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A pessoa idosa… 

 
O envelhecimento é um processo progressivo, 
irreversível e natural que faz parte da vida de todo 

o Ser Humano. 
 
Durante este processo ocorrem diversas altera-

ções morfológicas, psicológicas, funcionais e bio-
químicas que influenciam a nutrição e a alimenta-
ção. Se não forem combatidas, estas alterações 

vão contribuir para a degradação do estado de 
saúde da pessoa idosa levando muitas vezes à 
desnutrição. 
 

A nutrição e a 
a l i m en t aç ã o , 
assim como 

outros factores 
ambientais, têm 
u m g r an d e 

imp ac to n a 
saúde e bem-
estar, sendo 

condicionantes 
da qualidade de 
vida das pes-

soas idosas. De 
forma a manter 
alguma qualida-

de de vida des-
tas pessoas é 
f u n d a m e n t a l 

assegurar as 
suas necessida-
des nutricionais. 

As necessida-
des energéticas 
do idoso estão 

d i m i n u í d a s 
devido a um 
decréscimo da 

sua actividade 
física e da con-
sequente redu-

ção da massa 
muscular. Mas no que diz respeito aos nutrientes 
estão muitas vezes aumentadas, daí a nutrição 

ser fundamental nesta fase do ciclo de vida. 
 
De forma a optimizar o estado nutricional das 

pessoas idosas, sugerem-se seguir as recomen-
dações da Nova Roda dos Alimentos,  guia 
alimentar para a população Portuguesa. 

 
A Nova Roda dos Alimentos é composta por 7 
grupos de alimentos, de diferentes dimensões, 

os quais indicam a proporção com que um deles 
deve estar presente na alimentação diária. 
 

O número de porções recomendadas depende 
das necessidades energéticas individuais. As 
pessoas idosas devem orientar-se pelos valores 

intermédios. Não esquecendo que quando seden-
tárias devem guiar-se pelos limites mais baixos. 

Não podemos de deixar de mencionar a ÁGUA 

pois assume um papel de extrema importância 
nesta fase da vida devido ao elevado risco de 
desidratação. Este facto verifica-se particularmen-

te em casos de perdas aumentadas de líquidos 
(diarreias, vómitos, queimaduras, diuréticos, esca-
ras), pelo que se deve ter em especial atenção a 

ingestão de água. 
 
Outras recomendações além das recomenda-

ções da Roda dos Alimentos: 
 
1. Não saltar refeições, evitando estar mais de 

3h30 sem comer; 

2. As refeições devem ser pouco volumosas e de 
fácil digestão; 

3. Dar preferência a alimentos nutricionalmente 

densos (frutos e hortícolas); 
4. Adaptar a consistência dos cozinhados quan-

do existirem dificuldades de mastigação, 

deglutição e flatulência; 
5. Apresentar as refeições de forma apelativa à 

visão; 

6. Sempre que possível fazer as refeições com 
companhia; 

7. Estar atento a alterações de apetite; 

8. Dar uma caminhada antes das refeições para 
estimular o apetite; 

9. Diminuir o consumo de sal, usando ervas aro-

máticas; 
10. Beber água regularmente, mesmo sem ter 

sede; 

11. Moderar o consumo de açúcar, gorduras e 
bebidas alcoólicas. 

 

Alimentação do idoso 

Notas  

da Direcção 
 

Eis o n.º 2 do nosso jornal. 

 

Como pretendemos, repleto de 

informações que mostram a vitalida-

de da nossa Associação, vitalidade 

que se manifesta no permanente 

desenvolvimento de acções com 

vista a melhorar a qualidade do 

serviço que prestamos e de que são 

beneficiários os utentes e os traba-

lhadores desta casa. 

 

Um dos exemplos é o projecto em 

curso de implementação de um 

sistema de gestão da qualidade com 

o qual se pretende iniciar um proces-

so de melhoria continuada dos cui-

dados aos utentes, (que inclui os 

cuidados médicos, de enfermagem, 

de fisioterapia, psicológicos, de 

alimentação e a atenção que lhes é 

devida), de formação e preparação 

do pessoal, das instalações e de 

todas as condições existentes. 

 

A reunião que promovemos, em 4 de 

Julho, com familiares de utentes, a 

que outras se seguirão, vão ajudar-

nos a detectar os pontos fracos 

existentes, que procuraremos elimi-

nar. 

 

Também por isso a presença de 

familiares de utentes nestas reuniões 

é importante e merecedora do nosso 

agradecimento 

 
 
A Mesa Administrativa 

Julho de 2014 

Julho de 2014 

Sofia Sousa (nutricionista) 
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Endereço: 

Rua Salvador Marques, 22 

Apartado 28 

2600-488 ALHANDRA 

Associação do Hospital Civil e 

Misericordia de Alhandra 

Lar de Idosos - Centro de Dia - 

Apoio Domiciliário Actividade de grande impacto geracional. 

Os mais velhos transmitem a sua expe-

riência aos mais novos. 

Jornada com grande importância e signi-

ficado para a comunidade Alhandrense. 

 

DE 7 A 25: FÉRIAS 

 

No dia 26: DIA DOS 

AVÓS. 

