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Preâmbulo
//////////////////////////// 
Eat@Home é um projeto transnacional que reúne organizações no terreno, uma federação 
nacional de associações e um think & do tank europeu de três países membros: Bélgica, 
França e Portugal. Através deste projeto, estas estruturas pretendiam mudar a forma como 
as pessoas olham para os idosos e promover o papel dos cuidadores informais de uma forma 
prática e concreta. Através da partilha e intercâmbio transnacional, reunimos todas as 
nossas competências para dar vida a este projeto único e necessário. 

 O objetivo: dar uma resposta concreta e construída em parceria com os atores no terreno 
para responder ao desafio social do envelhecimento ativo dos seniores, mas também para 
dar resposta às necessidades de dois grupos-alvo que são demasiadas vezes invisíveis: as 
pessoas com mais de 60 anos e os seus cuidadores informais (não profissionais).

As etapas do projeto

•  Uma análise comparativa dos hábitos alimentares  
das pessoas com mais de 60 anos 

Os parceiros do Eat@Home realizaram primeiro uma análise dos hábitos alimentares dos 
seniores europeus: Envelhecer bem também tem a ver com comer bem: Análise comparativa 
dos hábitos alimentares dos seniores eat@home 

Baseia-se num inventário da situação dos seniores e dos seus cuidadores informais, 
associado a uma análise teórica dos contextos europeu e nacional (França, Bélgica e Portugal) 
e das políticas sobre o envelhecimento ativo, cuidados domiciliários e cuidadores informais. 
Também quisemos incluir os seniores desde o início do projeto, perguntando-lhes diretamente 
sobre os seus hábitos alimentares. Para isso, um inquérito de campo a 758 seniores nos três 
países destacou a preocupação central dos seniores em relação à sua saúde, bem-estar e às 
dimensões éticas da sua dieta. Esta conclusão confirmou o desafio de responder à vontade 
dos seniores de agir em prol do seu envelhecimento saudável, ajudando-os a ter aceso a uma 
boa dieta alimentar que lhes permita viver mais tempo com boa saúde.

Enquanto a subnutrição continua a ser uma realidade entre os seniores europeus, esta 
análise comparativa confirma que a dieta constitui uma alavanca essencial, simples, 
acessível e positiva, que permite aos seniores serem ativos nas suas próprias vidas e saúde. 
Os parceiros Eat@Home decidiram, portanto, dar uma resposta concreta a esta necessidade, 
elaborando um livro de receitas adaptado às necessidades dos seniores e um guia para os 
cuidadores informais, no sentido de os informar e orientar.
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•  Passeio Gourmet na Europa: um livro de receitas saborosas 
adaptado às pessoas com mais de 60 anos

Este livro tem em conta as tradições culinárias de cada país parceiro e propõe ferramentas 
práticas para adotar uma dieta "saudável e agradável" adaptada aos seniores. Inclui conselhos 
dietéticos, dicas sobre como evitar desperdícios alimentares e conselhos sobre dieta 
sustentável que podem ser utilizados diariamente por pessoas com mais de 60 anos e pelos 
seus cuidadores para promover a sua boa saúde e cuidados domiciliários.

Graças a receitas acessíveis a todas as carteiras, este projeto cumpre um objetivo de inclusão 
social ao assegurar que todos gozam de uma boa saúde através da sua dieta alimentar. 
Queremos também destacar o potencial unificador dos alimentos, propondo receitas 
para serem preparadas por apenas uma pessoa ou em conjunto com outros (cuidadores, 
família, cônjuge) no sentido de encorajar as ligações entre cuidador e sénior, as ligações 
intergeracionais e também a diversidade na cozinha. 

O livro de receitas complementa a abordagem adotada no Guia do cuidador, fornecendo 
ferramentas concretas e conselhos a cuidadores informais para os ajudar a apoiar os seus 
entes queridos na conceção, confeção e/ou alimentação.

•  Nem mais uma migalha no prato: um guia prático para uma dieta 
saudável e saborosa para os maiores de 60 anos 

Este guia responde a uma prioridade de inclusão dos cuidadores, que são frequentemente 
pouco reconhecidos, valorizados e apoiados. Realça o papel fundamental dos cuidadores nas 
nossas sociedades, as suas necessidades e dificuldades, e sublinha a necessidade de cada 
cuidador se proteger a si próprio.

Ajuda também a compreender a dinâmica do envelhecimento da população, as necessidades 
dos seniores, a importância da prevenção, da nutrição e de uma dieta "agradável e saudável" 
adaptada às necessidades dos seniores para os encorajar a permanecer em casa o máximo 
de tempo possível. 

Finalmente, visa aumentar o valor do trabalho realizado pelo cuidador, melhorando 
simultaneamente o seu conhecimento das necessidades dos seniores e reforçando a 
qualidade do seu apoio. Ao contar com esta alavanca, pretendemos promover a aprendizagem 
dos cuidadores, na procura de qualificação e formação.
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Introdução
//////////////////////////// 

Face ao desafio crescente do envelhecimento das nossas populações europeias, torna-
se essencial aumentar a esperança de vida com boa saúde, atuando sobre os fatores 
determinantes de saúde que promovem o bom envelhecimento, a autonomia e o apoio 
domiciliário. Em correlação com a atividade física e cognitiva, a dieta é um destes fatores 
determinantes principais. É por isso que é essencial compreender as necessidades dos 
maiores de 60 anos no sentido de adaptar os seus hábitos e práticas alimentares a estas 
evoluções.

É importante começar por abordar o impacto do envelhecimento fisiológico na nossa dieta. 
Com a idade, as pessoas enfrentam realmente alterações fisiológicas, psicológicas e sócio 
ambientais significativas que tornam o organismo mais vulnerável e que são acompanhadas 
por alterações que podem desempenhar um papel importante na sua dieta: o envelhecimento 
sensorial, do sistema digestivo e do sistema oral são alterações que desempenham um papel 
importante na perda do prazer de comer e no aparecimento de distúrbios que levam a novas 
necessidades, nomeadamente em termos de alimentação. 

Em segundo lugar, é importante ter em conta a autonomia da pessoa em relação à ingestão de 
alimentos. Também frequentemente relacionada com o envelhecimento, a perda de autonomia 
é a incapacidade de realizar determinadas atividades diárias de forma independente devido 
a uma alteração das capacidades físicas e/ou mentais. Muitos fatores como acidente, 
incapacidade física, hospitalização ou doença crónica podem limitar a nossa independência, 
reduzindo a nossa capacidade de manusear, preparar ou comer uma refeição, tornando a 
alimentação mais difícil.

Finalmente, é importante salientar o aspeto psicológico associado ao momento da refeição. 
Os hábitos alimentares enraízam-se com o tempo e muitas vezes é difícil mudar ideias 
preconcebidas e hábitos alimentares após os 60 anos. Além disso, os idosos são mais 
afetados pela solidão que, combinada com uma perda de apetite, constitui um dos fatores 
mais comuns no risco de subnutrição.

Por todas estas razões, as pessoas que têm dificuldades em comer, têm de enfrentar 
complicações frequentes como falta de apetite, desidratação, perda de peso, complicações 
de deglutição que levam, pouco a pouco, à subnutrição da pessoa com consequências graves 
para a sua saúde. De facto, a subnutrição, além de ser uma doença por si só, contribui para 
o aparecimento ou agravamento de outras patologias, incluindo a perda de massa muscular 
(sarcopenia), a redução da imunidade, o aumento do risco de infeção, quedas e hospitalizações, 
etc. Para além destes fatores, existe uma resistência à renutrição, uma vez que os idosos 
não compensam o seu consumo de energia após um período de jejum. É portanto essencial 
compreender o que é a subnutrição, saber como a prevenir e agir sobre a mesma. 

No entanto, embora seja essencial compreender a evolução do corpo humano, conhecer 
alternativas para estimular os sentidos e o apetite, e adaptar os pratos ao perfil e aos 
constrangimentos da pessoa em causa para assegurar as suas necessidades nutricionais, 
não devemos negligenciar o papel fundamental do prazer na manutenção de uma dieta 
adequada que seja propícia a uma boa saúde. O prazer de comer é composto por prazeres 
sensoriais, mas também por prazeres simbólicos de partilha, convívio, relaxamento, memórias 
ou de conforto. Saber despertar as sensações de prazer e paladar e recuperar o momento da 
refeição continuam a ser chaves importantes para agir na nossa alimentação. 
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Qualquer pessoa que ajude na preparação ou administração das refeições desempenha assim 
um papel fundamental na adaptação da dieta da pessoa cuidada, para a ajudar a manter-se 
independente e de boa saúde durante o máximo de tempo possível. 

CUIDADO COM AS IDEIAS PRECONCEBIDAS
«Uma pessoa idosa deve comer menos, um café com leite, uma tigela de sopa é suficiente...»

«Precisamos de reduzir o tamanho das porções à medida que envelhecemos»

«É normal perder peso, comer menos e perder o apetite à medida que envelhecemos»

«A necessidade de água diminui à medida que a mobilidade é reduzida» 

Ser um cuidador significa 

•  assumir, numa base permanente ou irregular, o cuidado de uma pessoa com perda de 
autonomia, independentemente da razão;

•  ser a força motriz do seu ente querido fragilizado;

•  lidar com as obrigações;

•  compreender um novo quotidiano;

•  assumir uma vida completamente diferente, para si próprio e para o ente querido que está 
a ser cuidado.

E é, em parte, graças a si que os cuidados domiciliários são possíveis!

A condição dos cuidadores é atualmente uma questão real na sociedade, mas nenhum país 
na Europa se destaca ainda no apoio que oferece aos cuidadores. Podemos destacar que os 
cuidadores experienciam vários tipos de dificuldades: o impacto na vida profissional e pessoal, 
o acesso aos serviços locais, as restrições financeiras, os problemas de saúde, os problemas 
administrativos, o reconhecimento social. 

Tornar-se um cuidador pode levar a uma agitação nos hábitos e na organização diária.

Antes de mais, é importante que saiba como detetar os sinais de alerta da sua exaustão. Os 
sinais de alerta podem ser físicos, emocionais e cognitivos:

•  A nível físico : falamos frequentemente de dor somática, o que significa que as emoções se 
manifestam no corpo. As emoções desencadeiam então dores inexplicáveis tais como dores 
nas costas, dores de cabeça, dores nas articulações ou dores de estômago.

•  A nível emocional está ansioso, irritável, não lhe apetece fazer nada. Sente-se impotente, 
sente que falhou, sente que não está à altura da tarefa. 

•  Ao nível cognitivo : é anormalmente desajeitado, tem falta de concentração, tem dificuldades 
de atenção. Por vezes perde-se a motivação e não se adota uma perspetiva positiva. É-lhe 
difícil encontrar as suas palavras e as suas ideias tornam-se confusas. 

introdução
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Seguem-se algumas dicas para se sentir mais 
confortável neste papel: 

Antes de mais nada, como cuidador, é importante para não se culpabilizar e continuar a fazer 
atividades, continuar a trabalhar, a cuidar de si próprio, a expressar as suas dificuldades, a 
continuar a ter uma vida pessoal, a orgulhar-se de si próprio e a sentir-se útil. O cuidador deve 
cultivar o respeito mútuo e pedir a ajuda dos outros quando sentir que é necessário. De facto, 
perante qualquer sinal de exaustão, é importante saber pedir ajuda e respeitar os seus limites. 

1 •  Antes de se comprometer, pense muito bem no seu futuro papel de cuidador

A sua decisão deve ser bem ponderada. Pergunte a si próprio o que motiva o seu compromisso 
e considere o seu possível futuro como cuidador. 
•  Como irá o seu compromisso mudar a sua vida quotidiana? 
•  Que tarefas vai fazer por si mesmo e que tarefas vai delegar? 
•  Tem a capacidade física, psicológica e financeira para assumir este compromisso? 
A sua situação pessoal pode mudar, por isso faça a si próprio estas mesmas perguntas 
regularmente. 

2 -  Deve definir o seu compromisso

•  Quanto tempo tenho e quantas vezes por semana posso estar presente? 
•  Que tipo de apoio posso assumir sozinho? 
•  A quem posso pedir ajuda? Quem me pode substituir em caso de ausência? 
•  Que outros aspetos da minha vida são importantes? A minha família? O meu trabalho?  

O meus amigos? 
É preciso saber estabelecer limites e evitar qualquer sentimento de culpa ligado à educação, à 
noção de dever, ao medo de ser julgado...

3•  Seja um cuidador informado

•  Informe-se sobre a doença do seu ente querido para que a possa compreender melhor e 
antecipar quaisquer reações que o possam surpreender. 

•  Peça conselhos a profissionais (médicos, terapeutas ocupacionais, associações, etc.).
•  Incentive ao máximo o seu ente querido a realizar as ações e atividades que ele pode realizar 

por si mesmo para encorajar a sua independência. 

4•  Organize-se e não hesite em delegar 

Como cuidador, não pode gerir tudo sozinho e isso é normal. Lembre-se que, quando se sentir 
sobrecarregado, não está sozinho: a família, os vizinhos, os amigos do seu ente querido podem 
ajudá-lo. Profissionais dos sectores da saúde, dos cuidados e dos serviços de cuidados 
pessoais também estão no terreno para o ajudar quando for necessário.

Algumas ferramentas podem ajudá-lo nesta organização: 

•  Pode elaborar um horário semanal no qual indica os compromissos de cuidados, as atividades 
planeadas com o seu ente querido e também o tempo que reservou pessoalmente para si. 
Este horário ser-lhe-á útil e irá tranquilizar o seu familiar. 

•  Pode elaborar uma tabela de distribuição de tarefas incluindo as tarefas e cuidados da vida 
diária e a pessoa responsável pelos mesmos: é você? Outro ente querido? Um assistente de 
cuidados ao domicílio ou ajuda doméstica? Esta tabela irá ajudá-lo a ver mais claramente a 
sua organização semanal e o seu tempo de descanso.

introdução
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5•  Procure apoio 

É importante que construa uma rede de apoio para que esteja rodeado de amigos e 
profissionais em que possa confiar caso surjam problemas. 
Não hesite em participar em grupos de discussão onde poderá partilhar as suas dificuldades 
com outros cuidadores. 
Se estiver exausto, consulte o seu médico, que o poderá aconselhar. Não se esqueça de 
lhes falar sobre a situação em que se encontra. Também pode consultar um psicólogo que 
o irá ajudar a dar um passo atrás e lhe dará as respostas para sair desta situação. 

6•  Arranje tempo para si 

Tenha cuidado para não negligenciar a sua atividade profissional se tiver uma e a sua vida 
pessoal. Ambas contribuem para o seu equilíbrio. 
•  Não deixe de fora as suas atividades (leitura, passeios, atividade física, sofrologia, yoga...) 

porque vão permitir-lhe recarregar as suas baterias;
•  Pense em dar a si próprio um tempo de descanso real (estadias de férias, cuidados 

diurnos temporários para a pessoa que está a ser cuidada, alojamento temporário numa 
instituição, etc.).

O descanso é vital e imperativo. Compreender as necessidades do seu ente querido, propor 
uma oferta adaptada e combinada, respeitar a relação única entre o cuidador e o seu ente 
querido, e criar uma rede de apoio e proximidade são medidas essenciais para aliviar a 
carga diária dos cuidadores e evitar situações de rutura.

O cuidador informal tem o direito de descansar, o que lhe permite fazer uma pausa nos 
cuidados ao seu ente querido, recorrendo a ajuda externa. 

Para além dos direitos concedidos aos entes queridos, os cuidadores podem ser apoiados 
por várias profissões de assistência pessoal: assistentes ao domicílio, assistentes 
sociais e assistentes de cuidados, através de uma vasta gama de serviços adaptados às 
necessidades da pessoa. 

Este guia irá ajudá-lo a prestar o melhor apoio possível ao seu ente querido no que diz 
respeito à nutrição. Irá fornecer-lhe toda a informação, conselhos e avisos necessários 
para facilitar a sua vida diária e para melhor compreender este assunto frequentemente 
complexo como é a nutrição dos seniores. 

introdução

Em termos mais gerais, 
esperamos que este guia 
o ajude a encontrar o seu 
caminho em torno do estatuto 
do cuidador e o acompanhe no 
seu papel por vezes difícil, e que 
o ajude a integrar a ideia de que 
NÃO ESTA SOZINHO!

-
9
-

-
9
-



NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

Estrutura do guia

O objetivo deste guia é regressar aos fundamentos em matéria de alimentação, ajudar a 
prevenir muitas situações de risco, e agir sobre toda a cadeia alimentar: desde a seleção e a 
compra de produtos até à gestão da sua conservação, incluindo a sua preparação e cozedura, 
sem esquecer a preparação dos pratos. 

Este manual ilustrado e de fácil acesso fornece informações práticas e soluções para agir 
sobre a saúde do seu ente querido através da alimentação e assim alterar certas práticas 
alimentares de uma forma sustentável. Embora existam muitas recomendações e conselhos 
sobre nutrição, muitos dos quais são desencadeiam ansiedade, colocamos o prazer no centro 
deste manual, que o irá ajudar a identificar a perda de apetite da pessoa que está a ser 
cuidada, respeitando ao mesmo tempo as suas necessidades, capacidades e preferências. 
Também lhe irá proporcionar os conhecimentos adequados e as ferramentas práticas para o 
ajudar a estabelecer uma relação mais eficaz de ajuda e apoio com a pessoa de quem cuida 
diariamente, e assim melhorar a qualidade de vida do seu par recetor de cuidados.

Ao longo deste manual poderá encontrar: 

•  Contribuições teóricas para lhe permitir adquirir os conhecimentos de que necessita;

•  Sugestões «conselhos» práticas para o ajudar na sua vida quotidiana;

•  Recomendações de «Atenção» para o alertar das dificuldades que pode encontrar;

•  Fichas práticas para adaptar da melhor forma este guia à sua situação;

•  Focos de certos conceitos, para desenvolver determinados temas.

introdução

!

Este manual está dividido em 4 capítulos principais:

1:  EM QUE CONSISTE UMA BOA 
DIETA? 

Este capítulo fornece-lhe conhecimentos 
sobre nutrição equilibrada, as necessidades 
nutricionais dos idosos, os diferentes 
alimentos que se encontram em cada 
refeição e em que proporção, o ritmo de 
alimentação e a estruturação de um prato 
ideal. Irá encontrar exemplos concretos de 
menus equilibrados no final deste livro para 
o ajudar a passar à ação.

2: ORGANIZAR-SE PARA MELHOR 
ACOMPANHAR A PESSOA 

Este capítulo dá-lhe as chaves para 
organizar as diferentes etapas da refeição, 
porque comer bem é, antes de mais 
nada, fazer bem as compras. Ajudamo-
lo a encontrar as soluções certas para 
integrar ou reintegrar a pessoa neste ato 
quotidiano e para melhor encontrar o seu 
caminho através da gama de produtos à 
sua disposição graças a alguns conselhos-
chave sobre leitura de rótulos, compreensão 
de datas de validade, ou leitura de rótulos. 

3: COMO MANTER O PRAZER 
E A AUTONOMIA DA PESSOA
ACOMPANHADA? 

Este capítulo fornece-lhe conhecimentos 
sobre técnicas específicas que são 
soluções reais, eficazes e acessíveis a 
todos, para o ajudar a apoiar o seu ente 
querido da melhor maneira possível. 

4: COMO ACOMPANHAR A PESSOA
 DE ACORDO COM A PATOLOGIA
DA QUAL PADECE? 

Através de 11 fichas práticas, queremos 
ajudá-lo a compreender melhor a doença 
específica da qual o seu ente querido 
padece e fornecer-lhe conselhos, dicas 
e avisos que o irão ajudar a acompanhar 
melhor a pessoa e a melhorar a qualidade de 
vida de cada um.
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NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

CAPÍTULO 1

EM QUE CONSISTE 
UMA BOA DIETA?
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NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

Porque é que comemos?
• Por reflexo e hábito;

•  Por necessidade física: para fornecer energia, para se manter 
vivo...;

•  Para superar as emoções sucesso, stress, necessidade de 
conforto, tristeza, solidão...;

• Por prazer : gosto, partilha, laços sociais...

As necessidades
Poder-se-ia pensar que as pessoas mais velhas têm as mesmas 
necessidades nutricionais, ou mesmo inferiores, às de um adulto. 

Só porque se envelhece, não significa que se deva comer menos, por 
pelo menos duas razões:

1.  À medida que envelhecemos, a digestão e a assimilação dos 
alimentos tornam-se menos eficientes;

2.  Uma pessoa mais velha precisa de mais proteínas para construir 
músculos do que uma pessoa mais jovem.

Conceito errado
«Quando envelhecemos, não 
precisamos de comer tanto»

FALSO !-
12
-



1: EM QUE CONSISTE UMA BOA DIETA?

NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

1. Nutrientes  
para viver

Os nutrientes são todas as substâncias alimentares que o organismo absorve e utiliza para 
funcionar.

Tradicionalmente, os nutrientes são classificados em três grupos:

Macronutrientes: proteínas, hidratos de carbono, gorduras. Constituem o essencial 
dos alimentos. As proteínas são o material básico que compõe a estrutura física do corpo, 
enquanto os hidratos de carbono e as gorduras são principalmente de natureza energética. 
São utilizados principalmente como combustível e fornecem-nos energia...

Micronutrientes: presentes em quantidades muito pequenas nos alimentos, não fornecem 
energia mas são necessários para o funcionamento das células. Incluem mais de 100 
vitaminas e minerais.

Fibras: não é um nutriente enquanto tal porque não é absorvido pelo organismo, mas 
desempenha um papel fundamental na digestão e na saúde em geral.

Para fornecer todos os nutrientes necessários ao bom funcionamento do organismo, é 
necessário variar os mesmos. Para o fazer, é importante conhecê-los melhor.

MACRONUTRIENTES 

Proteínas 
As proteínas são os principais componentes estruturais de todas as células do corpo humano. 
Fazem parte da composição dos músculos e são, portanto, essenciais para a manutenção da 
massa muscular, da pele, das unhas, etc. Mas também ajudam a combater as infeções. 

Subdividem-se em:

•  Proteínas de origem animal encontradas na carne, no peixe, nos ovos, no leite e nos produtos 
à base de leite;

•  Proteínas de origem vegetal encontradas em sementes oleaginosas (amendoins, amêndoas, 
pistácios, etc.), leguminosas (grão-de-bico, feijão, lentilhas, favas, etc.) e cereais (arroz, trigo, 
milho, etc.).

As proteínas de origem animal ainda são mais ricas do que as proteínas de origem vegetal.

Necessidades em matéria de proteínas para os seniores: 1 grama por 
quilograma de peso da pessoa por dia (1g/kg/d). Estas necessidades 
aumentam nos idosos que estão doentes e podem elevar-se a 2g/kg/d.

-
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As fontes de proteínas

=   20 g proteínas

=  5 g de proteínas

100 g 
de carne

70 g 
de pão

2 ovos

60 g 
de cereais

120 g 
de peixe

250 g
de 

de batata

200 g 
de lentilhas
cozinhadas

200 ml
de leite

1 porção 
de queijo

240 g 
de

grão-de-bico

1 iogurte

240 g 
de ervilhas

partidas

As leguminosas, sementes cheias de proteínas

Lentilhas, grão-de-bico, ervilhas partidas, feijão: as leguminosas (também 
chamadas legumes secos) são fontes de amido (e portanto de energia), fibras e 
muitos minerais. Mas são também excelentes fontes de proteínas. No entanto, 
recomenda-se combinar leguminosas com cereais (arroz, sêmola, triguilho, milho, 
quinoa, espelta, etc.) para uma ingestão ideal.

-
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Hidratos de carbono
O principal papel dos hidratos de carbono é fornecer energia às células do corpo humano. 
Quando os ingerimos, são convertidos mais ou menos rapidamente em glicose, que é o 
combustível de determinadas células do corpo humano. Regulam o apetite e promovem o 
bom sono. Nota: a glicose é o combustível exclusivo do cérebro.

Existem dois tipos de hidratos de carbono:

•  Os hidratos de carbono simples que encontramos em todos os alimentos de sabor doce: 
naturalmente na fruta, no mel, em pequenas quantidades na maioria das plantas, beterraba, 
cana de açúcar, xaropes de ácer e agave e leite. Alguns alimentos processados são também 
ricos em hidratos, tais como pastelaria, padaria fina, gelados, confeitaria, refrigerantes e 
sumos de fruta, refeições prontas, condimentos (ketchup e molhos industriais);

•   Os hidratos de carbono complexos encontrados em 
alimentos tais como cereais (milho, trigo, arroz, espelta), 
tubérculos (batata, mandioca, batata doce), leguminosas (ervilhas, 
feijão, lentilhas, trigo sarraceno), produtos à base de cereais (pão, 
biscoitos) e algumas frutas (banana, manga, maçã).

É aconselhável consumir uma porção em cada refeição, 
dando preferência aos alimentos que fornecem hidratos de 
carbono complexos.  Um adulto consome em média 180 
gramas de açúcar por dia, 140 gramas para o cérebro.

