
1.5  E DISTRIBUA 

MANUAL DO IDOSO 

 
 

 

I - GUIA DE PREVENÇÃO:  

 

ACIDENTES   

 

DOMÉSTICOS EM IDOSOS 
 

 

Os idosos estão particularmente expostos à 

possibilidades de sofrerem acidentes no lar. Os 

acidentes mais comuns são as quedas, as 

intoxicações e as queimaduras, mas não devemos nos 

esquecer também , de outros acidentes, como 

incêndios, choques elétricos e asfixias. 

  

TEMOS UMA BOA NOTICIA; TODOS OS ACIDENTES 

QUE OCORREM NO LAR, PODEM SER EVITADOS. 

 

Mas, por vezes, mesmo que façamos todo o possível 

para evitá-los, os acidentes sempre poderão ocorrer. 

Para que as consequências sejam mínimas, temos que 

saber como agir e fazê-lo rapidamente e com 

tranquilidade. 
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OBJETIVOS 

 

Quais os objetivos que pretendemos atingir? 

*Sensibilizar para a importância de adotar certos 

hábitos preventivos, que podem evitar acidentes 

domésticos. 

*Ajudar a ter um lar mais seguro e confortável. 

*Adotar uma série de cuidados com a saúde, para que 

o corpo responda da melhor maneira possível. 

*Proporcionar aos profissionais e familiares, um 

material atualizado e prático, que ajuda a evitar esses 

acidentes. 

 

A PREVENÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR: CUIDE-SE! 

 

Todos queremos ter uma boa saúde durante muitos 

anos e manter a nossa independência. Adquirir 

hábitos saudáveis permite-nos conservar uma boa 

saúde física e mental. Deve-se fazer algum tipo de 

exercício físico, pelo menos três vezes por semana, 

durante trinta minutos. O exercício moderado de 

músculos e articulações e uma dieta saudável e 

equilibrada, que inclua frutas, verduras, legumes, leite 

e seus derivados, contribuem para manter-se em 

forma e para que o corpo reaja melhor, perante 

qualquer acidente. 

Os legumes, os ovos, a carne e o peixe, não devem 

faltar na nossa dieta habitual. É imprescindível 

consultar regulamente o medico, para manter o seu 

estado de saúde controlado e a sua medicação sob 

vigilância. Lembre-se que alguns medicamentos 

podem afetar os nossos sentidos. Visão e audição 
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deficientes, podem aumentar o risco de acidentes, por 

isso é aconselhável consultar periodicamente, um 

otorrinolaringologista e um oftalmologista. Além disso, 

nosso medico é quem melhor pode nos aconselhar 

sobre os exercícios e a dieta adequados para o nosso 

caso específico.  

 

OS MEDICAMENTOS, DEVEM SER TOMADOS NAS 

DOSES PRESCRITAS E SEREM SEMPRE RECEITADOS 

PELO MEDICO 

 

Uma simples queda, pode complicar a sua vida, 

porque pode ter consequências físicas graves, como 

fraturas ou lesões. Mas também, ter consequências 

psicológico depressão, medo, ansiedade... 

 

LOGO, PARA PROTEGER A SAÚDE FÍSICA E MENTAL, 

É IMPORTANTE EVITAR A PRIMEIRA QUEDA. 

 

Por que caímos? – As mudanças fisiológicas que vão 

acompanhando a nossa idade, aumentam a 

possibilidade de ocorrerem quedas. Os nossos 

reflexos vão ficando cada vez, mais lentos e a força 

múscular diminui. A forma de caminhar também pode 

mudar, com o avançar dos anos e é bem possível que 

a visão e a audição necessitem de uma ajuda extra, 

para que possamos perceber alguns perigos. Além 

disso, não podemos esquecer das doenças comuns 

entre a população mais madura. 

 

Podem ser diversas as causas da tontura. Dentre elas, 

podemos citar as doenças pré-existentes, como 
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problemas do coração, diabetes, hipertensão, 

reumatismo, osteoporose, artrose e problemas que 

afetam a visão; utilização das chamadas drogas óto-

tóxicas, como alguns antibióticos e anti-inflamatórios, 

que alteram as funções do ouvido; alterações bruscas 

da pressão atmosférica, como no mergulho ou nas 

viagens aéreas; infecções por vírus ou bactérias; 

alterações do metabolismo; doenças próprias do 

ouvido; hábitos, como excesso de cafeína, tabagismo, 

álcool ou drogas; arterioesclerose, traumas sonoros, 

problemas de coluna cervical e de articulação de 

mandíbula; estresse e problemas psicológicos, como 

depressão e ansiedade; traumatismo na cabeça. Da 

mesma forma, os medicamentos, produzem por vezes, 

efeitos adversos (como sonolência), que reduzem 

nossos reflexos. 

 

 

UM LAR MAIS SEGURO 
 

 Para reduzir ao mínimo a possibilidade de 

sofrer um acidente, devemos adaptar a 

nossa casa, para que ela se torne o mais 

confortável e segura possível, levando em 

conta as nossas necessidades. Devemos 

eliminar os elementos que podem nos 

atrapalhar e colocar outros elementos que 

favoreçam a nossa segurança. 
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É IMPORTANTE CONHECERMOS OS 

PERIGOS DO AMBIENTE EM QUE VIVEMOS, 

PARA PODERMOS TOMAR PRECAUÇÕES E 

EVITAR QUEDAS. 

 

- Quais as características ideais para a 

nossa casa? 

