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Promoção da Alimentação Adequada e Saudável
(PAAS)
 Compreendida como um conjunto de estratégias que proporcionem aos
indivíduos e coletividades a realização de práticas alimentares
apropriadas aos seus aspectos biológicos e socioculturais, bem como o
uso sustentável do meio ambiente.
 Vertente da Promoção da Saúde.
 Objetivo: a melhora da qualidade da vida da população.
 Contribui para a redução da prevalência do sobrepeso e da obesidade e
das crônicas associadas e outras relacionadas à alimentação e nutrição.

Alimentação Saudável
...........
A alimentação adequada e saudável é um direito humano que envolve a garantia ao
acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar
adequada aos aspectos biológicos e socais do indivíduo e que deve estar em acordo
com as necessidades alimentares especiais; ser referenciada pela cultura alimentar e
pelas dimensões de gênero, raça e etnia; acessível do ponto de vista físico e
financeiro; harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da
variedade, equilíbrio, moderação e prazer; e baseada em práticas produtivas
adequadas e sustentáveis.

...........

Consumo de frutas e hortaliças
Apenas ¼ dos brasileiros consomem o recomendado* de frutas e hortaliças
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

30
25

%

20

20,0 20,2 19,5

21,9 22,7

25,8

23,6 24,1

23,7 23,9

15,8 15,8 16,0

17,5 17,6

27,2 27,3

28,2

22,5

19,3 19,3

15
10
5
0
Total

Masculino

Feminino

VIGITEL 2014
* A OMS recomenda a ingestão diária de pelo menos 400 gramas de frutas e hortaliças por dia, o que equivale ao
consumo de 5 ou mais porções, em 5 ou mais dias da semana.

Consumo de frutas e hortaliças
Consumo recomendado de frutas e hortaliças nas capitais
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Cultura Alimentar Brasileira
•

Brasil: País de grandes dimensões, com uma rica variedade
de recursos naturais.

•

Culinária Brasileira: Incorporou a cultura de populações,
como as indígenas, africana, espanhola e portuguesa.

•

Patrimônio Culinário: Está expresso em pratos, nas receitas
tradicionais, que faz parte da nossa herança cultural.

•

Memória Afetiva: Muitos pratos saborosos e nutritivos
fazem parte das refeições das famílias brasileiras.

•

Consumo de Alimentos Regionais: Resgate de aspectos
fundamentais da relação entre o ser humano e o meio
ambiente.

Cultura Alimentar Brasileira
•

A escolha alimentar tem íntima relação com as condições do clima, do solo e da ocupação
de território de determinada região geográfica.

•

Conservar o regionalismo alimentar assegura a população brasileira identidade social e
historicidade.

•

A cultura alimentar é repleta de símbolos, expressões sociais que desvendam prazeres e
ritos.

•

O hábito alimentar segue saberes e práticas culinárias e sofre influência da indústria dos
alimentos, que se associa aos valores culturais do mundo cotidiano.

•

As novas tecnologias geram nos mercados de consumo novos desejos e a formação de
novos hábitos alimentares, conformando a cultura globalizada dos fast-foods.
Graças aos nossos sentidos e à nossa curiosidade, podemos aprender a conhecer outras
regiões e outros países: guardando a memória de uma viagem através de um pão, um
queijo ou um mel. Trocando ideias, produtos e receitas! (Slow food)

Fonte: Exposição Alimentário – Arte e Construção do Patrimônio Alimentar Brasileiro, 2014 –
Artista Amilcar Packer.

Biodiversidade
•

Envolve a natureza e a diversidade da vida em vários níveis - do menor e mais básico até os
níveis mais complexos

Todos estes níveis se entrecruzam, afetando-se mutualmente

e evoluindo.
•

Os prazeres da mesa devem partir de um esforço global de defesa da biodiversidade
alimentar, ou seja, os inúmeros grãos, vegetais, frutas e espécies animais que a alimentação
moderna e o agro-negócio estão levando para a extinção.

•

Se a biodiversidade desaparece, o que acontece com os nossos alimentos?

•

Segundo a FAO, 75% das variedades vegetais comestíveis estão irremediavelmente perdidas.

•

A produção de alimentos e os sistemas de consumo atuais, são prejudiciais para a terra, os
seus ecossistemas e os povos que nela habitam.
Fonte: Slow Food.

O incentivo ao consumo de alimentos regionais, valorizando a

biodiversidade brasileira, contribui para promoção da saúde e da
agroecologia social e economicamente sustentável.

Biodiversidade para Alimentação e Nutrição
É a base natural e essencial
para a manutenção e
reprodução dos modos de
vida e cultura dos povos e

Possui imenso
potencial de uso
econômico, social,
cultural e ambiental.

sociedades tradicionais.

A luta para salvar a
biodiversidade não é uma luta
Contribui para uma

qualquer. É a luta pela vida do

alimentação adequada e

planeta. Todos podemos fazer

saudável por meio da

alguma coisa, nas nossas regiões,

diversidade de alimentos

diariamente (Slow Food).

e seu perfil de nutrientes.

Questões para refletir


Até que ponto a globalização mundial de
consumo de alimentos contribui para a ética
da alimentação saudável?



Que efeitos deletérios pode haver no uso
abusivo de aditivos químicos e na transgenia
alimentar?



Que efeitos positivos e negativos podem ser
identificados quando se alteram os ciclos
naturais de produção de alimentos em prol
do mercado?