Fontes de hidratos de carbono 

As principais fontes de hidratos de carbono são produtos 
à base de cereais, fruta, alguns legumes e leguminosas. 
Em geral:
•  1 porção de produtos à base de cereais contém:  

15 g de hidratos de carbono;
•  1 porção de fruta contém:  

15 g de hidratos de carbono;
•  1 porção de legumes contém:  

5 g de hidratos de carbono;
•  1 porção de produtos à base de leite fornece:  

12 a 15 g de hidratos de carbono;
•  1 porção de leguminosas fornece:  

15 g de hidratos de carbono;
•  1 porção de açúcar adicionado contém:  

15 g de hidratos de carbono.

É aconselhável limitar a ingestão de açúcar adicionado 
(por exemplo, açúcar de mesa, refrigerantes, doces, 
bolos, bolachas, etc.) a menos de 15 g por dia. De facto, o 
açúcar adicionado promove o excesso de peso e certas 
doenças como a diabetes.

«Um adulto consome em média 180 g de açúcares por dia, dos quais 140 g para o cérebro.»
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Gorduras
As gorduras são essenciais ao nosso corpo, são uma excelente fonte de energia 
e asseguram a estrutura das nossas células. Também favorecem o prazer de 
comer, agindo sobre a textura e o sabor dos alimentos. Também ajudam no 
transporte de certas vitaminas no organismo. 

Existem:

•  As gorduras de origem animal encontradas nas natas, 
manteiga, banha, gordura de ganso, gordura de pato, carne e 
peixe...

•  Gorduras de origem vegetal encontradas em óleos, 
frutas oleaginosas...

•  As gorduras «ocultas» encontradas na maioria dos 
alimentos transformados tais como padaria fina, bolos, pratos 
industriais, etc

As principais fontes de gordura são a manteiga, margarina, 
óleos vegetais, alimentos fritos, pastelaria fina e algumas 
refeições prontas.

É aconselhável consumir 1  colher de sopa em cada refeição.

A evitar
As gorduras presentes nos 
produtos industriais, refeições 
prontas, pastelaria... Fornecem 
mau colesterol, fazem baixar o bom 
colesterol, e expõem-nos a doenças 
cardiovasculares.

A dar preferência
As gorduras apresentam-se frequentemente 
na forma líquida, como o azeite e o óleo de 
girassol. Reduzem os níveis de colesterol no 
sangue e protegem o coração. Além disso, diz-
se que estimulam as funções intelectuais.

Nem boas, nem más, todas as gorduras têm 
uma função específica e são importantes de um 
ponto de vista nutricional.

Não nos esqueçamos de consumir alimentos 
ricos em Ómega 3 (óleo de colza, de noz, de 
soja e de linhaça, nozes, avelãs, pistácios, 
amêndoas, sementes de linhaça, sementes de 
chia, legumes de folhas verdes como couve, 
alface-de-cordeiro, agriões, peixes gordos como 
salmão, atum, cavala ou sardinha...) e Ómega 
6 (óleo de semente de uva, óleo de milho, óleo 
de semente de algodão, óleo de soja, óleo de 
girassol, etc.).

O importante é limitar o consumo de gorduras 
ocultas e variar os óleos de modo a beneficiar 
de cada uma das suas propriedades. 

-
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Fibras
As fibras são na realidade um membro da família dos hidratos de 
carbono. Mas ao contrário do amido ou do açúcar, as fibras são 
açúcares complexos que não são digeridas nem absorvidas pelo 
corpo. Não têm, portanto, qualquer valor nutricional.

No entanto, também desempenham um papel indispensável no 
trânsito intestinal e na saúde em geral. Regulam a glicémia no 
sangue e desempenham um papel importante na saciedade.

Ao comer fruta e legumes em cada refeição, as necessidades diárias ficam cobertas. 

Existem dois tipos principais de fibras:

•  Fibras solúveis: dispersam-se na água e formam um gel viscoso no organismo quando em 
contacto com a água;

•  Fibras insolúveis: não se dissolvem na água, mas absorvem a água, à semelhança de uma 
esponja, e por isso têm um alto poder de expansão.

As fibras são encontradas em todos os vegetais,  
e, em particular:

Nas frutas 
bananas, maçãs, peras, 

framboesas, figos, 
nectarinas, etc.

Nos legumes 
alcachofras, espinafres, 
feijão verde, brócolos, 

couve-flor, etc.

Nas leguminosas 
lentilhas, favas, grão-
de-bico, feijão branco, 

etc.

Nos frutos secos 
amêndoas, pistácios, 

amendoins, nozes, 
avelãs, etc.

Nos produtos à base de 
cereais aveia, centeio, 

quinoa, arroz castanho, 
pão castanho, etc.

-
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OS MICRONUTRIENTES

Vitamina A 
Desempenha um papel essencial na visão 
(limita o risco de cataratas), estimula a 
renovação celular, é fundamental para o 
sistema imunitário. 

Onde a encontrar?
• óleo de fígado de bacalhau, fígado de 

animais, 
• gema de ovo
• produtos à base de leite: manteiga, natas, 

queijo
• legumes: cenoura, abóbora, batata doce, 

tomate, espinafres, brócolos, milho, alface
• fruta: damasco, melão, manga, toranja, 

melancia, mirtilo, amora, framboesa

Vitamina C 
Protege o organismo contra o 
envelhecimento, contribui para a 
elasticidade da pele e dos músculos, 
permite o bom funcionamento e a 
renovação dos glóbulos brancos, facilita a 
absorção de ferro.

Onde a encontrar?
• fruta: kiwi, laranja, manga, ananás, 

groselha negra, morango, lichia, goiaba
• legumes: pimento vermelho, couve, 

brócolos, espinafres 

Vitaminas
Presentes em quantidades minúsculas nos alimentos, são medidas em miligramas e 
microgramas. 

Estão envolvidas em muitas das funções do organismo: construção do organismo 
(crescimento, desenvolvimento do esqueleto...), funcionamento e manutenção do organismo, 
visão, coagulação do sangue, sistemas muscular, nervoso e imunitário, processamento e 
utilização dos alimentos que ingerimos.

Uma dieta equilibrada e diversificada permite 
cobrir as necessidades do organismo. Além 
disso, a ingestão adequada de vitaminas é 
um um pré-requisito para a prevenção 
de muitas patologias (doenças 
relacionadas com o envelhecimento, 
doenças cardiovasculares, cancros). 

Existem 13 vitaminas que, em 
conjunto desempenham um papel 
importante no nosso organismo: 
vitamina A, vitamina C, vitamina D, 
vitamina E, vitamina K, vitamina B1, 
vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, 
vitamina B6, vitamina B8, vitamina B9, 
vitamina B12.
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Vitamina D
Contribui para a boa saúde óssea, 
é essencial para a prevenção da 
osteoporose, participa no bom 
funcionamento do sistema imunitário.

Onde a encontrar?
• peixes gordos: salmão, atum, sardinha, 

arenque, cavala, truta, enguia, anchova
• fígado de bacalhau
• miudezas 
• queijo
• ovo

Vitamina E 
Contribui principalmente para a prevenção 
de doenças cardiovasculares.

Onde a encontrar?
• óleo de gérmen de trigo
• óleo de girassol
• óleo de abacate
• óleo de avelã
• óleo de nozes 
• sementes oleaginosas: avelãs, amêndoas, 

nozes...
• ovos
• manteiga

Vitamina K 
Está envolvida na coagulação do 
sangue (permite evitar hemorragias), é 
indispensável para o bom funcionamento 
das células, e participa na fixação do 
cálcio nos ossos.

Onde a encontrar? 
• legumes: couve (couve, couve frisada, 

couve-de-Bruxelas...), brócolos, saladas 
verdes (alface, rúcula, escarola), 
espinafres crus, endívia, espargos, feijão 
verde

• produtos à base de leite: leite, iogurte...
• óleo de fígado de bacalhau

Vitaminas B 
As vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 e B8 
estão envolvidas na produção de energia.
As vitaminas B9 e B12 são necessárias 
para a produção de glóbulos vermelhos, 
para a síntese de proteínas, para a 
regeneração celular, e para a manutenção 
do funcionamento do sistema nervoso.

Onde a encontrar?
B1:  cereais, feijão seco, feijão vermelho, 

grão-de-bico, avelãs, nozes, 
amêndoas...

B2:  abacate, amêndoas, nozes, avelãs, 
produtos de cereais integrais, lulas, 
legumes verdes, ovos, queijos de pasta 
mole

B3:  carne, peixe, grãos inteiros, 
leguminosas, castanhas de caju, 
amêndoas, chocolate

B5:  carne, peixe, ovo, produtos à base de 
leite, leguminosas, cogumelos, milho

B6:  peixe gordo, carne e especialmente 
miudezas, legumes: alho francês, 
brócolos, cenoura, espinafres, 
leguminosas, banana, batata, 
sementes de sésamo e girassol, 
ameixas secas

B8:  miudezas (fígado, rim), ovo, legumes, 
cogumelos, feijão, pão integral

B9:  fígados (vitela, aves, carne de porco, 
fígado de bacalhau...), legumes: 
espinafres, alface, brócolos, espargos, 
cogumelos, abacate, cenoura, soja, 
queijos fermentados (tipo Bleu), nozes, 
gema de ovo, grão-de-bico, feijão seco, 
lentilhas verdes,  
frutos vermelhos

B12:  carnes, especialmente miudezas, 
marisco e moluscos, especialmente 
ostras e mexilhões, peixes gordos 
(cavala, sardinha, truta, atum), queijo

-
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Minerais 
Os minerais são substâncias essenciais 
ao nosso organismo. São essenciais para 
o bom funcionamento do organismo e 
participam num grande número de reações 
químicas no corpo. Estão classificados em 
duas categorias: minerais e oligoelementos. 

Os minerais são: cálcio, cloro, magnésio, 
fósforo, potássio e sódio.

Os oligoelementos são: ferro, zinco, 
manganês, molibdénio, cobre ou ainda 
selénio.

Cálcio 
Desempenha um papel na construção 
dos ossos. Participa na contração dos 
músculos, coagulação do sangue.

Onde o encontrar?
• produtos à base de 

leite
• grão-de-bico
• feijão seco,  

lentilhas
• espinafres,  

agriões
• frutos secos

Magnésio
Desempenha um papel essencial no 
sistema nervoso. Tem uma ação sobre a 
contração dos músculos.

Onde o encontrar?
• chocolate
• grãos inteiros
• feijão seco, 

lentilhas

• legumes verdes 
escuros 

• frutos secos
• sementes 

oleaginosas 
(amêndoas, nozes, 
avelãs...)

Ferro
Desempenha um papel essencial no 
organismo, particularmente no transporte 
de oxigénio para as células.

Onde o encontrar?
• carnes, 

principalmente 
vermelha

• boudin preto 
cozinhado

• miudezas (fígado, 
coração...)

• peixe e frutos do 
mar

Zinco
Tem um efeito benéfico sobre a pele, o 
cabelo, as unhas e os ossos. Envolvido na 
proteção do organismo.

Onde o encontrar?
• ostras
• miudezas
• carne vermelha

• pão integral
• ovos

Cobre
Envolvido na manutenção de certos 
tecidos (por exemplo, os ossos). Participa 
no bom funcionamento do sistema 
imunitário.

Onde o encontrar?
• águas minerais
• legumes secos
• cogumelos crus
• amêndoas, avelãs
• ostras
• fígado de vitela e fígado de novilho

Crómio
Ajuda a manter os níveis normais de 
glicémia no sangue.

Onde o encontrar?
• fígado de vitela 
• levedura de cerveja
• feijão verde, brócolos, espargos
• batatas
• ameixas

Iodo
É essencial para o bom funcionamento da 
glândula da tiroide. Age sobre a regulação 
da temperatura corporal,  
o sistema nervoso...

Onde o encontrar?
• sal marinho
• peixes
• frutos do mar
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2. Famílias de alimentos 
para equilibrar e variar  
a sua alimentação

Uma dieta equilibrada é aquela que fornece todos os dias ao organismo a qualidade e 
quantidade de alimentos de que este necessita para manter uma boa saúde. 

O diversidade dietética é o número de alimentos ou grupos de alimentos diferentes 
consumidos num determinado período (geralmente 24 horas).

Um bom conhecimento destes grupos é essencial para equilibrar e variar a sua dieta.

Cada família tem interesses nutricionais específicos. Os alimentos são classificados em sete 
grupos, de acordo com os nutrientes que fornecem ao organismo. Neste manual, cada família 
tem o seu próprio código de cores. É importante elaborar as refeições com elementos destas 
sete famílias alimentares.

Família 1: Frutas e legumes 

Família 2: Carne, peixe, ovos

Família 3: Amido e produtos à base de cereais 

Família 4: leite e produtos à base de leite 

Família 5: Gorduras 

Família 6: Açúcar e produtos açucarados

Família 7: Bebidas

-
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Porquê consumir fruta e legumes? 

• São ricos em fibras, vitaminas e minerais;
• Têm um efeito positivo na saúde;
• Desempenham um papel protetor na prevenção de doenças (doenças cardiovasculares, 

obesidade, diabetes, cancros...);
• Favorecem o trânsito intestinal. 

Oferecem também uma grande variedade de sabores e cores aos seus pratos. 

Recomenda-se comer pelo menos 5 peças de fruta e legumes por dia, por exemplo 3 porções 
de legumes e 2 de fruta. 

O que é uma porção? 
Uma porção é o equivalente a 120 a 150 gramas e corresponde, em média, à parte interna 
oca de duas mãos cheias. 

ATENÇÃO 

Só porque uma receita é composta por várias peças de fruta e legumes não significa que o 
prato final conte como várias porções. Por exemplo, para uma sopa que tem vários legumes 
misturados, a tigela da sopa conta como uma só porção, independentemente do número de 
legumes ou de fruta no prato. O mesmo é aplicável a compotas ou saladas de fruta. 

Conselhos: 
Pode consumir fruta e legumes sob qualquer forma: 
frescos, congelados, enlatados, em frasco, cozinhados ou 
crus, sob a forma de compotas (sem adição de açúcar e de 
preferência caseiros) ou sopas. 

Os legumes em frascos, enlatados ou congelados 
conservam as suas qualidades nutricionais.

!

Família 1: FRUTA E LEGUMES

Um tomate médio uma mão-cheia  
de rabanetes

uma mão-cheia  
de feijão verde 

Uma tigela de sopa uma maçã dois damascos 4/5 morangos
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Família 1: FRUTA E LEGUMES

Conselhos
Dê preferência a fruta e a legumes da 
época, que são mais saborosos. São 
mais baratos em épocas de grande 
produção. Ver o calendário das 
épocas que pode encontrar no nosso 
livro de receitas «Passeio Gourmet 
na Europa» nas páginas 16-17. 
E para aqueles que gostam de 
mercados ao ar livre, os produtos 
vendem-se mais baratos no fecho do 
mercado.

ATENÇÃO: Falsos amigos 

• Os sumos de fruta não são uma porção de fruta porque são frequentemente muito 
açucarados e pobres em fibras. Recomenda-se não consumir mais de um copo por dia e 
dar preferência uma fruta prensada. Contudo, mesmo o sumo prensado não pode substituir 
sistematicamente uma peça de fruta inteira que seja mais útil para mastigar, para a ingestão 
de fibras e para o efeito de saciedade. 

• Os frutos secos como damascos secos, passas de uva, tâmaras... 

• O iogurte de fruta ou um biscoito de fruta onde há muito pouca fruta na sua composição. 

• Os frutos de casca rija tais como nozes, amêndoas, pistácios... não são considerados fruta 
mas sementes oleaginosas cujos valores nutricionais são diferentes dos da fruta.

!
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1: EM QUE CONSISTE UMA BOA DIETA?

NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

Porquê consumir carne, peixe e ovos? 

• São ricos em proteínas e vitaminas que são essenciais para a manutenção da pele, dos 
músculos, do coração e do cérebro;

• Contêm ferro, que transporta oxigénio e evita a fadiga. 

É recomendado consumir carne, peixe ou ovos uma ou duas vezes por dia, e comer peixe 
duas vezes por semana, incluindo um peixe gordo. 

Que quantidade? 
É aconselhável consumir 100 a 125 gramas de carnes ou peixes sob a forma de uma ou duas 
entradas por dia. 100 g é aproximadamente o tamanho da palma da mão com a espessura do 
dedo mindinho. Pode encontrar a mesma quantidade de proteínas quando consome: 

Conselhos: 
A carne, dependendo do animal ou do corte escolhido, pode ser rica em gorduras «más» 
que promovem a obstrução dos vasos sanguíneos. 
É portanto aconselhável dar preferência às chamadas carnes magras como as aves (por 
exemplo, frango sem pele, costeletas de aves) e a limitar as outras carnes (carne de 
porco, vaca, vitela, carneiro, cordeiro, miudezas) a 500 g por semana, favorecendo cortes 
magros (por exemplo, escalope de vitela, filete de porco magro, bife de lombo, bife picado 
com 5% de gordura). 
É também aconselhável consumir peixe pelo menos duas vezes por semana incluindo um 
peixe chamado «gordo» (por exemplo, sardinha, cavala, arenque, salmão). Como o preço 
do peixe pode por vezes ser dissuasor, opte pelo peixe congelado ou enlatado, que é 
muitas vezes mais barato e tem as mesmas qualidades nutricionais que o peixe fresco. 
Os ovos podem ser consumidos várias vezes por semana: cozidos com casca, fritos, 
escalfados, mexidos ou em omeletes…
Carne, como o peixe ou os ovos, deve ser considerado como um componente do prato 
principal e não como o elemento dominante. São portanto consumidos em quantidades 
menores do que os acompanhamentos (legumes e/ou alimentos ricos em amido). Para o 
prazer do sabor, pode alternar-se durante a semana entre carne, aves, peixe e ovos, mas 
também legumes secos que, combinados com amido, podem ser uma alternativa à carne 
e às aves. Pense nos produtos enlatados.

ATENÇÃO  mas não peixe em panados ou peixe preparado em molho,  
muitas vezes ricos em gordura.

Família 2: CARNE, PEIXE, OVOS 

100 G de carne 
de vaca, Vitela, 
porco, aves ou 
cordeiro magro

120 g de peixe 
= um pequeno 

pedaço de 
salmão = 

uma lata de 
sardinha 

100 g  
de miudezas

2 fatias finas 
de presunto 
branco, peito 

de frango

2  
ovos 

!
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1: EM QUE CONSISTE UMA BOA DIETA?

NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

Porquê consumir alimentos ricos em amido e produtos à 
base de cereais?

• Fornecem ao nosso corpo a energia que é capaz de utilizar progressivamente;
• Ajudam a controlar os níveis de glicémia no sangue, limitam a absorção de gordura e 

desempenham um papel na prevenção das doenças cardiovasculares;
• Promovem o trânsito intestinal;
• Aumentam a sensação de saciedade.

Recomenda-se consumir pelo menos um amido por dia e comer legumes secos pelo menos 
duas vezes por semana.

Que quantidade? 
Recomenda-se o consumo de cerca de 120 gramas cozinhadas (peso bruto 40 a 60 gramas, 
dependendo do alimento consumido), equivalente aproximadamente ao tamanho de um 
punho. 

Família 3: AMIDO E PRODUTOS À BASE DE CEREAIS 

Conselhos:
Recomenda-se que sejam consumidos inteiros ou semi-inteiros quando são à base de 
cereais: pão integral, arroz integral, massa integral, sêmola integral, farinha integral... 

Sabia que: o pão branco ou massa padrão são amidos refinados. São à base de farinha 
branca de cereais dos quais o germe e a casca foram removidos e são, portanto, pobres 
em fibras, minerais e vitaminas. O amido integral contém todos os elementos nutritivos 
do grão. 

Experimente estas dicas para comer amido integral com mais frequência:
• Substituir a massa habitual por massa integral;
• Dar preferência a pão integral para sanduíches ou como acompanhamento;
• Pensar na farinha integral em bolos, salgados ou doces, panquecas...

Acessíveis e saborosos, os amidos integrais (ou não), podem ser alternativas à carne quando 
combinados com leguminosas.

Favas, feijão,  
lentilhas, grão-de-bico...

Massa, arroz, milho, 
trigo..

Batatas, batatas 
doces, alcachofras de 

Jerusalém...

-
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1: EM QUE CONSISTE UMA BOA DIETA?

NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

Porquê consumir leite e produtos à base de leite?

•  Fornecem cálcio que é essencial para a resistência óssea, a coagulação do sangue e a 
contração muscular

Que quantidade? 
Recomenda-se o consumo de 2 produtos à base de leite por dia e alternar entre leite, iogurte, 
queijo e queijo branco. 

Os produtos à base de leite classificam-se em 3 categorias:

• Leite: cru, fresco, pasteurizado, esterilizado, em pó...;
• Queijos: são tantos que há sempre um para todos os gostos;
•  Iogurtes, queijos brancos e leites fermentados.

Família 4: LEITE E PRODUTOS À BASE DE LEITE 

Cuidado com os falsos amigos!

As Natas frescas e a manteiga são derivados do leite, mas são ricos em gordura e baixos em 
cálcio. Não são, portanto, classificados como produtos à base de leite. São alimentos cujo 
consumo deve ser limitado.

As sobremesas à base de leite (cremes, pudins, etc.) também não são classificados como 
produtos à base de leite, uma vez que geralmente contêm muito pouco leite (e portanto muito 
pouco cálcio) e são frequentemente muito açucaradas.

Os Queijos «duros» como Emmental, Comté, Parmesão... são os mais ricos em cálcio, mas são 
frequentemente os mais ricos em gordura. Além disso, alguns queijos são bastante salgados 
(feta, roquefort…).

Conselhos: 
Para variar os prazeres, alternar entre iogurte, 
leite, queijo branco e queijos.
Se não gostar do sabor dos produtos à base de 
leite, adicione-os diretamente aos seus pratos. 
Por exemplo, adicione leite e um pouco de queijo 
a gratinados de legumes, quiches ou sopas.
Se não conseguir digerir leite, experimente antes 
iogurte ou leite sem lactose. Pense também 
em alternar com queijos ou com preparações 
como arroz doce ou sêmola com leite de flor de 
laranjeira, que são fáceis de preparar e de digerir.

Alternativas aos produtos à base de leite: 
• Legumes crucíferos 

(couve, brócolos, 
couve de folhas) e 
legumes verdes 

• Legumes secos 
(feijão branco, 
lentilhas,…)

• Amêndoas, 
sementes de chia, 
sementes de 
linhaça, sementes 
de sésamo, tofu, 
soja, cacau

• Trigo sarraceno, 
melaço

• Alho, salsa, urtiga

• Leites vegetais: 
leite ou natas de 
coco, de amêndoa 
ou de soja 
fortificados com 
cálcio

!

1 iogurte 
(cerca de 125 g)

2 pequenos 
queijos suíços 

1 queijo  
branco

1/5 de queijo 
camembert 

20 g de  
queijo 

1 copo de leite 
de vaca  
(150 ml)

= = = = =
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1: EM QUE CONSISTE UMA BOA DIETA?

NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

Porquê consumir gorduras?

• Contribuem para um bom funcionamento cardíaco, cognitivo e visual;
• Permitem a assimilação de vitaminas;
• Fornecem energia;
• Ajudam ao funcionamento correto das células.

Que quantidade? 
Podem ser consumidos diariamente em pequenas quantidades. 

Escolher óleo de colza, de nozes e azeite. As gorduras adicionadas - óleo, 
manteiga e margarina - podem ser consumidas diariamente em pequenas 
quantidades.

As gorduras adicionadas são aquelas que adiciona por si mesmo, tais como 
óleo na panela, margarina, manteiga na torrada, natas frescas…

Um consumo excessivo de gordura acaba por aumentar o risco de aumento 
de peso ou de desenvolvimento de uma doença cardiovascular. No entanto, nem todas 
as gorduras são iguais e algumas são mesmo essenciais para o nosso organismo. Devem, 
portanto, ser consumidas com discrição, em função da sua composição.

Dependendo da sua composição em ácidos gordos, as gorduras têm diferentes qualidades 
nutricionais.

É melhor reservar a manteiga para sanduíches de pequeno-almoço ou manteiga crua para 
legumes, por exemplo.

Os alimentos a dar preferência são os óleos vegetais, particularmente o óleo de colza e de 
nozes, que são ricos em Omega-3, e o azeite (que deve ser alternado para tirar partido dos 
benefícios de cada um). Isto não significa que se possa consumir tudo o que se quer: todos os 
óleos, mesmo o azeite, contêm 100% de gordura. Ao mesmo tempo, é aconselhável limitar as 
gorduras de origem animal (manteiga, natas, gorduras animais…). 

Os ómega-3 são os chamados ácidos gordos "essenciais" porque o corpo humano não os pode 
sintetizar: devem, portanto, ser fornecidos pela dieta. São necessários para o desenvolvimento 
e bom funcionamento do nosso organismo. Contribuem para uma boa saúde cardiovascular, 
retiniana, cerebral e do sistema nervoso.

Os alimentos mais ricos em Omega-3 são os peixes gordos (cavala, sardinha, arenque, salmão, 
etc.), as nozes ou certos óleos vegetais tais como óleo de colza ou de nozes.