 

1 – ILUMINAÇÃO 

 

• A luz deve ser abrangente e indireta em 

todas as áreas, principalmente nos 

quartos e banheiros. 

• Os abajures devem ser translúcidos e as 

lâmpadas, foscas. 

• Aconselha-se o uso de lâmpadas 

econômicas. 

• É útil deixar uma luz acesa durante a 

noite, nas divisões, corredores e 

banheiros, que nos permita ver melhor 

quando nos deslocamos. 
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2 - INTERRUPTORES DE LUZ 

 

*Devem estar numa altura em que seja fácil 

alcançá-los. 

 * Para ajudar a localizá-los, é conveniente 

que a cor dos interruptores, contraste com 

a cor da parede. Se puder, coloque 

adesivos luminosos, para serem vistos na 

escuridão. 

 

3 – PORTAS 

 

*Deverão ter uma largura mínima de 80 cm. 

Se forem de correr, pelo menos uma delas 

deverá ter essa dimensão e as guias 

deverão estar embutidas no chão para 

evitar o degrau. 

*Se as portas dos banheiros tiverem travas 

de segurança, é importante que possam ser 

abertas por fora. 

* As maçanetas devem ser de madeira, de 

alavanca ou puxador. 
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4 – JANELAS 

 

• É melhor que sejam de correr, para 

evitar acidentes. 

• Nas janelas com dobradiça, as 

maçanetas deverão ser de alavanca, 

com manivela acessível, situadas no 

máximo a 1,20  cm de altura, a partir do 

chão. 

 

5 – MOBILIÁRIO 

 

• Recomenda-se que existam poucos 

móveis, especialmente nos acessos aos 

cômodos mais utilizados, como a 

cozinha e os banheiros. 

• O melhor é não colocar tapetes e 

passadeiras, mas se eles existirem, 

deverão estar presos ao chão, pois 

podem provocar tropeços ou 

escorregões. 

• As cadeiras e as poltronas, devem ter 

apoio de braços e costas. 
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• O assento deve ser firme, para não 

afundar, a altura recomendada em 

relação ao chão, é de 45 centímetros. 

• A desordem pode provocar quedas. 

 

6 – BANHEIROS 

 

• O piso mais seguro, é o antiderrapante e 

é recomendável substituir a banheira 

pelo chuveiro. 

• Aconselha-se a colocação de um tapete 

antiderrapante, dentro e fora da 

banheira ou do chuveiro.  

• Se a altura do vaso sanitário e do bidê, 

forem mais elevados, (45 a 50 

centímetros), menores serão os 

esforços para sentar e levantar. 

• É muito útil colocar barras de apoio na 

banheira, no chuveiro, na pia e no vaso 

sanitário. 

• Utilize produtos antiderrapantes, para 

limpar o banheiro e o box do chuveiro. 
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7 – QUARTOS 

 

• A altura da cama deve adequar-se às 

necessidades pessoais. 

• Recomenda-se que esteja a uma altura 

entre 45 e 50 cm do chão. 

• O colchão não deve afundar, e a roupa 

de cama deve ser leve. 

• A distribuição dos móveis deve permitir 

a movimentação com um andador, 

bengala ou muleta. 

• Nos armários, a roupa deve estar 

acessível. 

• A mesa de cabeceira deve ser estável e 

ter uma altura que permita fácil acesso. 

 

8 – COZINHA 

 

A distribuição dos móveis, em forma de L, 

permite ter sempre um ponto de apoio, 

enquanto se movimenta. 



1.5  E DISTRIBUA 

• O chão deve estar seco e limpo; lembre-

se que é mais seguro usar um piso 

antiderrapante. 

• Procura colocar os utensílios e 

recipientes que usa habitualmente, ao 

alcance da mão; coloque os que menos 

utiliza, na parte de trás dos armários. 

• Use um pegador de pano grosso para 

pegar cabos de panelas, assadeiras 

quentes, evitando queimaduras. 

 

 

9 - SABER MOVIMENTAR-SE 

 

Existe uma série de cuidados que podemos 

adotar na vida cotidiana, para reduzir as 

possibilidades de sofrer uma queda em 

casa. Cada pequena medida que tomamos 

nas atividades diárias, pode originar 

grandes benefícios para a saúde. 
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SUBIR E DESCER ESCADAS 

 

• Sempre que existirem corrimãos e 

suportes, apoie-se neles.  

• O risco de queda é menor, se subir ou 

descer em diagonal. 

• Ao subir o degrau, incline o tronco para 

a frente; ao descer o degrau, evite 

inclinar a cabeça e o tronco para trás, 

pois essa posição facilita a queda. 

• O peso do corpo, recai sempre sobre a 

perna que se encontra mais à frente; o 

mais seguro, é adiantar primeiro mais 

ágil para subir e a menos ágil para 

descer. 

• É imprescindível tomar muito cuidado 

ao descer ou subir escada, não só as 

que tem corrimão, como aquelas sem 

corrimão. Essas particularmente, são 

extremamente perigosas. 

• Não desça nunca escada no escuro. 
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• Uma última advertência: o ideal é que o 

idoso possa morar em uma casa térrea 

ou apartamento, visto que uma queda 

em escada tem consequências graves, 

podendo até ser com múltiplas fraturas 

e fatais. 

 

SENTAR-SE E LEVANTAR-SE 

 

• Para sentar numa cadeira ou poltrona, 

coloque-se de costas para o assento, 

sentindo-o nas pernas e ajudando com 

os braços, para realizar o movimento. 

