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DDIIAA MMUUNNDDIIAALL DDOO DDIIAABBEETTEESS –– 11 44 DDEE NNOOVVEEMMBBRROO

O dia 1 4 de novembro é o Dia Mundial contra Diabetes. Esta data vem sendo uti l izada
como alerta para o aumento da incidência do diabetes no mundo e para divulgar
informações que ajudem na prevenção e controle desta doença.

A Nutricionista Patrícia Jaime, coordenadora da CGAN do Ministério da Saúde, divulgou durante o
COMBRAN – CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO, realizado de 1 7 à 22/09/1 4, em Vitória – ES, os “1 0
passos para alimentação saudável”, segundo o novo olhar do guia al imentar para população Brasileira. Nos 1 0
passos destacam-se a importância da refeição feita em casa (habil idades culinárias), o alerta para o uso abusivo
do açúcar, sal, gorduras e principalmente do uso dos produtos processados e ultraprocessados.
Os “novos” 1 0 passos introduzem a proposta da alimentação saudável numa visão social mais crítica e reflexiva,
permitindo assim maior difusão do seu conceito na promoção da saúde e prevenção das doenças crônicas, tal
como diabetes.

MAS AFINAL, O QUE SÃO ALIMENTOS PROCESSADOS E ULTRAPROCESSADOS?

Produtos processados são fabricados pela indústria com a adição de sal ou açúcar a alimentos
para torná-los duráveis e mais palatáveis e atraentes. Produtos ultraprocessados são formulações
industriais de várias substâncias derivadas de alimentos, em geral com pouco ou nenhum alimento
inteiro. A maioria dos ingredientes dos produtos ultraprocessados corresponde a aditivos que têm como
função estender a duração dos produtos e dotá-los de propriedades sensoriais (cor, aroma, sabor,
textura) extremamente atraente. Embora convenientes e de sabor pronunciado, produtos prontos para
consumo tendem a ser nutricionalmente desequil ibrados. Muitos favorecem o consumo excessivo de
calorias, além de afetarem negativamente a vida social, a cultura e o ambiente.

Fonte: GUIAALIMENTAR PARAA POPULAÇÃO BRASILEIRA. Ministério da Saúde.Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. 201 4
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