
Seguir uma dieta saudável é uma das melhores maneiras de ajudar a 
controlar o peso, a pressão arterial, o colesterol e o açúcar no sangue. 
Ela também pode ajudar a reduzir o risco de diabetes do tipo 2 e outras 
doenças.

Entendemos que uma dieta saudável pode demandar um esforço extra.  
Às vezes, opções mais saudáveis não são fáceis de obter ou podem custar mais.

A boa notícia: existem alguns pequenas etapas que podem fazer uma grande 
diferença para sua saúde!

DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
PÚBLICA DE MASSACHUSETTS

Conceitos básicos de uma  
alimentação saudável

Acesse myplate.gov/myplan para criar seu próprio plano de alimentação saudável.

Dicas para criar um prato saudável
Cada refeição é uma nova oportunidade para a escolha de alimentos 
saudáveis. Os especialistas recomendam as dicas a seguir para um prato 
saudável, mas fale com seu médico sobre as opções certas para você.

Encontre mais dicas e ferramentas em mass.gov/preventdiabetes

Grãos
Grãos, especialmente grãos 

integrais, podem ajudar a 
reduzir os riscos à saúde e 

manter suas energias ao 
longo do dia.

Dicas de  
alimentação saudável

Cuidado com bebidas 
açucaradas.  
Ingerir menos açúcar é uma maneira 
rápida de reduzir as calorias. Fique de 
olho no que está no seu copo: sucos, chás 
adoçados e refrigerantes contêm muito 
açúcar. Escolha água sempre que puder.

Escolha gorduras saudáveis. 
Tente incluir gorduras saudáveis, como 
peixes, abacates e nozes na sua dieta.  
Ao comer produtos lácteos, escolha 
opções sem gordura ou com baixo teor  
de gordura.

Escolha o que for melhor  
para você. 
Frutas e legumes congelados ou enlatados 
têm os mesmos benefícios que as opções 
frescas. Muitas vezes, frutas e legumes 
congelados ou enlatados são mais baratos, 
também.

 Planeje suas porções. 
Não tem certeza quanto ao tamanho  
que sua porção de carne ou proteína deve 
ter? Tente limitar a porção ao tamanho  
do seu punho ou ao tamanho aproximado 
de um baralho.

Monitore seu progresso. 
Tente usar um aplicativo para encontrar 
ideias de refeições saudáveis e 
acompanhar seu progresso.
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Proteínas
O consumo de proteína magra de carne ou 
legumes é uma maneira saudável de dar ao 
seu corpo o combustível de que ele precisa.

Exemplos:

Exemplos:

Legumes e frutas  
Frutas e legumes são repletos de vitaminas 
e minerais e não têm muitas calorias.

Tente encher metade do seu prato  
com legumes e frutas. Frescos, 
congelados, enlatados ou secos  
— escolha o que  
for melhor para você.

Se você escolher  
produtos enlatados,  
procure opções de  
legumes sem adição  
de sal e frutas sem  
adição de açúcar.

Exemplos:
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Manga Banana

Brócolis CenouraMilho

FeijõesPeixe Porco Nozes

Ovos

Farinha de  
aveia integral

Arroz 
integral

Tortilha 
integral

Macarrão/ 
massa integral
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