• Para levantar, coloque-se na beira do 

assento, empurrando com os ombros e 

os braços, para facilitar o movimento 

para a frente. 

 

UTILIZAÇÃO DO BANHEIRO 

 

• Se houver barras de apoio, utilize-as 

sempre. 



1.5  E DISTRIBUA 

• As mesmas devem estar fixas aos 

tijolos e não aos azulejos. É importante 

não caminhar descalço e utilizar sempre 

calçado antiderrapante. 

• O tênis, o chinelo e outros calçados 

com sola de borracha devem ser sempre 

utilizados. 

 

DEITAR E LEVANTAR-SE DA CAMA 

 

• Para deitar na cama, coloque-se de 

costas para a mesma, perto do 

travesseiro e sente-se. 

• Incline lateralmente o tronco, até apoiar 

a cabeça no travesseiro, levantando 

primeiro, a perna próxima da cama.  

•  Se existir o risco de queda, durante o 

sono, recomenda-se a colocação de 

barras laterais de ambos os lados ou 

encostar a cama a uma parede e 

instalar uma barra do outro lado. 
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• Para levantar da cama, coloque-se 

primeiro de barriga para cima. 

 

• Dê início ao movimento, incorporando o 

pescoço e a cabeça, aproximando o 

queixo do peito e logo a seguir, os 

ombros, enquanto apoia os cotovelos e 

as palmas das mãos, sobre a cama. 

 

• Em seguida, retire a perna mais próxima 

da beirada da cama, enquanto faz um 

movimento de rotação sobre as nádegas 

e acaba de elevar o tronco, até ficar 

sentado. 

 

VESTIR-SE E DESPIR-SE 

 

• Se estiver de pé, é conveniente ter um 

ponto de apoio em frente e uma cadeira 

ou poltrona atrás. 

• Se perder o equilíbrio com facilidade, o 

melhor é vestir-se sentado. 
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• É conveniente ter a roupa previamente 

preparada, para evitar inclinações e 

movimentações desnecessárias. 

• As peças de vestuário devem ser largas, 

confortáveis e fáceis de vestir, devendo 

estar arrumadas nos armários a uma 

altura adequada para evitar esforços, 

como, por exemplo, ter de ficar na ponta 

dos pés. 

• Para se calçar, também se deve sentar. 

• Além disso, deve-se escolher um tipo de 

calçado adequado e sola 

antiderrapante. 

• Os sapatos com ponta de bico fino, com 

saltos muito altos, que são muito largos, 

que não se adaptam ao pé, ou que têm 

cordões, são especialmente perigosos. 

 

Manter as atividades diárias, não significa 

que não precisamos de ajuda. 
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LIMPAR A CASA 

 

Para realizar as tarefas da casa, utilizar 

rodos, vassouras e aspiradores de cabos 

longos, para se evitar a necessidade de se 

inclinar. 

• Todas as atividades que podem ser 

feitas sentado, como passar a ferro, 

descascar batatas, entre outras, evitam 

a perda do equilíbrio e a ocorrência de 

tonturas. 

• A taboa de passar deve ser leve e 

aconselha-se que a máquina de lavar, 

seja de carregamento por cima, mesmo 

que não seja possível introduzir a roupa 

sentado e com o cesto perto de si. 

• É totalmente desaconselhável subir 

escadas, para limpar ou colocar 

cortinas. O melhor é esperar que alguém 

o ajude. 
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FAZER AS COMPRAS 

 

• Se utilizar bengala, muletas ou andador, 

leve esses apoios sempre consigo e 

faça pequenas pausas. 

• Escolha lojas perto de sua casa e 

compre pessoalmente apenas os artigos 

fáceis de transportar. 

• Peça para entregar em casa, os ítens 

mais pesados. 

• Os carrinhos são muito úteis para 

transportar as compras, porque 

asseguram também o equilíbrio durante 

a caminhada. 

• Para artigos colocados em locais altos, 

peça ajuda a uma pessoa da loja. 

 

COMO REAGIR A UMA QUEDA? 

 

• Se apesar de todas as precauções e 

cuidados, acidentalmente sofrer uma 

queda, como fazer? 
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• Aqui estão dois conselhos muito 

importantes: 

Contatar urgentemente os profissionais 

de cuidados médicos, para que avaliem 

se você sofreu algum dano físico e para 

que forneçam o tratamento adequado. 

• Identificar as causas que produziram o 

acidente, para evitar que se repitam. 

• E como podemos levantar após uma 

queda? 

 

• PASSO UM: 

Rode sobre o próprio corpo, até ficar de 

barriga para cima. 

 

• PASSO DOIS: 

• Apóie os joelhos, até ficar de quatro. 

Procure, com o olhar, um elemento de 

apoio firme e aproxime-se dele. 

•  

• PASSO TRÊS: 
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•   Apoie firmemente as mãos no mesmo, 

e tente se colocar de pé, com a ajuda 

dos antebraços. 

•  

*PASSO QUATRO: 

 

*Uma vez de pé, descanse antes de voltar a 

andar. 

 

O QUE FAZER SE SOFRER ALGUMA LESÃO? 

 

*Para reduzir as consequências das quedas 

e aliviar a dor, é preciso saber como agir, 

em cada caso. 

*Se suspeitar ter havido fratura ou torção, 

deve tentar proteger a área machucada. 

* Os sintomas são inchaço ou confusão, 

perda de movimentos, deformação da 

extremidade e/ou dor localizada, que 

aumenta de intensidade ao movimentar ou 

pressionar a área lesionada. 

