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SUMÁRIO 

 

 Beba água, faça-o pela 

sua Saúde! 

 Tenha uma alimentação 

v a r i a d a ,  r i c a  e m           

antioxidantes! 

 Regra de ouro – viva para 

além dos 100! 

A Idade não é um pretexto para que se fique velho:  

Coma saudável e viva melhor! 
EDITORIAL 

 

U m a  a l i m e n t a ç ã o         

saudável contribui para 

uma melhor qualidade  

de vida, ajudando as  

pessoas idosas a manter a 

s u a  m ob i l id ad e e          

autonomia.  

Embora o aporte de    

calorias necessário seja 

menor no idoso, é        

i m p o r t a n t e  q u e          

mantenha uma dieta 

completa e variada. 

Aqui estão algumas     

dicas úteis para o          

dia-a-dia!  

 

Nº 27 – fevereiro 2014 

 

Porto com      Saúde + 

Beba água, faça-o pela sua Saúde! 

Como em qualquer outra fase da vida, a água é um bem imprescindível, constituindo 

mais de 50% do corpo humano.  

A sua ingestão promove o equilíbrio da temperatura corporal, lubrifica as articulações, 

permite a condução dos sons no ouvido interno, protege a pele, entre outras vantagens.  

A sensação de sede poderá estar diminuída nas pessoas com idade avançada,        

podendo causar quadros de desidratação grave com alteração do estado de        

consciência. Inclua na sua rotina diária uma garrafa de 1,5 L e leve-a sempre consigo. 

Poderá variar com infusões (infusões de tília, cidreira,…), se preferir. 

 

Tenha uma alimentação variada, rica em antioxidantes! 

Um plano alimentar que obedeça à proporção indicada na 

roda de alimentos, e que seja diversificado é o ideal para bem 

envelhecer. Prefira fruta (2 a 3 peças/dia) e produtos hortícolas, 

ricos em água, minerais, vitaminas e flavonoides (que melhoram 

a circulação venosa). A ingestão destes antioxidantes evitam o 

envelhecimento celular precoce devido à libertação de       

radicais livres (moléculas instáveis que danificam as células,  

provocando doenças cancerígenas e cardiovasculares).  

Consuma tubérculos, cereais e derivados (alimentos ricos em hidratos de carbono). 

Acrescente frutos gordos (nozes, amêndoas,…), em natureza (sem fritura ou sal           

adicionado), mas com muita moderação (pequenas quantidades, 2 a 3 vezes por     

semana), pois eles são ricos em gordura insaturada (com ómega 3 e 6). O ómega 6 po-

de ser ainda encontrado em óleo de sementes de abóbora e sementes de soja, que 

também devem ser também devem consumidas com moderação. O peixe é também 

um alimento rico em ómega 3. Estas gorduras parecem desempenhar um papel        

importante ao nível das funções cerebrais. 

Cozinhe sem gordura. Quando utilizar gordura opte por uma pequena porção de azeite 

(preferencialmente) ou óleo de amendoim ou banha (gorduras que aguentam melhor o 

sobreaquecimento). Se tem o colesterol alto prefira leite e iogurte magros, margarina 

vegetal e macia (em vez de manteiga) e queijo magro. No que respeita às proteínas de 

origem animal, prefira as carnes brancas (frango, peru, coelho). O ovo cozido pode ser 

ainda outra alternativa saudável. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Roda_dos_Alimentos.jpg
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Regra de ouro – viva para além dos 100! 

- Tome sempre o pequeno-almoço. Este deve constituir 

uma refeição equilibrada: inclua sempre leite ou          

equivalente (1 chávena de leite equivale a 2 iogurtes   

naturais, 2 fatias de queijo, 100 gr. de requeijão), pão ou   

cereais   integrais e fruta. 

 

Desfrute da vida e de 

u m a  a l i m e n t a ç ã o    

equilibrada…  

 
Viva uma vida plena e 

saudável !!! 

Atendimento Complementar 

ACeS Porto Ocidental 

 

Localização: UCSP Carvalhosa 

Rua da Boavista, 627 

 

Horário de atendimento  

Dias úteis : 20 às 22,45h;  

Sábados, Domingos e Feriados: 

9 às 16,45h. 

Atendimento Complementar 

 

O  “SASU do Porto” foi reconfigurado em dois “Atendimentos Complementares” 

um para cada  Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS)  da cidade. 

 

O “Atendimento Complementar” do ACeS Porto Ocidental teve início no dia 1 de 

janeiro de 2014  

 

Destina-se aos utentes inscritos nas Unidades de Saúde: Aldoar, Espaço Saúde, 

Ramalde, Carvalhido, Serpa Pinto, Foz do Douro, Garcia de Orta, Lordelo do Ouro, 

Porto Douro, Carvalhosa, Aníbal Cunha, Bom Porto, S. João do Porto,  Rainha D. 

Amélia e D. João IV e/ou residentes nas freguesias da cidade do Porto da área 

de influência deste ACeS e ainda a cidadãos deslocados temporariamente. 

 

Garante a resposta a situações agudas de saúde que ocorram fora do horário do 

funcionamento das Unidades Funcionais e a continuidade de cuidados curativos 

de enfermagem aos Sábados, Domingos e Feriados. 

- Lembre-se, uma porção de qualquer alimento, em  volume, equivale ao tamanho da 

palma da sua mão. 

- Coma com calma, mastigando bem os alimentos. Comer rapidamente causa        

dificuldades de digestão, enfartamento e aumenta o risco de obesidade em 50%. 

- Vá ao dentista regularmente para prevenir problemas de          

mastigação ou desadaptação das próteses. 

- Os intervalos entre as refeições devem ser de 2 a 3,5 horas e evite 

jejum noturno superior a 10 horas. Faça várias merendas ao longo 

do dia e uma pequena ceia, se necessário. 

- Não se esqueça que a sopa é uma excelente forma de consumir 

produtos hortícolas (hortaliças e legumes). 

- Reduza o consumo de sal (substituindo-o por ervas aromáticas, especiarias, alho,    

louro, limão) e evite alimentos ricos em sal (caldos instantâneos ou “cubos de carne”). 

- Limite o consumo de açúcar refinado (bolos, sumos, pão branco). Opte por pão de 

mistura ou centeio. A fibra destes alimentos ajuda a libertar o açúcar mais lentamente 

no sangue. 

- A quantidade total de arroz, massa, batata e leguminosas (feijão, grão, ervilhas, favas, 

etc.) não deve ocupar mais de um quarto do prato, ficando outro quarto reservado 

para carne, peixe ou ovo e a metade restante para salada ou legumes cozidos. 

- Mantenha uma vida ativa, com níveis moderados de atividade física diariamente. 

- Aumente os seus conhecimentos sobre alimentação pois estes ajudam a manter-se 

saudável. 


