


Antes de ler a cartilha, saiba que essas cinco atitudes irão 
ajudá-lo a entender melhor as próximas recomendações:

ACEITAR …
que os anos passam
COMPREENDER… 
que o corpo muda
GOSTAR-SE… 
do jeito que se é
SER…. 
Vaidoso e precavido
TER VONTADE…
de viver e de fazer coisas novas.

O envelhecimento não pode ser tratado nem como uma 
doença, nem como algo que incapacite de fazer atividades 
prazerosas. Conhecendo os seus limites, respeitando-os e 
buscando hábitos de vida saudáveis, você pode aproveitar 
melhor todas as fases da sua vida.



É necessário prevenir hoje para continuar gozando de boa saúde amanhã. Atitudes como praticar atividade física, não 
fumar e ter uma dieta balanceada ajudam o organismo e podem fazer uma grande diferença.

Os benefícios não são poucos. A qualidade da alimentação está diretamente ligada à qualidade da saúde de uma pessoa e 
a atividade física regular pode reduzir, controlar ou até mesmo evitar doenças cardiovasculares, ansiedade, depressão, 
obesidade, diabetes, osteoporose e alguns tipos de câncer.

Além disso, pessoas ativas conseguem fortalecer os músculos e melhorar a qualidade do sono, a frequência cardíaca e a 
circulação do sangue. Tudo isso sem precisar ser um atleta ou estar matriculado em uma academia. Opções como nadar, 
pedalar, jogar futebol e passear com o cachorro são válidas, desde que praticadas regularmente. Um bom começo é inserir 
a ideia de movimento nas atitudes diárias, estacionar o carro longe do trabalho, preferir escadas a elevadores e percorrer 
pequenas distâncias sempre a pé.

ENVELHEÇA COM SAÚDE



Seu prato deve ser colorido: coma mais frutas, legumes e verduras. A combinação de arroz e feijão é ótima para a saúde. Prepare-os com 
pouca gordura, temperando com ervas naturais para realçar o sabor.

Carnes com capa de gordura, salsichas, linguiças, mortadelas, frituras e salgadinhos: tudo isso pode ser muito gostoso, mas fazem mal à sua 
saúde. Tente reduzir o consumo para, no máximo, uma vez por semana.

Diminua o sal. Não adicione sal às comidas prontas e as saladas. Evite também temperos prontos, alimentos enlatados, carnes salgadas e 
embutidos que contêm muito sal. O excesso de sal pode aumentar a pressão.

Faça pelo menos três refeições e um lanche por dia. O corpo funciona melhor se você comer quantidades menores, mais vezes ao dia. Pular 
uma refeição, ou comer demais em uma delas, atrapalha a digestão e pode fazer você ganhar peso.

Evite o açúcar. Bolos, doces, biscoitos, refrigerantes, sucos artificiais e outros alimentos com açúcar, quando consumimos em excesso, 
podem causar obesidade e cáries. Tente reduzir seu consumo para, no máximo, duas vezes por semana.
Cautela com excesso de álcool. Evite o consumo diário, pois ele prejudica sua saúde.
Mastigue bem os alimentos, isso vai ajudar a sua digestão.

RESPEITE SEU CORPO:
TENHA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL



Como seria uma casa segura para idosos?

As quedas constituem a primeira causa de acidentes em pessoas acima de 60 anos, segundo a Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia.