* Nunca se deve tentar “corrigir” o osso 

fraturado. No caso de torção, é 

aconselhável aplicar gelo protegido com 

um pano. Se acha que quebrou algum osso, 
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evite movimentar-se e peça ajuda médica 

imediatamente. 

*Se sofrer uma pancada na cabeça, se 

notar que tem falta de ar, um corte, está 

com vômitos, desmaio ou se está confuso, 

entre em contato urgentemente com um 

médico ou profissional especializado.  

 

* Enquanto espera pelo atendimento, 

procure não mexer o pescoço, pois pode 

estar lesionado. 

*A maioria das lesões na cabeça não são 

graves mas algumas podem ser e, por isso, 

devem ser tratadas o mais rápido possível. 

*Se um corte produzir uma hemorragia 

abundante, pressione a ferida com uma 

gaze esterilizada ou um pano limpo, e peça 

ajuda médica urgente.  
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COMO AGIR EM CASO  

 

DE ALGUM ACIDENTE? 

 

EVITAR AS INTOXICAÇÕES 

 

• Outra causa habitual de acidentes entre 

as pessoas idosas, são as intoxicações. 

• As mais frequentes são causadas pelo 

consumo de medicamentos, ingestão de 

alimentos estragados ou inalação de gás. 

• Que providências devemos tomar? 

 

MEDICAMENTOS 

 

• Todos os medicamentos devem ser 

prescritos pelo médico e vendidos pelo 

farmacêutico. 

• Você deve seguir as instruções da 

utilização e conservar os medicamentos 

em local seco e fresco, na embalagem 

original, com a respectiva etiqueta e 

bula. 
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• É aconselhável elaborar uma lista dos 

medicamentos, com os horários de 

tomá-los e colocá-la em um local visível. 

• Uma boa ajuda, pode ser uma caixa, 

para guardar e separar os 

medicamentos. 

 

ALIMENTOS 

 

• Durante o transporte, conservação ou 

preparação, os alimentos podem ser 

afetados por alguma bactéria, como a 

salmonela e provocar uma reação do 

organismo. 

• A higiene pessoal e na cozinha dos 

alimentos e os utensílios, é essencial 

para prevenir as intoxicações. 

• São especialmente sensíveis, as carnes 

frescas, o peixe, os mariscos e os 

produtos lácteos. 
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• Não guarde produtos de limpeza, junto a 

alimentos e bebidas, evitando 

confusões e sustos. 

• Principalmente as crianças e os idosos 

são mais susceptíveis às intoxicações 

alimentares. 

 

QUEIMADURAS 

 

• As queimaduras são outro tipo de 

acidente, muito frequente entre idosos. 

• As mais habituais são causadas por 

chamas, líquidos quentes e objetos em 

alta temperatura, como panelas fogões, 

fornos, aquecedores e também o álcool 

inflamado. 

 

Podemos preveni-las? 

 

• Claro que sim. Utilizando luvas 

adequadas para segurar objetos que 

estejam quentes, e, no caso do ferro de 

passar roupa, segurá-lo pelo cabo. 
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• As queimaduras devem ser tratadas de 

modo diferente, dependendo de sua 

gravidade. 

• É preciso levar em conta que as 

recomendações úteis, para as 

queimaduras menores, como aplicar 

água fria e uma pomada, podem agravar 

o estado de saúde, se for uma 

queimadura grave. 

• Se sofrer uma queimadura grave, o mais 

importante é pedir auxilio aos serviços 

de emergência e esperar a sua chegada, 

sem fazer qualquer tipo de intervenção 

sobre a queimadura. 

• Não se deve usar roupas ou avental de 

plástico inflamável, preferindo os de 

algodão. 

 

E, PRINCIPALMENTE: 

 

• Não aplicar unguentos, pomadas, 

gorduras ou gelo sobre a lesão. 
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• Não respirar, soprar ou tossir sobre a 

queimadura. 

• Não tocar na pele lesionada, morta ou 

com bolhas. 

• Não retirar a roupa que esteja colada na 

pele. 

• Não dar nada por via oral, à pessoa 

queimada. 

• Não mergulhar uma queimadura grave 

em água fria, pois pode provocar um 

choque. 

• Não elevar a cabeça da pessoa 

queimada, se existirem queimaduras das 

vias respiratórias, porque pode fechá-las. 

 

OUTROS ACIDENTES 

 

No seu lar, podem acontecer várias 

situações perigosas, mas se forem usados 

os meios e cuidados adequados, pode-se 

evitar essas situações.  
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INCÊNDIOS E EXPLOSÕES 

 

Este tipo de acidentes são mais frequentes 

do que podemos pensar, e, no entanto, são 

facilmente evitáveis. 

 

CONSELHOS PARA PREVENÇÃO: 

 

• Apague bem os fósforos e os cigarros. 

Não atire pontas de cigarro nas latas de 

lixo e não fume na cama.  

• Não sobrecarregue as tomadas, ligando 

vários aparelhos na mesma tomada. 

• Evite fazer ligações domésticas e deixe 

os cabos elétricos fixos, 

• Quando tive de sair, não deixe panelas e 

frigideiras no fogão nem aparelhos 

elétricos ligados. 

• Verifique se os botões do fogão estão 

apagados, antes de sair. 

• Não deixe panos junto às bocas do 

fogão. 
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• Se a frigideira pegar fogo, enquanto 

estiver cozinhando, utilize a tampa para 

apagar. 

• Se notar cheiro de gás ou suspeita de 

vazamento, abra as janelas e não 

acenda a luz. 

