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O que vem acontecendo com a população?

Campo / zona rural Cidade / centro urbano

ocorrem mudanças nos padrões de nutrição, devido às 

modificações do consumo alimentar.

Consequentemente...



Temos observado:

• Ocupação do espaço físico      urbano

• Melhoria das condições de saúde e evolução de 
tecnologia médica
– melhoria saneamento básico

• Industrialização e urbanização      aumento da 
ingestão de calorias e diminuição da atividade 
física;

Acúmulo de gordura corporal
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SedentarismoSedentarismo

Alimentação InadequadaAlimentação Inadequada
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Transição Nutricional

Obesidade

Desnutrição

Hipertensão

Diabetes

Problemas Cardiovasculares

Fome ocultaFome oculta



E... qual a 
consequência?

E... qual a 
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Ingestão de 
alimentos

Gasto de 
energia



Consequências a Curto Prazo

Distúrbios respiratórios

Diabetes 

Gordura sanguínea aumentada

Pressão alta

Distúrbios psicossociais

Desordens ortopédicas



• Consequências a Longo prazo:

Mortalidade aumentada por causas diversas

doenças do coração

Aumento da prevalência de excesso 
de peso entre jovens



Como reverter esse quadro?
Alimentação SaudávelAtividade Física

+



“Uma alimentação saudável é aquela que atende às 

necessidades nutricionais e as características de cada fase do 
curso da vida, é acessível física e financeiramente a todos, 

saborosa, variada, colorida, harmônica e segura do ponto de 
vista sanitário e que respeita a cultura alimentar da população”.

Fonte: Brasil, 2006.

Alimentação 

Saudável



• Respeito e valorização de hábitos culturais da região; 

• Equilíbrio;

• Variedade;

• Moderação;

• Prazer;

• Sabor;

• Direito Humano a Alimentação Adequada.

Os princípios básicos para uma 
alimentação saudável



Pirâmide dos Alimentos

PHILIPPI, 2000.

Um guia prático e de fácil compreensão.





Crescimento e 
desenvolvimento infantil



Fatores que afetam o crescimento
infantil

• Herança genética;

• Gestação;

• Alimentação;

• Fatores hormonais;

• Doenças crônicas;

• Medicamentos;

• Condições 

Socioeconômicas.



Fatores que afetam o 
desenvolvimento infantil

• Fatores genéticos;

• Fatores antes, durante e após a gestação;

• Fatores psicológicos.



Pais    educadores
• Importantes nesse processo.

• Atualmente, os pais tem 

diminuído o tempo com seus 

filhos.

• Formação de hábitos 

alimentares.



Escola
na formação de 

hábitos saudáveis



Como o merendeiro pode
ajudar no bom crescimento e

desenvolvimento das crianças?
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Preparação da alimentação no 
ambiente escolar

– Merendeiro é fundamental nesse processo;

– Prazer em realizar o trabalho;
– Alimentação precisa suprir as necessidades 

nutricionais;

– Respeitar o cardápio de acordo com cada faixa 
etária;

– Higiene dos alimentos e manipuladores.



E o que mais?

• Com a educação nutricional!

• Merendeiro também tem a função de 
ajudar no processo de educação das 
crianças, principalmente no que diz
respeito à alimentação.
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