Seguem-se algumas dicas para cozinhar com menos gordura: 
- 1 - 

Sempre que 
possível, cozinhe 
de forma caseira 

isto vai permitir-lhe 
controlar a gordura 

que coloca nos seus 
pratos;

- 2 - 
Utilize uma colher 

para medir o óleo na 
cozinha para que 

possa controlar as 
quantidades. Uma 
colher de chá de 
óleo corresponde 
a 5 ml enquanto 

uma colher de sopa 
corresponde a 15 ml;

- 3 -
Opte por recipientes 

com revestimento 
antiaderente 

requerem pouca ou 
nenhuma gordura;

- 4 - 
Dê preferência a 

métodos de cozedura 
sem gorduras:

a vapor, na grela ou 
em folha de alumínio

Família 5: GORDURAS

1 colher  
de sopa  
de óleo  

=  
10 g de 

manteiga
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1: EM QUE CONSISTE UMA BOA DIETA?

NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

Porquê consumir açúcar e produtos açucarados?

• Fornecem energia ao organismo, mas apenas por um curto período de tempo;
• São essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo;
• São utilizados para armazenar energia.

Que quantidade? 
É recomendado moderar o consumo de açúcar, bebidas açucaradas, produtos açucarados 
(confeitaria, pastelaria, sobremesas à base de leite).

ATENÇÃO 

Os alimentos que contêm açúcar são frequentemente ricos em gordura e, portanto, muito 
ricos em calorias. Consumidos em excesso podem causar problemas de saúde como o 
aumento de peso e o desenvolvimento da diabetes. 

Conselhos: 
• Evite a pastelaria e os produtos industriais (gelados, sobremesas à base de leite, 

chocolate, etc.) e dê preferência a fruta com muita vitamina e fibra;

• Tente reduzir o teor de açúcar dos produtos à base de leite e das bebidas quentes;

• Consuma apenas excecionalmente refrigerantes que são demasiado açucarados e não 
fornecem quaisquer outros elementos nutricionais;

• A água é a única bebida recomendada; 

• Sempre que possível, dê preferência aos produtos caseiros, utilize produtos frescos, 
em frasco ou congelados que não tenham sido preparados;

• Consumido frequentemente quando se tem fome, experimente substituir o açúcar e os 
produtos açucarados por uma peça de fruta, uma fatia de pão de cereais, um pequeno 
punhado de frutos de casca rija sem sal.

!

Família 6: AÇÚCAR E PRODUTOS AÇUCARADOS 
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1: EM QUE CONSISTE UMA BOA DIETA?

NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

Porquê consumir bebidas?
A água é a única bebida essencial, tanto durante como após as 
refeições. 

Que quantidade? 

É recomendado beber 1 l a 1,5 l de água por dia 

Limite as bebidas açucaradas e bebidas alcoólicas. 

O sumo de fruta 100% puro pode ser tomado em vez de fruta durante 
o dia. 

As chamadas bebidas «leves» não contêm açúcar mas contêm 
edulcorantes (açúcar falso com alto poder adoçante) e devem ser 
consumidas muito ocasionalmente, como refrigerantes, xaropes e 
qualquer outra bebida açucarada.

A água é um líquido que não fornece nenhum elemento nutritivo e 
não tem conteúdo energético. No entanto, pode conter sais minerais. 
Outras bebidas podem também conter calorias sob a forma de 
açúcar, álcool, proteínas, gordura...

A água da torneira é muito saudável e, geralmente, pode ser 
consumida de forma segura. Quando a canalização for antiga, é 
melhor deixar a água correr durante trinta segundos antes de a 
utilizar, porque pode conter algumas partículas metálicas. 

A água engarrafada: existem duas categorias principais de água 
engarrafada: água mineral e água de nascente. 

A água mineral provém de fontes subterrâneas únicas preservadas 
da poluição humana. Não é submetida a qualquer tratamento de 
desinfeção. É microbiologicamente saudável e caracteriza-se pela 
sua pureza original. A qualidade da água mineral natural e a sua 
composição é garantida pela sua estabilidade ao longo do tempo. 
A água mineral natural é também a única água com propriedades 
favoráveis para a saúde.

A água de nascente é também água de origem subterrânea. É potável 
no seu estado natural e engarrafada na nascente. Por outro lado, 
ao contrário da água mineral natural, a água de nascente não tem 
necessariamente uma composição mineral estável.

Família 7: BEBIDAS 
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1: EM QUE CONSISTE UMA BOA DIETA?

NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

FOCO NO 
SAL 

• Recomenda-se a redução do sal na cozinha e à mesa, bem como o consumo de produtos 
salgados. 

• Recomenda-se que o consumo não exceda 6 g/pessoa e por dia, o equivalente a uma 
colher de chá. 

• Não comer sem sal sem receita médica. 

Para equilibrar o seu consumo de sal:

• Sal em quantidades razoáveis mas não excessivamente, não adicione sal até que tenha 
provado a comida;

• Tentar reduzir o sal na cozedura e na água de cozedura;
• Limitar o consumo de produtos transformados: charcutaria, produtos aperitivos salgados, 

sopa desidratada…;
• Substituir o sal, temperando o prato com especiarias, condimentos, aromáticos, ervas 

aromáticas…

Especiarias para substituir o sal

1 colher de chá  
de manjericão.

1 colher de chá de  
pimenta branca (ou preta)

1/2 colher de chá  
de paprica

1/2 colher de chá  
 de sumagre 

1/2 colher de  
chá de alho em pó

1 colher de chá  
de pó de cebola.

Opcional:  
1 colher de chá  

de salsa.

-
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NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

1: EM QUE CONSISTE UMA BOA DIETA?

PARA UM ESTILO DE VIDA  
MAIS EQUILIBRADO, COMECE POR

PARA RESUMIR...

Aumentar o 
consumo de

Fruta  
e legumes 

Legumes secos: 
lentilhas, feijões,  
grão-de-bico…

Frutos de casca rija:  
nozes, avelãs, amêndoas  

sem sal…

Produtos caseiros

A atividade física

Dar preferência a

Pão integral ou cereais, 
massa, sêmola e arroz 

integrais

Peixes gordos  
e magros em alternância

Óleo de colza,  
de noz e azeite 

Consumo  
suficiente mas limitado de 
produtos à base de leite 

Alimentos da época e 
alimentos produzidos 

localmente

Alimentos biológicos 

Reduzir 

Álcool 

Produtos açucarados  
e bebidas açucaradas 

 Produtos salgados

Charcutaria

Carne: porco, vaca, vitela, 
carneiro, cordeiro, miudezas

Produtos com um 
Nutriscore D e E (ver a 

secção sobre Nutriscore no 
capítulo 2)

Tempo passado sentado

-
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1: EM QUE CONSISTE UMA BOA DIETA?

NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

3. Um padrão alimentar  
a respeitar

Independentemente das atividades e estilo de vida da pessoa, manter um 
padrão alimentar de 3 refeições por dia e adicionar um lanche/refeição 
ligeira permite distribuir a ingestão ao longo do dia e regular os níveis de 
açúcar no sangue. A regularidade é necessária para o organismo. Isto cria 
pistas e permite que os sinais de fome e sede sejam desencadeados no 
momento apropriado. 

Idealmente, um dia equilibrado ao nível da ingestão 
deveria incluir o seguinte:

 Pequeno almoço  
Uma refeição a não negligenciar, permite ao organismo recarregar a energia perdida durante 
a noite

Para evitar que a pessoa se levante sem açúcar suficiente de manhã e fique doente, o que 
pode provocar uma queda, certifique-se de que a pessoa que está a ajudar toma o pequeno-
almoço menos de 12 horas após o jantar do dia anterior.
Se a pessoa tiver muita fome de manhã, não hesite em aconselhá-la a não passar fome.

ATENÇÃO 
Não saltar 
refeições.

!

Chá  
ou café 

com pouco ou 
nenhum açúcar dar-
lhe-á a água que o 

seu corpo necessita 
após acordar, pois 
é necessário estar 
bem hidratado para 

começar  
o dia.

A fruta 
(possivelmente 

espremida) ou um 
sumo de fruta são 

excelentes fontes de 
hidratação.

Conselhos: 
Os sumos de fruta 
são muito doces 

e pobres em fibra. 
Opte por uma peça 
de fruta inteira ou, 

se possível, demore 
algum tempo a 

espremer a fruta!

Um produto 
da família 

dos cereais e 
derivados (pão, 

biscoitos, cereais…) :

Conselhos:
Os alimentos integrais 

são naturalmente 
ricos em fibras. Opte 

por uma ou duas fatias 
de pão integral ou 
de cereais com um 
pouco de manteiga. 
Tenha cuidado com 
os cereais, se não 

puder passar sem eles, 
escolha-os com pouco 

ou nenhum açúcar. 

Um produto 
lácteo  

um pedaço de queijo, 
iogurte ou um pouco 

de leite

-
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1: EM QUE CONSISTE UMA BOA DIETA?

NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

 Almoço e jantar  
O almoço (jantar para os belgas), muitas vezes a refeição principal do dia, deve permanecer 
estruturado se possível, isto é, «entrada + prato principal + queijo + sobremesa».

Para o almoço / jantar, uma sopa leve, um queijo branco, uma compota... isso não é suficiente! 
É importante estruturá-lo como o pequeno-almoço e incluir produtos à base de cereais 
(massa, arroz, sêmola, etc.) no menu, o que irá recarregar o organismo com hidratos de carbono 
complexos para a noite e permitir frequentemente um sono mais agradável. 
Se acordar à noite, uma pequena refeição ligeira (leite, compota, etc.) pode ajudá-lo a voltar a 
dormir. 

 Lanche  
É necessário para regular melhor os níveis de açúcar no sangue. Pode ajudar a aumentar a 
ingestão durante o dia para as pessoas que não comem muito às refeições. 

Conselhos: 
Ter uma entrada é uma boa maneira de comer legumes em cada refeição: sopa, pequena 
salada mista, legumes crus... Se não tiver uma entrada, adicione mais legumes ao prato 
principal. 

Conselhos: 
Inclua uma boa porção de legumes na sua refeição e uma porção de alimentos ricos em 
amido ou legumes secos como prato principal. Servir com aves, peixe, ovos, ou carne. 
Para sobremesa, pode terminar com uma peça de fruta fresca, uma compota ligeiramente 
açucarada ou um iogurte ou um pedaço de queijo. Note que os cremes e pudins não são 
produtos lácteos, são muitas vezes mais açucarados. 
Não se esqueça de hidratar, sendo a água a única bebida recomendada. 

Uma peça  
de fruta  

fresca, em compota…

Um produto à 
base de cereais  

pão de cereais 

Um produto 
lácteo  

iogurte, leite, queijo…

Uma bebida 
quente ou fria  

água, chá…

Uma porção  
de legumes

Uma porção de 
carne, aves  
ou produto  
de peixe 

Uma porção de 
amido ou legumes 

secos
 massas, batatas, 
sêmola, lentilhas, 

feijão branco, ervilhas 
partidas…

Um produto 
 lácteo: 

iogurte, queijo

uma peça de  
fruta fresca ou  

em compota 

Beber 
água 
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1: EM QUE CONSISTE UMA BOA DIETA?

NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

4.  Boas proporções  
a dar preferência

É necessário adaptar as porções alimentares às necessidades do nosso organismo. 
O marcador manual pode ajudar na avaliação destas proporções. 

Pequeno almoço
1 caneca de chá

Pão + 1 peça  
de queijo

1 laranja espremida

Jantar
Almôndegas de carne 
com molho de tomate
Pequena salada como 

acompanhamento
Fruta da época à sua 

escolha
Pão e água

Lanche
1 chocolate quente

Bolachas secas

Jantar
Sopa de abóbora  

com leite de coco e 
lentilhas de coral
Salada de batata  

com arenque
Iogurte

Pão e água

Pequeno almoço
1 tigela de leite com café  
ou 1 chá (açucarado ou 

não)
1 pão de forma + 1 colher 

de chá de manteiga ou 
doce de fruta

1 peça de fruta fresca  
da época

Almoço
Sopa de couve-flor 

com abóbora e cenouras 
Jardineira / Carne 

1 peça de fruta 
Água ou vinho

Lanche
1 iogurte líquido ou sólido

3 bolachas ou torradas
1 peça de fruta

Jantar
Sopa de feijão verde

Lombo de porco assado  
no forno com arroz, couve  

e cenouras salteadas  
1 peça de fruta

Pão e água

MANTEIGA
=  a polpa 

do dedo 
indicador

CARNE
=  a superfície da 

palma da mão

FRUTA
= o punho cerrado

LEGUMES
=  ambos os 

punhos fechados

amidos cozidos
= o punho cerrado

PEIXE
=  a superfície da mão, 

dedos juntos

QUEIJO
=  o tamanho  

do polegar

PÃO
se consumido com um único amido
= a superfície da palma da mão

EXEMPLOS CONCRETOS DE REFEIÇÕES E EMENTAS*

*  Encontre estas receitas no nosso livro «Passeio Gourmet na 
Europa» https://www.eat-at-home.org/livre
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1: EM QUE CONSISTE UMA BOA DIETA?

NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

5.  Um prato 
estruturado

Deve gostar de comer mas tenha cuidado com a quantidade e o tamanho de certos 
alimentos. No prato, os legumes devem ter um lugar de destaque. Basta ter este exemplo 
em mente para saber exatamente como construir uma refeição equilibrada.

uma entrada de 
legumes crus se  
não tiver fruta
para sobremesa

um produto 
lácteo

uma peça de fruta

as gorduras de 
origem vegetal como 
prioridade

EXEMPLOS CONCRETOS DE REFEIÇÕES E EMENTAS*

Pequeno almoço 
1 caneca de chá

Pão + manteiga + doce de 
fruta 

1 laranja espremida 

Almoço 
Endívia com mousse de 

beterraba crua 
Filete de peixe com molho 

basco 
Iogurte
Fruta

Pão e água

Lanche
Compota de pêssego 

Queijo branco tipo faisselle 
1 chá de ervas 

Jantar
Mil-folhas de legumes  

com queijo de cabra 
Frango estilo tajine  

com legumes velhos 
Morangos com vinho

Pão e água

LEGUMES
OVO / CARNE

 PEIXE

AMIDOS

*  Encontre estas receitas no nosso livro «Passeio Gourmet na Europa» 
https://www.eat-at-home.org/livre
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A SUBNUTRIÇÃO:
UMA DOENÇA SILENCIOSA

O que é a subnutrição? 
A subnutrição é um desequilíbrio entre as necessidades nutricionais necessárias para o bom 
funcionamento do corpo e os alimentos que lhe são fornecidos. A subnutrição distingue-se então 
por um desequilíbrio no equilíbrio nutricional. Nos idosos, está frequentemente relacionado com 
a ingestão insuficiente de alimentos e resulta na perda de peso. Demasiadas vezes ignorada, a 
subnutrição leva a uma perda das reservas musculares e agrava um estado de fragilidade na pessoa. 

Conceito errado
«A subnutrição,

 não me preocupa»

FALSO !

Conceito errado
«é normal perder peso à medida que se envelhece»

PERDA DE PESO 

Se a ingestão for inferior ao 
gasto de energia, então o peso 

diminui.

PESO ESTÁVEL 

Se a ingestão for igual ao 
gasto de energia, então o 

peso está estável. 

AUMENTO DE PESO

Se a ingestão exceder o gasto 
de energia, o peso aumenta. 

Envelhecer bem, é portanto, também comer bem!

O equilíbrio nutricional 
O equilíbrio nutricional é o equilíbrio entre a ingestão de energia e o gasto. 

FALSO !
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Os gastos de energia
Existem 3 tipos:
• Gastos de energia de repouso (65% dos 

gastos totais), que corresponde à manutenção 
do metabolismo básico, ou seja, a energia 
necessária para manter ativas as funções 
cardíaca, cerebral, respiratória, digestiva e de 
regulação da temperatura corporal…;

• Gasto de energia relacionado com a 
termogénese alimentar (10% dos gastos 
totais), que representa o consumo de energia 
gerada pela digestão, armazenamento e 
transporte de alimentos assimilados;

• Gasto de energia relacionado com a atividade 
física (25% dos gastos totais).

A SUBNUTRIÇÃO: UMA DOENÇA SILENCIOSA

A ingestão diária de  energia varia de acordo  com a idade, o sexo e atividade física. 

A ingestão de energia
É a quantidade de calorias que uma pessoa 
precisa para viver e satisfazer as suas 
necessidades energéticas.

Esta ingestão provém dos alimentos e bebidas 
consumidos pela pessoa.  
Contêm hidratos de carbono, gorduras, 
proteínas e/ou álcool que fornecem energia: 

• 1 grama de hidratos de carbono = 4 
quilocalorias; 

• 1 grama de proteína = 4 quilocalorias;
• 1 grama de gordura = 9 quilocalorias;
• 1 grama de álcool = 7 quilocalorias;

A contribuição dos nutrientes para a ingestão 
total de energia deve ser:

15% 

para 
proteínas 

45-50%
para hidratos 
de carbono

35-40%
para 

gorduras

Qualquer falta ou insuficiência de ingestão de 
nutrientes resulta em deficiências de: 

• Calorias;
• Proteínas;
• Vitaminas e minerais.

Como resultado, a ingestão inadequada de 
nutrientes pode levar a:

• Disfunção de mecanismos vitais;
• Consequências adversas para a saúde;
• Distúrbios cognitivos;
• Quedas;
• Mobilidade reduzida;
• Depressão.
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O melhor indicador é o peso.
Por conseguinte, é muito importante pesar a pessoa uma vez por mês, para controlar o peso.

É importante reagir aos primeiros sinais, porque sem atenção imediata, a saúde da pessoa subnutrida 
pode deteriorar-se rapidamente. 

Isto é conhecido como a «espiral da subnutrição»

A SUBNUTRIÇÃO: UMA DOENÇA SILENCIOSA

PERDA DE APETITE  PERDAS MUSCULARES

HOSPITALIZAÇÃO

INFEÇÕES      FRATURAS     QUEDAS

REDUÇÃO DAS DEFESAS IMUNITÁRIAS

COMPLICAÇÕES    DORES     ESCARAS
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Como detetar a subnutrição  
na pessoa que está a ser cuidada?

A implementação de medidas diárias permite prevenir e detetar a subnutrição o mais cedo possível. 
Há uma série de pontos que podem ajudar a identificar um risco de subnutrição: 

*  Observar o comportamento  
no momento das refeições

• Diminuição da ingestão de alimentos  
em geral;

• Tempos de refeição mais longos e refeições 
mais difíceis;

• Qualquer dificuldade em comer (problemas 
em agarrar com a mão, alteração dos sentidos, 
distúrbios de mastigação, ingestão por via 
errada, etc.);

• Perda de apetite.

Monitorizar a quantidade e a variedade dos 
alimentos. Pergunte-lhe se faz as 3 refeições 
diárias + refeição ligeira e o que come. Verificar 
a existência de restos das últimas refeições 
e desperdícios. Quanto mais resíduos houver, 
maior é o risco de subnutrição. 

Dê uma vista de olhos no frigorífico: se estiver 
vazio, talvez a pessoa tenha deixado de fazer 
compras? Neste caso, discutir essa situação 
com a pessoa para encontrar uma solução. 
Se o conteúdo não mudou desde a sua última 
verificação, pergunte-lhe sobre a sua recusa em 
se alimentar.

* Controlar o peso da pessoa

A perda de peso ao longo dos últimos 6 meses 
é um indicador revelador.

• Observe a pessoa que está a ajudar: a roupa 
que fica larga ou uma aliança de casamento 
que já não cabe no dedo podem ser sinais que 
o devem alertar.

• Peça à pessoa que está a ajudar para se 
pesar ou ajude-a a pesar-se 1 vez por mês.  
Se houver risco de desidratação, após 
hospitalização ou um evento desestabilizador, 
aumentar esta frequência para uma vez por 
semana. 

• Registe o peso num calendário ou bloco de 
notas. 

• Alerte o médico se o peso se tiver alterado 2kg  
ou mais num mês.

*  Acompanhar o estado da saúde 
geral

• Dificuldades em deslocar-se, fazer compras, 
cozinhar, preparar refeições em pé;

• Perda de independência nas atividades 
diárias;

• Estado de fadiga inusitado;
• Agravamento rápido ou complicação súbita 

de uma patologia (Alzheimer, Parkinson, AVC...).

*  Monitorização do estado 
psicossocial da pessoa

• Isolamento;
• Precariedade;
• Depressão; 
• Luto.

A SUBNUTRIÇÃO: UMA DOENÇA SILENCIOSA
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A SUBNUTRIÇÃO: UMA DOENÇA SILENCIOSA

Como reagir?
Algumas dicas podem ser facilmente implementadas para:

Uma perda significativa de peso 

• Notificar o médico assistente e/ou um 
nutricionista para implementar medidas para 
prevenir a subnutrição (ver «O enriquecimento, 
na página 62).

Uma diminuição do apetite 

• Dê preferência aos alimentos de que a pessoa 
que está a ajudar mais gosta para restaurar o 
prazer de comer.

• Divida as refeições propondo refeições ligeiras 
de manhã e à tarde.

• Concentre-se no sabor adicionando 
especiarias e aromáticos para estimular o 
apetite da pessoa.

• Prepare uma boa mesa com bons pratos que a 
pessoa gosta, por exemplo.

Uma alimentação inadequada
ou relacionada com 
uma dieta rigorosa

• Pergunte a um nutricionista sobre as escolhas 
de alimentos consumidos.

• Adapte as texturas alimentares (ver «as 

texturas modificadas» na página 60).

• Proponha que «coma à mão» (ver «O comer à 

mão» na página 58).

 Uma diminuição das
porções de alimentos 

• Implemente o enriquecimento de refeições (ver 

«O enriquecimento, na página 62).

Dificuldades em fazer as compras
 e na preparação de refeições

• Opte pela entrega de compras oferecidas por 
retalhistas ou produtores diretos.

• Estabeleça assistência humana, peça 
informações a associações voluntárias ou 
serviços de ajuda ao domicílio.

• Recorra aos serviços de entrega ao domicílio 
(centros comunitários, fornecedores privados 
de refeições…).

 Tomar medicação
que suprime o apetite

• Verifique com os médicos prescritores 
e pergunte se é possível tomar certos 
medicamentos fora das refeições ou de 
diferentes formas.

• Divida as refeições.

 Moral em baixa 

• Procure fazer uma atividade com a pessoa que 
limite o seu isolamento, recorra a associações 
e centros comunitários que oferecem 
frequentemente atividades para seniores.

• Alerte e chame os amigos, família, vizinhos...
• Organize refeições de convívio. 

 Problemas em agarrar com a mão

• Contactar um terapeuta ocupacional para 
fornecer à pessoa equipamento adequado que 
seja fácil de usar na vida diária;

• Implemente o «comer à mão» (ver «O comer à 

mão» na página 58.) 

 Alteração do estado oral 

• Procure os conselhos de um médico, terapeuta 
da fala ou nutricionista para adaptar a dieta.

 Visão deficiente 

• Na hora da refeição, coloque a pessoa perto 
de uma janela. Verifique se a pessoa está a 
usar óculos. Peça-lhe para cheirar a comida e 
descrever o que tem no prato. 

Problemas na saúde oral?

• Adapte as texturas alimentares (ver «as 

texturas modificadas» na página 60).

-
40
-



FOCO     

NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

DESIDRATAÇÃO 

À medida que envelhecemos, devemos ter especial cuidado para não nos desidratarmos. Em 
primeiro lugar, porque a proporção de água no organismo diminui de 75% nos bebés para 60-65% 
nos adultos jovens e apenas 50% nas pessoas mais velhas. 

Em segundo lugar, porque os rins têm cada vez mais dificuldade em concentrar a urina: para se verem 
livres de resíduos, mais água deve ser eliminada. 
Finalmente, porque a sensação de sede, que é regulada por certas hormonas que se tornam menos 
eficazes, diminui com a idade. Para não mencionar que alguns medicamentos e mesmo certas 
doenças como a diabetes aumentam a perda de água. Finalmente, para as pessoas muito idosas, a 
incontinência, bem como a dependência física e psicológica, podem levar à restrição hídrica. 
A desidratação ocorre quando as perdas de água e minerais não são compensadas por ingestões 
externas suficientes. Embora o corpo humano contenha cerca de 60% de água, elimina regularmente 
a água através da urina, da respiração e da transpiração. 

* Uma boa hidratação:

• Permite que os rins funcionem corretamente;
• Ajuda a eliminar os resíduos da utilização de 

alimentos pelo nosso corpo; 
• Facilita a regulação da temperatura corporal;
• Hidrata as células e a pele.

Ao longo dos anos, a sensação de sede 
vai diminuindo gradualmente e por vezes 
desaparece. A ingestão insuficiente de 
água pode colocar o corpo num estado 
de desidratação, o que pode ter graves 
consequências para a saúde. Por conseguinte, é 
importante aprender a beber sem ter sede. 

* As causas da desidratação

Todos os dias perdemos alguma da água do 
nosso corpo através da urina, do suor e da 
respiração. Para compensar estas perdas, é 
aconselhável beber 1 a 1,5 litros de água por 
dia (recomenda-se 1,7 litros para os idosos), e 
por vezes ainda mais quando as temperaturas 
subirem. A água potável é essencial, mas 
muitas vezes não é suficiente. Para diversificar 
o nosso consumo de água, podemos retirar da 
natureza ingredientes e alimentos ricos em 
água (legumes, fruta, plantas aromáticas), que 
contribuem assim para a nossa hidratação.
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*  A desidratação pode resultar da perda da sensação de sede,  
mas não só. Também pode ser causada/favorecida por:

• Fazer um tratamento médico com um efeito 
diurético ou laxante;

• Diminuição da função renal devido ao 
envelhecimento dos rins;

•  Diarreia e vómitos, que podem ser causados 
por perturbações digestivas ou por uma 
infeção do aparelho digestivo (gastroenterite);

• Transpiração excessiva devido ao tempo 
quente ou esforço físico pesado;

• Doença crónica (diabetes, hipertensão, etc.);
• Hipernatremia (aumento dos níveis de sódio no 

sangue);
• Doenças digestivas tais como peritonite ou 

obstrução intestinal, etc.