• No caso de incêndio de origem elétrica, 

não tente apagar o fogo com água. 

• Ao cozinhar, utilize as bocas do fundo e 

fique atento para que os cabos das 

frigideiras e caçarolas não fiquem fora 

da superfície do fogão. 

• Não cozinhe com roupas de mangas 

muito largas, uma vez que podem ficar 

presas ou enroscadas em algum cabo. 

 

CHOQUES ELÉTRICOS 

 

• As descargas elétricas podem se tornar 

um problema grave. 
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• Não devemos brincar com a eletricidade 

e devemos levar muito a sério a forma 

de manuseá-la. 

• Por essa razão, tome as seguintes 

precauções: 

• Consulte um técnico especializado, para 

tornar sua casa em um lugar mais 

seguro, utilizando proteções de 

pomadas, tomadas aterradas e outras. 

o Nunca ligue à rede elétrica, 

aparelhos que estejam molhados, 

mesmo que pareçam secos e 

operacionais. 

o  Retire as pilhas e os cabos que 

estejam em mau estado. 

o Não manipule eletrodomésticos logo 

após sair do banho ou do chuveiro e 

nunca quando ainda tiver uma parte 

do corpo molhada. 

o Não deve existir nenhuma fonte de 

energia elétrica a menos de um 

metro da banheira/chuveiro. 
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o Não utilize aparelhos elétricos, 

quando estiver descalço, mesmo que 

o chão esteja seco. 

o Não mantenha aquecedores 

elétricos, tomadas e nem outros 

utensílios elétricos, ao alcance da 

mão na banheira/chuveiro. 

o Deslique todos os aparelhos 

elétricos que emitam alguma 

descarga ou sensação de 

formigueiro e envie-o para uma 

revisão, por um técnico. 

o Evite manusear a instalação elétrica. 

o No caso de emergência, desligue o 

interruptor geral e chame um 

técnico. 

o  

• A FARMÁCIA EM CASA 

 

• É um componente indispensável do nosso 

lar e é essencial que contenha tudo o que 

for necessário e adequado para se poder 
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fazer corretamente os primeiros socorros, 

se sofrermos um acidente ou um caso de 

urgência médica. 

 

DEVEMOS DISPOR DE: 

 

1) – MATERIAL PARA CURATIVOS: 

• Gazes esterilizadas, de vários tamanhos 

• Faixas 

• Adesivos 

• Curativos prontos, descartáveis 

• Compressas 

• Algodão 

• Luvas esterilizadas 

 

MEDICAMENTOS: 

 

• Analgésicos (paracetamol, ibuprofeno, 

etc.) 

• Embalagens de soro oral 

• Creme para picadas de insetos 

• Creme para queimaduras 

• Creme para alergias 
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• Antiespasmódicos: atropina, dipirona, etc. 

(para cólicas, vômitos ou diarreias) 

 

PRODUTOS PARA DESINFETAR: 

 

• Álcool a 70% 

• Agua oxigenada 

• Desinfetantes 

 

OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS: 

• Soro fisiológico  

• Termômetro 

• Tesouras 

• Pinças 

• Hastes flexíveis 

• Lanterna  

 

LEMBRE-SE: 

 

• Todo esse material deve estar em local 

seguro, para evitar outros tipos de 

acidente, como os que ocorrem com 

crianças 
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• A farmácia deve ter fecho hermético, mas 

deve ser fácil de abrir. 

• Não se recomenda colocar a farmácia no 

banheiro nem na cozinha 

• Ela deve ser colocadas em ambientes que 

não sejam muito úmidos nem muito secos 

• Quando utilizar algum material, é 

importante recolocá-lo no local de onde 

foi retirado 

• Verifique periodicamente, a validade dos 

produtos 

 

Onde solicitar ajuda, orientação e socorro 

na sua cidade: 

 

Pronto Socorros, Hospitais, Samu e 

similares. 

 

FONTE – GUIA DE PREVENÇÃO: RISCOS 

DOMÉSTICOS PARA OS IDOSOS – 

FUNDACIÓMAPFRE - 2012  

  

www.fundacionmapfre.com 
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II - ENVELHECER COM SAÚDE 

 

(VIVA MAIS E MELHOR) 

  

1) – NUTRIÇÃO 

2)  - SEDENTARISMO 

3)  - PREVENÇÃO 

4)  - VIOLÊNCIA 

5)  - CULTURA, RECREAÇÃO E LAZER 

6) - O PRIVILÉGIO DE SER VOLUNTÁRIO 

    7) - BONS PROPÓSITOS DE VIDA 

    8) - FRAGMENTOS DE HERÁCLITO 

    9) - VIVENDO E APRENDENDO 

  10) - ESPIRITUALIDADE 

  11) - ORAÇÃO DO ANCIÃO 

 

DR.OSCAR DEL POZZO 

 

SOLIDOSOS@UOL.COM.BR 

 

WWW.IDOSOSSOLIDARIOS.COM.BR 
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1 - A IMPORTÂNCIA DA 

 

 NUTRIÇÃO 

 

– RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

Não abuse do sal, dos doces e das 

gorduras. Prefira panelas de ferro, fogo 

baixo, cozinhe as verduras com pouca água 

(que pode ser aproveitada, já que contém 

sais minerais e vitaminas). Mastigue bem e 

devagar os alimentos, sem pressa evita as 

frituras, prefira grelhados, refogados, 

cozidos ou ensopados. 

