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ORIENTAÇÕES PARA TERCEIRA IDADE

O aumento da expectativa de vida representa um grande desafio para
os governos local e provincial no Japão, bem como para a comunidade brasileira espalhada em nossa jurisdição. A presente cartilha tem
por finalidade oferecer serviços e orientações sobre procedimentos de
saúde e benefícios a toda pessoa idosa, inclusive com deficiência ou
mobilidade reduzida e também orientar todos os idosos que necessitem de informações.

Orientações de Bem-Estar
Nutricionais: O desequilíbrio nutricional no idoso está
reconhecidamente relacionado ao aumento da mortalidade, à susceptibilidade a infecções e à redução
da qualidade de vida. Nessa fase da vida é comum
a coexistência de doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, pulmonares, o
diabetes, além do uso prolongado de medicamentos
que interferem no apetite, no consumo e na absorção
de nutrientes.

Seguro de Assistência*
Quem tem direito:
a) As pessoas com 65 anos de
idade ou mais; e
b) As pessoas entre 40 e 64 anos
de idade que se inscreverem no
seguro-saúde.
*Para ser beneficiário do serviço é
necessário passar por avaliação para
definir o tipo de assistência.

Como solicitar?
Ir até a Prefeitura da cidade em que vive, procurar pelo Departamento
de Bem-Estar, Seção de Seguro de Assistência ou órgão equivalente.
Quem pode solicitar?
O interessado ou algum familiar.
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Água: A água deve merecer atenção especial,
principalmente nesta faixa etária, na qual a desidratação é o distúrbio mais comum. O sistema
renal diminui sua capacidade com a idade, assim como os idosos sentem menos sede que os
mais jovens, gerando uma privação de água. A
recomendação para homens de 50-70 anos e mais
de 70 anos é de 3,7l/dia; para mulheres de 50-70
anos e mais de 70 anos é de 2,7l/dia.
Fibras: A constipação em idosos é muito comum
devido ao fato de estes indivíduos apresentarem dificuldades físicas para evacuação. A alimentação pobre em fibras e a reduzida ingestão de água são os
principais causadores da alteração do hábito intestinal. A falta de atividade física também contribui para
o agravamento do problema. A recomendação para
homens de 50-70 anos e mais de 70 anos é de 30g/
dia; para mulheres de 50-70 anos e mais de 70 anos
é de 21g/dia.
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Proteínas: Deve-se priorizar fontes proteicas de alto
valor biológico, como carnes, miúdos, ovos, leite e
seus derivados. Proteínas de origem vegetal como
feijão e soja são complementares.

Obs: O consumo de um bife de fígado (120g) uma
vez por semana ou uma porção pequena de alimentos amarelos ou verde-escuros três vezes por semana, garantem reservas adequadas.

Minerais:
Cálcio - As fontes alimentares de cálcio são
iogurte, leite, queijo, amêndoas, espinafre, tofu,
avelã, couve, etc.
Ferro - O consumo de uma porção de carne (150g),
diariamente, atinge praticamente metade da necessidade de ingestão desse mineral.
Zinco - As fontes de zinco são carnes vermelhas e
brancas, fígado, castanhas, leguminosas e frutas.
Magnésio - Os vegetais folhosos são as melhores
fontes, seguidos por legumes, produtos marinhos,
nozes, cereais e derivados do leite.
Fósforo - As fontes de fósforo são semente de
abóbora seca, soja assada, amêndoa, Castanha-doBrasil, semente de girassol, sardinha, amendoim, etc.
Selênio - A Castanha-do-Brasil é o alimento mais
rico em selênio.

Vitamina C - O consumo diário de 2 frutas e 1 porção
de verduras que sejam fontes de vitamina C, como
por exemplo, um copo de suco de laranja ou 2 unidades de tomate, 1 copo de suco de morango, 1 unidade de kiwi.