*  Consequências da desidratação

Uma ligeira desidratação de cerca de 1% do 
peso corporal (por exemplo, uma perda de 
600 ml de água se pesar 60 kg) pode causar:

• Fadiga;
• Dores de cabeça;
• Dificuldades de concentração;
• Cãibras musculares;
• Prisão de ventre;
• Aumento do risco de infeção urinária ou do 

cálculo urinário.

Um desidratação mais intensa provoca:
• Grande fraqueza;
• Hipertermia;
• Aceleração do ritmo cardíaco;
• Aumento da pressão arterial.

*  Os sinais clínicos  
de desidratação:

• A sensação de boca seca e sede da pessoa;
• Um estado de confusão (sendo o cérebro 

constituído por mais de 90% de água);
•  A dobra cutânea: Beliscar um pedaço de pele 

(por exemplo, nas costas da mão ou no braço) 
permite um diagnóstico rápido do nível de 
hidratação da pessoa testada. A persistência 
de uma prega na pele após a beliscar entre 
dois dedos reflete a falta de elasticidade da 
pele devido à falta de água;

•  Finalmente, a pesagem da pessoa pode 
também indicar desidratação. Dado o teor de 
água no corpo, qualquer perda rápida de peso 
está associada à perda de água.

DESIDRATAÇÃO
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* As recomendações

A ingestão de água recomendada para idosos é 
de pelo menos 30 ml por quilograma de peso por 
dia (exceto em casos de insuficiência renal, em 
que deve ser seguida uma prescrição médica).

Por exemplo, se pesar 60 quilos, deve beber 
pelo menos 1,8 litros de água por dia, tanto sob 
a forma de bebidas como de alimentos ricos em 
água.

 

*  Algumas situações envolvem 
mais consumo de água do que 
esta recomendação.  
Este é o caso se:

• A pessoa sofre de subnutrição; 
• A pessoa tem «pouco apetite»: os alimentos 

também fornecem água e se não se come 
muito, é preciso compensar bebendo mais 
água;

• A pessoa está doente e tem febre (temperatura 
superior a 37°C): o corpo transpira mais. É 
necessário, por isso, beber meio litro de água 
suplementar por grau superior a 37°C. Se a 
pessoa sofrer de vómitos ou diarreia, também 
deve beber mais;

• Está calor: o corpo transpira mais e a pessoa 
tem de compensar esta perda adicional de 
água. Hidrate também suficientemente a pele, 
por exemplo, com um pano húmido ou um 
frasco pulverizador;

• A pessoa está a tomar medicamentos como 
diuréticos ou neurolépticos, que aumentam a 

perda de água.

DESIDRATAÇÃO

1  Não espere até ter sede para beber.

2 Evite ficar ao ar livre.

3 Evite o esforço físico.

4 Pulverizar-se regularmente.

5 Forçar-se a hidratar mais.

6 Consultar um médico em caso de dúvida 

7 Favorecer os alimentos ricos em água.

7 Dicas  
para combater a desidratação
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* Beber no inverno

Também se deve beber no inverno. 
No inverno, há uma perda significativa de 
água através da transpiração (evaporação da 
superfície da pele) devido ao aquecimento que 
por vezes é colocado demasiado alto. 
Em jovens idosos (menos de 65 anos), a cor da 
urina é um bom indicador do nível de hidratação: 
clara, é perfeita; escura, a ingestão de hidratação 
é insuficiente. Beber antes de surgir a sensação 
de sede é importante, porque este mecanismo 
só entra em ação, especialmente com a idade, 
quando o capital hídrico já está alterado.

As diferentes bebidas

* Água

A água é obviamente a bebida de base. A 
água da torneira, mais económica, simplifica 
o abastecimento. Se cheirar a cloro, é 
aconselhável que a deixe-a repousar com 30 
minutos de antecedência numa garrafa para 
permitir que os compostos malcheirosos se 
evaporem. Se for demasiado calcária, pode ser 
amaciada por um purificador, cujos filtros são 
trocados regularmente.

A água parada em garrafa com baixo teor mineral 
é adequada para todas as pessoas;

A água parada com elevado teor mineral 
permite-lhe otimizar a ingestão de cálcio e 
magnésio.

*  Outras bebidas que não água natural  
que podem ajudar a cobrir as suas 
necessidades:

• Água aromatizada (folhas de hortelã, rodelas 
de limão, xarope de baixo teor de açúcar…);

• Chá, café, chicória, chá de ervas;

• Leite, natural ou aromatizado. Para além de 
hidratar, fornece cálcio;

• Sumos de fruta: espremidos em casa ou em 
garrafa, também fornecem vitaminas. Prefira 
produtos de sumo 100% puro sem adição 
de açúcar e apenas ocasionalmente (muitas 
vezes com baixo poder hidratante);

• Sopas e caldos de legumes, que têm o mérito 
de o fazer comer legumes.

DESIDRATAÇÃO

Uma ideia! 
Deixe infundir frutas e/ou ervas na 
água durante a noite e no frigorífico, por 
exemplo pepinos, limões, morangos, kiwis, 
manjericão, menta, ananás...

Uma ideia! 
Pense também em sumos ou misturas 
de frutas! Os batidos, por exemplo, são 
muito hidratantes e nutritivos, feitos de 
fruta fresca congelada e sumos de fruta, 
amêndoa ou leite de soja, e prontos em 
minutos. Os sumos de fruta sem adição 
de açúcar são também uma opção 
interessante.
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DESIDRATAÇÃO

 GELATINA «CASEIRA»

Ferva meio litro de água que tenha perfumado ao seu gosto 

(xaropes, chá, café, menta, infusões...). 

Acrescentar uma saqueta de ágar-ágar (2 gr)  

ou 5 folhas de gelatina embebidas em água fria  

(5 a 10 minutos) ou um espessante industrial. 

Diluir bem (por vezes com um batedor). 

Deixar engrossar durante alguns minutos. 

Reservar em bandejas, tigelas ou ramekin. 

Deixar arrefecer antes de armazenar durante 24 horas. 

Um conselho:  
Coloque película de filme nas preparações e assinale a 

data e a hora de produção com uma caneta de feltro, para 

que possam ser consumidas em tempo útil.

Como não se conserva por muito tempo, a gelatina 

«caseira» deve ser mudada todos os dias.

Ideias de entradas 
hidratantes

Sopa de abobrinha

Caldo de cenoura e aipo

Gaspacho de legumes 
ensolarados

Salada de pepino

Ideias de pratos  
hidratantes

Paloco e salteado  
de abobrinhas

Tomates recheados

Bacalhau e legumes à juliana

Tian provençal

Ideias de sobremesas 
hidratantes

Salada de melancia

Queijo branco  
com frutos vermelhos

Batido de maça e banana

Sorvete

* A alimentação

A hidratação não é apenas uma questão de 
beber, mas também de comer. Na realidade, 
consumimos quase um litro de água por dia 
através dos alimentos que comemos. 
Os alimentos são, portanto, uma fonte que 
não deve ser negligenciada. Para garantir que 
aproveitamos ao máximo as nossas refeições 
para nos mantermos hidratados, seguem-se 
algumas dicas.

No topo da lista, para promover a hidratação, 
estão as frutas e os legumes.

Fruta e  
legumes de verão 

Melão, melancia, 
morango, tomate, 
beringela, pepino, 

abobrinha, rabanete, 
pimenta...

Fruta e  
legumes de 
inverno

Tangerina, maçã, pera, 
kiwi, cenoura,  

courgette, endívia, 
nabo...

* A gelatina

As gelatinas contêm um agente 
gelificante de sintético ou de origem 
vegetal, como a goma guar, a goma 
xantana e/ou a goma de sementes 
de alfarroba. A gelatina pode ser 
encontrada em copos prontos a 
usar, onde tem normalmente uma 
consistência muito firme.

A sua textura específica torna-as 
mais confortáveis para as pessoas 
com distúrbios de deglutição e 
reduz o risco de um «ingestão por 
via errada». Estão disponíveis numa 
grande variedade de sabores, em 
versão açucarada ou regados, em 
formato de frasco ou pote.
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CAPÍTULO 2

COMO SE  
ORGANIZAR  
PARA MELHOR 
ACOMPANHAR  
A PESSOA?
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1. As compras
Organizar-se, planear os menus da semana, gerir os stocks 
da casa, comprar exatamente o que precisa... Tudo isto ajuda 
a manter um bom equilíbrio em cada refeição, a controlar o 
seu orçamento e a ter um espírito aberto. 
Para que a pessoa tenha vontade de comer, é importante 
conceber menus variados em conjunto com a pessoa que 
está a ajudar, que se adaptem aos seus gostos e à sua 
capacidade de mastigar e engolir.
Desperte e encoraje a sua participação na escolha e na 
preparação da refeição. 

Fazer uma lista de compras 
em conjunto

• Se a pessoa que está a ajudar não exprimir 
espontaneamente desejos particulares, 
falem juntos sobre o que os pode despertar: 
memórias de infância, alimentos e receitas 
favoritas, etc. Consultem anúncios, livros 
de receitas ou revistas. 

• Preveja alimentos para lanches e refeições 
ligeiras: produtos lácteos, pão, fruta, 
compotas…

• Pense em ovos, carnes cozinhadas 
durante muito tempo, peixe enlatado…

• Escolha legumes e fruta na época.
• Não hesite em comprar legumes enlatados 

ou congelados, têm uma boa qualidade 
nutricional.

• Incluir alimentos ricos em amido em 
todas as refeições: pães, produtos à base 
de cereais (massas, arroz, sêmola, etc.), 
batatas e legumes secos. 

Fazer as compras 

• Se possível, vá às compras a pé com a 
pessoa que está a ajudar a uma loja local, 
ao mercado... Isto permite que a pessoa 
mantenha o hábito de andar, de interagir 
com o mundo exterior, de escolher os 
alimentos e despertar a vontade de 
comer. 

• Demore algum tempo a olhar para as 
bancas e escolher em conjunto.

• Encoraje a pessoa a experimentar algo 
que não sejam alimentos «de rotina».
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2. Os rótulos 
A lista de ingredientes é obrigatória. São todos os componentes que entram no fabrico do 
produto alimentar. Os ingredientes são listados por ordem decrescente de importância: o 
primeiro nome é o mais importante em quantidade, e assim por diante.
Se a pessoa for alérgica a determinados ingredientes, lembre-se de verificar esta lista 
exaustiva para se certificar de que os ingredientes proibidos não estão incluídos.
A rotulagem nutricional refere-se a toda a informação nutricional que aparece no rótulo. 
Obrigatório em todos os alimentos pré-embalados, tem a forma de uma tabela contendo 
informação sobre o valor energético e o teor de gordura, ácidos gordos saturados, hidratos de 
carbono, açúcar e sal, expresso por 100 g ou 100 ml.

Alguns parâmetros de referência úteis: 
• Dê preferência a rótulos curtos. Quanto menos ingredientes estiverem listados no rótulo, 

melhor, pois isto significa que o produto é minimamente processado. 

• Evite produtos que sejam demasiado salgados, demasiado açucarados ou demasiado 
gordurosos. As refeições e sobremesas prontas são geralmente menos saudáveis do que 
os produtos «caseiros». 

• Cuidado com os produtos de baixo teor de gordura: a gordura é normalmente substituída 
por aditivos ou espessantes. 

Arrumar as compras 

• Se é você quem guarda as compras, certifique-se que respeita o lugar habitual dos produtos.
• Preste muita atenção às regras de higiene uma pessoa frágil é muito sensível às intoxicações 

alimentares devido ao envelhecimento dos sentidos.

A preparação das refeições: um momento de trocas

• É importante perguntar à pessoa que está a ajudar o que ela quer comer, uma dica de receita. 
Falem em conjunto sobre os seus pratos favoritos, troquem ideias durante a preparação da 
refeição. 

• Enquanto prepara a refeição, bebam um copo de água em conjunto e, de vez em quando, 
porque não tomar um pequeno copo de aperitivo. 

• Pergunte à pessoa, tanto quanto possível sobre o que pode fazer: pela-lhe que o ajude a 
descascar legumes, lavar pequenos equipamentos de cozinha, pôr a mesa...

• Estimule o seu apetite: mostre-lhe o prato a ferver, as cebolas que estão a dourar, deixe-o 
cheirar o prato que está a sair do forno...

• Valorize os sabores tanto quanto possível: use ervas aromáticas, especiarias, condimentos, 
bolbos...

• Prepare pratos com molho para amaciar as carnes.
• Dê preferência ao azeite para cozinhar ou temperar e colocar um pouco de manteiga ou 

natas em legumes para aumentar o seu sabor e untuosidade.

Se não estiver com a pessoa todos os dias:
• Prepare um ou dois pratos para dois ou três dias, e embale-os em porções de refeição, 

adaptadas ao apetite da pessoa.
• Escreva o nome do prato, a data em que foi preparado e o dia em que deve ser comido em 

letras grandes.
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3. O Nutriscore
Para tornar a informação nutricional mais clara e legível, um logótipo adicional, o Nutri-Score, 
pode ser colocado na parte da frente da embalagem.

O Nutri-Score é um pequeno logótipo na embalagem 
que classifica os produtos de A, verde escuro, para 
os mais favoráveis no plano nutricional, a E, vermelho, 
para os menos favoráveis. É uma ferramenta útil para 
comparar produtos com um rápido olhar quando 
se fazem compras e para identificar os de melhor 
qualidade nutricional. Damos-lhe todas as chaves 
para utilizar o Nutri-Score e comer melhor todos os 
dias.

O Nutri-Score foi desenvolvido por equipas de 
investigação internacionais independentes de 
cientistas, médicos e nutricionistas para tornar a 
informação nutricional mais fácil de compreender. 
Para classificar cada produto, o Nutri-Score tem em 
conta, por 100 gramas de produto, o teor:

• Em nutrientes e alimentos a favorecer: fibras, 
proteínas, fruta e legumes, legumes secos...

• Em nutrientes a serem limitados: calorias, ácidos 
gordos saturados, açúcares, sal.

Após o cálculo, a pontuação obtida por um produto é 
utilizada para lhe atribuir uma letra e uma cor: 

• Do produto mais favorável do ponto de vista 
nutricional (classificação A)

• Ao produto menos favorável do ponto de vista 
nutricional (classificação E)

Pode utilizar o Nutri-Score para:

• Comparar produtos de um mesmo corredor: os cereais de pequeno-almoço, por exemplo, 
podem ter uma pontuação entre A e E. Com um rápido olhar, pode escolher quais dos seus 
cereais preferidos têm a melhor qualidade nutricional.

• Comparar um mesmo produto de marcas diferentes: a lasanha bolonhesa, por exemplo, pode 
ser classificada como A, B, C ou mesmo D, dependendo da marca

• Comparar produtos que são consumidos na mesma ocasião: como entrada, como prato 
principal, como sobremesa, para o pequeno-almoço, para o lanche. Por exemplo, para a 
sobremesa, pode comparar uma mousse de chocolate com um iogurte de fruta ou um creme 
de caramelo.

Salvo algumas exceções (ervas, chás, cafés, leveduras, etc.), todos os produtos e bebidas 
processados são abrangidos pelo Nutri-Score. Os produtos não transformados como a fruta e 
os legumes frescos ou o peixe fresco não são abrangidos, nem as bebidas alcoólicas.

Como utilizar da  
melhor forma o 
Nutriscore?
Em primeiro lugar, a forma ideal 
de ter uma dieta mais favorável 
para a saúde é tentar seguir as 
recomendações alimentares (por 
exemplo, aumentar os legumes 
secos, avançar para alimentos 
integrais ricos em amido, limitar 
o consumo de produtos gordos, 
açucarados, salgados e ultra 
processados…). E, sempre que 
possível, é melhor cozinhar pratos 
caseiros, utilizando alimentos crus, 
de preferência da época. Contudo, 
devido à falta de tempo ou vontade, 
e dependendo do produto, isto nem 
sempre é possível... É aqui que o 
Nutri-Score desempenha o seu 
papel: permite identificar num rápido 
olhar os alimentos com a melhor 
qualidade nutricional nas prateleiras.
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4. As datas de  
validade 

Existem dois tipos de indicações: 

• O prazo de validade aplica-se a produtos que podem, após um curto 
período de tempo, representar um risco para a saúde (por exemplo: 
carne, peixe, etc.)…). 

O Prazo de Validade é indicado pela fórmula «Consumir antes de...» 

Em princípio, uma vez ultrapassada esta data, os produtos podem apresentar riscos para a 
saúde. Na realidade, porém, estes produtos podem ser consumidos em segurança vários dias 
após a data, desde que tenham sido mantidos em boas condições de higiene e armazenamento, 
e que a cadeia de frio não tenha sido interrompida durante o transporte. 

Para limitar o desperdício alimentar, não deite fora sistematicamente os seus produtos que 
tenham ultrapassado o Prazo de Validade. Se passaram apenas alguns dias, olhe, cheire e 
prove os seus produtos antes de os deitar fora: provavelmente ainda estão bons para comer.

Iogurte: Se os seus iogurtes estão a expirar e não pode comê-los, em vez de os deitar fora, 
congele-os! O iogurte pode ser congelado durante um mês, por isso lembre-se de o retirar do 
congelador várias horas antes de os comer. Também pode usar o seu iogurte num batido, num 
molho de vinagrete ou num bolo.

Quando vamos às compras, olhamos frequentemente para os 
melhores Prazos de Validade presentes nos produtos e escolhemos... 
a data mais longínqua. Apesar de sabermos que estes produtos serão 
consumidos antes dessa data. Este hábito contribui enormemente 
para o desperdício alimentar nos supermercados. De facto, como os 
consumidores escolhem esmagadoramente as datas mais longínquas, 
os supermercados terão de deitar fora todos os alimentos com os 
Prazos de Validade mais próximos. Não escolha sistematicamente o 
Prazo de Validade mais longínquo, se souber que vai o produto antes 
dessa data. Escolha o Prazo de Validade mais próximo da data em que 
sabe que irá consumir o produto rapidamente. Desta forma, está a 
ajudar a reduzir o desperdício alimentar no sector da distribuição.

• Data de durabilidade mínima: aplica-se a produtos com um prazo de 
conservação mais longo. Uma vez a data expirada, o produto não é 
perigoso para o consumo mas pode ter perdido algumas das suas 
qualidades gustativas (por exemplo, bolachas, roscas…).

Encontra-se indicada na embalagem pela fórmula «Consumir de 
preferência antes de...»

Para reduzir o desperdício, verifique as datas de validade!

30.04.22

CONSUMIR 
DE PREFERÊNCIA ANTES DE:

CONSUMIR 
ANTES DE:

10.04.22

-
51
-

-
51
-



01.04.22 01.04.22

1

3

2

01.04.20
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Dependendo do frigorífico, as 
zonas podem ser diferentes. Para a 
localização das zonas e a forma de 
armazenar os diferentes alimentos, 
consultar as instruções.

SOLUÇÕES ANTI-DESPERDÍCIO  
EM TODAS AS ETAPAS

ADEME - Infográfico «Como lidar com os desperdícios alimentares?»

Antes das 
compras

Durante 
as compras

Estabelecer os seus menus
e fazer uma lista de compras

Ver as datas 
de validade

Comprar apenas
o que precisa
(cuidado com as grandes

quantidades em promoção!)

Na cantina ou no restauran-
te, a mesma abordagem!

Servimo-nos de acordo com o nosso 
apetite e não hesitamos em pedir 
para embalar o que não consumimos.

Conservar bem os 
alimentos e colocar  
à frente os que vamos 
consumir mais  
rapidamente.

Ajustar as porções 
usando os copos de 
medição, e evitando
servir em demasia.

Cozinhar as sobras 
e encontrar receitas 
para frutas e legumes
tocados.

Decifrando as
datas de validade

CONSUMIR ATÉ
Consumir de 

preferência antes de:

Não exceder a 
data de validade 

pois existem 
riscos para a 

saúde

Possibilidade de ul-
trapassar esta data  

com qualidades gus-
tativas e nutricionais

reduzidas

Entre 6°C e 8°C 

A porta:
manteiga, 

condimentos, molho 

(mostarda...), bebidas 

(sumo de fruta, leite...)

Entre 0°C e 10°C 

A caixa dos legumes:  
fruta e legumes frescos

Entre 4°C e 6°C 

A zona fresca carnes e peixes cozinhados, 

queijos duros, iogurtes, natas frescas, fruta e 

legumes cozinhados, pastelaria...

A -18°C

O congelador: 
gelados, produtos e 

restos congelados

Entre 0°C e 3°C 

A zona fria: produtos lácteos abertos, 

carne, peixe cru, frutos do mar, 

charcutaria, queijo fresco, produtos 

descongelados...

5. O frigorífico

Em
casa
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A ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL  
E OS DESPERDÍCIOS ALIMENTARES 

Fonte de prazer e de resposta às necessidades humanas vitais, a alimentação está no centro das 
questões ambientais, sanitárias e socioeconómicas.

Face ao aumento das necessidades à escala 
global, a alimentação sustentável é um desafio 
coletivo a ser enfrentado e um caminho a seguir 
para os nossos sectores alimentares. 

A Alimentação Sustentável é o conjunto de 
práticas alimentares que visam alimentar os 
seres humanos com qualidade e quantidade 
suficientes, hoje e amanhã, respeitando o 
ambiente, sendo economicamente acessível e 
remuneradora em toda a cadeia alimentar.

A alimentação é um dos maiores desafios do 
nosso século, com a duplicação esperada das 
necessidades alimentares até 2050 devido ao 
aumento da população mundial e às mudanças 
nas dietas alimentares, num contexto de 
alterações climáticas e a necessária redução da 
pegada ecológica humana.

Os alimentos são o maior responsável para as 
emissões de gases com efeito de estufa (GEE), 
a par dos transportes e da habitação. Tem 
também impactos significativos na proteção 
da água, dos solos, do ar e da biodiversidade. 
A maioria dos impactos ocorre na fase de 
produção agrícola e, por isso, dependem em 
grande parte dos métodos de produção, mas 
também da composição da dieta.

Em termos de saúde, a alimentação é um fator-
chave numa população saudável e a desnutrição 
constitui agora um importante contribuinte 
para o desenvolvimento de doenças que se 
estão a generalizar nos países industrializados, 
tais como o cancro, doenças cardiovasculares, 
obesidade, diabetes…

Para alimentar o mundo até 2050 e contribuir 
para a transição ecológica, temos de avançar 
para:
• Produção agrícola com práticas mais amigas 

do ambiente, integração da eco conceção no 
sector agroalimentar. É também essencial 
trabalhar em todas as fases da cadeia, da 
exploração agrícola até à mesa: logística, 
transporte, processamento, embalagem, 
distribuição e consumo.

• Evolução das práticas alimentares fazendo 
convergir as questões de saúde e ambientais. 
Isto implica, em particular, o reequilíbrio entre 
os alimentos de origem animal e de origem 
vegetal, a ingestão de produtos da época e 
locais…;

• Uma redução drástica das perdas e 
desperdícios em todas as fases da cadeia 
alimentar (1/3 da produção mundial é 
desperdiçada).
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Como podemos agir ao nosso nível?

*  Participo na luta contra os 
desperdícios alimentares e os 
resíduos de embalagens.

Aescolha de produtos a granel ajuda a limitar 
o volume de resíduos de embalagens, desde 
que se lembre de trazer o seu próprio saco 
reutilizável, cesto ou saco de compras. Os 
produtos a granel não têm bandejas de plástico, 
películas plásticas, bandejas de poliestireno, que 
se vão tornar resíduos não recicláveis.

* Evitar a sobre embalagem: 

A sobre embalagem diz frequentemente respeito 
a porções pequenas ou individuais. Manteiga, 
doce de fruta, bolos, queijos, açúcar... Para 
embalar uma pequena porção, são utilizados 
mais papel, cartão, plástico, poliestireno... Em 
muitos casos, estas embalagens não são 
recicláveis, ou são tão pequenas que não 
podem ser recicladas. Sempre que possível, é 
melhor evitar produtos embalados em porções 
individuais e optar por tamanhos maiores, que 
produzem menos desperdícios.

A ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL E OS DESPERDÍCIOS ALIMENTARES 
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*  Não deitar fora fruta e legumes tocados:  
pense em utilizá-los em preparações 

A maçã 
Quando as maçãs estiverem demasiado 
maduras, murchas ou tocadas, não as deite fora! 
Corte-as e faça um delicioso doce de maçã, 
basta cozinhá-las. Também pode colocar as 
maçãs demasiado maduras num bolo!

A banana
 Não deite fora as bananas escurecidas! Pode 
misturá-las num batido, num bolo, num muffin, 
num pão, cobri-las com chocolate derretido... 
As bananas escurecidas ainda são boas para 
comer, não as deite fora, coma-as!