 

Tome diariamente, pelo menos, 8 copos de 

água, fora das refeições, mesmo que não 

tenha sede, pois a agua é o mais 

importante dos alimentos. Controle seu 

peso. Nas refeições, coloque sempre 1 ou 2 

alimentos de cada tipo: energéticos (pão, 

arroz, batata, farinhas e massas), 

construtores: (carne de vaca, peixe ou 

frango, leite, ovos, feijão, lentilhas ou 

grãos), e reguladores: (verduras, frutas e 
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legumes). Comece com as verduras e 

termine com as frutas. 

 

EVITE, BEBA OU COMA SÓ DE VEZ EM 

QUANDO 

 

Gorduras animais, embutidos, leite integral, 

torresmo, frutos do mar (exceto peixes), 

refrigerantes, sucos prontos, alimentos 

processados ou industrializados, conservas 

em geral, maioneses, salgadinhos, ovos (só 

três por semana  (quentes ou cozidos), 

margarinas com gorduras saturadas, doces, 

gordura vegetal hidrogenada, sorvetes 

cremosos. 

 

Não coma alimentos com aditivos ou 

corantes, batata frita, batatas prontas, 

pizzas e hamburguers prontos. 

 

ATENÇÃO: LEIA CUIDADOSAMENTE AS 

EMBALAGENS DOS ALIMENTOS, EVITANDO 

LEVAR PARA ESSES VERDADEIROS 

VENENOS. 
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DR.OSCAR DEL POZZO 

 

solidosos@uol.com.br 

 

 
A ALIMENTAÇÃO DO IDOSO 

 

A alimentação é uma atividade básica para a 

sobrevivência e é influenciada por inúmeros fatores: 

os aspectos sócio culturais, a idade, o estado físico e 

mental, a situação econômica e o estado geral de 

saúde. A forma de comer, os tipos de alimentos, a 

reunião em torno das refeições refletem aspectos 

culturais e sociais importantes para a interação e 

convivência comunitária. 

 

 Para o idoso, essa atividade da vida diária 

assume papel relevante, uma vez que as doenças que 

os idosos apresentam (doenças do coração, 

demências, artrites, etc,) podem influenciar e alterar 

sua habilidade e independência para a alimentação. 

 

Como a população idosa está aumentando, 

também cresce a freqüência de problemas 

relacionados à alimentação e nutrição. Em vista 

disso, um dos primeiros cuidados com os alimentos 

está relacionado à limpeza das mãos e boca 

(incluindo a prótese dentária, se houver), iantes e 
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após as refeições. É importante que as refeições 

sigam uma rotina regular, mantendo constantes os 

horários pré-estabelecidos, os locais das refeições, os 

utensílios (pratos, talheres e copos).  

 

O horário, sempre que possível, deve ser o mesmo 

da família do idoso, possibilitando-se assim a 

interação e o contato das gerações. 

 

Mas se o idoso apresentar um quadro de grande 

confusão mental, recomenda-se fazer refeições em 

ambiente tranqüilo, sem muito barulho. O cuidador 

deve anunciar a atividade que fará (“Vamos começar 

a almoçar”, “O cardápio de hoje é..”) “vou partir o 

frango” e estimular o idoso a participar da atividade. 

(“Poderia pegar o guardanapo, por favor”).Na medida 

do possível, é interessante que as refeições 

contenham os mesmos alimentos dos demais 

membros da família.  

 

No entanto, em virtude da sensibilidade digestiva, 

deve-se cuidar, em especial, da higiene dos utensílios 

e dos alimentos, evitando o uso de restos 

alimentares, de alimentos mal conservados, de 

enlatados e embutidos. 

 

O local para as refeições deve ser bem iluminado 

(muitos idosos apresentam diminuição da visão), 
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arejado e tranqüilo. Os utensílios (pratos, talheres e 

copos) devem ser resistentes e inquebráveis, 

colocando na frente do idoso apenas o que for 

realmente necessário, evitando distrair sua atenção 

durante a alimentação. Caso ele seja muito confuso 

ou apresente tremor nas mãos, sugere-se a utilização 

de toalhas antiderrapantes ou pratos com ventosas de 

borracha que se fixam às mesas e também, pratos 

com as laterais elevadas, evitando-se que a comida 

seja derramada.  

 

Os copos e as xícaras podem ser adaptados, caso 

o idoso tenha dificuldade em fechar os dedos ou 

pouca força muscular para levá-los à boca. 

 

A adaptação de alças de diferentes tipos, o uso de 

tampas e canudos plásticos, também ajudam. Quanto 

aos talheres, estes podem ter seus cabos aumentados 

ou engrossados, dependendo da limitação de 

movimentos do idoso. Para aquele com grande tremor 

nas mãos, indica-se aumentar o peso dos talheres, 

contribuindo para controlar ou modificar os tremores. 

 

 Os utensílios visam sempre a aumentar a 

independência e a participação do idoso nas 

atividades da vida diária.Mas é fundamentar utilizar 

os meios mais adequados à idade e não infantizá-lo 

durante a alimentação (por exemplo, caso ele 



1.5  E DISTRIBUA 

apresente grande confusão mental ou limitação física 

que o impeça de cortar a carne, esta deve ser 

colocada em seu prato, já cortada em pequenos 

pedaços). 

 

O cuidador deverá ser orientado pelo nutricionista 

e/ou medico, respeitando, sempre que possível, as 

preferências alimentares do idoso e seguir com 

disciplina as dietas especiais nos casos de doenças 

como, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade, 

etc. Essas dietas devem ser nutritivas, equilibradas e 

conter os tipos de alimentos adequados. 

