
Inclua diariamente nas 
refeições alimentos do 
Grupo de cereais, dando 
preferência aos produ-
tos integrais e aos ali-
mentos na forma mais 
natural.  
Coma diariamente legu-
mes e verduras como 
parte das refeições e 
frutas nas sobremesas e 
lanches. 
Consuma leite e deriva-
dos, evitando queijos 
gordurosos e manteiga. 
Diminua a quantidade 
de sal da sua comida e 
beba pelo menos  2 li-
tros de água por dia , 
varias vezes. 
Pratique ao menos 30 
minutos de atividade 
física. 

 Para a OMS, o idoso ou 
a terceira idade (60 a 
75 anos) é a faixa etária 
que mais cresce em 
termos proporcionais, e 
estima-se que até 2020 
o número de idosos 
deva quase dobrar, vin-
do a representar cerca 
de 14,7% da população, 
o que corresponderia a 
mais de 30 milhões de 
pessoas. Este cresci-
mento sem precedente 
da população de idade 
avançada, é uma das 
mudanças demográfi-
cas mais significativas 
das últimas décadas. E 
isso esta acontecendo 
devido a cuidados e 
atitudes mais saudá-
veis, a partir dos inte-

resses desses indiví-
duos. 

Necessidades Nutricio-
nais 

Os requisitos energéti-
cos do organismo dimi-
nuem com a idade, par-
ticularmente se a ativi-
dade física é limitada. 
Contudo, o corpo conti-
nua a precisar da mes-
mas quantidades de 
proteínas, vitaminas e 
minerais, por isso é fun-
damental que os alimen-
tos sejam densos e ricos 
do ponto de vista nutri-
cional. 

Alimentação saudável e 
envelhecimento ativo 

 A hora é agora... 

Dicas saudáveis 

Faça pelo menos 3 refei-
ções ao longo do dia , e 
pequenos lanches ao 
longo do dia.  
Evite refeições volumo-
sas. 
Estabeleça horários roti-
neiros para as refeições. 
Coma devagar, masti-

gando bem os alimen-
tos,isso facilita a diges-
tão e aumenta  
o aproveitamento dos 
nutrientes. 
Aprecie a sua refeição, 
sentando-se conforta-
velmente à mesa. 
As restrições dietéticas, 

decorrentes de doenças 
específicas, como hiper-
tensão e diabetes, de-
vem ser  
respeitadas, o que não 
significa que a alimenta-
ção não  
possa ser saborosa. 
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 DIA DO 

IDOSO 

Uma data dedicada àqueles que já passaram por muitas primaveras. Além de 
um dia exclusivo, os idosos precisam de cuidados especiais durante o ano todo, 
principalmente quando o assunto é saúde.   


