
ORIENTAÇÕES 
NUTRICIONAIS BÁSICAS 

PARA PESSOAS COM 
BAIXO PESO

  Reduza o consumo de sal e alimentos 

salgados, preferindo temperos naturais como 
limão, alho, salsinha, cebola, cheiro verde, louro, 
entre outros;

  Consuma alimentos fonte de energia e 

proteínas em todas as refeições, variando entre:
- Cuscuz

- Macaxeira, mandioca e inhame
- Banana comprida

- Batata doce e batata inglesa
- Cereais (arroz, macarrão e aveia)

- Pães e massas
- Bolo simples

- Leite e derivados (queijos, iogurte, margarina e 
manteiga)

- Vitaminas de frutas com leite e biscoitos (exemplo: 
vitamina de abacate com biscoito maisena ou 

vitamina de banana com biscoito Maria)
- Ovos inteiros

- Carnes, aves e peixes (sem pele e sem couro)
- Feijão, fava e ervilhas

- Abacate, açaí e banana

  Acrescente 1 colher de chá de óleo vegetal 

ou azeite de oliva nas sopas e no feijão;

  Substitua o açúcar pelo mel para adoçar 

sucos, saladas e frutas;

  Acrescente Farinha Láctea ou SUSTAGEN ou 

NUTREN ACTIVE ou SUST'UP ou ENSURE ou 
SUSTAIN em papas, vitaminas, sucos e nas 
frutas.

  Consuma moderadamente:

- Alimentos ricos em açúcar
- Doces em geral

- Sorvete
- Geléia, gelatina

  Reduza o consumo:

-  Alimentos gordurosos
- Frituras

- Salgadinhos
- Embutidos: calabresa, mortadela, salsicha, kitut, 

salame, entre outros
- Carne com gordura aparente

OBS.: Pratique exercícios físicos pelo menos 3 
vezes por semana de acordo com recomendação 
médica.



  O peso corporal varia dependendo da 

quantidade de alimentos que uma pessoa ingere 
e da intensidade de atividade física que pratica. 

  Fatores genéticos:

 - Algumas pessoas podem possuir um 
biótipo magro, que depende de fatores genéticos.

  Redução do Apetite: 

 -  D i ficu ldade  de  mas t i gação  ou 
deglutição: uso de aparelhos ortodônticos, perda 
da dentição, presença de infecção ou outras 
doenças da boca que causam incômodo durante 
o ato de se alimentar;

 - Depressão e/ou ansiedade;

 - Uso excessivo de álcool;

 - Doenças como a hepatite viral e a 
insuficiência cardíaca congestiva;

 - Acúmulo de metabólitos no sangue 
(uremia), comum na insuficiência renal crônica;

 - Gastrites, esofagites e outras doenças 
do trato digestivo que prejudicam a alimentação.

  Redução da absorção de nutrientes: 

 - Doenças da vesícula biliar;

 - Deficiência de enzimas que participam 
da digestão, principalmente as enzimas 
pancreáticas e hepáticas;

 - Cirurgia do estômago (gastrectomia). 
 - Doenças intestinais;

 - Presença de parasitas intestinais.

  Perda de nutrientes: 

 - Diabetes descompensada;

 - Doenças crônicas do intestino com 
diarreia frequente e crônica;

 - Vômitos persistentes; 

 - Perda de proteínas e cetonas na urina, 
comuns nas doenças renais. 

  Variações intensas e drásticas do peso, com 

perda de mais de 4.5 Kg sem dieta ou outra 
intervenção pode ser um sinal de doença.

  Se o baixo peso for consequência de alguma 

doença, é necessário que a causa primária seja 
identificada e apropriadamente tratada.

  No adulto, o baixo peso pode ser medido 

através do IMC (índice de massa corporal), que é 
a medida do peso (em Kg) dividida pelo quadrado 
da altura (em cm). IMC abaixo de 18.5 é 
considerado critério para classificar pessoa como 
de baixo peso.

  Aumento das necessidades energéticas: 

 - Hiperatividade da tireóide e excesso de 
produção de hormônio tireoidiano, acelerando o 
metabolismo;

 -  Febre;

 -  Câncer;

 - Estados emocionais que aumentem a 
atividade física (hiperatividade);

 - Uso abusivo de anfetaminas e outras 
drogas;

Algumas pessoas apresentam um peso 
corporal abaixo do ideal e necessitam ganhar 
peso, ou seja, aumentar a massa muscular e 
não o percentual de gordura do corpo.  

Entenda o problema: Causas do baixo peso:

Se você tem baixo peso:
  Faça suas refeições em lugar tranquilo (longe 

de TV e computador), alimentando-se devagar e 
mastigando bem os alimentos;

  Fracione suas refeições (5 a 6 vezes por dia), 

respeitando os horários e as quantidades; 

  Dê preferência às frutas da época nos 

lanches;

  Consuma aproximadamente 2 litros de água 

por dia (mais de 10 copos);

  Aumente e varie o consumo de frutas, 

verduras e legumes, para, 5 vezes ao dia, no 
mínimo;
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