 

Com a diminuição da sensibilidade do paladar e do 

olfato, indica-se usar na alimentação mais temperos 

naturais, como cebola, alho, tempero verde, ervas 

aromáticas, evitando pimenta e usando 

moderadamente o sal. Requer especial atenção a 

temperatura dos alimentos, para se evitar acidentes. 

Em relação aos idosos confusos, procurar não 

misturar alimentos com consistências diferentes 

numa mesma refeição (quando líquidos e sólidos são 

administrados juntos, o idoso tenderá a engulir os 

sólidos sem a mastigação necessária). 

 

 Deve-se também promover contraste de cor entre 

os alimentos e o prato, e entre o prato e a toalha, 

visando a facilitar a orientação e percepção visual. 
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A alimentação de idosos dependentes ou em 

estágios avançados de doenças é uma atividade que 

requer tempo, tranqüilidade e habilidade. O cuidador 

deve utilizar palavras claras, frases curtas e objetivas 

e anunciar o que irá fazer, solicitando a colaboração 

do idoso, por menor que seja Ed utilizar palavras de 

estímulo e incentivo. Quando a alimentação for via 

sonda enteral ou gástrica, deve ser feita sempre com 

o idoso sentado, com clama e paciência, em 

consistência liquida e em pequenas porções. 

 

 Após a administração da dieta pela sonda é 

indispensável injetar água para mantê-la limpa, 

evitando o risco de entupimento. 

 

Para finalizar, deve-se enfatizar que as adaptações 

sugeridas visam facilitar a alimentação e aumentar a 

independência do idoso, devendo ser propostas 

segundo o grau de confusão mental, incapacidades 

físicas e distúrbios de conduta que eventualmente 

poderão fazer parte do quadro clinico do doente idoso. 

 

DR.OSCAR DEL POZZO – solidosos@uol.com.br 
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2 - O SEDENTARISMO HOJE É  

 

CONSIDERADO UMA GRAVE DOENÇA 

 
“Se o sedentarismo fosse reconhecido como uma 

doença, assim como diabete e hipertensão, seria muito 

mais fácil educar a população para a importância do 

tratamento, universalmente eficaz para isso: o 

exercício físico”, defende o médico MichaeI Joyner, da 

Clinica Mayo, nos Estados Unidos.  

 

Em artigo publicado no “Journal of Physiology” o 

especialista diz que a inatividade é o diagnóstico 

primário, de várias enfermidades, entre elas, 

obesidade, lesões articulares, fibromialgia, hipertensão 

e diabetes. 

 

Além de ser relacionada ao aparecimento dessas 

doenças, a ausência prolongada do exercício físico, faz 

com que o corpo sofra mudanças estruturais e 

metabólicas: a frequência cardíaca pode aumentar 

muito, durante a atividade física. Ossos e músculos 

podem atrofiar e diminuir a resistência física e o 

volume sanguíneo. Para o médico americano, 

inatividade é o diagnóstico da causa primária de 

doenças como obesidade, hipertensão e diabetes. 

 

Essas mudanças fazem com que o sedentário, ao 

tentar fazer exercício, se canse rapidamente ou sinta 

tontura e outros desconfortos. Para Joyner, as 
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mudanças metabólicas e as complicações bastam para 

que a inatividade seja considerada uma doença e não a 

causa ou consequência de outras enfermidades e o 

exercício supervisionado seja receitado. 

 

“Se medicalizarmos a inatividade, como fizemos com 

os vícios do cigarro e da bebida, poderemos 

desenvolver programas de reabilitação formais, que 

incluam, terapia cognitivo-comportamental. Políticas 

públicas podem agir para limitar o sedentarismo”, 

disse ele, ao site de divulgação científica EurekAlert. 

 

TRÊS MESES 

 

Na mesma edição do periódico, uma pesquisa mostra 

que em três meses de atividade física,  melhoram os 

sintomas das pessoas com um tipo de arritmia 

cardíaca. O estudo foi feito pela The University of 

TexasSouthwestern Medical Center. No seu artigo, 

Joyner diz que esta é mais uma evidência de que a 

atividade física monitorada, deve ser o primeiro passo 

do tratamento de muitas doenças. Para os sedentários 

que tentam começar a fazer exercício, o especialista 

recomenda que isso seja feito lenta e 

progressivamente.”Não precisa treinar para uma 

maratona. Comece com metas alcançáveis”, afirma. 

Dez minutos por dia, três vezes por semana, já é um 

começo. 

 

FONTE – JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO – EQUÍLIBRIO 

E SAÚDE 
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3 - PREVENINDO AS  

MOLÉSTIAS CRÔNICAS 
 

Os seres humanos vivem de uma maneira errada: 

alimentam-se mal, não fazem exercícios e vivem 

nervosos. Não dão importância à saúde. Em 

consequência, as doenças crônicas encontram um 

clima favorável para se instalar. Logo no início, elas 

não apresentam nenhum sintoma. A pessoa não sente 

nada e acha que está bem. 

 

 Elas vão progredindo lentamente, 

silenciosamente (como o assaltante que espera a 

noite fechada para agir). 

Quando descobertas no começo, podem ser 

tratadas e a maioria, curadas. Essa é a vantagem da 

moderna medicina. O brasileiro acha que só deve ir ao 

médico quando está doente. Essa é a principal causa 

de muitos sofrimentos e mortes causadas por 

cânceres, diabetes, pressão alta, doenças do coração, 

derrames e outras moléstias graves. 