O tomate
 Se os tomates estiverem tocados, não os deite 
fora! Pode fazer coulis de tomate, molho de 
tomate, que pode guardar no seu congelador se 
não quiser comê-los de imediato. Também se 
podem preparar tomates cristalizados ou secos.

O limão 
Para conservar os limões por mais tempo, 
mantenha-os no frigorífico. Os limões que se 
estragam e murcham não devem ser deitados 
fora! Raspe a casca do limão para incorporar 
nos seus pratos ou bolos. Utilize o sumo do 
limão para bebidas com limão, cocktails ou para 
lavar os dedos. As metades de limão danificadas 
podem ser esfregadas em superfícies a serem 
limpas.

As ervas aromáticas 
Pode cortar as ervas frescas e colocá-las num 
saco ou na caixa no congelador. Conservam-
se muito bem. Também pode secar as ervas, 
virando-as de cabeça para baixo. Finalmente, se 
sobrar alguma erva aromática, pode aromatizar 
os seus óleos mergulhando as suas ervas nos 
mesmos e assim fazer óleo de manjericão, óleo 
de tomilho...

A salada 
Pode usar as folhas de salada em sopas, 
guisados ou salteados. Pode misturá-las 
num molho verde ou num pesto, ou fazer uma 
mousse ou um creme para salada.

A ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL E OS DESPERDÍCIOS ALIMENTARES 
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CALEN
DÁRIO 

 

das frutas 
& dos legume

s sazonais

Demos um grande destaque à sazonalidade, que tem benefícios a nível ecológico, sanitário, 

económico e gustativo. É por esse motivo que a sazonalidade de cada receita será indicada na 

mesma, para o ajudar a consumir de forma mais sustentável.

LEGU
MES

 • Alho • Beringela • Acelga • Beterraba • Brócolos 

• Cenoura • Couve • Pepino • Curgete • Funcho 

• Feijão verde • Alface • Milho • Cebola • Ervilhas 

• Pimento • Batata • Rabanete • Rúcula • Tomate

• Chuchu • Alho francês 

• Beldroega

• Alcachofra • Acelga • Cogumelos de Pais

 • Aipo • Cogumelos • Chicória verde • Endívia chicória 

• Chalota • Espinafre • Rebentos de soja 

• Cogumelo ostra • Alho francês • Beldroega 

Primavera
FRUTA

S

• Limão • Kiwi • Tangerina 

• Laranja • Maçã

• Ananás • Anona • Abacate 

• Banana - Morango • Groselha 

• Pinhão • Pêra

• Toranja 

• Ruibarbo

• Avelã • Noz  

• Ruibarbo

LEGU
MES

• Alcachofra • Espargo • Cenoura • Couve • Agrião  

• Endívia • Espinafre • Fava • Alface • Nabo • Cebola 

• Alho francês • Batata • Rabanete

• Acelga • Aipo • Abóbora • Alface-de-cordeiro • Bimi 

• Brócolos • Folhas de chicória • Funcho • Ervilhas  

• Beldroega • Rúcula

• Cogumelos de Paris

 • Beterraba • Aipo verde • Cogumelos • Chicória  

• Rebentos de soja • Cogumelo ostra • Beldroega  

• Grelos

Verão
FRUTA

S

 • Alperce • Groselha preta • Cereja 

• Figo • Morango • Framboesa  

• Groselha • Melão • Amora  

• Mirtilo • Nectarina • Melancia 

• Pêssego • Ameixa • Uva

• Ananás • Banana • Limão  

• Pera • Maçã • Maracujá 

• Ginja • Ameixa Mirabelle 

• Ameixa Quetsche

• Ginja • Ruibarbo

PASSEIO GOURMET NA EURO
PA

AS MEL
HORES

 RECEIT
AS IDE

ALIZAD
AS PEL

OS NOS
SOS AV

ÓS
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Outono
LEGUMES • Alho • Acelga • Beterraba • Brócolos • Cenoura • Aipo 

• Couve • Abóbora • Pepino • Curgete • Agrião • Espinafre 

• Funcho • Alface • Alface-de-cordeiro • Nabo • Cebola 

• Alho francês • Batata • Rábano • Cercefi• Bimi • Chuchu • Folhas de chicória 
• Batata doce • Beldroega • Rúcula • Tomate• Acelga • Cogumelos de Paris • Abóbora • Endívia  

• Feijão-verde • Pastinaca
 • Aipo • Cogumelos • Chicória verde • Endívia chicória 

• Chalota • Espinafre • Rebentos de soja 
• Cogumelo ostra • Alho francês • Beldroega

LEGUMES • Beterraba • Brócolos • Cenoura • Aipo • Abóbora 
• Agrião • Couve • Endívia • Espinafre 
• Alface-de-cordeiro • Nabo • Cebola • Pastinaca 
• Alho francês • Batata • Rábano • Rutabaga • Cercefi 

• Tupinambo • Abóbora
 • Acelga • Bimi • Pepino • Funcho • Folhas de chicória • Guiabo • Alface • Batata doce 

• Pimento • Beldroega • Rabanete • Rúcula• Cogumelos de Paris - Abóbora
 • Alho • Cogumelos • Chicória • Endívia Chicória • Chalota 

• Rebentos de soja • Cogumelo ostra • Salada de trigo 

• Escorcioneira

FRUTAS
 • Castanha • Clementina  • Tangerina • Avelã • Noz • Maçã • Pera • Uva

 • Amêndoa • Ananás • Anona  • Banana • Limão • Romã  • Dióspiro • Laranja • Tangerina • Pêssego • Physalis • Ameixa• Marmelo • Figo • Ameixa Quetsche
• Framboesa

FRUTAS
 • Limão • Clementina • Kiwi • Tangerina • Laranja • Toranja • Pera  

• Maçã

 • Amêndoa • Ananás • Anona  • Abacate • Banana • Castanha • Romã • Dióspiro • Avelã • Physalis • Pinhão
• Castanha • Avelã • Noz

Inverno

PASSEIO GOURMET NA EUROPA

AS MELHORES RECEITAS IDEALIZADAS PELOS NOSSOS AVÓS
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NEM MAIS UMA MIGALHA NO PRATO
GUIA PRÁTICO PARA OS CUIDADORES

*  Faça um inventário do seu 
frigorífico, congelador  
e armários 

Antes de ir às compras para evitar compras 
desnecessárias e para reduzir o desperdício. 
Em vez de comprar e voltar a comprar comida, é 
melhor comer à medida que vai às compras. Isto 
irá poupar-lhe dinheiro e evitar o desperdício de 
alimentos.

*  Comprar fruta e legumes «feios»

Oslegumes vendidos nos supermercados são 
calibrados e cumprem especificações precisas 
em termos de tamanho, cor, forma, aspeto... Mas 
a natureza não se preocupa com as exigências 
da grande distribuição. Faz florescer legumes 
que torcidos, tortos, manchados, demasiado 
grandes ou demasiado pequenos... Estes 
legumes são igualmente saborosos. Lutar 
contra o desperdício alimentar significa aceitar 
comprar legumes considerados «feios»! A 
propósito, estes legumes não são feios, são 
simplesmente naturais.

*  Sou a favor dos circuitos curtos 

Comer em circuito curto significa escolher 
produtos alimentares de acordo com dois 
critérios: proximidade geográfica e o baixo 
número de intermediários entre o produtor e o 
consumidor. Comprar alimentos em circuitos 
curtos é bom para o clima e para todos: 
produtos frescos, melhor remuneração para os 
agricultores, emprego local sustentado, menos 
emissões de gases com efeito de estufa e 
menos resíduos.

A venda de produtos alimentares em circuitos 
curtos pode assumir múltiplas formas: venda 
direta do produtor ao consumidor (na quinta, 
pela Internet, por entrega em pontos de 
retransmissão ou em casa, nos mercados 
retalhistas), mas também venda através 
de um único intermediário (proprietários de 
restaurantes, comerciantes, restauração 
coletiva).

Comprar em circuitos curtos também significa 
reduzir o transporte de produtos e, muitas 
vezes, a embalagem. Isto significa reduzir a sua 
pegada de carbono.

Finalmente, ao reduzir o tempo de transporte 
e armazenamento, os circuitos curtos podem 
proporcionar fruta e legumes frescos de 
melhor qualidade e evitar desperdícios. Desde 
que, naturalmente, sejam consumidos na sua 
totalidade e dentro de poucos dias após a 
compra.

*  Dou preferência aos produtos  
locais e da época 

As frutas e os legumes crescem de acordo 
com as épocas do ano e o prazer de os comer 
deve estar ligado à sazonalidade destes 
produtos. Comer fruta e legumes da época é 
um ato responsável. Comprar fruta ou legumes 
importados ou cultivados em estufa é muito 
mau para o ambiente e para os agricultores 
locais. Os produtos locais requerem pouco 
transporte e, por conseguinte, emitem poucos 
gases com efeito de estufa. Geralmente não são 
cultivados em estufas aquecidas, não requerem 
conservantes químicos ou refrigeração, e 
utilizam menos embalagens.

Encontre o calendário de 
frutas e legumes

 de época no nosso 
livro de receitas!

A ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL E OS DESPERDÍCIOS ALIMENTARES 
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CAPÍTULO 3

COMO MANTER  
O PRAZER E A 
AUTONOMIA  
DA PESSOA QUE 
ESTÁ A SER 
ACOMPANHADA?

Algumas técnicas  
a conhecer
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1. O comer à mão 
Por vezes, uma pessoa que sofre de distúrbios cognitivos ou de certas doenças como a 
doença de Alzheimer pode ter esquecido o conceito de utilização de talheres. Para manter as 
refeições agradáveis e conviviais, devemos tentar assegurar que a pessoa possa comer de 
uma forma diferente, mantendo a sua independência. Por conseguinte, é importante tentar 
dar preferência às refeições à mão. 

O comer à mão, também conhecido como FIFO, propõe pratos que podem ser comidos 
diretamente com os dedos sem a necessidade de garfo e faca. 

O interesse do comer à mão reside na preservação da autonomia da pessoa, evitando 
a necessidade de intervenção de terceiros para comer. Os alimentos são apresentados 
em pequenos cubos, palitos ou pequenas tortas fáceis de comer à mão. Os bolinhos são 
consumíveis em uma ou duas vezes.

As vantagens do comer à mão 
• Manter a autonomia em torno dos alimentos;
• Valorizar a pessoa e devolver-lhe a sua confiança;
• Redescobrir e/ou manter o prazer de comer sozinho;
• Combate à subnutrição.

CONSELHOS 
Passar a comer à mão é por vezes difícil 
e deve ser feito com cuidado e ao longo 
do tempo. De facto, a nossa cultura e 
educação ensinaram-nos que comer com 
as nossas mãos é indelicado. Algumas 
pessoas podem ter vergonha de mudar 
para esta técnica de alimentação. Por 
conseguinte, é necessário: 
• Não esperar necessariamente pelo dia em 

que se torna necessário e implementar 
esta técnica, propondo-a de tempos a 
tempos;

• Dar tempo para que a pessoa se habitue a 
este modo de comer; 

• Trazer esta nova forma de comer de forma 
suave; 

• Explicar esta técnica à pessoa para 
que não sinta que se trata de uma 
infantilização, mas de uma forma de se 
manter autónoma.

Ajudar a integrar e a 
aceitar o comer à mão

• Entrar no jogo como cuidador e comer 
você mesmo com as mãos;

• Organizar uma festa de pizza ou um 
jantar de aperitivo onde todos os 
convidados comem com as mãos;

•  Sugerir novas cozinhas (asiática, 
crioula) e assinalar que em muitas 
culturas é normal comer com as 
mãos;

•  Não se sinta culpado, não está a 
infantilizar a pessoa que está à sua 
frente, está a ajudá-la a recuperar o 
controlo da sua alimentação.

 comer à mão
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OS PRINCÍPIOS DO COMER À MÃO

•  Satisfazer os requisitos de forma e textura: os alimentos devem ser fáceis de agarrar e fáceis 
de manipular (não se esmagarem, partirem, escorregarem, derreterem ou esmigalharem);

• Prever uma temperatura adequada para evitar queimaduras;

• Escolher pratos planos sem arestas para fácil acesso aos alimentos.

Exemplos de alimentos a propor 

ENTRADAS
Qualquer coisa que possa ser espalhada em 
tarte: queijo, rillettes de carne, legumes ou 

peixe, doce de fruta…

Legumes crus em palitos, tomates cereja, 
rabanetes, pepinos, couve-flor…

Mini pastelaria folhada com recheio: 
toucinho, salsicha, frango, legumes…

Receitas como «Bolinhos de bacalhau», 
«Bolinhos de mousse de cenoura», ou "Amêijoas 
à «Bulhão Pato» podem ser encontradas no 

livro de receitas «Passeio Gourmet na Europa»!
LANCHES 

Bolachas tipo cigarro, waffles, bolachas, 
panquecas, bolos, pauzinhos de queijo, 

bebidas de iogurte, quadrados de 
chocolate...

SOBREMESAS 

Pequenas frutas como uvas, cerejas, frutas 
cortadas, compotas para beber, iogurtes 

para beber, pauzinhos de gelado, pastas de 
queijo e pauzinhos de queijo...

PRATOS 
Qualquer coisa que possa ser comida 

naturalmente com os dedos: bolinhos de 
bacalhau, gnocchi, maçã fatiada, batata 
frita, cenoura e aipo cortados, bolinhos 

de legumes, coxinhas de frango, bolinhos 
de frango ou peixe, camarões, pequenas 

salsichas, mini pudins, almôndegas, 
fallafel…

Qualquer coisa que possa ser cortada em 
fatias: omeletes bem cozidas, tortilhas, 

quiches, pizzas, bolos, croque-monsieur, 
terrinas de legumes, cubos de polenta, 

sêmola de trigo firme. 

Qualquer coisa que possa ser enrolada: 
Presunto enrolado e creme de queijo, 

envoltórios, rolinhos de ovo, chamuças, 
sushi, balotina de aves...

Receitas como «Clarafoutis expresso de 
vegetais» ou «Mini Croque-Monsieur» podem 

ser encontradas no livro de receitas «Passeio 
Gourmet na Europa»!

Conselhos: 
Para garantir que bolinhos têm uma boa 
consistência e, portanto, que se seguram 
bem com a mão
• Altere a consistência dos alimentos 

semilíquidos graças aos espessantes e 
gelificantes: gelatina, ágar-ágar;

• Tenha cuidado para não fritar demasiado 
os alimentos, prefira assar no forno;

• Assegure-se de que a carne e o peixe 
estão tenros ao cozinhar carne e peixe.

Agentes textuais que o vão ajudar:
• Use gelatina e ágar-ágar para fazer os 

seus bolinhos frios 
• Utilize os flocos de batata, a farinha de 

milho e o ovo para fazer bolinhos quentes 
como panquecas, pudins, rolo de carne…
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2. As texturas 
modificadas

É uma questão de preparar e desenvolver 
os hábitos alimentares e culinários para 
pratos cuja textura exala as qualidades 
gustativas dos alimentos que entram na sua 
confeção. Trata-se portanto de criar receitas 
a serem partilhadas, despertando o desejo de 
redescobrir o prazer de sentar-se à mesa e 
que serão adequadas tanto para a pessoa que 
está a ser cuidada como para o cuidador.

Esta técnica tem como objetivo facilitar a ingestão de alimentos brincando com as texturas, 
respeitando os gostos e as necessidades nutricionais da pessoa que está a ser cuidada. 

Esta técnica é utilizada nos seguintes casos:

• Deterioração da capacidade de mastigação: estado dentário degradado, aparelho dentário 
inadequado, sensibilidade dentária, fungos orais… 

• Distúrbios alimentares de origem neurológica: acidentes vasculares celebrais, doenças 
neurológicas, doença de Alzheimer e demências relacionadas…

• Risco de distúrbios de deglutição. 

DAR PREFERÊNCIA AOS ALIMENTOS TENROS

De facto, trata-se de cozinhar e depois consumir os alimentos escolhidos de modo a conseguir 
que se tornem mais tenros na boca. Isto não só mantém os dentes e as gengivas a funcionar, 
como também os mantém no lugar durante mais tempo.

Para certos géneros de alimentos, nomeadamente a carne, os legumes e a fruta, a caraterística 
dos alimentos serem tenros será particularmente procurada através de dois fatores:

Conceito errado
«As compotas  

e as purés para bebé 
são adequadas para as 

pessoas idosas»

FALSO !

A escolha de produtos
Para a carne, é aconselhável escolher 
cortes mais gordos, conhecidos como 
«marmorizado», que são mais derretidos, 
mais suculentos e, portanto, mais tenros.

Para os legumes, dar preferência aos que 
são naturalmente macios: aboborinhas, 
beringelas, abacates, batatas… 

Para a fruta, escolha fruta extremamente 
madura , a qual é mais tenra.

O domínio do processo de 
cozedura 
Para a carne, recomenda-se que não a 
cozinhe em demasia;

Para os legumes e amidos, o tempo de 
cozedura deve ser prolongado;

Também pode marinar a sua comida (carne, 
peixe, legumes, amidos) num molho. Isto 
melhora o seu caráter tenro ao cozinhar; 

No entanto, em certas situações e 
patologias, a procura do caráter tenro 
simples pode não ser suficiente. Isto implica 
mudar a textura do próprio alimento para 
que possa ser mais facilmente consumido 
pela pessoa.
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OS DIFERENTES TIPOS DE TEXTURAS 

Inalterado
Para pessoas que comem sem 
dificuldade.

Cortado
Para pessoas que já não conseguem 
cortar os seus alimentos.

Tenro/mole
Para pessoas onde os riscos são 
menores.

Picado
Para as pessoas: 

• Cansados;
• Com faculdades reduzidas;
• Com dificuldades em mastigar os 

alimentos;
• Que sentem dor ao mastigar e/ou 

engolir;
• Desdentadas ou com aparelho 

ortodôntico.

Misto
Para pessoas que não podem mastigar, 
mastigar ou formar um bolo de comida e para 
as quais existe o risco de estagnação alimentar 
nas bochechas. 

Liso
Para as pessoas que não têm o controlo da 
língua para gerir a passagem de líquidos para 
o esófago. 

Sem grainhas
Para pessoas em risco de se asfixiarem em 
caso de consumo de alimentos dispersáveis.

TÉCNICAS
Como tornar uma textura  

menos espessa?

Adicionar caldo de legumes  
ou de carne, leite, natas,  
sumo de tomate, molho…

Como engrossar  
uma textura? 

Acrescentar migalhas de pão,  
amido de milho ou de batata,  

um espessador  
(gelatina, ágar-ágar)...
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3. O enriquecimento
O enriquecimento é recomendado quando as necessidades nutricionais são aumentadas ou 
quando a ingestão alimentar é diminuída: em caso de falta de apetite, perda de peso, baixo 
consumo de carne e/ou produtos lácteos. 

Trata-se de enriquecer a dieta habitual com diferentes alimentos que irão aumentar 
a ingestão de energia e de proteínas sem aumentar o volume das preparações. Deve dar 
preferência aos alimentos mais ricos. 

Como enriquecer a sua dieta?

• Para o enriquecimento em proteínas: o enriquecimento em proteínas ajuda a limitar a perda 
muscular e a ajudar a recuperar a massa muscular. Favoreça alimentos ricos em proteínas: 
carne, peixe, ovos, queijo, produtos lácteos, leite em pó desnatado.

• Para o enriquecimento em energia: o enriquecimento em energia permite limitar a perda de 
peso ou ajudar a recuperar peso. 

Adicione manteiga, margarina, natas frescas, maionese, óleo, queijo, charcutaria, mel, compota, 
xarope, purés de fruta, chocolate, caramelo, creme de castanha... às preparações.
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Algumas quantidades a respeitar  
para enriquecer facilmente um prato

NA PRÁTICA

OS CREMES 
Adicione massa, tapioca, pão, croutons, 
batatas, natas, manteiga, queijo, leite 

em pó, leite condensado não açucarado, 
ovos, carne ou presunto picado.

OS PRATOS FRIOS
Complemente os legumes crus com ovos 
cozidos, presunto picado, bacon, frango, 
atum, surimi, camarão, cubos de queijo, 
milho, azeitonas, passas de uva. Opte 

por saladas de massa, saladas de arroz, 
saladas de batata, tabulés...

OS PRATOS QUENTES
Opte por pratos naturalmente ricos,  
tais como carnes com molho, tartes, 

peixe gratinado, lasanha, produtos fritos e 
panados, omeletes de queijo...

OS LEGUMES
Prepare-os com molho bechamel, molhos 

ou gratinados enriquecido com leite 
em pó, queijo Gruyère, natas frescas, 

manteiga, ovos ou carne picada. Sob a 
forma de pudim de legumes, purés, tartes 

ou tortas. 

OS AMIDOS 
Adicione gemas, manteiga, natas, queijo, 
leite em pó, mistura de presunto, molho. 

Dê preferência a alimentos  
gratinados ou fritos. 

OS PRODUTOS LÁCTEOS E AS 
SOBREMESAS

Incorpore leite em pó, leite condensado 
açucarado, natas frescas, doces de fruta, 

mel, caramelo, chocolate, coulis,  
fruta em calda...

Dê preferência às sobremesas mais 
energéticas, tais como bolos de arroz 
ou de sêmola, pudins de ovos, cremes 

ingleses e pastelaria, clafoutis de fruta, 
bolos de libra, gratinados de fruta, 

gelados e batidos de leite. 

Leite integral  
= 200 ml

Emmental, Comté  
= 20 g ou 1 colher de sopa

Leite em pó  
ou leite condensado não 

açucarado  
= 1 colher de sopa

Ovos  
= 1 gema de ovo  
ou um ovo inteiro

Presunto misturado, carne 
picada, carne de salsicha  

= cerca de 20 g  
ou 1 colher de sopa

Proteínas em pó  
= 1 a 3 colheres de sopa

Manteiga/óleo  
= 1 avelã ou 1 colher de sopa ou 

cerca de 10 g

Natas gordas integrais  
= 1 colher de sopa  

(cerca de 25 g)

Amido de milho, farinha  
= 5 g ou uma colher de chá

Cereais em pó 
= 1 a 2 colheres de sopa 

Aletria, tapioca, sêmola  
= 30 g em bruto

Batata  
= batata  

do tamanho de um ovo 

Legumes secos  
= 30 g crus
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4. Os métodos de 
cozedura

Cozido a vapor, cozido, salteado, grelhado... Dependendo do método de cozedura utilizado, os 
alimentos podem perder uma grande proporção do seu valor nutritivo. Mas a deterioração de 
vitaminas e minerais por vezes começa muito antes da cozedura.

Isto porque as vitaminas são elementos muito frágeis que não são muito resistentes ao ar 
e ao calor. Se forem mantidos por demasiado tempo ou cortados, oxidam e as vitaminas são 
destruídas.

Durante a cozedura, esta alteração continua, em maior ou menor grau. Que método deve ser 
utilizado para reter o máximo benefício dos alimentos?

É importante variar os métodos de cozedura para variar os gostos e, portanto, os prazeres. 

OS DIFERENTES MÉTODOS DE COZEDURA

Na água (caça, caldo da 
corte, saco de cozinha de 
imersão) 

Cozinhar com água não requer a adição de 
gordura. Mas quanto mais tempo demorar 
o processo, mais vitaminas escapam se 
perdem para a água. Os alimentos perdem 
muito das suas qualidades nutricionais. 

Dicas para reduzir  
esta perda: 
Ferver a água antes de colocar os 
legumes no banho. 

Poupar a água de cozedura para fazer 
um caldo, adicioná-lo a uma sopa 
ou cozinhar cereais que absorvam 
novamente as vitaminas.

No forno 

Como qualquer cozedura a seco, a 
cozedura expõe os alimentos a altas 
temperaturas durante um longo período de 
tempo. Acima de 120°C, os nutrientes são 
significativamente destruídos. 
No forno, porém, os alimentos caramelizam 
(reação de Maillard). Ocorre uma reação 
química complexa que corresponde à 
ação dos açúcares sobre as proteínas a 
alta temperatura. Esta reação torna o pão 
estaladiço e a pele do frango dourada. 
Este método de cozedura tem uma grande 
vantagem: a vantagem de destacar o sabor. 
Mas tenha cuidado com o excesso de 
cozedura. De facto, cada vez mais estudos 
demostram que os alimentos cozinhados em 
excesso geram substâncias potencialmente 
cancerígenas. 
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Na frigideira

Devido à alta temperatura, os nutrientes e 
vitaminas ficam parcialmente degradados, 
mas a qualidade do sabor é mantida. 
Para reduzir a adição de gordura ao 
processo de cozedura e evitar que os 
alimentos fiquem agarrados, é aconselhável 
escolher uma frigideira com uma camada 
antiaderente. 
Tenha cuidado ao adicionar gordura, nem 
todos os óleos aquecem. Para cozinhar em 
lume brando, deve dar preferência a: óleo 
de avelã, óleo de soja ou ainda azeite. Para 
cozinhar a altas temperaturas, utilize azeite, 
óleo de abacate ou óleo de sementes de 
sésamo. Para fritar, utilize óleo de girassol 
ou de sementes de uva. 

