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I – Introdução

• Estudos comprovam que a população idosa está crescendo de
forma progressiva no mundo, nos últimos anos, em ritmo
bastante acelerado.

• Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) em 2050 o
número de pessoas idosas deve passar de 900 milhões
(existente em 2016), para 2 bilhões.

• Para o Brasil, as projeções indicam que em 2025 o país será o
6º no maior número de idosos, número que poderá atingir 32
milhões com expectativa de vida ao redor dos 75 anos.

• A OMS específica que idoso é:
Países em desenvolvimento: idade = ou > que 60 anos.
Países desenvolvidos: idade a partir de 65 anos.
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• O processo de envelhecimento está associado
a diversas alterações fisiológicas.

• Uma alimentação que promova o estado nutricional
adequado é um dos fatores responsáveis para uma vida
longa e bem sucedida. A dieta do idoso deve favorecer a
manutenção da massa muscular, a prevenção de doenças e
as complicações relacionadas ao diabetes, hipertensão,
osteoporose e outras.
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II – Pirâmide alimentar adaptada para idoso
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III – Recomendações (Observe a pirâmide)

• CONSUMIR FRUTAS E VEGETAIS VARIADOS E DE CORES VIBRANTES;

• INGERIR ALIMENTOS RICOS EM FIBRA
• ( baixa concentração de gorduras e açúcares refinados);

• INGERIR, DIARIAMENTE, LÍQUIDOS
(principalmente na forma ÁGUA) - (IMPORTANTE, mesmo sem sede);

• CONSUMIR GRÃOS E CEREAIS INTEGRAIS E CASTANHAS;

• CONSUMIR PRODUTOS LÁCTEOS, CARNES, PEIXES ( TODOS com teores reduzidos de
gordura) e OVOS;

• POSSÍVEL SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA D e VITAMINA DO COMPLEXO B;

• PRATICAR ATIVIDADE FÍSICA REGULARMENTE
(caminhar, passear, fazer tarefas domésticas, sempre que possível e segundo
orientação médica)

Lembrete.: O uso do café deve ser moderado e dar preferência aos chás.
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IV – Sobre Alimentação Saudável
1 - GRUPOS DE ALIMENTOS
1.1 - PROTEÍNAS – Proteínas animais: leites e derivados (exceto manteiga), carnes em geral e ovos.

Proteínas de origem vegetal: boa qualidade [ feijões, soja].
São componentes das estruturas celulares.

1.2 - LIPÍDIOS – Gorduras de origem vegetal e gordura de origem animal que estão relacionadas à
composição dos alimentos.
Fornecem energia e são importantes para o sistema nervoso.

• Fontes Alimentares (com Ácidos Graxos Essenciais) como:
a) Ácido linoléico (ômega 6) – óleo de girassol, milho, soja e outras sementes

oleaginosas;
b) Ácido linolênico (ômega 3) – salmão, atum, anchova, arenque, sardinha, nozes.

1.3 - CARBOIDRATOS – evitar ao máximo os carboidratos simples (açúcar simples e em
preparações em geral) preferir os carboidratos complexos (farinhas e cereais integrais).
Fornecem energia.
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1.4 - VITAMINAS - encontradas nas hortaliças e frutas. Desempenham papel importante nas
reações metabólicas do organismo e agem como ANTIOXIDANTES.

ATENÇÃO - todas as vitaminas são importantes para organismo: A, D, E, K, C e vitaminas do
Complexo B.

1.5 - MINERAIS - todos são importantes na alimentação como:
• Cálcio (nos leites, queijos, iogurtes e coalhadas).
• Ferro (carnes vermelhas, gema do ovo, feijões e cereais integrais).
• Potássio (água de coco, ameixas, suco de laranja e banana).
• Magnésio (nozes, grãos cereais e vegetais verdes e escuros).

Os leites enriquecidos possuem, geralmente, todos os minerais e vitaminas necessários ao
organismo.
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A T E N Ç Ã O
A - Os Principais Antioxidantes são:

• a) VITAMINA C - fontes: acerola, caju, abacaxi, laranja, kiwi, limão, maracujá, manga,
morango, tangerina, brócolis, pimentão vermelho e verde, repolho, tomate;

• b) VITAMINA E - fontes: azeite, óleos (gérmen de trigo, de girassol, de milho, de soja e de
coco) amêndoas secas, nozes, castanha do Pará e abacate;

• c) CAROTENÓIDES – são pigmentos que dão coloração amarela, vermelha, e alaranjada
presente nas frutas e hortaliças;

• d) COMPOSTOS FENÓLICOS – são estruturas orgânicas que possuem atividades biológicas
como antioxidantes, anti-inflamatórias e vasodilatadores.

