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Há muitos fatores que podem atrapalhar o esforço para manter 
uma alimentação saudável, entre eles a rotina repleta de tarefas, 
falta de acesso a produtos frescos e o desconhecimento sobre 
o que observar no rótulo dos alimentos. Separamos dicas que 
podem ajudar a fazer as melhores escolhas e ainda economizar. 

CARTILHA

Alimentação: 
dicas para as compras 



Foco nas escolhas 
• É recomendável ir ao supermercado com uma 
lista de compras. Utilize o tradicional papel ou opte 
por aplicativos de anotações disponíveis no celular. 

• Evite ir ao supermercado com fome ou pressa, a 
tendência é comprar além do necessário e não 
fazer as melhores escolhas saudáveis. 

• Esteja atento às frutas da época, elas são 
financeiramente mais econômicas porque, 
geralmente, há mais oferta nos locais de compra. 
Além disso, costumam ser mais saudáveis pelo fato 
da colheita estar em consonância com o relógio 
biológico da natureza, sendo necessário utilizar 
menos agrotóxico.

Atenção ao rótulo dos alimentos 
Tem sido cada vez mais comum encontrar rótulos de alimentos que apresentam as 
seguintes expressões: "baixo teor de gordura", "quantidade reduzida de açúcar " e 
"poucas calorias". Levar em consideração apenas o especificado pela publicidade de 
um produto não costuma ser a forma mais eficaz de descobrir se os itens em 
destaque realmente são os mais presentes e significativos. 

Exemplo prático: há barras de cereais, por exemplo, que enfatizam possuir grande 
quantidade de grãos, porém, ao observar a lista de ingredientes o que há de mais 
evidente são os açúcares e gorduras. 

• Diversos doces e outros alimentos com baixo valor nutricional costumam estar 
próximos ao local de pagamento. Fique atento para não se deixar levar pelo impulso. 

2) Calorias e nutrientes: em geral equivalem a uma porção, e não ao conteúdo total 
presente na embalagem. 

3) Gorduras totais e gorduras saturadas: não ultrapasse os 100% das necessidades 
diárias. 

4) Fibra alimentar: um produto para ser considerado uma fonte de fibras precisa conter 
no mínimo 2,5 gramas de fibras por porção. Alimentos com mais de 5 gramas por 
porção são considerados ricos em fibras. 

5) Cálcio e ferro: alcance os 100% dos valores diários. 

6) Sódio: opte por produtos que tenham para cada 100 gramas de alimento no máximo 
200 mg de sódio. 

Atenção! 
• Pessoas que possuem diabetes precisam estar 
ainda mais atentas ao rótulo, pois um produto diet, 
por exemplo, não necessariamente está isento de 
açúcar. 

• Os hipertensos precisam ficar de olho na tabela 
nutricional, cautelosos quanto ao nível de sódio 
presente no alimento. 

• Os intolerantes à lactose devem observar se na 
lista de ingredientes consta lactoalbumina, caseína 
ou caseinatos, pois qualquer um desses itens indica 
que há proteínas do leite de vaca no produto.

O que observar no rótulo dos alimentos? 

Quer economizar? 
Um dos grandes segredos do orçamento doméstico é saber fazer compras no 
supermercado. Embora pareça uma tarefa simples, é muito provável que você já tenha 
passado pela situação de chegar ao caixa e, então, o valor total da compra ficar muito 
além do previsto ou planejar comprar apenas um item, mas sair do supermercado 
com uma sacola cheia.

• Vá às compras toda semana e defina um valor máximo a ser gasto. Ao comprar 
apenas uma vez por mês fica mais difícil acompanhar os preços e aproveitar mais 
promoções. 

• Se possível, frequente mais de um supermercado, essa estratégia ajuda a conseguir 
os melhores preços para um maior número de produtos. 

• Repare na prateleira toda, principalmente nos produtos que ficam mais próximos ao 
chão. Geralmente os que estão expostos à altura dos olhos costumam ser mais caros. 

•Teste várias marcas, pois algumas mais baratas podem ser tão boas quanto as mais 
conhecidas. Normalmente, as marcas próprias do supermercado são financeiramente 
viáveis. 

2) Calorias e nutrientes: em geral equivalem a uma porção, e não ao conteúdo total 
presente na embalagem. 

O que observar no rótulo dos alimentos? 

1) A lista de ingredientes aponta 
todos os itens presentes no preparo, 
mostrando em ordem decrescente 
dos mais usados para os menos 
usados. 
Portanto, evite os produtos em que o 
açúcar ou a farinha refinada aparecem 
no início da lista. 
Se você quer um produto integral, 
leve a opção que apresentar a farinha 
integral como primeiro ingrediente 
da lista. 