No vapor

Os alimentos são colocadas num recipiente 
e não entram em contacto direto com a 
água. As vitaminas são assim preservadas 
e os alimentos conservam grande parte das 
suas qualidades nutricionais.
Este é o método de cozedura que melhor 
preserva as vitaminas. É ideal para legumes 
frágeis tais como abobrinhas, alcachofras, 
alhos-porros, etc. Contudo, não é adequado 
para legumes ricos em água, tais como 
pepinos ou tomates. 

No wok

Este método de cozedura permite que 
os alimentos sejam cozinhados em lume 
forte durante um curto período de tempo, 
reduzindo assim a perda de vitaminas e 
nutrientes. Um pouco leve, desde que se 
utilize a quantidade certa de gordura, o 
wok permite preparar pratos coloridos, 
saborosos e estaladiços. 
O wok é adequado para cozinhar abobrinhas, 
cogumelos ou pimentos. No entanto, 
legumes densos como couves, legumes, 
nabos e cenouras são melhor cozinhados 
em água. 

No micro-ondas 
A cozinha em micro-ondas é 
frequentemente criticada, mas tem algumas 
vantagens. É uma forma rápida e prática de 
cozinhar. Além disso, pouca ou nenhuma 
água é adicionada, o que preserva algumas 
das vitaminas e minerais. É também o 
método de cozedura mais económico. 

Em papel de alumínio 

Perfeito para cozinhar legumes, peixe e 
aves sem gordura, cozinhar em papel de 
alumínio é particularmente saudável. Esta 
é uma forma saborosa de cozinhar que 
permite preservar os sabores e espalhá-los 
uniformemente. 
Retém muitos dos minerais e vitaminas. 

ATENÇÃO 
A folha de alumínio deposita partículas 
tóxicas nos alimentos durante a cozedura. 
É aconselhável usar papel impermeável 
a engordurado ou, melhor ainda, grandes 
folhas de legumes (por exemplo, couve, 
acelga, banana…)

No barbecue

É certamente o método de cozedura mais 
fácil de utilizar, mas é também o mais 
agressivo e o mais perigoso para a saúde 
e para o ambiente. Apesar do bom sabor a 
fumo, a carne ou legumes grelhados são 
impregnados com compostos cancerígenos 
quando se queima carvão ou acendalhas de 
fogo. 
Sem deixar de utilizar este método de 
cozedura, o mesmo deve ficar reservado 
para ocasiões festivas.

!
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5. As especiarias e as 
ervas aromáticas 

PORQUÊ USAR ESPECIARIAS  
E ERVAS AROMÁTICAS?

Dão gosto
De facto, o caril, o curcuma, o tomilho, 
o endro e outras ervas aromáticas e 
especiarias melhoram um prato ou alimento, 
melhorando o sabor e alterando o sabor com 
pouco esforço.

Ajudam a reduzir o consumo 
de sal
Os aromáticos ajudam a reduzir a quantidade 
de sal consumido à mesa ou ao cozinhar os 
alimentos. E este benefício é particularmente 
percetível quando se considera que a nossa 
dieta tende a ser demasiado rica em sal.
Pense no gomásio (uma mistura de sal e 
sementes de sésamo) ou herbamare (uma 
mistura de sal, ervas aromáticas e legumes): 
menos sal e mais sabor.

Estimulam os sentidos
As ervas e as especiarias têm aromas 
e sabores muito diferentes. Deixar-nos 
transportar pela variedade de sabores 
permite-nos exercitar os nossos sentidos, 
estimulando o nosso paladar e o nosso 
olfato.

Acrescentam cor aos pratos
Cozinhar com ervas aromáticas e especiarias 
também dá cor aos nossos pratos! O caril ou 
o curcuma podem, por exemplo, acrescentar 
uma bela cor amarela. Quanto às ervas 
(cebolinho, salsa e outras)m acrescentar a 
cor verde.

Estimulam o apetite
As ervas e as especiarias estimulam o nosso 
apetite, assim como os nossos olhos, que se 
deliciam com toda esta panóplia de pratos 
coloridos.

São bons para a saúde 
Outra razão importante é que as ervas e 
especiarias são boas para a sua saúde. 
São ricas em nutrientes, especialmente 
em vitaminas antioxidantes, que ajudam 
a combater o envelhecimento das nossas 
células.

Promovem a digestão
Além disso, pela sua ação estimulante sobre 
os nossos sentidos (olfato e paladar), os 
aromáticos facilitam a digestão. De facto, 
perante todas as emoções gustativas 
geradas pelos aromáticos, «salivamos»: 
a saliva contém sucos gástricos que 
participam desde o momento em que os 
pomos na boca até à digestão do que 
comemos.

Não são calóricos
Com dieta ou sem dieta, os aromáticos 
acrescentam sabor e um toque mais 
agradável sem aumentar o valor calórico do 
prato. 

Contribuem para o prazer 
de comer
Sentir todos os sabores que emanam 
dos alimentos temperados com os vários 
aromáticos que existem, faz-nos participar 
no prazer de comer - quer sejam os sabores 
que conferem ou as cores que dão aos 
nossos pratos.
Existem centenas de ervas e especiarias 
diferentes: curcuma, canela ou caril no 
lado das especiarias; manjericão, menta ou 
tomilho no lado das ervas. Isto significa que 
se pode temperar a mesma comida de dez 
ou mesmo de cem maneiras diferentes.
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ALGUMAS ESPECIARIAS APRECIADAS 

O curcuma

O curcuma é uma especiaria amarelo-
alaranjada utilizada na preparação do 
famoso caril indiano. A sua cor amarela 
deve-se ao pigmento que contém, a 
curcumina. O curcuma é conhecido pelas 
suas poderosas propriedades antioxidantes 
e anti-inflamatórias. Protege contra a 
oxidação celular e é eficaz para retardar 
o desenvolvimento de cancros (cólon, 
pâncreas, pulmões…).

O curcuma é também eficaz contra as 
inflamações digestivas, das articulações e 
hepáticas. Melhora a função do fígado e da 
bílis e promove a digestão. Neste sentido, 
poderia ser utilizado contra doenças como 
a síndrome do intestino irritável, artrite ou 
colite ulcerosa.

Os muitos benefícios do curcuma são 
melhorados se for utilizado com pimenta 
preta, que contém piperina. Esta molécula 
facilita a absorção da curcumina.

Acrescente meia colher de sopa de curcuma 
em pó aos seus pratos de peixe, carne ou 
sopa. 

Para uma infusão de curcuma, levar 250 
ml de água a ferver e adicionar uma colher 
de chá de curcuma em pó. Também pode 
adicionar gengibre, mel ou limão e desfrutar 
dos benefícios do curcuma para a saúde.

A canela

Embora a sua fragrância envolvente a torne 
uma especiaria essencial na preparação de 
sobremesas, a canela não é menos benéfica 
para a saúde. É também uma das mais ricas 
especiarias em termos de antioxidantes. 
Ajuda a eliminar as toxinas no organismo. 
Ao fazê-lo, pode aliviar doenças como a 
diarreia, reumatismo ou dores de garganta.

A principal virtude medicinal da canela, 
porém, é a redução dos níveis de açúcar no 
sangue. Isto torna-a particularmente eficaz 
contra a diabetes.

Outra virtude surpreendente da canela 
sobre a saúde é a estimulação da memória.

Na cozinha, adicione-a às preparações 
habituais. Por exemplo, pode polvilhar nas 
sobremesas como uma alternativa ao 
açúcar. 

Infusão: infundir um pau de canela (ou uma 
colher de sopa de canela moída) numa 
chávena de água quente, para tomar após 
uma refeição.

O gengibre

O gengibre é uma especiaria da Índia, 
conhecida pelos seus benefícios contra as 
náuseas e vómitos.

O gengibre é também um poderoso 
antiespasmódico e antioxidante. Esta 
especiaria é anti-inflamatória e também 
ajuda a reduzir a dor muscular e reumática. 
Também melhora a circulação sanguínea. 
Use gengibre moído em marinadas, caldos e 
molhos de todos os tipos. Também se pode 
cortar ou ralar. 

Pode ser utilizado também em cru.
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Sumagre 

O sumagre é uma especiaria oriental que está 
gradualmente a entrar na cozinha ocidental. É um 
condimento obtido a partir de bagas secas de tijolo 
vermelho que crescem num arbusto (Rhus Coriaria) 
da mesma família que o pistácio. Esta especiaria 
frutada e picante é utilizada desde os tempos antigos 
no Médio Oriente e é um excelente substituto para o 
limão e o vinagre. As cozinhas libanesa, síria, iraniana e 
turca utilizam-na diariamente.

Analgésico, anti-inflamatório, antioxidante, 
antidiabético, antisséptico, regulador do colesterol 
e da digestão... As suas propriedades medicinais são 
reconhecidas há mais de vinte séculos graças a um 
médico e farmacêutico grego, Pedanius Dioscorides.

Como consumir sumagre?

Para tirar partido das suas propriedades, basta 
consumir o sumagre, seja nos pratos ou como infusão, 
infundindo uma colher de chá da especiaria numa 
chávena de água quente durante 7 a 10 minutos.

Como armazenar adequadamente  
as especiarias? 
As especiarias deterioram-se quando expostas 
à luz. São também facilmente suscetíveis ao 
bolor. Podem até perder o seu gosto. Para evitar 
isto, guarde-as num frasco de vidro ou num saco 
hermético. Isto irá proteger as especiarias do ar e 
da humidade.

Além disso, mantenha-as afastadas da luz e do 
calor. Coloque-as num armário à temperatura 
ambiente. Coloca-las no frigorífico não é uma boa 
ideia por causa da humidade. Evite também colocá-
las perto de pratos quentes ou do seu fogão a gás.

Em alguns casos, será uma pena não destacar as 
suas cores, pois isso irá ocultar todo um manancial 
de cores. Mas é o método mais seguro. Para manter 
as suas cores, sabores e aromas, proteja-as da luz.

Rotule os seus frascos para que não os confunda 
ou esqueça a sua data de validade.
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ALGUMAS ERVAS 
AROMÁTICAS 
APRECIADAS

O manjericão

Uma das ervas mais importantes é o manjericão. 
O manjericão é muito perfumado e torna todos os 
nossos pratos muito saborosos. Desfrute desta 
erva especialmente no Verão, quando é mais 
saborosa.
Não se prive do manjericão, que é rico em vitaminas 
C e A. Também está cheio de minerais: cálcio, 
magnésio, ferro...

Os coentros

Esta é uma erva aromática essencial na cozinha 
indiana, chinesa e oriental. E com boas razões: os 
coentros são conhecidos há muito tempo no Médio 
Oriente e no Sudeste Asiático.
Conservou as suas propriedades antioxidantes e 
ainda facilita uma boa digestão. É também rica em 
vitamina K, que é importante para fixar o cálcio nos 
ossos.

A salsa 

Pode ser utilizada na perfeição para aromatizar 
e decorar qualquer prato. No entanto, antes de 
entrar nas nossas cozinhas, foi utilizada como 
planta medicinal até à Idade Média. É aconselhável 
escolher a salsa lisa, que é muito mais rica em sabor.
É mais rica em vitamina C do que o kiwi ou os 
brócolos. Contém também uma grande quantidade 
de caroteno com propriedades antioxidantes. 
Mas cuidado: quando cozinhada, todos os seus 
benefícios desaparecem.
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6. A apresentação  
e a valorização dos 
pratos 

A noção de prazer é tão importante 
como o aspeto nutricional. 

• Varie os prazeres;
• Brinque com as texturas;
• Misture os sabores;
• Realce os sabores.

Ofereça à pessoa uma apresentação cuidada. Cuidar do prato no momento da refeição irá 
ajudar a estimular o apetite 

Uma apresentação cuidada pode consistir na inclusão de algumas ervas picadas, um moinho, 
algumas sementes polvilhadas no prato no momento de servir, uma pitada de vinagre 
balsâmico para decorar...

Isto também significa fornecer condimentos facilmente acessíveis: vinagrete, mostarda, sal, 
pimenta…

Para um ambiente agradável : pratos bonitos, toalhas de mesa bonitas, flores, cadeiras 
confortáveis, toalhas dobráveis...

Ou trocando os pratos entre a entrada, o prato principal e a sobremesa. 

Os olhos 
também comem!
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7. As ajudas técnicas 

Como vimos, é importante promover uma nutrição apropriada para manter o prazer e a 
autonomia da pessoa que está a ser cuidada durante as refeições. Mas as ajudas técnicas 
também podem ser utilizadas para garantir a segurança e o bem-estar da pessoa ao alimentar-
se. 
Uma ajuda técnica é um equipamento concebido para prevenir, compensar, aliviar ou neutralizar 
a deficiência, deficiência ou handicap. Graças a estas vários equipamentos, a pessoa que está 
a ser cuidada pode continuar a fazer da alimentação uma experiência agradável. 
O objetivo é manter a autonomia da pessoa tanto quanto possível e encontrar soluções para 
que ela própria possa continuar a alimentar-se. 

Existem muitas ajudas técnicas para facilitar este momento, tanto para o cuidador como 
para a pessoa que está a ser cuidada.

Os copos 
• Copo com tampa e suporte para palha: é útil para as 

pessoas que não podem pôr o copo na boca.

• Copo de conceção ergonómica com entalhe nasal: a 
pessoa pode beber com a cabeça erguida graças ao recorte 
largo especial que permite a passagem do nariz.

• Copo anti derramamento : o objetivo é evitar derramamentos 
de líquidos 

Os talheres 
• Talheres ergonomicamente adaptados: são úteis para as 

pessoas que têm dificuldade em segurar talheres. 

• Pratos ergonómicos com formas adaptadas: com uma 
superfície antiderrapante ou ventosas para evitar que o 
prato escorregue, com uma borda elevada para ajudar a 
encher o garfo ou a colher. 

Taças 
• Toalheiro: dois clipes nas extremidades de uma pequena 

corrente que lhe permite segurar bem a toalha.

Outros acessórios 
• Suporte antiderrapante de iogurte: assegura estabilidade 

ao comer ou abrir, evita que o recipiente se incline, evita que 
escorregue sobre a mesa. 

• Conjunto de mesa antiderrapante e rolo antiderrapante 
permite que a pessoa tenha um melhor agarrar com a 
mão, evita que os objetos colocados sobre a mesma 
escorreguem.

• Tubos de espuma para talheres: são antideslizantes e 
facilitam a sua utilização.

Oonde os  
encontrar? 
Estes equipamentos podem 
ser encontrados em farmácias 
ou em lojas especializadas 
em equipamento médico e/ou 
paramédico. Discuta isto com 
o seu médico ou farmacêutico, 
que o pode ajudar a obter o 
equipamento. 
Em França, em alguns 
departamentos, os Centros de 
Informação e Aconselhamento 
para Ajudas Técnicas (CICAT) 
podem aconselhá-lo sobre o 
equipamento mais apropriado. 
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8. As ajudas de refeição 

É importante distinguir entre a entrega de refeições ao domicílio e a assistência alimentar 
tradicional, que por sua vez engloba vários tipos de serviços. 

Segue-se uma visão geral dos diferentes serviços que permitem aos idosos comer bem em 
casa. 

A entrega ao domicílio: a entrega de refeições 
A entrega de refeições ao domicílio permite-lhe beneficiar da entrega de refeições completas 
e equilibradas em sua casa sob a forma de bandejas de refeições a reaquecer.
O beneficiário escolhe os seus menus todas as semanas e o número de refeições desejadas. 
As dietas e as alergias são tidas em conta. As bandejas de refeições podem ser entregues 
diariamente ou em dias específicos da semana.
É um serviço que ajuda a aliviar a carga de trabalho do cuidador e pode complementar a sua 
ajuda diária. 

Se as suas fórmulas não lhe servirem ou se o seu ente querido não gostar das refeições, 
existem outras alternativas:

• Associações de serviços de cuidados pessoais;

• Alguns atores privados de cuidados domiciliários;

• Alguns fornecedores de catering também oferecem 
soluções.

A entrega de refeições, no entanto, nem sempre é um 
processo mágico:

• O seu ente querido deve sempre lembrar-se de comer;

• As refeições podem não ser do seu agrado;

• Pode também ter dificuldade em aquecer devidamente a 
refeição;

• O seu ente querido pode não estar presente durante a 
entrega;

• Algumas pessoas com distúrbios cognitivos podem também 
perder a noção de quando devem comer a refeição.

ATENÇÃO 
Mesmo que a comida proposta seja variada, tenha especial cuidado: 

• Se a pessoa reaquece o mesmo prato várias vezes ou guarda os restos durante demasiado 
tempo e não se apercebe os odores, pode consumir alimentos estragados;

• Quanto menos a pessoa sai, menos autonomia tem. Por conseguinte, deve dar prioridade ao 
seu acompanhamento em viagens de compras e preparação de refeições;

• Controle regularmente o seu peso, o que é um excelente indicador de que a pessoa que está 
a ajudar está a comer.

!
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É importante estabelecer o menu encomendado em conjunto e preencher o formulário de 
encomenda juntamente com a pessoa, tendo em conta os seus gostos e preferências, mas 
também a sua capacidade de mastigar. 
Lembre-se sempre que é importante equilibrar e variar as suas refeições. 
Após a entrega da refeição, estas são algumas dicas para lembrar a pessoa que está a ajudar:

Em quente: isto significa que os pratos são 
mantidos quentes desde a cozedura até à 
entrega. 
• Coloque imediatamente a entrada e a 

sobremesa no frigorífico;

• Deixe o prato principal no tabuleiro até ser 
consumido;

• Reaqueça o prato principal no micro-
ondas ou numa frigideira;

• Condimente os pratos se necessário 
(especiarias, aromáticos, ervas frescas…);

• Prove e tempere, se necessário;

•  Se nem toda a comida for consumida à 
refeição, colocar os restos no frigorífico.

Em frio: isto significa que o prato 
cozinhado é transportado e entregue, após 
arrefecimento, num recipiente refrigerado.
• No momento da entrega, guardar a 

refeição no frigorífico;

• Volte a aquecer o prato principal 
imediatamente antes de comer, ajustando 
o tempero e a untuosidade, se necessário;

• Os tabuleiros não abertos podem ser 
consumidos até à data indicada no rótulo. 
Para além disso, deite-os fora. 

É importante encorajar a pessoa a comer 
de um prato e a não consumir os alimentos 
diretamente das bandejas entregues. 

Os serviços de cuidados 
pessoais 

Os serviços de cuidados pessoais oferecem 
assistentes ao domicílio que ajudam o 
seu ente querido em atividades ou atos 
relacionados com a alimentação. 

A ajuda nas compras

A ajuda nas compras inclui uma série de 
serviços, tais como a elaboração de uma lista 
de compras, o acompanhamento da pessoa 
idosa nas suas compras ou a realização de 
recados se a pessoa idosa tiver dificuldades 
de locomoção.
Esta assistência permite fazer compras e 
compras essenciais, sejam elas alimentares, 
médicas ou para uso doméstico.

A preparação  
de refeições

No contexto da assistência com autonomia, 
um auxiliar de cuidados assegura ou 
acompanha a preparação da refeição com 
o objetivo de fornecer uma dieta equilibrada 
adaptada à dieta da pessoa idosa (dieta sem 
sal, dieta diabética, possíveis dificuldades 
de mastigação ou de deglutição…).
Ajudar na preparação das refeições 
também ajuda a prevenir acidentes (cortes, 
queimaduras…) e assegura que os pratos 
são lavados e a cozinha é arrumada e limpa.

A ajuda na ingestão  
das refeições 

O auxiliar participa na refeição e assegura-se 
de que se trata de um momento de convívio 
ao mesmo tempo que assegura uma boa 
hidratação e toma de medicamentos.
Auxilia também a pessoa idosa em certos 
gestos que se tornaram difíceis (cortar 
carne, descascar fruta…) e que podem 
ser necessários para alimentar os idosos 
dependentes.
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O PRAZER

Ao contrário da crença popular, a atracão pelo açúcar tende a diminuir com a idade. De facto, 
independentemente da nossa idade, todos nós temos as nossas próprias preferências e hábitos 
alimentares, refletindo a nossa cultura, as nossas práticas familiares e, acima de tudo, as nossas 
histórias de vida. 

É essencial perguntar à pessoa sobre os alimentos de que gosta, para lhe oferecer uma dieta que 
satisfaça verdadeiramente os seus gostos e hábitos alimentares. O pequeno «extra que pode fazer a 
diferença»: colocar condimentos, ervas aromáticas ou especiarias na mesa para que a pessoa possa 
temperar a seu gosto. 

Evite alimentos secos, sem sal, difíceis de mastigar...

Uma boa refeição significa também pratos bem apresentados para abrir o apetite, tempos adequados 
para evitar jejuns noturnos, uma mesa bem posta, uma boa louça, uma sala de jantar tranquila e um 
momento de convívio partilhado com outros. 

IDEIA PARA DOBRAR GUARDANAPOS  
COM A AJUDA DA PESSOA-
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CAPÍTULO 4

COMO  
ACOMPANHAR  
A PESSOA  
EM FUNÇÃO DA  
A PATOLOGIA  
DE QUE PADECE?
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A FALTA DE APETITE 
À medida que envelhecemos, temos frequentemente cada vez menos apetite e sentimo-nos cheios 
mais rapidamente... Tomar medicação ou uma queda mais ou menos grave da moral também pode ter 
impacto na alimentação. No entanto, as necessidades dietéticas não diminuem com a idade. Comer 
muito pouco torna-nos fracos, especialmente quando temos de lidar com o stress ou a doença. 

Algumas dicas para 
ajudar a acompanhar a pessoa:

* Fale com o médico

Uma perda de apetite que resulta numa perda de peso, mesmo ligeira  
(2 quilos), é um sinal de aviso. Fale com o médico e comunique 
quaisquer alterações recentes no ambiente, comportamento ou 
saúde da pessoa que está a ajudar.

* Ajudar a pessoa a comer melhor

Para além de qualquer tratamento prescrito 
pelo médico, encoraje a pessoa a comer melhor. 
A sua presença e os seus conselhos podem 
estimulá-lo e fazer a diferença. 

Tenha em conta, tanto quanto possível, os seus 
gostos, a sua capacidade de mastigar e engolir 
bem, e adaptar as porções às quantidades que 
lhe parecem aceitáveis. 

Utilize a técnica de enriquecimento para 
preparações (ver «O enriquecimento» na 
página 62). 

Se a pessoa ficar rapidamente cheia: 
frequentemente uma pessoa frágil tem 
dificuldade em comer «verdadeiras refeições».

• Pode então sugerir-lhe que coma mais 
frequentemente durante o dia: a pessoa aceita 
frequentemente em adicionar um lanche e 
refeições rápidas repartidos ao longo do dia, 
continuando a fazer as três refeições principais 
onde come pouco;

«Enriquecer» com a técnica de enriquecimento 
(ver «O enriquecimento» na página 62) o 
pouco que consome para compensar. Isto é fácil 
de fazer com produtos básicos: leite condensado 
não açucarado, queijo ralado, ovos, presunto 
misturado, etc. Enriqueça gratinados, sopas, 
purés, etc. Pense em fazer um molho bechamel 
ou preparar uma omelete com batatas, cebolas, 
queijo, ervas aromáticas, etc. Para sobremesa ou 
como aperitivo, ofereça uma sobremesa «rica»: 
bolo de arroz ou de sêmola, torrada francesa, 
eggnog, puré de castanha, puré de ovos, pudim, 
gelado…

Se a pessoa não quiser comer carne, é 
importante que continue a ter uma boa ingestão 
de proteínas animais de peixe, ovos e produtos 
lácteos. Se for um problema de mastigação, a 
carne pode ser moída.

FICHA PRÁTICA N°1 
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*  Se a pessoa está a tomar muita  
medicação

A poli-medicação pode suprimir o apetite, alguns 
medicamentos também podem alterar o sabor 
dos alimentos, outros podem causar a sensação 
de boca seca o que dificulta a deglutição, ou 
distúrbios digestivos quando tomados no início 
de uma refeição, com vários copos de água para 
engolir, o que irá conduzir a uma sensação de 
estômago cheio antes da refeição. 

• Pergunte ao médico se é necessário tomar 
a medicação antes da refeição e não noutra 
altura;

• Não esmagar medicamentos ou misturá-los 
com a comida, a menos que o seu médico lhe 
diga para o fazer;

• Se a alteração do horário das refeições não 
melhorar o apetite, o médico pode prescrever 
suplementos nutricionais orais. 

Suplementos nutricionais orais: são produtos 
ricos em energia e proteínas, em forma líquida 
ou em pó, para serem diluídos, bebidos ou 
misturados com alimentos. Complementam 
a dieta normal mas não a devem substituir. É 
importante que o médico seja regularmente 
informado de como estes produtos estão a ser 
consumidos, bem como do peso da pessoa. 

 

*  Se a pessoa não estiver 
moralizada

Isto pode acontecer. Não é fácil aceitar 
envelhecer, perceber que se está a perder certas 
capacidades ou lidar com grandes convulsões na 
vida (acidente, doença, luto, hospitalização…). Há 
muitos sinais que o podem alertar: o desejo de 
não fazer nada, a recusa de ver os seus entes 
queridos, a recusa de aceitar ajuda de outros, 
mas também, por vezes, o simples cansaço. 

Tudo isto pode ter um impacto na nutrição. A 
pessoa pode já não querer preparar comida para 
si própria, recusar-se a comer, já não cheirar os 
sabores, comer em qualquer altura e de qualquer 
forma..