Fontes: uva, suco de uva, vinho, açaí, mirtillo (blueberry), amora, framboesa, romã,
jabuticaba, morango, ameixa, frutas cítricas, chás verde, preto, camomila e erva-cidreira, café,
casca de berinjela, aipo, salsa, cebola, feijão, ervilha, semente de linhaça, cacau e outros.

Obs.: RADICAIS/ANTIOXIDANTES.
Radicais livres –resíduos produzidos pelas células, que aparecem durante o processo de utilização

do oxigênio para converter os nutrientes em energia; o excesso é prejudicial ao organismo.

O organismo possui enzimas antioxidantes para combater os radicais livres, mas não em
quantidade suficiente. Existem micronutrientes que ajudam no combate ao excesso de
radicais livres, são os antioxidantes, como as vitaminas e outros compostos.
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B - Nutrientes que tendem a melhorar o processo das funções 
cognitivas

• ÔMEGA 3 - é um ácido graxo (óleo poli-insaturado) encontrado em arenque, cavalinha,
salmão, atum, nozes e no óleo de linhaça;

• VITAMINA D - Fontes: óleo de fígado de bacalhau, peixes
(principalmente arenque, salmão e sardinha), exposição adequada ao sol.

• VITAMINAS DO COMPLEXO B, como:

Ácido fólico - Fontes: folhosos verdes escuros (espinafre, brócolis e couve), laranja, feijão
branco, aspargos, couve-de-bruxelas, soja e derivados, melão, gema de ovo, fígado, salsinha,
amendoim.

Vitamina B6 - Fontes: alimentos de origem animal (vísceras, carnes, aves, atum e leite),
cereais integrais, gérmen de trigo, lentilha, amendoim, abacate, aveia, banana, ameixa,
nozes, avelãs, semente de girassol e gérmen de trigo.

Vitamina B12 - Fontes: carne de boi, peixes, e frutos do mar, ovos, leite e derivados e vísceras
(fígado de boi e de galinha).
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V- Classificação do estado nutricional do idoso
(segundo ÍNDICE DE MASSA CORPORAL - IMC)

(de acordo com a ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE – 2002)

VALORES DO IMC (Kg/m²) CLASSIFICAÇÃO

IMC < 23,0 Baixo peso

IMC    > 23,0 – 27,9 Eutrófico

IMC    > 28,0 – 29,9 Sobrepeso

IMC    > ou = 30,0 Obesidade
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IMC = Peso (Kg) =
H² (m)

Índice = dividir o peso (em kg) pela altura
ao quadrado (em metros)



13

VI- Recomendação para o uso de sal e gordura trans 
1- SAL
OMS recomenda que o consumo de sal de adição deve ser de
5 gramas / dia. (5g = a uma colher de chá cheia).
Os sais contem duas substâncias básicas: Sódio (40%), e cloro (60%) e todos possuem

minerais.
Tipos de sal mais conhecidos e usados:
1.1- Sal marinho ou sal grosso - mais recomendado. É obtido da evaporação da água do mar

e não passa por processo de refinamento.
Sal iodado é o sal refinado conhecido como sal de mesa, purificado a partir do sal marinho.
1.2- Sal rosa ou do Himalaia - proveniente da cordilheira do Himalaia (países asiáticos).
Considerado mais saudável porque não possui produtos químicos adicionados. Contém

muitos minerais que conferem a coloração rosada.

2- GORDURA TRANS
São gorduras vegetais que passam por processo de hidrogenação natural ou na indústria.

São prejudiciais à saúde, afetando as artérias quando em teores elevados.
São saborosas, crocantes, e tornam os produtos mais duráveis.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE recomenda a ingestão diária de 2 g de gordura trans.
ATENÇÃO: observar os rótulos dos alimentos industrializados.
Alimentos mais ricos em gordura trans: Biscoitos recheados, bolachas, pipocas de micro

ondas, chocolates sorvetes salgadinhos e margarinas.



VII - MISCELÂNIA

1. Adoçantes ou edulcorantes 
Os mais conhecidos são:

1.1- Stévia – (ou glicosídeo de Stevial) – adoçante natural extraído da planta originária da
serra (Amanbai) na fronteira do Brasil com Paraguai Cerca de 300 X mais doce que o
açúcar. Liberado para todos.

1.2- Sucralose é derivado do açúcar e 600 X mais doce que este. É considerado atóxico à
reprodução e ao crescimento infantil, pode ser utilizados pelos diabéticos.

