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RESUMO 

 

Uma alimentação saudável ao longo da vida é a base de tudo que o corpo necessita, sendo fundamental e 

imprescindível para a construção de uma boa saúde ao longo de sua existência, não se limitando apenas a forma 

nutritiva, mas sim sua distribuição ao todo, sendo necessário uma escolha correta daquilo que se ingere para 

garantia de uma manutenção da saúde. O presente trabalho teve como objetivo analisar informações de base sob 

a alimentação ao longo dos ciclos, buscando conhecimento sobre a importância de se obter uma alimentação 

salubre desde o primeiro momento, a fim de evitar maus hábitos sucessivamente, e para isto realizou – se um 

levantamento bibliográfico através de base de dados eletrônicos e livros acadêmicos. Concluí – se que uma 

prática alimentar saudável sendo adquirida desde a infância possui maiores chances de se reduzir maus hábitos 

adquiridos conforme os tempos, além da redução da aquisição de doenças. 

. 
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ABSTRACT 

 
Healthy eating throughout life is the basis of everything the body needs, being fundamental and indispensable for 

the construction of good health throughout its existence, not being limited only to the nutritional form, but rather 

its distribution as a whole, being a correct choice of what is ingested is necessary to ensure health maintenance. 

The present work aimed to analyze basic information about food throughout the cycles, seeking knowledge 

about the importance of obtaining a healthy diet from the first moment, in order to avoid bad habits successively, 

and for this, a survey was carried out. bibliographic through electronic databases and academic books. t was 

concluded that a healthy eating practice being acquired since childhood has a greater chance of reducing bad 

habits acquired over time, in addition to reducing the acquisition of diseases. 

 

Key Words: Healthy Eathing; Lifestyle; Food Practices.  

 

 



 

2 
 

 

1 – INTRODUÇÃO  

 

Os hábitos alimentares refletem no ser humano como um todo, não só no corpo, mas 

também na mente que se desenvolve de acordo com sua alimentação. Portanto, a alimentação 

adequada é de extrema importância desde os primeiros momentos de vida, pois isso reflete em 

cada fase do desenvolvimento humano (CUNHA, 2014). 

A alimentação saudável, além de proporcionar bem estar, fornece os nutrientes 

adequados e a energia da qual, nosso corpo necessita para um propício crescimento, evolução 

e conservação da saúde. Por isso, para que o organismo receba todos os nutrientes 

necessários, deve-se consumir uma grande variedade dos mesmos (MARTINELLI; 

CAVALLI, 2019). 

 A importância de uma alimentação equilibrada ao longo da vida é imprescindível e 

independente da idade, irá assegurar o crescimento e o desenvolvimento fisiológico, 

manutenção da saúde e o bem estar do indivíduo (PINEZI; ABOURIHAN, 2011). 

Uma alimentação salubre não se limita apenas a alimentação nutritiva. Os alimentos 

são responsáveis pela distribuição de nutrientes, portanto, é necessária uma devida escolha 

adequada sob tais, com total foco na educação nutricional. Além de nutrir, uma alimentação 

saudável deve ser harmônica, respeitar a cultura, ser mesclada, apetitosa, inteiramente 

preservada e de valor acessível. Uma combinação apropriada dos alimentos irá garantir os 

componentes nutricionais necessários para fornecer manutenção da saúde em todos os ciclos 

da vida, desde a infância até o envelhecimento (ALVES, 2010). 

Sendo assim este artigo tem por objetivo elucidar através de pesquisas bibliográficas, a 

obtenção de informações e conhecimentos acerca da alimentação ao longo dos ciclos da vida, 

buscando uma reflexão sobre a importância de se ter uma alimentação saudável desde a 

infância, a fim de evitar maus hábitos alimentares posteriormente. 

 Este trabalho possui sob sua metodologia a modalidade de revisão bibliográfica de 

artigos e livros publicados entre os anos de 2010 a 2019. As bases de dados eletrônicas 

utilizadas foram Google Acadêmico, Lilacs, PubMed, Scielo e livros on-line, também foram 

utilizados livros impressos, a cerca das datas entre 12 de Março de 2020 a 23 de Novembro de 

2020.  

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2021. 
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2 - DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Alimentação e práticas alimentares  

 

A alimentação é uma base primordial para a sobrevivência humana, carregada por 

abundantes aspectos, sendo eles biológicos, sociais e psicológicos. É uma prática que envolve 

cultura e sofre grandes mudanças através do avanço das sociedades. A prática alimentar pode 

ser influenciada não apenas por fatores intrínsecos, como também extrínsecos, uma vez que 

sua genética poderá ser fator de interferência em suas preferências alimentares, que com o 

tempo serão inspiradas pelo ambiente em que vivem. O acesso aos alimentos, nos dias atuais, 

quando referenciado a comunidade urbana, é coordenado de forma socioeconômica, da qual 

envolve bases principais como as políticas econômica, social, agrícola e agrária. Assim sendo, 

o hábito nutricional, quando estabelecido pela condição de classe social constituem relevantes 

culturais com crenças e tabus além de fatores culturais e psicossociais (CAVALCANTI et. al., 

2012; ANZOLIN et. al., 2010; PEREIRA, 2013). 

 Os fatores psicossociais fazem parte das experiências alimentares desde o nascimento, 

onde trazem a primeira aprendizagem para a sensação de fome e sucessivamente saciedade, 

assim como permite a obtenção da percepção dos sabores. O mesmo se correlaciona com o 

hábito cultural e a ligação em sua parte biológica, no quesito sobrevivência, onde se torna 

insubstituível para com a natureza humana (LIMA; FERREIRA NETO; FARIAS, 2015).  