• Fale com ela. Pergunte-lhe o que se passa sem 
sugerir respostas e ouvir é importante;

• Se possível, peça a amigos, familiares e vizinhos 
para a visitarem e também para os convidar.

Este manual não pretende dar-lhe respostas 
para lidar com situações depressivas, cabe à 
pessoa, ao médico e à família ver o que pode ser 
feito. Mas é importante não deixar instalar-se a 
falta de apetite ou uma fraca alimentação. 

Para isso: 

• Pergunte-lhe regularmente o que cozinhou, o 
que comeu e o que gostaria de comer;

• Peça-lhe para se pesar ou ajude-a a pesar-se;

• Prepare o que gosta, proponha uma refeição 
rápida, se possível partilhe a refeição com ela.

A FALTA DE APETITE

Perda de peso:
 a ingestão de nutrientes  

é inferior aos  
gastos físicos 

Peso estável:
a ingestão de nutrientes 

é equilibrada com os gastos 
físicos.

Aumento de peso: 
a atividade física é inferior 
à ingestão OU a ingestão é 
superior à atividade física.

FICHA PRÁTICA N°1 
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FALTA DE ÁGUA
É essencial água suficiente para assegurar a eliminação de resíduos pelos rins e o trânsito 
intestinal. No entanto, à medida que envelhecemos, a sensação de sede desvanece-se e desaparece 
completamente, levando a um risco de desidratação que pode ser grave. O importante é que a 
pessoa deve ser capaz de beber sem sede. 

Algumas dicas para 
ajudar a acompanhar a pessoa:

*  Encoraje a pessoa a beber  
1,5 a 1,7 litros de água por dia

Aproximadamente 1 litro de água é fornecido por 
alimentos e pelo menos 1 litro de água deve ser 
consumido sob a forma de várias bebidas. 

* Variar os prazeres

• Água pura primeiro, da torneira ou engarrafada 
ao gosto da pessoa, natural ou com gás; 

• Sopas e caldos de legumes, especialmente 
em casos de calor elevado ou febre (quando a 
pessoa transpira mais) porque a transpiração 
promove a perda de água do corpo; 

• Uma peça de fruta espremida que também irá 
fornecer vitaminas; 

• Leite, simples ou aromatizado (chocolate, 
morango…);

• Chá, café, chicória, chá de ervas;

• Água aromatizada (folhas de hortelã fresca, 
rodelas de limão ou xarope de fruta...);

Lembre a pessoa que está a ajudar a beber 
durante as refeições, mas também fora das 
refeições, e não espere até que ela tenha sede. 

*  Beber ainda mais  
em alguns casos

• A febre ou temperaturas altas (onda de calor 
ou demasiado aquecimento), para compensar 
a perda de água através do suor (mesmo que 
a pessoa num estado frágil não se aperceba 
de que está a suar e muitas vezes sente 
frio). Neste caso, é aconselhável beber meio 
litro por grau de febre acima de 37°C e se a 
temperatura exterior for superior a 30°C.

• A toma de certos medicamentos (diuréticos, 
neurolépticos) aumenta a perda de água.

• O pouco apetite da pessoa leva a uma menor 
ingestão de água dos alimentos.

FICHA PRÁTICA N°2
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Dicas para beber mais
• Coloque uma garrafa ou jarro de água e um 

copo à vista simples para a pessoa que está 
a ajudar;

• Preveja pequenas garrafas de água, que são 
mais fáceis de manipular do que garrafas de 
1,5 litros;

• Se a pessoa estiver a tremer, um copo com 
um bico ou um copo com uma palhinha (ver 
«As ajudas técnicas» na página 71) é útil para 
evitar que a pessoa derrame o conteúdo;

• Se a pessoa não estiver convencida da 
necessidade de beber, peça ajuda ao seu 
médico, pedindo uma receita que indique 
quanta água beber por dia e quando;

• Se a pessoa come bem mas está relutante 
em beber, favoreça alimentos que fornecem 
muita água (melão, melancia, fruta, tomate, 
pepinos, sorvetes, queijo branco…).

FALTA DE ÁGUA

*  Os falsos amigos de uma boa 
hidratação

Os vinhos, bebidas espirituosas, refrigerantes 
e sumos de fruta desidratam. Estes fluidos 
interferem com a função renal e não cobrem 
a perda de água causada pelo aumento da 
urinação no caso das bebidas alcoólicas e 
reduzem o fluxo sanguíneo renal no caso de 
bebidas açucaradas.
 

*  As soluções se a pessoa que está 
a ajudar não quiser beber

A pessoa pode recusar-se a beber por razões 
específicas. Discuta essas razões com ela. 
Lembre-a de que está a colocar-se em perigo se 
não beber. Existem soluções. 

*  Em caso de problemas  
a engolir ou de «ingestão por via 
errada»

• Fale com o médico;

• Favoreça as bebidas gelificadas.

*  Em caso de problemas urinários  
ou incontinência

• Coloque uma cadeira com abertura perto da 
cama (especialmente se a casa de banho 
estiver longe do quarto);

• Aconselhá-la a usar roupas e roupa interior que 
sejam fáceis de remover para poupar tempo;

• Reorganize um pouco o seu apartamento para 
facilitar a sua deslocação.

*  Em caso de despertares 
noturnos  
para ir à casa de banho

Aconselhe-a a evitar beber a partir do final da 
tarde, exceto a sopa ao jantar, e a beber mais 
de manhã (por exemplo, 2 copos de água de 
manhã), ao almoço e ao início da tarde.

Pode fazer-lhe um gráfico  
do que deve beber durante o dia. 

Exemplo para beber o suficiente durante o dia: 
Pequeno  
almoço:  

1 tigela grande 
de café, chicória 
ou chá e 1 copo de 
sumo de laranja 

Manhã:  
1 copo de água

Almoço:  
2-3 copos de água 

Lanche:  
1 chávena de chá 

simples, chocolate  
ou de chicória

Jantar:  
1 tigela ou  

prato de sopa  
+ 2 copos de água 

Noite: 
1 taça  

de chá de ervas

FICHA PRÁTICA N°2
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OS DISTÚRBIOS DIGESTIVOS

O envelhecimento aumenta o risco de desenvolver distúrbios digestivos. À medida que envelhecemos, 
muitas funções corporais diminuem, incluindo as do sistema digestivo. Os músculos do sistema 
digestivo tornam-se mais fracos e mais rígidos e, portanto, menos eficazes. Os tecidos são também 
mais suscetíveis de serem danificados e as novas células não se formam tão rapidamente. 

A prisão de ventre afeta muitas pessoas idosas. 
O sistema digestivo encaminha os alimentos 
pelo corpo através de uma série de contrações 
musculares. Com a idade, este processo pode 
abrandar. Neste caso, o cólon absorve mais 
água, o que pode levar a distúrbios digestivos, 
incluindo a prisão de ventre.

Os sintomas mais comuns são: 

• Frequência reduzida dos movimentos 
intestinais;

• Defecação difícil e dolorosa;

• Inchaços;

• Dores abdominais.

Uma prisão de ventre ligeira pode estar 
relacionada com o envelhecimento geral 
do organismo, mas outras causas podem 
frequentemente ser apontadas, tais como a 
utilização de certos medicamentos, a falta de 
fibras na dieta, a redução do consumo de água e 
a redução da atividade física. 

Pode ter um impacto significativo sobre esta 
frágil população e deve, portanto, ser tratada de 
forma eficaz. 

A prisão de ventre pode tornar-se uma razão 
para não comer o suficiente quando uma 
nutrição adequada é uma das chaves para se 
manter saudável.

É portanto importante manter  
a saúde digestiva  

à medida que envelhecemos.

FICHA PRÁTICA N°3
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Alguns conselhos
• Fale com o médico. Tente resolver o problema. 

Uma prisão de ventre recente ou que alterna com 
episódios de diarreia; 

• Encoraje a pessoa a beber o suficiente;

• Encoraje-a, por todos os meios, a aumentar a sua 
atividade física diária. Se possível, sugira uma 
curta caminhada;

• Reequilibre a sua dieta favorecendo as fibras: fruta 
e legumes cozidos, ameixas secas, compotas, 
farelo de aveia…;

• Escolha água rica em magnésio;

• Se todas estas soluções forem insuficientes, pode 
ser útil utilizar laxantes suaves, com prescrição 
médica. 

*  As disfunções do sistema digestivo não são uma fatalidade  
na velhice. 

Tal como acontece com muitos problemas de saúde, a prevenção é a melhor forma de manter uma 
boa digestão.

• Verifique os medicamentos. Consulte o 
médico assistente para tentar descobrir se o 
medicamento está a causar algum distúrbio 
digestivo; 

• Mantenha a pessoa ativa: a atividade física 
pode prevenir muitos distúrbios digestivos;

• Encoraje o consumo de fibras: alimentos ricos 
em fibras, tais como frutas e legumes, cereais 
integrais e leguminosas, são também ricos em 
nutrientes essenciais; 

• Beber bastante: beber líquidos suficientes ao 
longo do dia, mesmo sem sede;

• Monitorize o seu peso a manutenção de um 
peso equilibrado é essencial para se proteger de 
muitos problemas de saúde, incluindo doenças 
cardiovasculares, diabetes, hipertensão. Isto 
irá limitar o número de medicamentos tomados 
e reduzir assim o risco de distúrbios digestivos. 

FICHA PRÁTICA N°3 
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OS PROBLEMAS CARDIOVASCULARES

O COLESTEROL

Não é raro na velhice ser tratado devido a doenças cardiovasculares. Além disso, a obesidade, a 
hipertensão arterial, o colesterol elevado e a diabetes são fatores de risco cardiovascular. Antes 
de qualquer tratamento medicamentoso, a sua gestão é, antes de mais, nutricional com uma dieta 
próxima das recomendações dietéticas (ver «Em que consiste uma boa dieta?» página 11 a 35).

Por vezes, o médico prescreve uma dieta. Deve 
ter-se o cuidado de assegurar que a pessoa 
fragilizada não se coloca perante uma dieta 
mais restritiva ou perca o apetite (o que é 
frequentemente o caso de uma dieta sem sal). 
Não hesite em alertar o médico se notar que a 
pessoa não está a comer ou deixou de comer 
determinados alimentos. 

Se a pessoa estiver com excesso de peso, 
devemos ajudá-la a comer sem excessos, ou 
seja, sem continuar a engordar, mas sem perder 
o prazer de comer. Certifique-se de que recebe 
líquidos suficientes, especialmente se estiver a 
tomar diuréticos. 

Algumas águas com gás são bastante salgadas e 
não são recomendadas para doentes cardíacos. 

Procure o conselho do médico assistente. 

O colesterol é uma substância gorda que é 
produzida pelo nosso organismo e que também 
se encontra na nossa alimentação. É um 
elemento essencial para a síntese de muitas 
hormonas, mas também para a estrutura da 
membrana que envolve as células. 

O colesterol elevado não é uma doença mas 
um fator de risco para outras doenças. Na 
verdade, trata-se de um excesso de colesterol 
LDL, também chamado mau colesterol, que 
favorece a formação de depósitos nas paredes 
das artérias. Estes depósitos provocam a perda 
gradual da elasticidade das artérias e reduzem o 
seu diâmetro, aumentando o risco de sofrer um 
ataque cardíaco, AVC ou arterite. 

O outro colesterol ou «colesterol bom» 
chamado de colesterol HDL, prende o colesterol 
que está em excesso no sangue e estimula a sua 
eliminação pelo fígado. Tem, portanto, o efeito de 
reduzir a taxa de doenças cardiovasculares. 

O colesterol LDL excessivo não causa quaisquer 
sintomas, mas a sua deposição nas artérias pode 
levar a doenças (angina de peito, contração das 
artérias do coração, ataques cardíacos, paralisia, 
tonturas, derrames, cãibras…).
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Medidas a tomar
• Evite a utilização de manteiga para cozinhar, 

reserve uma pequena quantidade para as 
suas sanduíches matinais;

• Reduza o consumo de charcutaria com 
gordura; 

• Evite o queijo em todas as refeições; 

• Substitua a manteiga por margarina; 

• Reduza para metade o número de gemas de 
ovo indicadas nas receitas;

• Desengordure os caldos de carne, 
colocando-os no frigorífico. A gordura 
fica à superfície e pode ser facilmente 
removida;

• Desengordure a carne com uma faca antes 
de cozinhar; 

• Dê preferência às carnes magras de frango, 
peru, bife de vaca ou coelho, assim como 
peixe, até mesmo peixe gordo;

• Prefira o leite desnatado e semidesnatado 
e os produtos lácteos;

• Evite comprar produtos feitos de óleo de 
palma, óleo de coco…;

• Dê preferência às fibras;

• Dê preferência ao óleo de colza;

• Consuma peixe gordo uma ou duas vezes 
por semana;

• Coma regularmente uma quantidade 
razoável de frutos secos (1 punhado);

• Reduza o consumo de álcool;

• Pratique atividade física regular;

• Obtenha cuidados médicos.

*  As causas do colesterol elevado

• Hereditariedade;

• Dieta demasiado rica em gordura animal e 
colesterol;

• Excesso de peso, obesidade;

• Insuficiente atividade.

A deteção de colesterol elevado é feita por 
um teste de sangue que determina o nível de 
colesterol LDL e HDL. 

*  Fatores que favorecem o 
desenvolvimento de doenças 
cardíacas e dos vasos 
sanguíneos:

• A idade: mais de 50 para um homem e mais de 
60 para uma mulher;

• Os antecedentes familiares de doenças car-
díacas precoces (ataque cardíaco);

• Fumar ou a sua cessação por menos de 3 
anos;

• Hipertensão arterial ;

• Diabetes tipo 2;

• Níveis de sangue inadequados. 
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A HIPERTENSÃO ARTERIAL 

A hipertensão arterial verifica-se quando a pressão sanguínea nas artérias é demasiado elevada. A 
hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco de doenças cardíacas, insuficiências renais 
e AVCs. Aparece geralmente com a idade, muitas vezes acompanhada de excesso de peso. 

*  Os sintomas de hipertensão 
arterial podem ser: 

• Dores de cabeça;

• Tonturas;

• Zumbidos nos ouvidos;

• Distúrbios de visão;

• Sangramentos do nariz.

Mas na maioria das vezes não dá sinais clínicos 
e é descoberto durante uma consulta. 

*  As causas 

Em 95% dos casos, a origem da hipertensão não 
é identificada. Por outro lado, são conhecidos os 
fatores que agravam a hipertensão arterial: 

• Sal em excesso;

• Stress;

• Tabaco;

• Obesidade;

• Inatividade física.

OS PROBLEMAS CARDIOVASCULARES

FICHA PRÁTICA N°4

Medidas a tomar
• Reduzir o consumo de sal. 
Um terço do sal que ingerimos é geralmente fornecido por pão (uma baguete contém 
cerca de 5 a 6 g de sal), carnes frias, queijos, sal de mesa, mas também refeições prontas. 
Cuidado com as refeições prontas industriais e os alimentos enlatados, que muitas vezes 
são demasiado salgados. Aprender a ler os rótulos (ver «O Nutriscore» na página 50 e «Os 
rótulos» na página 49) e procure alimentos ricos em sódio (sal). Note que 400 mg de sódio 
correspondem a 1 g de sal. 

Salgue os pratos uma vez no prato ou durante a cozedura. Para adicionar sabor, substitua o 
sal por ervas aromáticas, especiarias, sumo de limão…

• Faça uma dieta equilibrada

• Pratique atividades físicas

• Deixe de fumar

• Reduza o seu nível de stress
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Uma combinação de recomendações dietéticas e qualquer tratamento médico que possa ser 
prescrito é necessária para evitar as graves complicações que podem surgir desta doença. Para 
fornecer uma ajuda eficaz, é importante acompanhar os horários da pessoa ao nível da toma de 
medicamentos ou da administração de injeções de insulina e quando precisa de comer, uma vez que 
os dois estão ligados. 

• Incentive a pessoa a seguir as recomenda-
ções dietéticas (ver «Em que consiste uma 
boa dieta?» página 11 a 35);

• Coma em horários muito regulares. Comer três 
refeições por dia + um lanche, ou mais, quando 
prescrito pelo médico. Não saltar refeições;

• Deve ser evitada a ingestão de aperitivos. É 
preferível comer um lanche a uma hora fixa, 
com uma peça de fruta, uma compota ou uma 
sobremesa de natas açucaradas e uma bebida 
não açucarada e sem álcool;

• Comer menos não é útil, pelo contrário, irá 
desequilibrar a diabetes;

• Os amidos, incluindo o pão, devem fazer parte 
de cada refeição, em quantidades adaptadas 
ao apetite;

• Limitar o consumo de açúcar (açúcar branco 
ou castanho) e de gorduras. Os produtos 
sugeridos só devem ser tomados depois 
de comer mais alguma coisa (nunca com 
o estômago vazio), idealmente no final da 
refeição;

• Não limitar as proteínas: carne, peixe ou ovos 
(1 a 2 vezes por dia) e produtos lácteos (3 por 
dia); 

• Monitorizar o peso: um peso estável é a 
melhor garantia de que a pessoa está a comer 
o suficiente, não muito ou muito pouco. Peça-
lhe para se pesar (ou ajudá-la a pesar-se) todos 
os meses;

• Incentive a pessoa a movimentar-se: a 
atividade física é essencial para melhorar o 
controlo da diabetes e a tensão arterial. 

*  A hipoglicémia

A hipoglicémia é uma diminuição dos níveis de 
açúcar no sangue. Este é um evento muito comum 
e pode ser grave se não for rapidamente corrigido. 
É precedido por sinais que são frequentemente 
idênticos na mesma pessoa: suor, tremor, 
aumento do ritmo cardíaco, palidez, problemas de 
equilíbrio, sensação dolorosa de fome…

*  Como reagir? 

É muito importante que a pessoa coma açúcar 
imediatamente para aumentar o nível de açúcar 
no sangue com, por exemplo, 2 colheres de chá 
de mel (ou 2 cubos de açúcar) e um copo de 
sumo de fruta. Qualquer episódio de hipoglicémia 
deve ser comunicado ao médico, uma vez que 
o ajustamento do tratamento é geralmente 
necessário. 

* Como prevenir a hipoglicémia? 

• É muito importante comer e fazer exercício o 
mais regularmente possível. 

• Cuidado com as bebidas açucaradas fora dos 
episódios de hipoglicemia.

*  Outros sinais em pessoas com 
diabetes requerem  
atenção médica imediata: 

• Fadiga anormal;

• Perda de peso rápida e significativa, sem perda 
inicial de apetite; 

• Uma sensação permanente de sede, a pessoa 
bebe mais e por isso urina frequentemente;

• Náuseas, vómitos, dores abdominais;

• Deterioração da capacidade intelectual; 
• Dores difusas, cãibras musculares.

Cuidado com a desidratação

A diabetes predispõe à desidratação assim que 
os níveis de açúcar no sangue aumentam. No 
entanto, a sede experimentada pela pessoa 
nunca é suficiente para corrigir a desordem. Além 
disso, a desidratação contribui para elevar este 
nível de açúcar. É portanto necessário fazer com 
que a pessoa diabética beba muito.

!

FICHA PRÁTICA N.°5
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A ALTERAÇÃO DOS SENTIDOS
À medida que envelhecemos, podemos perder o nosso sentido do paladar nos alimentos. Outras 
causas podem alterar a perceção dos sabores: certos medicamentos, fungos orais, má dentição, 
boca seca, dieta sem sal, desidratação, desnutrição, doenças, etc. O declínio do olfato também 
desempenha um papel na medida em que os bons odores ajudam a estimular o apetite.

• Mais do que nunca, tenha o cuidado de variar a sua dieta: se for demasiado monótona, não estimula 
o apetite;

• Para evitar a desidratação e boca seca, lembre à pessoa para beber líquidos suficientes;

• Aconselhe-a a mastigar o tempo suficiente para permitir que os alimentos expressem o seu sabor;

• Verifique junto da pessoa se necessita de ir ao dentista.

*  Para dar gosto  
aos preparativos 

• Use alho, cebola, chalota, ervas aromáticas, 
especiarias (pimenta, colorau, caril, canela, 
noz-moscada...), mostarda, coulis de tomate, 
cubo de caldo, limão espremido...;

• Se misturar os alimentos, lembre-se de 
adicionar sumo, creme de queijo gruyère, para 
adicionar sabor, porque a mistura de alimentos 
faz com que perca o seu sabor;

• Sal imediatamente antes de comer em vez de 
durante a cozedura, para que o sabor do sal 
seja melhor preservado. 

* À mesa

• Coloque uma terrina em lume brando ou uma 
sopa de terrina na mesa para que espalhe os 
seus aromas e desperte o apetite;

• Prepare uma mesa bonita, a visão também é 
muito importante quando se trata de comer; 

• Ocasionalmente, ofereça um copo de vinho ou 
um aperitivo  (se for adequado à pessoa) para 
abrir o apetite.
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FICHA PRÁTICA N.� FICHA PRÁTICA N°7
A OSTEOPOROSE 

A osteoporose é uma doença óssea que geralmente afeta as mulheres, embora os homens não 
estejam livres de padecer da mesma. Caracteriza-se por uma diminuição acelerada da massa óssea, 
resultando num aumento da fragilidade dos ossos do esqueleto, que podem então fraturar-se mais 
facilmente. Existem várias causas possíveis desta doença: falta de vitamina D, falta de cálcio na 
dieta, falta de atividade física, menopausa, certos medicamentos e hereditariedade. Quando esta 
massa óssea diminui, o osso torna-se frágil e quebradiço. Portanto, uma queda normal ou, mais 
raramente, um movimento brusco pode levar a uma fratura (fratura do pulso, vértebras, pescoço do 
fémur…).

Para limitar os seus efeitos nocivos, existem tratamentos medicamentosos. Mas uma dieta 
adequada também pode reduzir o risco. 

*  Encoraje a pessoa a comer 
alimentos ricos em cálcio

• Dê preferência a alimentos ricos em cálcio 
comendo 3 produtos lácteos por dia e lembre-
se de variar estes produtos lácteos: leite, 
queijo, iogurte, queijo branco…;

• Enriqueça a dieta com cálcio adicionando 
leite, leite condensado não açucarado, leite 
em pó, etc. Comer alimentos ricos em cálcio 
é importante, mas é essencial que este cálcio 
seja bem absorvido pelo intestino e não seja 
eliminado na urina. Certos alimentos como 
a beterraba, ruibarbo, sorrel, espinafre ou o 
tanino do chá podem retardar esta absorção.

• Lembre-se de variar a sua água mineral. É 
importante ler os rótulos e dar preferência a 
águas ricas em magnésio. 

*  Encoraje a pessoa a aumentar a 
sua atividade física 

A atividade física estimula a manutenção do 
tecido ósseo e fortalece os ossos. É aconselhável 
fazer pelo menos o equivalente a 30 minutos de 
caminhada rápida por dia e alguns exercícios de 
alongamento.

*  Como fazer reservas  
de vitamina D?

Esta vitamina é necessária para a absorção do 
cálcio. É importante fazer reservas da mesma. 
Podemos fornece-la ao nosso organismo de 3 
maneiras diferentes: 

• Pela ação dos raios solares : é sintetizada pelo 
nosso organismo na pele e depois armazenada 
no fígado, músculos e tecido adiposo para ser 
utilizada no inverno quando o sol está menos 
presente. Incentive a pessoa que está a ajudar 
a apanhar sol uma vez por dia durante alguns 
minutos (exceto em dias muito quentes) e a 
levantar as mangas dos antebraços para que a 
pele esteja em contacto com os raios solares. 

• Pela alimentação: Dê preferência a produtos 
de origem animal e gordos como arenque, 
sardinha, fígado de vitelo, carne de porco, 
gema de ovo, truta, fígado de bacalhau ou óleo 
de fígado de bacalhau...

• Pelo tratamento medicamentoso : fale com 
o seu médico. Pode, se o considerar útil, 
complementar a pessoa com vitamina D, 
especialmente no inverno, quando há menos 
sol e a pessoa sai menos. 
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A SARCOPENIA:  
UM DESPERDÍCIO INSIDIOSO

Trata-se de uma diminuição da massa muscular devido ao envelhecimento, o que implica uma 
diminuição da força muscular da pessoa. É frequentemente uma consequência da redução da 
atividade física e de uma diminuição da ingestão adequada de proteínas. Leva a dificuldades a 
caminhar e ao equilíbrio e fraqueza física geral. A pessoa fica mais cansada e vai hesitar em fazer 
demasiado esforço: instala-se então um círculo vicioso, quanto menos ativa for a pessoa e quanto 
mais cansada estiver, a perda de apetite instala-se e uma queda pode ocorrer mais facilmente. A 
perda de massa muscular à medida que envelhecemos é inevitável. Contudo, em alguns casos, este 
desperdício muscular pode acelerar e agravar-se: chama-se a isto sarcopenia.