1.3- Frutose – açúcar das frutas e mel, não deve ser usado por diabéticos e nem por quem
tem triglicerídeos elevados. (170 X mais doce que o açúcar).

1.4- Aspartame – contra indicado para gestantes, lactantes e fenilcetonúricos. Cerca de
200 X mais doce que o açúcar.

1.5- Sacarina – Contra indicado para hipertensos. Cerca de 30 X mais doce que o açúcar.
Proibido na França e no Canadá.
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1.6- Acessulfame K (potássio) – Contra indicados para pessoas com problemas renais.
Diabéticos e hipertensos também não devem usar.

1.7- Outros
Neotame – um dos mais potentes dos adoçantes, cerca de 8.000 X que a sacarose.
Usado em escala industrial para bebida diet. (produzido pela empresa que produz o
Aspartame.
Advantame – mais novo adoçante liberado nos EUA, Austrália e Zelândia; ainda não
chegou ao Brasil. Cerca de 20.000 X que a sacarose. (sintetizado pelo grupo
Ajinomoto®).

A T E N Ç Ã O – Excesso de adoçante é prejudicial à SAÚDE.
Se usar, usar sempre em quantidades muito reduzidas.
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2. Índice glicêmico – (IG)

É o potencial que cada alimento, contendo carboidratos, tem para elevar a glicemia ou o
açúcar no sangue.

O IG varia de acordo com a forma de preparação, tempo de armazenamento e variedades.
Por ex.: Se a preparação possuir alimentos com fibra acarretará a diminuição do
índice.

Ha três categorias de IG:  

2.1- IG baixo (< ou = 55).
• Leite integral, iogurte light, queijos;
• Arroz integral, soja, nozes;
• Cenoura crua, abobrinha, couve flor, espinafre, tomate repolho, brócolis;
• Maçã, pera, ameixa e damasco.

2.2- IG moderado ( > 55 < 70 ).
• Arroz parboilizado, biscoito água, pão de centeio e macarrão;
• Sucos de maçã , abacaxi;
• Ervilhas verdes, batata doce;
• Laranja, pêssego fresco, passas.
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2.3- IG alto ( > 70 )

• Pão branco, farinha de trigo, mingau de aveia , barra de cereais, milho mel;
• Abóbora, beterraba, batata cozida e frita;
• Bebidas isotônicas, suco de laranja:
• Manga, banana, Kiwi.

3. Ovos

O ovo contém proteínas de alto valor biológicos e colesterol em grande quantidade.
Há relatos de que se na alimentação há baixos teores de gorduras, o colesterol do ovo

parece não exercer efeitos negativos nos níveis do colesterol sanguíneo.
• Gema – rica em colesterol; uma gema fornece quantidade suficiente da

recomendação diária de colesterol.
• Clara – é albumina pura (proteína), que favorece o ganho de massa muscular e

também a cicatrização.
• Os ovos são ricos em colina (vitamina importante para o funcionamento do cérebro),

e em luteína (substância responsável pela visão) .
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4. Queijos e produtos lácteos

4.1- Minas frescos – elaborados com leites pasteurizados de vaca, cabra ovelha e búfala.
Podem ser leites desnatados, semi-desnatados ou integrais. Elevado teor de umidade
e sabor lácteo.

4.2- Cottage – elevado teor de umidade e baixo teor de gordura, não possui crosta pois
não requer manutenção.

4.3- Ricota – produto fresco, sem maturação, com adição do soro do leite; possui teor
médio de gordura.

4.4- Requeijão – pode conter creme de leite teores médios de proteínas e elevado de
gordura.

4.5- Prato e muçarela – são queijos de massa cozida, com elevados teores de proteínas,
gorduras e cálcio.



19

O queijo prato – massa prensada, mais calórico pois contem maior teor de gordura e
mais colesterol que o muçarela.
Exe.: 100g de queijo prado tem (+ -) 390 calorias e (+ -) 90 mg de colesterol.
O queijo muçarela – é massa filada, menos calórico e menos colesterol que queijo
prato.
Exe.: 100g de queijo muçarela tem (+ -) 320 calorias e (+ -) 70 mg de colesterol.

4.6- Iogurtes e coalhadas – dar preferência aos naturais desnatados e sem adição de
açúcar.