Vitaminas:
Vitamina D - A ingestão inadequada de vitamina D
pode aumentar a perda óssea e o risco de osteoporose. Fontes alimentares: Leite e derivados, ovos,
margarinas, peixes.

Vitamina B12 - Alimentos de origem animal são as
únicas fontes naturais de vitamina B12, como produtos lácteos, carne, fígado, peixes, ovos.

Orientação contra acidentes
As casas são repletas de perigos.
Os principais riscos são:
• presença de muitos móveis atrapalhando a passagem;
• escadas inclinadas, com degraus
irregulares, mal iluminadas e sem
corrimão;
• tapetes avulsos e carpetes mal
adaptados ou rasgados;
• má iluminação;

Vitamina A - Fontes alimentares: fígado, leite e
derivados, ovos, cenoura, batata doce, manga, espinafre, folhas de brócolis, etc.
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• tacos soltos no chão ou pisos
quebrados;
• pisos encerados ou escorregadios;
• camas e sofás muito altos ou
muito baixos;
• cadeiras e vasos sanitários muito
baixos;
• prateleiras de difícil alcance;
• presença de animais domésticos
pela casa;

• uso de chinelos ou sapatos em más condições ou mal adaptados; e
• fios elétricos soltos, objetos espalhados pelo chão.

• se for impossível retirar os tapetes, colocar fita adesiva antiderrapante para evitar que escorreguem;
• aumentar a altura dos móveis e do vaso sanitário;
• evitar sentar em cadeiras, sofás e camas que dificultem a transferência para outros locais;
• manter os objetos e utensílios mais utilizados entre a altura dos
ombros e da cintura, evitando subir em banquinhos e cadeiras ou
abaixar-se demais;
• quando for brincar com o animal de estimação, faça-o sentado;
• quando estiver fazendo atividades que exijam deslocamento constante, como cozinhar, estender roupas, etc, deixar o animal de
estimação em outro cômodo, evitando tropeçar nele;
• evitar o uso de chinelos e sapatos mal calçados ou soltos, como
tamancos, sandálias, pois a forma como o peso é descarregado nos
pés muda completamente, favorecendo a queda;
• manter os fios presos ou embaixo de móveis;
• instalar barras de apoio no box e no vaso sanitário, para facilitar o
banho e a utilização do banheiro;
• usar tapete antiderrapante no box e não tomar banho descalço; e
• nunca se agarrar na pia para levantar-se do vaso, pois esta pode
deslocar-se e provocar um sério acidente;

Formas de prevenção de acidentes mais utilizadas e atitudes
para evitá-los:
• retirar móveis que estejam atrapalhando a passagem (principalmente em corredores, caminho para atender ao telefone, à porta,
para chegar ao banheiro) ou colocá-los em outros locais;
• colocar corrimão nas escadas e utilizá-los sempre;
• utilizar as escadas sempre com luz acesa;
• colocar fita adesiva colorida e antiderrapante nos degraus, principalmente no primeiro e no último degrau;
• retirar todos os tapetes avulsos e consertar o carpete;
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Números úteis
110: Polícia (denúncia ou ocorrência);
119: Corpo de Bombeiros ou Ambulância (caso de emergência: incêndio,
acidente, mal-estar súbito, etc.);
118: Polícia Marítima (em alto mar,
para denúncia, socorro, acidente,
emergência, etc.);
171: Serviço de central de recados no
desastre, chamado de saigaiyou dengon daiyaru (災害用伝言ダイヤル). No
caso da ocorrência de um desastre,
esse número especial ajuda a deixar
recado para os familiares ou amigos
para avisar em que refúgio se encontra ou para dizer que está bem. Basta
ligar para 171 e gravar uma mensagem
em formato de recado para o número
designado para dizer se está bem e
onde está. Esse número ajuda as pessoas a saberem umas das outras.
052-218-4400 – Setor de Assistência
do Consulado-Geral do Brasil em
Nagoia
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