FICHA PRÁTICA N°8

Alguns conselhos
• Certifique-se que a pessoa consome proteínas 

suficientes presentes principalmente na 
carne, peixe e ovos, mas também no leite 
e produtos lácteos (proteínas vegetais) 
e nos legumes secos, bife de soja, frutos 
de oleaginosas (proteínas vegetais). As 
proteínas estão envolvidas na absorção 
adequada do tratamento proposto para esta 
doença; 

• Se sente que a dieta não é suficientemente 
rica em proteínas, enriqueça a dieta (ver 
«O enriquecimento» na página 62) sem 
aumentar o volume do prato. De acordo com 
o médico, esta pode ser uma solução se 
notar que a pessoa que está a ajudar está 
a comer menos ou a perder peso. Adicionar 
presunto e/ou queijo em cubos, um ovo cru 
a um puré, leite em pó a produtos lácteos ou 
sopas...;

• Em caso de sarcopenia grave e comprovada, 
fale com um fisioterapeuta;

• Encoraje a pessoa a praticar a atividade física 
apropriada e também a um reforço muscular 
apropriado.

Para conservar  
músculos e ossos,  
o trio vencedor  

é combinar  
proteínas, cálcio  

e vitamina D.
 

A vitamina D é fornecida por: 
• Peixes;
• Ovos;
• Produtos lácteos;
• Manteiga.

Mas é preciso ficar exposto ao sol 
para a produzir.

proteínas + +CÁLCIO VITAMINA D
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A ATIVIDADE FÍSICA 
A atividade física é definida como «qualquer movimento corporal produzido pelos músculos que 
resulte num gasto de energia superior ao do repouso». O desporto é uma atividade física onde os 
participantes aderem a um conjunto comum de regras e onde é definido um objetivo de desempenho. 
A atividade física não é apenas uma questão de desporto.
Para manter a massa muscular e a força, é essencial combinar uma boa dieta com a atividade física.
Esta atividade física deve ser adaptada às capacidades da pessoa idosa para ter efeitos benéficos 
na sua condição física e prevenir o risco de queda. A atividade física também é boa para o moral, a 
memória e a manutenção da independência. 

Em casa
Utilize as escadas em vez do elevador com a 
pessoa que está a ajudar. Fazer jardinagem 
com a pessoa assim que o tempo o permita. A 
bricolage, caso goste, é também atividade física, 
tal como as limpezas da casa. Pode também 
fazer exercícios simples com a pessoa em casa 
que irão fortalecer os músculos e melhorar a 
flexibilidade, tais como tentar ficar de pé apoiado 
num pé ao escovar os dentes. Se a pessoa vai 
estar sentada durante muito tempo, vale a pena 
levantar-se e mexer-se a cada 2 horas.

A pessoa reside na cidade? Acompanhe-a 
nas compras a pé ou de bicicleta sempre 
que for possível. Encoraje-a a caminhar até à 
escola para ir buscar os netos, se possível. Irão 
aproveitar a oportunidade para fazer exercício 
e adotar o hábito de caminhar. A pessoa tem 
um animal de estimação? Encoraje-a a passear 
com ele mais vezes e durante mais tempo.
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A ATIVIDADE FÍSICA

Exercícios para se manter em forma: se possível, passar 
tempo com a pessoa para fazer estes exercícios em 
conjunto.

Caminhar

• Tirar tempo para caminhar um pouco todos os dias;

• Esticar-se, relaxar, manter o seu sentido de equilíbrio e 
preservar as suas articulações;

• Caminhar no local: ficar no local, iniciar uma sequência 
levantando os joelhos e balançando os braços para trás 
e para a frente. Comece devagar, depois acelere. Respire 
normalmente. Fazer este exercício durante pelo menos 
15 segundos, descansar durante alguns segundos, 
depois repetir 3 vezes; 

• Sentado numa cadeira, levantar uma perna e mantê-la 
direita durante alguns segundos, depois voltar a colocá-
la no chão. 

• Repetir 10 a 30 vezes, 3 vezes por dia, aumentando 
gradualmente o tempo do exercício e mudando de perna. 
Variação: Colocar a perna estendida sobre um pequeno 
banco e fazer movimentos de tornozelo. 

• De pé sobre um sofá, poltrona ou cadeira, ficar em bicos 
de pés e mover-se para cima e para baixo. Repetir 10 
vezes.

Manter a sua força  muscular

• Com o braço estendido, segurar uma pequena garrafa de 

água (1/2 litro) meio cheia. Rode a mão para que a garrafa 

seja inclinada para baixo e depois para cima, e repita este 

movimento 10 vezes, tentando respirar bem durante 

todo o exercício. Repetir com o outro braço. Aumentar a 

quantidade de água na garrafa ao longo dos meses. 

• Exercitar os dedos: amassar uma bola de espuma ou um 

lenço enrolado numa bola o mais duro possível. 
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OS PROBLEMAS DE DENTIÇÃO 
Se uma pessoa tiver dor de dentes, problemas de dentição ou dificuldade em mastigar ou engolir, 
pode comer pouco e eventualmente ficar subnutrida. É por isso importante que seja capaz de 
identificar estas situações na pessoa que está a ajudar e falar com o seu médico ou dentista. 

*  Problemas dentários ou com 
próteses

Mastigar bem revela os cheiros e sabores dos 
alimentos, o que estimula o apetite. Se os dentes 
da pessoa doerem ou estiverem em mau estado, 
se já não conseguirem mastigar corretamente, 
se as suas próteses doerem ou se moverem, 
é-lhes impossível comer corretamente, 
especialmente alimentos duros como carne, 
legumes e fruta crus. 
• Encoraje a pessoa a consultar um dentista; 
• Dê preferência a uma dieta mais tenra: guisados 

e caçarolas, peixe em folha de alumínio. Pense 
em ovos, produtos lácteos...; (ver «As texturas 
modificadas» na página 60)

• Escolha fruta madura, fruta cozida polvilhada 
com sumo de citrinos frescos, fruta estufada 
e fruta espremida. 

*  A importância da prótese 
dentária

As próteses não servem apenas para comer, 
também evitam as bochechas ocas, o que faz 
uma grande diferença no seu rosto. Encorajar 
a pessoa a colocar a sua prótese é, portanto, 
importante para a sua imagem. Se doer ou não 
se adaptar adequadamente, deve consultar o 
dentista. 

*  Problemas orais

Se a pessoa que está a ajudar tiver dificuldade 
em engolir, pode ter problemas orais. Se a 
boca estiver muito vermelha ou branca, deve 
consultar o médico. Se a pessoa não tiver muita 
saliva e, portanto, tiver uma boca seca: 
• Beba regularmente, incluindo um pouco de 

água antes das refeições;
• Evite alimentos secos que possam causar um 

«ingestão por via errada», prepare alimentos 
mais fáceis de engolir e especialmente 
«molhados» (isto é, com molho);

• Certifique-se de que as preparações não são 
demasiado picantes;

*  Problemas orais (continuação) 

• Um prato servido quente é mais fácil de comer, 
mas evite muito quente e muito frio;

• Propor muitos produtos aquosos: produtos 
lácteos, fruta, sorvetes…

*  Dificuldade em engolir

Se a pessoa tosse ao engolir e ao beber, é 
provável que tenha um distúrbio de deglutição, 
mas compete ao médico diagnosticar. Se assim 
for, pode ajudar:
• Propondo uma comida mista e húmida, mas não 

demasiado líquida, que deslize mais facilmente, 
idealmente sem demasiados pedaços;

• Evitando alimentos como esparguete, arroz, 
sêmola e ervilhas;

• Evitando líquidos ou dar-lhos em pequenos 
goles. Em vez disso, use água gelificada, sopa, 
sorvetes, compota...;

• Explicando à pessoa que a sua posição à 
mesa é importante para a ajudar a engolir 
o que come: sentada em pé, com a cabeça 
ligeiramente inclinada para a frente. Além 
disso, é importante demorar o seu tempo a 
comer;

• Se tiver de o ajudar a comer, sente-se para 
que fique ao seu nível e não o force a levantar 
a cabeça. Verifique se terminou de comer uma 
garfada antes de oferecer outra (ver «Foco 
dobre os distúrbios de deglutição» página 
93).

Receita de bebida  
gelificada caseira

2 a 3 medidas de pó espessante 
(comprado em lojas ou farmácias)  
, dependendo da textura desejada;

150 ml de líquido (água + xarope, sumo de fruta...);

Verta gradualmente o espessador  
e homogeneizar o conjunto com um batedor; 
Acondicionar a bebida obtida em pequenas 

porções e colocar no frigorífico; 
 Para ser consumido no prazo de 24 horas.
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OS DISTÚRBIOS  
DE DEGLUTIÇÃO

A deglutição é o mecanismo reflexo que permite a passagem de alimentos (sólidos e líquidos) e 
saliva da boca através da faringe e do esófago até ao estômago. 
A deglutição é feita em três fases:
• A fase oral: os alimentos ingeridos são mastigados e revestidos com saliva através da ação da 

língua. Ao engolir, a língua impulsiona a comida em direção à parte de trás da garganta.
• A fase faríngea: a via aérea (faringe) fecha-se, criando a apneia. Os alimentos são empurrados para 

o esófago pelas capacidades motoras da faringe e o esfíncter esofágico abre-se.
• A fase esofágica: o peristaltismo esofágico permite que os alimentos progridam até ao estômago.
Os distúrbios de deglutição, também conhecidos como disfagia, são a dificuldade ou desconforto em 
engolir alimentos sólidos e líquidos, uma vez que os alimentos são transferidos da boca através da 
faringe e do esófago para o estômago. Não é uma doença mas sim um sintoma. Esta dificuldade em 
engolir pode levar a consequências graves, como um «ingestão por via errada» que pode terminar 
em asfixia. 

Durante a fase faríngea, os alimentos que devem 
passar para o esófago vão para a laringe. Isto é 
conhecido como «ingestão por via errada». 

Durante a fase esofágica, a falta de contração 
ou refluxo do esófago pode causar dor e/ou 
uma ingestão por via errada.

*  As causas dos distúrbios  
de deglutição

• Uma infeção aguda (angina, faringite, esofagite, 
etc.);

• Algumas doenças genéticas;

• Anomalias digestivas (diverticulotomia de 
Zenker, anomalias de esófago…);

• Hipertrofia das amígdalas;

• Cancros da esfera ORL ou cancro digestivo 
(estômago, esófago...);

• Toma de certos medicamentos;

• Doença de Parkinson;

• Demência;

• Após um derrame vascular ou um traumatismo 
craniano;

• Certas doenças autoimunes (esclerose 
múltipla, amiotrofia…);

• Após uma entubação de mais de 3 dias;

• Na pessoa idosa subnutrida.

*  As consequências dos distúrbios 
de deglutição

Os distúrbios de deglutição podem ter muitas 
repercussões a curto, médio e longo prazo se 
não forem detetados e não forem tratados: 

• Um risco de ingestão por via er-
rada (os alimentos passam atra-
vés das vias respiratórias) associado  
a um grande risco de asfixia;

• Dificuldades em comer certos alimentos ou 
em engolir medicamentos;

• Deterioração na função pulmonar, inclusive 
pneumonia;

• Um risco de subnutrição;
• Um risco de desidratação;
• Consequências psicológicas e sociais 

(ansiedade em comer, perda do prazer de 
comer que pode levar à anorexia, isolamento 
social, distúrbios depressivos…).
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Como devem ser geridos estes 
distúrbios?

O tratamento dos distúrbios de 
deglutição está estreitamente ligado 
ao tratamento da sua causa (por 
exemplo, tratamento antibiótico em 
caso de infeção). Em geral, o tratamento 
adaptado à causa dos distúrbios é eficaz 
para a aliviar. 

No entanto, no caso de doenças 
crónicas ou doenças relacionadas com 
a idade, devem ser considerados outros 
tratamentos, tais como a consulta de 
um osteopata, terapeuta da fala ou 
nutricionista. 

Deve ser introduzida uma dieta adequada 
para que a pessoa possa comer o 
suficiente sem risco ou desconforto. 
Assim, certos alimentos devem ser 
preferidos e outros evitados.

Os alimentos a evitar

Os alimentos a privilegiar

*  Como detetar um risco  
de distúrbios de deglutição?

• Mudanças nos hábitos alimentares;

• Medo de ir para a mesa;

• Perda de apetite com ou sem perda de peso;

• Tempos de refeição mais longos;

• A ocorrência de tosse durante as refeições, 
desconforto na garganta;

• A existência de dificuldades respiratórias após a 
refeição;

• O início da bronquite recorrente;

• Uma alteração da voz.

Os distúrbios de deglutição conduzem geralmente 
a dificuldades na alimentação. O diagnóstico é, 
portanto, bastante fácil de fazer, embora estes 
problemas não devam ser confundidos com 
problemas de origem digestiva. São necessárias 
mais investigações para compreender melhor a 
causa da disfagia.

Pão de cereais, sementes,  
as frutas oleaginosas

Frutos com sementes pequenas  
(kiwis, framboesas, uvas)

Alimentos com açúcar ou pó de cacau

Alimentos fibrosos (ananás, espargos)

Alimentos viscosos ou pegajosos 
(queijo fundido, tapioca...)

Alimentos apreciados pelo paciente

Alimentos húmidos (pratos com molhos)

Alimentos fáceis de mastigar  
(puré de batata, carne picada, etc.)

Alimentos que estimulam a sensibilidade oral 
(picantes, salgados, apimentados, alimentos 

ácidos, bebidas aromatizadas)

OS DISTÚRBIOS DE DEGLUTIÇÃO
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*  A manobra de HEIMLICH

• Incline-se ligeiramente para a frente e fique atrás da pessoa;
• Faça um punho com uma mão;
• Coloque os braços à volta da pessoa; 
• Coloque o seu punho entre o umbigo e a extremidade 

inferior do esterno, bem no centro do abdómen;
• Agarre esse punho com a outra mão;
• Empurre o punho para cima, como se fosse para levantar a 

pessoa.

*  A ingestão por via errada

Sinais de alerta 
• Medo de ir para a mesa;

• Tosse durante e/ou após as refeições;

• Prolongamento dos horários das refeições;

• Hiper salivação;

• Dor ao engolir;

• Acumulação de alimentos nas bochechas;

• Incapacidade de falar e asfixia;

• Esgar de dor;

• Mudança da cor da pele;

• Tosse;

• Transpiração.

É importante limitar a ingestão por via errada: 
• Promover a calma, eliminar distrações;

• Sentar à mesa a pessoa a ser assistida; 

• Propor um prato belamente apresentado que 
provoque apetite (pratos, cores, texturas, etc.);

• Certificar-se de que a cabeça está inclinada 
para a frente com o queixo para baixo para 
fechar as vias respiratórias;

• Favorecer uma postura sentada ou semi-
sentada;

• Sentar-se em frente à pessoa a ser assistida 
para evitar movimentos da cabeça;

• Apresentar a colher lentamente para evitar 
qualquer risco de acumulação nas bochechas;

• Dar pequenos bocados com a colher virada 
para baixo;

• Encorajar a boa mastigação;

• Garantir que a boca está vazia entre a ingestão 
de dois bolinhos;

• Deixar a pessoa assistida sentada durante 
pelo menos 20 minutos após a refeição;

• Oferecer água com gás: as bolhas na água 
estimulam o mecanismo de deglutição;

• Preparar sumos de fruta frescos e espessos.

O comportamento  
a adotar no caso de  

ingestão por via 
errada

 
Manter a calma  

e sangue frio  

e acalmar a pessoa;

Pedir à pessoa para 

suster a respiração por 

um momento;

Pedir para inspirar  

através do nariz;

Pedir para tossir,  

boca aberta o mais alto 

possível;

Desentupir a boca  

e a parte de trás da boca;

Executar a manobra  

HEIMLICH,  

se necessário.

OS DISTÚRBIOS DE DEGLUTIÇÃO
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A DOENÇA DE PARKINSON
A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa caracterizada pela destruição de neurónios 
específicos envolvidos no controlo do movimento. Os sintomas mais comuns são lentidão de 
movimento, rigidez muscular e tremores em repouso. Estes sintomas podem ter efeitos nutricionais 
adversos, tais como dificuldade em comer e pôr os alimentos na boca. Existem tratamentos para 
melhorar a qualidade de vida dos doentes, mas que não impedem a progressão da doença. 

Náuseas e vómitos, alterações no paladar e no olfato, e depressão levam a uma perda de apetite 
e, portanto, a uma redução da quantidade de alimentos consumidos e a um elevado risco de 
subnutrição. Além disso, os movimentos involuntários descontrolados e os tremores tornam difícil o 
manuseamento de talheres e alimentos e aumentam as necessidades calóricas da pessoa, que tem 
de comer mais por causa da energia utilizada por estes sintomas. Finalmente, as perturbações da 
salivação e a fadiga levam a dificuldades de deglutição. 

O papel da nutrição é crucial.

Alguns conselhos    
• Monitorize o peso da pessoa todos os meses. 

Assim que começar a perder peso, mas também 
se ganhar muito peso, fale rapidamente com o 
seu médico e não deixe a situação continuar;

• Certifique-se que a pessoa consome proteínas 
suficientes, presentes principalmente na 
carne, peixe e ovos, mas também no leite 
e produtos lácteos (proteínas vegetais) e 
nos legumes secos, bife de soja, frutos de 
oleaginosas (proteínas vegetais). As proteínas 
estão envolvidas na absorção adequada do 
tratamento proposto para esta doença;

• Se sente que a dieta não é suficientemente 
rica em proteínas, enriqueça a dieta (ver «O 
enriquecimento» na página 62) sem aumentar 
o volume da prato. De acordo com o médico, 
esta pode ser uma solução se notar que a 
pessoa que está a ajudar está a comer menos 
ou a perder peso. Adicionar presunto e/ou 
queijo em cubos, um ovo cru a um puré, leite 
em pó a produtos lácteos ou sopas...;

• Monitorizar a obstipação da pessoa que está a 
ajudar. Se vir que está a sofrer, encoraje-a a 
beber regularmente, a andar periodicamente, a 
aumentar a sua quantidade de fibras (legumes 
verdes e fruta cozida, frutos secos como 
ameixas secas, sultanas e figos secos, cereais 
integrais como pão de centeio, pão integral, 
etc.);

• Se observar desconforto digestivo ao 
iniciar o tratamento, incentive a pessoa a 
acompanhar o tratamento com um lanche uma 
compota, um patê de fruta, uma peça fruta,  
uma bolacha…; 

• Certifique-se de que a pessoa que está a ajudar 
não tem problemas de deglutição causados por 
músculos fracos da boca, falta de saliva, fadiga 
que conduz ao risco de uma ingestão por via 
errada. Se for este o caso, então as texturas 
dos alimentos e líquidos devem ser adaptadas 
(ver «as texturas modificadas» na página 60). 
Consultar um terapeuta da fala e da linguagem 
pode ajudar a encontrar a textura certa para a 
pessoa.

• Forneça à pessoa os talheres apropriados : 
encontram-se disponíveis talheres ergonómicos 
para ajudar a pessoa a comer, por exemplo 
talheres com uma pega espessa, uma pega 
que pode ser fixada ao pulso, mais leve, mais 
pesada, curva, talheres anti quebramento...
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FICHA PRÁTICA N.� FICHA PRÁTICA N°11
A DOENÇA DE ALZHEIMER

Embora atualmente não exista cura para a doença de Alzheimer, é possível abrandar a sua progressão 
e lidar com muitas das suas complicações. A doença tem muitas repercussões nutricionais, com a 
pessoa a esquecer-se de comer ou a comer sempre a mesma coisa, ou a não conseguir concentrar-
se em comer, ou mesmo a recusar-se a comer. 

Alguns conselhos
• Monitorize o peso da pessoa todos os meses. Assim que começar a perder peso, fale rapidamente 

com o seu médico e não deixe que a situação se instale. 
• Enriqueça a dieta (ver «O enriquecimento» na página 62). De acordo com o médico, esta pode ser 

uma solução se notar que a pessoa que está a ajudar está a comer menos ou a perder peso. 
• Incentive a pessoa a deslocar-se, se possível. A manutenção de uma atividade física diária ajuda 

a dormir melhor à noite e assim evitar uma inversão dia/noite. 

*Facilitar a hora da refeição

Em alguns casos, a pessoa com a doença de 
Alzheimer tem problemas de atenção e não 
pode permanecer o tempo suficiente à mesa, o 
que perturba o fluxo da refeição e significa que 
come menos.
• Neste caso, escolher alimentos que possam 

ser  comidos sem talheres, sem ter de se 
sentar (ver «O comer à mão» na página 5):
* Sandwiches caseiras com escolha de 

alface, tomate, cogumelos, tapenade, 
frango, queijo de cabra fresco ou outro 
queijo, rodelas de rabanete, rillettes de 
salmão, atum em óleo, omeleta bem 
cozida, ovo cozido...;

* Palitos de legumes crus;
* Croquetes de carne e peixe, pauzinhos de 

surimi, fatias de salsicha, presunto;
* Quiches, pizzas, tartes de legumes, 

gnocchi;
* Pedaços de queijo, iogurte líquido;
* Gelados, panquecas, bolachas, tortas, 

pedaços de fruta.
• Equipar a pessoa com talheres adaptados (ver 

«As ajudas técnicas» página 71)
• Se a pessoa estiver a comer demasiado 

depressa, ofereça-lhes pequenas porções;
• Se a pessoa estiver a comer muito lentamente, 

forneça um prato quente;
• Se a pessoa misturar tudo, ofereça os pratos 

um após o outro.

* Tranquilizar a pessoa  
o mais possível

Se comer é um pouco difícil, existem algumas 
dicas a aplicar sempre que possível: 
• Planeie horários de refeições muito regulares;
• Respeite o lugar da pessoa à mesa (para evitar 

desorientá-la);
• Ofereça uma dieta variada mas não ofereça 

demasiados pratos diferentes na mesma 
refeição;

• Evite que a pessoa fique distraída por outra 
coisa (por exemplo, televisão);

• Certifique-se de que a sala está bem iluminada, 
pois isto tranquiliza a pessoa e ajuda-a a 
concentrar-se;

• Se possível, comer com a pessoa;
• Tentar manter a calma e ser muito paciente.

*Ajudar a comer

• Se precisar de ajudar a pessoa a comer, ela 
pode não abrir espontaneamente a boca, fique 
em frente da pessoa e toque suavemente os 
seus lábios com a colher;

• Se verificar que não mastiga ou não mastiga 
bem, forneça alimentos mais suaves e 
incentive-a a mastigar falando ou mesmo 
massajando gentilmente as suas bochechas. 
Antes de mais, verifique se não se trata de um 
sinal de dentes ou gengivas pobres. 
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CONCLUSÃO
////////////////////////////

Terá compreendido, graças a este guia concebido 
especialmente para si, que o seu papel é central 
para preservar a dimensão do prazer e da saúde 
nas refeições e lanches ao longo do dia. 

«Em que consiste uma boa dieta?»
«Como se organizar para melhor acompanhar a 
pessoa?»
«Como manter o prazer e a autonomia da pessoa 
que está a ser acompanhada?»
«Como a acompanhar de acordo com a sua 
patologia?»

Tentámos responder a todas estas questões, 
tentando ser tão exaustivos quanto possível para 
que todos possam encontrar a solução que lhes 
convém. 

Agora já sabe tudo o que há para saber sobre a 
melhor forma de apoiar o seu ente querido no 
que diz respeito à nutrição. Esperamos que este 
manual lhe tenha fornecido todas as informações, 
conselhos, técnicas e avisos necessários 
para facilitar a sua vida diária e compreender 
melhor este assunto muitas vezes complexo da 
ALIMENTAÇÃO, porque comer é por vezes o único 
prazer que o seu ente querido pode ter. 

Ao longo deste guia, compreendemos que as 
refeições são parte integrante dos cuidados da 
pessoa e que fornecem ao organismo a nutrição 
de que esta necessita. Através das refeições, a 
pessoa mantém uma ligação social e o prazer de 
comer, duas dimensões essenciais para manter o 
apetite e o desejo de comer.

Também sabemos que ser um cuidador pode ser 
uma fonte de ansiedade, desânimo e exaustão. 
Esta ajuda pode também tornar-se uma fonte 
de agressão, raiva e exigências para o seu ente 
querido. É importante proteger-se a si próprio e 
a sua relação com a pessoa. O binómio prestador 
de cuidados e pessoa que recebe os cuidados é 
uma relação que precisa de ser construída pouco 
a pouco numa base diária. 

Muitas associações também 
estão ao seu lado  
caso sinta necessidade: 

ASSOCIAÇÕES PARA PRESTADORES DE 
CUIDADOS

 Na Bélgica
• Cuidadores da ASBL www.aidants-proches.be

• Fundação contra o cancro www.cancer.be

• Liga Alzheimer ASBL https ://alzheimer.be

• Acão Parkinson ASBL www.actionparkinson.be

• Associação de Diabetes www.diabete.be

 Em Portugal
• Associação Portuguesa de Familiares e Amigos 

dos Doentes com Alzheimer  
https ://alzheimerportugal.org/pt

• Associação Portuguesa de Pessoas com a 
Doença de Parkinson https ://parkinson.pt 

• Federação Portuguesa de Associações de 
Pessoas com Diabetes https ://fpad.pt/

• Liga Portuguesa Contra o Cancro www.uicc.org

 Em França 
• França Alzheimer www.francealzheimer.org

• França Parkinson www.franceparkinson.fr

• Liga contra o cancro www.ligue-cancer.net

• Associação Francesa de Prestadores de 
Cuidados www.aidants.fr

• Federação Francesa de Diabéticos  
www.federationdesdiabetiques.org

Por isso, se não quer que  lhe deixem uma migalha no prato, faça deste guia o seu aliado para o dia a dia.
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