4.7- Polenguinho® – Queijo prensado e fundido; mistura de queijos variados, adicionados
manteigas e outros. Pode ser transportados e armazenados sem refrigeração.
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5. Óleos e gorduras
São os alimentos mais calóricos de nossa alimentação: origem vegetal
(sem teores de colesterol) e origem animal (com teores de colesterol).
Segundo a composição em ácidos graxos essenciais,
os óleos e gorduras podem ser:

5.1- Saturados – são mais estáveis quando expostos ao calor e luz.
Exs.: Manteiga, bacon, azeite de dendê, toucinho, óleo de coco, banha.

5.2- Monoinsaturados – (ácido ômega 9). São relativamente estáveis ao
calor.
Exs.: Azeite de oliva, nozes, abacate, castanha do Pará.

5.3- Poliinsaturados – (ácidos ômega 3 ou 6). São instáveis ao calor.
Exs.: Arenque, óleo de fígado de bacalhau, atum, salmão, anchova,
sardinha; óleo de soja, de milho de girassol de algodão (esses óleos
passam por processo de refinamento e podem ser de origem de
sementes transgênicas).

Azeite
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6. Frutos oleaginosos

6.1- Abacate – Fonte de ômega 3 e energia saudável;
6.2- Castanha do Pará – ômega 3;
6.3- Castanha do caju, amêndoa, macadâmia (vitamina E);
6.4- Avelã (cálcio e acido fólico);
6.5- Amendoim (vitamina E e flavonóides).

7. Coco

Fruta oleaginosa, sendo a água, com bom teor de potássio. Fornece ainda:
• Gordura de coco = processo de refinamento da polpa;
• Óleo de coco = extraído por pressão;
• Açúcar de coco = extraído da seixa (folha do coqueiro);
• Farinha de coco.
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8. Alimentos integrais, sementes e grãos

• Alimentos integrais são grãos e cereais que não tiveram sua estrutura modificada por 
processo industrial, sendo a parte mais externa (o farelo) onde há grande quantidade 
de fibras, vitaminas do complexo B, proteínas e microminerais;

• Os principais grãos e sementes são: trigo integral, arroz integral, milho, ervilha, soja,
aveia, quinoa, amaranto, sementes de linhaça, gergelim, abóbora, girassol e pistache.

9. Vinagre balsâmico

Condimento originário da Itália. Produzido primeiro por cozimento do suco de uvas, depois
por fermentação.

• Contém flavonóides (combatem os radicais livres);
• Ajuda a reduzir os níveis de colesterol;
• Quando associado ao azeite de oliva – favorece às artérias, pois tende preservar a

flexibilidade das mesmas.
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10. Diferença entre Diet e Light
A diferença se refere à quantidade de nutrientes que foram reduzidas ou retiradas dos

produtos.
• Diet – (significa dieta) são produtos que contem ZERO de nutrientes: zero açúcar, zero

sal, zero lactose e zero glúten.
• Light – (significa leve) produtos que apresentam redução de pelo menos 25% das

quantidades existentes no produto original ou no valor calórico: Ex.: o chocolate Diet
não contem açúcar, no entanto é mais calórico que o tradicional, pois tem maior teor
de gordura.

11. Carambola – Fruta com baixo valor calórico, vitaminas e minerais.
Possui o ácido oxálico, que é considerado tóxico e altamente prejudicial a pacientes renais.

Pacientes diabéticos e hipertensos também devem evitar o consumo de carambola,
pois podem apresentar problemas renais assintomáticos.
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O ácido oxálico – é considerado o principal causador das pedras nos rins e está
presente: no espinafre, chá preto, acelga e cacau em favos.

Segundo a Universidade de Kuala Lumpur (Malásia) – estudos apontam que a
carambola tem uma neuro-toxina que não existe em outras frutas.

Sintomas colaterais – demência, agitação, soluços, fraqueza, vômitos, confusão
mental e morte.
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Conclusão

1. Qualquer falta ou excesso de nutrientes trará desequilíbrio para o
organismo, pois os diversos nutrientes que integram a
alimentação devem guardar entre si uma relação de
proporcionalidade.

2. A ingestão insuficiente ou em excesso de nutrientes calóricos
podem levar à desnutrição ou à obesidade, respectivamente.

25

“Hortaliças e frutas são versões  naturais de alimentos com: 
poucas calorias, pouco sódio, pouco açúcar, zero 

gordura trans, muitas fibras e ainda contém, 
vitaminas, minerais e anti oxidantes. 

ISTO É ALIMENTAÇÃO DIET E LIGHT NATURAL” 

ASPI-UFF – Sede: Rua Passo da Pátria nº 19 – São Domingos – Niterói – RJ - Tel.: 2622-1675 
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