Sistemas Alimentares

•

Cultivo de variedades genéticas de alta
produtividade;

•

Uso de defensivos naturais;

•

Ocupação de pequenas extensões de
terra;

•

Utilização de insumos químico-sintéticos;

•

Mecanização do trabalho;

•

Mão de obra familiar;

•

Utilização de fontes não renováveis de
energia;

•

Diversificação produtiva;

•

Equilíbrio entre a relação do agricultor
e os recursos naturais – solo, água,
fauna e flora;

•

Responsável pela crescente deterioração
dos sistemas agrícolas e ecossistemas.

Cada etapa da cadeia de produção agroindustrial, incluindo-se o consumo, deve
preservar os ecossistemas e a biodiversidade, defendendo a saúde do consumidor e do
produtor (Slow Food).

Processo de Revisão – Alimentos Regionais
Brasileiros
• Revisão da versão de 2002;
• Publicação elaborada pelo Ministério da Saúde,
em parceria com a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), instituições
de ensino, pesquisadores e profissionais de
saúde;
• Foram desenvolvidas seis oficinas culinárias em
todos os estados brasileiros, para a construção
das receitas culinárias;

• Público-alvo: Famílias, pessoas cujo trabalho
envolve a promoção da saúde da população –
profissionais de saúde, agentes comunitários,
educadores.

Quais objetivos?


Promover a alimentação adequada e saudável
a partir do resgate, valorização e fortalecimento
da cultura alimentar brasileira;



Apoiar

ações

de

educação

alimentar

e

nutricional na Rede de Atenção à Saúde e

outros setores;


Resgatar, valorizar e fortalecer a agricultura
sustentável que respeita o conhecimento local e
defende a biodiversidade, o reconhecimento da
herança cultural e valor histórico do alimento.

Principais Mudanças
•

Inclusão de novos alimentos e receitas culinárias;

•

Ampliação da classificação dos alimentos em cereais, frutas, hortaliças, leguminosas,
tubérculos, raízes e cereais e ervas, condimentos e temperos;

•

Apresentação de cada preparação com Ficha Técnica de Preparo (FTP);

•

Estruturação do conteúdo dos alimentos em: características, uso culinário e você sabia que;

•

Inclusão de fotos de preparações culinárias;

•

Inclusão de capítulo sobre alimentação, regionalidade e cultura no Brasil;

•

Inclusão de capítulo sobre biodversidade para a alimentação e nutrição;

•

Inclusão de capítulo sobre o processo de revisão e atualização da publicação;

•

Acréscimo da textos explicativos sobre gordura, açúcar e sal;

•

Acréscimo da lista de substituição das receitas;

•

Acréscimo da lista de medidas caseiras dos alimentos e ingredientes das preparações
culinárias.

Estrutura da publicação
Apresentação
1 Introdução
2 Alimentos Regionais
2.1 Região Norte
2.2 Região Nordeste
2.3 Região Centro-Oeste
2.4 Região Sudeste
2.5 Região Sul

3 Alimentação, Regionalidade e Cultura no Brasil
4 Biodiversidade para alimentação e nutrição
5 Revisão e atualização dos alimentos regionais brasileiros: caminhos
percorridos
Referências
Apêndices

Estrutura da publicação
Para cada alimento são apresentandas suas características,
uso culinário, curiosidades, análise nutricional, além de fotos e receitas.

Região Norte

Castanha do
Pará

Região Nordeste

Você sabia que:

Feijão Verde

Esse tipo de feijão
constitui a base
alimentar de muitas
populações rurais devido
ao elevado valor
nutritivo - proteico e
energético - e sua fácil
adaptação a solos de
baixa fertilidade e com
períodos de seca
prolongada

Região Centro-Oeste
Características:
A polpa do pequi
contém de
70,9mg/100g a
105mg/100g de
vitamina C, valores
acima dos da laranja, da
goiaba, de bananad'água e da maça
argentina. A polpa e
amêndoa são fontes
ricas de calorias

Pequi

Região Sudeste
Uso culinário: No Brasil, sua importância
está associada ao consumo como
condimento, compondo o cheiro-verde
nas regiões Sudeste e Sul, juntamente
com a cebolinha e com o coentro.
Embora seja atribuído apenas valor
condimentar, as folhas entram na
composição de diversos tipos de molhos,
sopas, saladas e no tempero de carnes.

Região Sul

Almeirão

Arroz cremoso com
camarão e almeirão

Guia Alimentar para a População Brasileira
Conjunto de informações, análises, recomendações
e orientações sobre escolha, preparo e consumo de
alimentos;

Instrumento de Educação Alimentar e Nutricional
para promover a saúde de pessoas, famílias e
comunidades.

Reforça o compromisso do Ministério da Saúde de
contribuir para o desenvolvimento de estratégias
para a promoção e a realização do direito humano à
alimentação adequada.

Guia Alimentar para a População Brasileira
RECOMENDAÇÕES:
Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de
sua alimentação.
....................
Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao
temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias.
....................
Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os, em pequenas
quantidades, como ingredientes de preparações culinárias ou como
parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente
processados.
....................
Evite alimentos ultraprocessados.

REGRA DE OURO:
Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente
processados e preparações culinárias a alimentos
ultraprocessados

“Comer, elemento básico da vida
humana, é uma atividade
complexa. Não só envolve
processos bioquímicos naturais,
como é um fenômeno cultural.”
(TEUTEBERG, 2009)

Obrigada!
Coordenação-Geral de
Alimentação e Nutrição
Departamento de Atenção Básica
Secretaria de Atenção à Saúde
Ministério da Saúde
cgan@saude.gov.br
Tel. 055 61 3315-9004

