura, como hortaliças e frutas (BRASIL,2014), 

procedimento que propicia redução no consumo de alimentos com altas 

concentrações de gorduras e açúcares. Salienta-se ainda, porções adequadas para 

cada grupo de alimento, e atendimento às necessidades nutricionais por estágio de 

vida (IOM, 2002). 

No contexto do modelo apresentado as possibilidades de substituições de 

alimentos a partir das chamadas “escolhas inteligentes”, proporciona vantagens sob 

vários aspectos, entre eles:  

a) consumo de alimentos regionais e locais; 

b) valorização da cultura alimentar; 

c) ingestão de alimentos de menor custo, com maior valor nutritivo. 

Os modelos apresentados nas Tabelas de 1 a 8, relacionados a “escolhas 

inteligentes” facilitam a conscientização do indivíduo acerca da necessidade de 

alternâncias na utilização de alimentos, bem como a necessidade de alternativas de 

mudanças nos tipos de preparações a serem oferecidas e consumidas, aumentando 

a demanda por alimentos e preparações mais saudáveis.  

 A prática de “escolhas alimentares inteligentes” significa selecionar alimentos 

com valor nutritivo e calorias adequadas, tendo como intuito adotar medidas 

promotoras de uma vida saudável. Nessa perspectiva, o conceito engloba aspectos 

como a facilidade na preparação do alimento, baixo custo, baixo teor de açúcares e 

gorduras, dentre outros. A escolha alimentar inteligente inclui ainda opções de 
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alimentos de todos os grupos da pirâmide, como carnes, frutas, hortaliças, laticínios, 

grãos e doces, e visa estimular o consumo de alimentos regionais, valorizando a 

cultura e reduzindo o consumo de alimentos com maior teor de gordura (GREGÓRIO 

et al., 2012) 

Escolhas alimentares inteligentes estão intimamente ligadas a práticas 

alimentares culturalmente identificadas, à promoção da saúde e prevenção de 

doenças. Philippi (2014) elenca algumas atitudes que são consideradas “escolhas 

alimentares inteligentes”, a saber:  

 Consuma todos os dias alimentos como cereais integrais; frutas; legumes 
e verduras; leite, queijo e iogurte; carnes magras, aves ou peixes; feijões. 

 Diminua o consumo de alimentos fritos, doces e salgados. 

 Valorize os alimentos da região onde você mora. A sua cultura alimentar 
deve ser resgatada e colocada em prática. 

 Faça refeições variadas, com diferentes tipos de alimentos saudáveis e 
disponíveis na sua comunidade.  

 Faça opções mais saudáveis, lendo os rótulos com as informações 
nutricionais dos alimentos. Observe a quantidade de gordura e açúcar 

presente no alimento (Philippi (2014, p 29) 
 

As escolhas alimentares individuais devem ser valorizadas, considerando-se 

além do valor nutritivo, a disponibilidade dos alimentos, conveniência, ambiente e 

estado de saúde; preparações culinárias do hábito alimentar; prazer e preferências 

por sabores alimentares (PHILIPPI, 2014). 

Neste sentido, o Guia Alimentar, representado na forma de Pirâmide e 

número de porções diárias, oferece de forma ilustrativa conhecimento acerca dos 

grupos de alimentos, facilitando a leitura e entendimento pela população. Todavia, é 

válido ressaltar a necessidade de reavaliações periódicas desse instrumento 

educativo, em função de objetivos propostos e respeito à pluralidade cultural 

alimentar (PHILIPPI, 2013). 

Analisando a distribuição calórica das refeições, com base na recomendação 

do PAT, o valor percentual encontrado mostrou-se levemente elevado no desjejum 

(21,83%), visto o estabelecido de 15 a 20%. No almoço, o percentual identificado 

(43,66%), apesar de acima de 40% ainda atende a legislação, uma vez que esta 

permite o acréscimo de 20% do VET (400 kcal) nas grandes refeições. Contudo, o 

porcentual encontrado no jantar (34,53%) mostrou-se satisfatório (BRASIL, 2006). 
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No que tange à análise nutricional e adequação em relação ao VET, 

carboidrato (59,99%), proteína (18,54%) e lipídio (22,37%), o modelo proposto, 

revelou a oferta de uma alimentação adequada (Tabela 10). 

A adequação nutricional foi realizada adotando como parâmetros 

recomendações de duas entidades de referência, nacional e internacional, o PAT e 

as DRIs, fato que confere maior credibilidade a este trabalho, tendo em vista a 

frequência de estudos contemplando apenas uma recomendação (DUARTE et al, 

2015; LAGEMANN, FASSINA, 2015; SANTANA et al, 2016). 

