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O Serviço de Nutrição e Dietética do Centro Hos-
pitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), E.P.E., tem 
como preocupação permanente a  qualidade e 
ocupa, assim, um lugar cimeiro na sua estratégia 
de promoção de hábitos alimentares saudáveis 
em contexto de consulta e na divulgação de ma-
teriais para a comunidade. 

De acordo com o último Inquérito Alimentar Na-
cional é no grupo das crianças e dos adolescentes 
que se verificam hábitos alimentares mais dese-
quilibrados. Em Portugal, 29,6% das crianças en-
tre os 6 e os 9 anos têm excesso de peso, incluin-
do obesidade. Relativamente aos adolescentes 
com 11, 13 e 15 anos, a prevalência de excesso de 
peso estimada para o ano de 2018 foi de 18,9%.

Ao elaborar este e-book consideramos que pode 
ser um contributo para as famílias da área de 
abrangência do CHTS e outras adotarem lanches 
equilibrados.

No entanto, os nossos esforços só podem ser po-
tenciados se contarmos com a mudança de há-
bitos alimentares enraizados e, por isso, tantas 
vezes difíceis de alterar no seio familiar. Cabe a 
todos como sociedade fazer as mudanças neces-
sárias em prol de crianças e adolescentes mais 
saudáveis, pois serão os futuros adultos com mais 
ou menos saúde dependendo das suas escolhas 
alimentares em todas as fases da vida. Pr
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A alimentação é um dos determinantes mais im-
portantes da nossa saúde e, nos primeiros anos 
de vida, tem maior importância no crescimento e 
desenvolvimento das crianças e jovens. Durante 
o período da infância, os pais ou encarregados de 
educação são os modelos que as crianças tendem 
a imitar. De um modo geral, os hábitos alimen-
tares do pais refletem os hábitos alimentares e 
escolhas dos filhos.

A preparação dos lanches em casa pode ser uma 
oportunidade para reduzir a presença, nestas re-
feições, de produtos alimentares com pouco va-
lor nutricional, hipercalóricos e ricos em gordura, 
açúcares e sal, que promovem o ganho de peso e 
o aparecimento no futuro de doenças associadas 
a hábitos alimentares inadequados. 

Com este breve e-book pretendemos descreve al-
gumas regras simples para a constituição de um 
lanche saudável para crianças e jovens de dife-
rentes faixas etárias, com base nas linhas orien-
tadores da Direção-Geral da Saúde.



Alimentação Saúdável

COMPLETA
Comer alimentos de cada grupo e beber água diariamente.

EQUILIBRADA

Comer maior quantidade de alimentos pertencentes aos gru-
pos de maior dimensão e menor quantidade dos que se en-
contram nos grupos de menor dimensão, de forma a ingerir o 
número de porções recomendado.

VARIADA

Comer alimentos diferentes dentro de cada grupo variando 
diariamente, semanalmente e nas diferentes épocas do ano.

(Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, 2004)



O que incluir nos lanches?



1. Leite e derivados

Caracterizados pelo seu conteúdo 
em proteínas, são também ricos em 
cálcio, fósforo e outros minerais, 
o que os torna importantes para a 
formação e manutenção dos ossos e 
dentes. 

Possuem vitamina A, vitamina B2 e 
vitamina D, em quantidades apreciá-
veis.

200 ml de leite meio gordo 
OU

1 iogurte sólido ou líquido 
OU

1 fatia fina de queijo (20g)



2. Cereais e derivados

Caracterizam-se por serem a prin-
cipal fonte de hidratos de carbono 
(glícidos) da nossa alimentação.

Os mais importantes fornecedores 
de energia para as actividades diá-
rias. 

Constituídos essencialmente por hi-
dratos de carbono complexos (“in-
tegrais”), ser pouco refinados, já que 
contém mais vitaminas do complexo 
B, sais minerais e fibras alimentares.Pão (50g-60g) 

OU 
Cereais não açucarados 

OU
Tostas integrais sem açúcar 

OU
Bolachas de arroz ou de milho sem cobertura



3. Fruta

Fornecem vitaminas, minerais e fi-
bras alimentares. 

Consumir em natureza e preferen-
cialmente ingerir a fruta da época. 

 1 peça de fruta (100-150g)



Sabia que?
Os vegetais também pode ser incluídos nos lanches

EXEMPLOS:
Alface, tomate, tomate cherry, cenoura, couve roxa, pepino. 
O ideal é variar os hortícolas ao longo da semana.

Os leguminosas também pode ser incluídos nos lanches 

EXEMPLOS:
Leguminosas feijão, grão, ervilhas, favas, lentilha, tremoço.
São uma importante fonte de proteína vegetal, fibra e de ferro, bem como vita-
minas do complexo B.

DICAS: pastas para barrar ou bolachas com farinha de leguminosas, sem adição 
de açúcar ou bolinhos com leguminosas e legumes, , sem adição de gordura.



Água
A água é a principal constituinte celular, serve de meio de transporte 
dos nutrientes e está envolvida em todas as reações metabólicas do 
organismo.

Mantenha a água sempre presente, às crianças deve ser dada toda a 
água que peçam, e não será de mais!  

Utilize uma garrafa reutilizável.

O consumo regular de água é fundamental para o funcionamento de 
todo o organismo. 

As infusões sem adição de açúcar são alternativas a água lisa.



Estratégias para incentivar
os lanches saudáveis



MENSAGENS ÚTEIS

1 - Pão de leite não é pão!

2- Não é adequado comparar refrigerantes com leite ou iogurtes!

3- As barras de cereais e as bolachas não são geralmente uma boa opção!

4 - Os sumos de fruta não são equivalentes à fruta em natureza!

1 - Pão de leite não é pão!

2- Não é adequado comparar refrigerantes com leite ou iogurtes!

3- As barras de cereais e as bolachas não são geralmente uma boa opção!

4 - Os sumos de fruta não são equivalentes à fruta em natureza!
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