ACTUAÇÃO DO RAN-
CHO DE VARINOS DE 

VILA FRANCA DE 

XIRA. 

No dia 2: PIQUENI-

QUE NA QUINTA DE 

SUBSERRA. 
Os nossos utentes vão participar no 

próximo dia 2 no Piquenique a reali-

zar na quinta de Subserra. 

 

Mais um ano em que a AHCMA, 

participa com alguns utentes nesta 

actividade. 

 

Num ambiente que transmite paz e 

grande tranquilidade, que melhor 

local para um piquenique senão 

este?... 

No dia 3: ACTIVIDA-

DE INTERGERACIO-
NAL COM A.T.L. DA 

SEA 

O dia dos Avós é uma comemoração 

com grande importância nas activida-

des que são programadas anualmente 

pela AHCMA. 

A actuação do Rancho de Varinos de 

Vila Franca de Xira, vem animar a tar-

de na nossa Associação. 

 

Num dia de 28 a 31: 
ACTIVIDADE INTER-

GERACIONAL COM  

A.T.L. DE VERÃO. 
 

 

Mais uma actividade de grande impacto 

geracional. A possibilidade de os mais 

velhos poderem transmitir as suas 

experiências aos mais novos, o seu 

inter-relacionamento, é um grande 

desafio permanente, para os nossos 

utentes.  

Num mundo em que os mais velhos 

não são ouvidos e escutados, activida-

des com este cariz educacional, são 

sempre de louvar, acarinhar e incenti-

var. 

Telefone: 219 518 110 

Fax: 219 518 119 

direccao@misericordialhandra.pt 

 Agenda do Mês de Julho 
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Aniversários em Junho de 2014 
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Parabéns a todos, muitos mais anos com saúde, são os desejos da Mesa Administrativa. 

Recordações 

Colaboradores: 

Dia 01– M. Célia Miguel 

Dia 02– M. Graça Dallot 

Dia 04– José Luís Figueiredo 

Dia 18– Marina Borges 

Dia 22– M. La Salete 

Dia 23– M. Fernanda Manquinho 

Dia 30– Ana Maria Bogalho 
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Actividades do Mês de Junho 

Utentes: 

Dia 01– M. Ercília Costa 

Dia 03– Vítor Joia Silva 

Dia 14– Dionísia S. Almeida 

Dia 14– Zélia Antunes Canha 

Dia 18– Maria Marinho Rocha 

Dia 24– Carolina Resende  

Dia 25– Sara Lopes Rosa 

 
Trabalhos dos utentes 

Exposição e Venda Natal 2005 

Edifício Alhandra—Tejo 

Jaime Roque 

Ex-Dirigente  

27 de Junho de 2014 

Presépio  

Natal de 2002 

Em 24 de Abril de 2013, na visita de uma 

delegação do Sport Lisboa e Benfica  

Passerelle de D´Ouro. 

20 de Junho 

 1 de Maio de 2006 

Banda da Sociedade Euterpe            

Alhandrense 

Dr. Helder Rebelo 

Médico dos utentes 

Almoço de 4 de Junho de 2005 

 
Mais uma vez alguns dos nossos utentes 

participaram nesta iniciativa. Alegria e boa 
disposição, estiveram sempre presentes, 
num local mágico, a Praça de Touros de 

Vila Franca de Xira. 

Realizou-se na terça feira dia 24 o passeio 
a Fátima. 
 

No total de 24 participantes, dos quais 16 
utentes do Lar de Idosos e Centro de Dia, 
acompanhados por colaboradoras da Asso-

ciação, visitaram o Santuário de Fátima. 
 
Num local de peregrinação e recolha indivi-

dual, todos atingiram os seus objetivos. 

Passeio a Fátima 

24 Junho  

Eram 17horas quando em paz e segurança 
chegaram à nossa Associação, depois de 
um dia de excelente convívio. 

 
 

 

Realizou-se a já tradicional sardinhada na 
Associação, actividade esta integrada no 
programa das festas de S.João. 

 
A festa teve a participação, sempre bem 
vinda, do Grupo de Jovens “ “Rumo à Vida” 

que alegraram o ambiente, com as suas 
canções e musicas populares. 
 

Actividade aberta à comunidade, permitiu 
uma vez mais o convívio entre alguns 
alhandrenses, os nossos utentes e colabo-

radores da Associação.  
 
Por fim, um grupo de colaboradoras que 

uma vez mais constituíram a  “ Marcha da 
Associação “. Grande animação, com fatos 
muito bonitos e bem coreografadas a Mar-

cha da Associação, foi um grande êxito. 
 
Parabéns pelo trabalho e grande dedicação 

demonstrados nesta atividade, tão do agra-
do dos nossos utentes. 

Festas S. João 

Sardinhada na 
Associação 

27 de Junho  

Por ultimo o nosso agradecimento a todos os 

colaboradores, que participaram nesta iniciati-
va. Demonstraram que para além de trabalho 
é uma missão, continuar diariamente a dotar a 

nossa Associação de melhores condições 
para aumentar a qualidade de vida, aos nos-
sos utentes. 

 
Registo fotográfico da actividade: 