A distribuição de macronutrientes apresentou-se adequada quando 

comparadas às DRIs, tendo em vista estas apresentarem faixa de recomendação 

mais ampliada que o PAT (IOM, 2002). Análogas às recomendações do PAT, 

apenas a proteína apresentou condição a maior, em 3, 54%, justificado pelo hábito 

alimentar brasileiro da contribuição proteica da leguminosa (feijão), cereal (arroz), 

carne, ovos e leite como fontes proteicas diárias (PHILIPPI, 2008). 

Para Vanin et al. (2006), é essencial a avaliação da distribuição dos 

macronutrientes da dieta, visto que cada nutriente  tem  função específica a ser 

desempenhada no organismo, e quantidades equilibradas de nutrientes são 

fundamentais para identificação de hábitos alimentares inadequados, os quais estão 

intrinsicamente associados ao aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis  

Ao analisar os micronutrientes (Tabela 11), o ferro (20,02 mg) revelou valor 

considerado adequado, proveniente, principalmente, da oferta de alimentos 

pertencentes ao grupo das carnes e feijões (MAHAN; SCOTT-ESTUMP, 2002).  

Vale ressaltar que o baixo consumo de ferro é fator de risco para anemia 

ferropriva. Todavia, o valor de ferro analisado alcançou a recomendação para as 

mulheres, cuja necessidade é difícil de ser alcançado somente pela alimentação 

básica (VITOLO, 2008). Deste modo, o modelo proposto mostra-se de grande valia 

para manutenção da saúde feminina, uma vez que a anemia ferropriva é comum em 

mulheres em idade fértil (WHO, 2001). 

Em relação à análise do cálcio, mostrou-se satisfatória. Vale salientar que 

este mineral é o mais abundante no organismo, sendo fundamental na mineralização 

óssea (COBAYASHI, 2004; PHILIPPI, 2008). 
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Quanto ao sódio este se apresentou abaixo das recomendações das DRIs e 

PAT, o que permitiria um percentual de adição. Todavia o excesso de sódio na dieta 

pode levar ao desenvolvimento de doenças renais e cardiovasculares, além de estar 

relacionado à hipertensão arterial.  De acordo com os dados do IBGE o consumo 

individual de sal, apenas nos domicílios brasileiros, foi de 9,6 gramas diários, 

enquanto o consumo total foi estimado em, aproximadamente, 12g diários, o que 

representa mais do que o dobro do recomendado pela Organização Mundial da 

Saúde. Estima-se que o consumo médio de sal pela população brasileira deve ser 

reduzido, pelo menos à metade, de forma a atender ao patamar máximo de 

consumo recomendado (BRASIL, 2004; SPINELLI; KAWASHIMA; EGASHIRA, 

2011). 

Conforme o modelo, o valor médio de fibras, exceto para mulheres, em 

relação a DRIs, cujo diferencial foi de, aproximadamente, 3 g, também atendeu às 

recomendações. Estudos apontam que as fibras alimentares têm ação na redução 

do risco de câncer, no controle da diabetes mellitus, na prevenção da obesidade e 

de doenças cardiovasculares (NEUTZLING et al., 2007). 

A partir da análise dos dados, observou- se a adequada da alimentação 

oferecida na proposta de modelo para composição de refeição, fato que possibilita a 

manutenção da saúde e a promoção de hábitos nutricionais saudáveis.  
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8 CONCLUSÃO 

 

As listagens dos alimentos por grupos, com acréscimo de alimentos regionais, 

evidenciaram que hábitos alimentares podem e devem ser contemplados no 

planejamento de refeições como estímulo a valorização cultural. 

O modelo com a média da composição nutricional de alimentos por grupo 

alimentar, distribuídos em porções, favorecem a adesão de escolhas alimentares 

saudáveis, respeitando as práticas alimentares culturalmente identificadas. 

A análise nutricional do modelo proposto comprovadamente atendeu as 

recomendações de adequação estabelecidas por legislação nacional e internacional.  

Em síntese, o modelo de composição quali-quantitativa de refeições para 

prática educativa mostrou-se pertinente e factível para aplicação de planejamento, 

avaliação e orientação de refeições, favorecendo tomadas de decisão direcionada à 

autonomia alimentar, tendo como princípio a responsabilidade pessoal. 
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9 SUGESTÃO 

 

Aplicação experimental do modelo em trabalho educativo com usuários de um 

restaurante universitário. 
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