 

2.2 Alimentação na infância 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a criança seja alimentada 

exclusivamente com o leite materno até os seis meses de idade, o que tem impacto positivo na 

sobrevida e na saúde nessa fase e na vida adulta. Crianças submetidas ao aleitamento materno 

exclusivo (AME) durante os seis primeiros meses de idade têm menos chances de desenvolver 

doenças crônicas não transmissíveis na infância, adolescência e vida adulta. O leite materno 

contém energia e nutrientes adequados ao grau de maturidade fisiológica do lactente, além de 

fatores de proteção contra doenças, o que o torna ideal para os primeiros meses de vida. A 

partir do sexto mês de vida deve se dar início a introdução alimentar, uma vez que apenas a 
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composição seguida da quantidade de leite materno produzido já não será suficiente para 

preencher as necessidades nutricionais da criança (LOPES et al., 2017). 

 No que diz respeito à forma de introdução da alimentação, recomenda-se que esta seja 

feita de forma lenta e gradual, dando-se prioridade para alimentos de alto valor energético e 

ricos em micronutrientes. Quanto ao número de refeições, recomenda-se que crianças entre o 

sexto e o décimo primeiro mês de vida e que continuam a ser amamentadas devam receber 

alimentação complementar três vezes ao dia, sendo duas vezes papas de fruta e uma papa de 

legumes. A partir do oitavo mês, as refeições consistem em duas papinhas de legumes e uma 

papa de fruta. As crianças que não estiverem mais sendo amamentadas devem receber as 

refeições cinco vezes ao dia. Se adequando ao longo dos tempos até passar gradualmente para 

a rotina alimentar da família (OLIVEIRA; PARREIRA; SILVA, 2014). 

 

2.3 Alimentação na adolescência 

 

A adolescência é o período de modificação onde se passa da infância para se chegar à 

vida adulta, caracterizada por diversas modificações corporais, emocionais e sociais, se 

estendendo dos 10 aos 20 anos de idade. Devido a tantas modificações envolvidas nessa fase, 

a necessidade corporal se torna cada dia mais influente, demandando por uma maior fonte de 

energia, vitaminas, cálcio e minerais que supram o organismo em sua demanda acelerada de 

crescimento, modificações de massa corporal, sua composição e demais individualidades 

(MENEZES; MEIRELLEST; WEFFORT, 2011). 

Muita coisa se envolve em apenas uma fase da vida, levando em consideração que nela 

se faz presente diversas complexidades como, a preocupação com as modificações do corpo, 

sua visão corporal num todo e a ansiedade de se atingir metas rapidamente para algo que 

deseja. Além da grande influência que recebem de seus colegas e amigos, acabam gerando 

certa rebeldia pelos valores exercidos pela família, se tornando os atuais responsáveis pelo 

que consomem, estando a uma proximidade e facilidade bem grande de exposição aos maus 

hábitos de vida, consumindo lanches rápidos, obtendo uma alta ingestão de alimentos 

industrializados, e onde em muitos dos casos uma rotina com exercícios não é algo presente, o 

que além de trazer grandes malefícios acaba se tornando uma era de maiores dificuldades 

podendo gerar diversos distúrbios alimentares como bulimia e anorexia. As consequências 

nutricionais nestes casos são péssimas, causando graves doenças como a obesidade. Surge 
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então a necessidade de se estimular bons hábitos alimentares desde a primeira infância, para 

tornar o processo mais fácil ao adolescente e família, sem riscos de prejudicar a saúde e vida 

futura (SILVA; FERREIRA, 2019).   

 

2.4 Alimentação na idade adulta 

 

Na fase adulta há um enfoque muito grande para estilos de vida e doenças aos quais 

podem já estar afetando sua saúde ou vir a tal ato no futuro. Geralmente, as pessoas não 

costumam ter muito tempo sobrando, o que acarreta em querer algo fácil e de resultado 

imediato, como algo certo para comer sem engordar, ou até mesmo aquilo que supra suas 

necessidades, e em muitos desses casos sem buscar a ajuda de um profissional apto e 

adequado para lhe instruir, optando por buscas alheias em sites de internet e até mesmo 

seguindo outras influências. Sendo uma longa etapa da vida, pode oferecer oportunidades 

únicas para cada pessoa se inteirar sobre si própria, reconhecer seus gostos, seus hábitos e 

qual estilo de vida está levando, e em principal o que isto esta gerando em sua saúde 

(MAHAN; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2013). 

Abranger a necessidade de uma alimentação correta e um estilo de vida saudável 

perante uma vida inteira se reflete aqui, onde há a forte necessidade de se prevenir de 

doenças, como diabetes, problemas cardiovasculares, obesidade, desnutrição, e outras tantas, 

que podem ser evitadas através de simples hábitos, para a garantia de uma melhor vida futura. 

Para os que seguem esse estilo desde o início da vida, a dificuldade é muito menor do que pra 

quem irá começar no presente momento, entendendo melhor sobre uma alimentação 

equilibrada e variada que lhe terá dado uma melhor qualidade de vida e uma certeza de suas 

necessidades supridas em longo prazo (FERREIRA et. al, 2018). 

 

 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Levando em consideração o que foi colocado no presente artigo, é possível concluir 

que o desenvolvimento de uma prática alimentar saudável desde a infância possui maiores 

chances de se evitar maus costumes alimentares posteriormente, com menores graus de 
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dificuldades quando se comparado a aqueles que não recebem esse estímulo para construção 

de vida, evitando doenças que percorrem as gerações, tais como, obesidade, hipertensão, 

diabetes e outras demais doenças causadas através de uma má ingestão alimentar associada a 

um danoso estilo de vida, assim como uma base de construção para completa certeza de 

garantia de uma boa vida ao longo dos anos.   
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