Caminhar com segurança dentro da própria casa é uma premissa básica quando o assunto é bem-estar, no entanto, as 
quedas nesse ambiente são bastante comuns. Com medo de cair novamente os idosos se movimentam menos, tornando 
mais frequentes os problemas de circulação e respiração, além de piorar a osteoporose e o condicionamento físico. Criar 
um ambiente adaptado para as pessoas com mais idade pode prevenir as quedas e melhorar a qualidade de suas vidas. 
Fique atento à transformações que deixam uma casa mais prática e segura:

PREVINA ACIDENTES EM CASA



PREVINA ACIDENTES EM CASA

O BANHEIRO MERECE UM CUIDADO ESPECIAL:

Não use chaves na porta do banheiro.
O piso deve ser antiderrapante. Hoje existem tintas 
especiais para isso.
A toalha deve ficar próxima ao boxe.
Prefira tapetes de borracha e com ventosas.
Coloque um corrimão dentro do boxe e outro ao lado 
do vaso sanitário.
Deixe sempre um banco de plástico de 
aproximadamente 40cm dentro do boxe.
É mais seguro lavar os pés e as pernas sentado.

NO SEU QUARTO:

Instale luzes noturnas: elas facilitam a movimentação 
durante a noite.
Evite obstáculos como tapetes, fios elétricos e fios de 
telefone soltos.
Levante a sua cama, o ideal é que ela seja alta, entre 55 e 
65cm de altura. Será mais fácil sentar-se na cama e 
levantar-se dela.
A mesa de cabeceira deve ser da mesma altura da cama e 
ter bordas arredondadas. Guarde nela números de telefones 
úteis e de emergência.
Tenha sempre uma lanterna na mesma de cabeceira.



PREVINA ACIDENTES EM CASA

SALA DE ESTAR:

Evite móvel com vidro ou materiais cortantes.
A televisão e os demais aparelhos eletrônicos 
devem ter controle remoto.
Os tapetes devem ser removidos para evitar 
escorregões.
Os sofás e as cadeiras devem ser levantados. Os 
marceneiros podem fazer essa adaptação.
Prefira paredes de cores claras e iluminação 
uniforme, continua e antiofuscante.

NA COZINHA:

Piso cerâmico antiderrapante.
A bancada da pia deve ter em média 85cm de altura.
As gavetas devem ser de fácil abertura com travas de 
segurança.
Coloque utensílios em local de fácil alcance e não use 
escadas ou banquinhos.



Com o envelhecimento, aumenta a incidência de doenças crônicas e o corpo também já não reage com tanta eficiência 
contra os microrganismos invasores.

Calcula-se que em média uma pessoa idosa ingira por dia quatro ou cinco medicamentos de receita médica obrigatória e 
dois de venda livre. A quantidade e a variedade de remédios pode prejudicar o funcionamento do organismo. O avanço dos 
anos acarretam muitas mudanças, entre elas a diminuição da porcentagem de água no corpo. Como a maioria dos 
remédios são dissolvidos em água, quando há menos quantidade desse líquido, as drogas atingem níveis mais altos de 
concentração, o que pode potencializar os seus efeitos.

A RELAÇÃO DOS IDOSOS
COM OS REMÉDIOS



IDOSO:

1 - Ingere mais tipos de remédios e com maior frequência e devido a menor 
porcentagem de água no organismo, a ação das drogas pode ser potencializada.

2 - Uma pessoa idosa é duas vezes mais suscetível à reações adversas a 
medicamentos que os adultos jovens, além de ser maior também a 
probabilidade das reações serem mais severas.

3 - Os rins tornam-se, com a idade, menos capazes de excretar as drogas e o 
fígado menos capaz de metabolizar muitas delas. Por isso, alguns 
medicamentos permanecem durante um tempo maior do que deveriam no 
organismo.

4 - Na terceira idade são comuns as queixas de insônia. Entre as causas da falta 
de sono, pode estar a ingestão de alguns tipos de remédios como 
antidepressivos e neurolépticos ou qualquer medicamento que contenha 
corticoides, tiroxina, efedrina, cafeína e outras 

5 - Substâncias potencialmente excitantes.

A complexidade do funcionamento do nosso corpo implica em muita precaução 
na hora de ingerir uma substância estranha ao organismo e para as pessoas 
idosas, como os riscos são maiores, o acompanhamento médico deve ser mais 
estreito e frequente.