 

Os gordos, os grandes comilões, que abusam das 

gorduras, do açúcar e do sal, os fumantes, os 

alcoólatras, os sedentários, que não fazem atividade 

física regular, só ficam parados o tempo todo, são os 

candidatos mais sujeitos a sofrer de doenças graves e 

de morrer prematuramente. É preciso trocar hábitos 
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prejudiciais por outros que conservem a saúde. 

 

Aprenda a viver enquanto é tempo! .A partir dos 50 

anos de idade, não espere as doenças chegarem. 

Antes, coloque a tranca e o ferrolho na sua porta. 

Esses exames preventivos devem ser feitos todos os 

anos, a partir dos 50 anos de idade. É um direito seu, 

assegurado pelo Estatuto do Idoso e pelo SUS - 

Sistema Único de Saúde.  

 

Caso o medico do posto não pedir tais exames, 

exija, grite, ponha a boca no trombone. Se ainda não 

adiantar vá à Supervisão de Saúde da sua região e 

reclame. Lembre-se: é um direito seu e como direito, 

deve ser respeitado.  

Guarde com cuidado todos os seus resultados de 

exames, datas das vacinações e tratamentos. Coloque 

tudo num envelope grande escrito "PRONTUÁRIO 

MÉDICO", com seu nome e endereço. Ele poderá ser 

de grande utilidade no futuro. 

 

Dr. Oscar Del Pozzo 

e-mail: solidosos@uol.com.br 
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4 - A VIOLÊNCIA  
 

- Ela está presente em todos os lugares, em todas as 

classes. É mais perversa quando atinge os humildes, 

carentes, marginalizados, os indefesos. É o caso dos 

idosos. E o que é muito pior: na maioria é praticada 

pelos próprios familiares. O idoso não reclama. Sofre 

calado. Pode piorar ainda mais, haver represálias. Mas 

reclamar onde, com quem? Alguém toma alguma 

providência?É triste, muito triste, lamentável mesmo. 

Ajude os idosos a denunciar, junto aos órgãos 

competentes os casos de violência e maus tratos. 

Dessa maneira poderemos diminuir tais abusos. 

 

VIOLÊNCIAS CONTRA IDOSO DENUNCIE! 

 

ÓRGÃOS QUE ATENDEM AS DENÚNCIAS: 

 

 1 – DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO PAULO –  

NÚCLEO DO IDOSO - TELEFONE: 11/3106-1172 

CAPITAL SP 

PROMOTORIA DE ATENDIMENTO AO IDOSO 

TELEFONES: 11/3119-9082  E 11/3119-9083 

DELEGACIA DO IDOSO – PRAÇA DA REPÚBLICA 

CAPITAL – SP - TELEFONES: 11/3237 0666 E  

O11/3656-35406 
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NÚCLEO ATENÇÃO AO IDOSO DO FUSSESP - CAPITAL- 

SÃO PAULO TELEFONE: 11/2588-5875 

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO –SÃO PAULO 

TELEFONE : 11/3113-9631. 

CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO- SÃO PAULO 

TELEFONE: 11/3222-1229 

CONSELHO NACIONAL DO IDOSO –BRASILIA DF 

TELEFONE: 61/3429-3598 

DR. OSCAR DEL POZZO –   

 SOLIDOSOS@UOL.COM.BR 
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5 - CULTURA RECREAÇÃO E  LAZER 

 

Antigamente, as pessoas idosas eram muito 

respeitadas e consultadas sobre diversos assuntos do 

dia a dia pelas outras gerações. Elas eram uma fonte 

de sabedoria e ensinamentos, sobretudo para os mais 

novos e inexperientes. Nos dias de hoje, a situação 

mudou completamente. São as novas gerações que 

estão por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no 

mundo, sabem de todas as novidades, dos 

computadores, dos celulares e de outras conquistas 

modernas. 

 

A única saída que resta para os idosos é se 

atualizar, ficar em dia com tudo o que acontece, 

buscar informações e novos conhecimentos. Caso 

contrário é muito possível que nem conversar vai ser 

possível, com os filhos, netos, amigos e parentes. 

Existem muitos meios de estar informado de tudo: é 

preciso não  esquecer que estamos na época da 

informação e da comunicação. 

 

Jornais, revistas, folhetos, livros, programas 

educativos no rádio e na TV, visitas a museus, 

exposições, teatro, cinema, centros culturais, 

faculdades da III idade, aulas, cursos, conferências 

são apenas uns poucos exemplos do imenso mundo da 

cultura e da informação que estão à disposição de 

todos.                                                   
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Quanto à recreação e ao lazer, quem é que 

não gosta de se divertir, de passear, de viajar, de 

bailes, festas, churrascos e outras reuniões, com 

bastante gente, divertida e alegre? É até 

recomendável que participem outras pessoas, além 

dos idosos, pois uns e outros acabam se animando, a 

conversa rola mais solta e ninguém se lembra de se 

queixar, de falar de doenças. 

 

São Paulo e seus arredores tem muitos 

passeios, museus, os centros campestres do Sesc, 

teatros e cinemas, barzinhos e diversão para todos os 

gostos. O idoso pode e deve gostar da sua casa, do 

seu cantinho mas isso não quer dizer que ele vá ficar 

isolado, sozinho, deprimido e triste. É preciso espantar 

os fantasmas que por vezes querem atrapalhar a 

nossa alegria de viver. Vá em frente, divirta-se, 

aproveite o que a vida tem de melhor. Tenho a certeza 

que não vai se arrepender..., vai se sentir muito 

melhor e feliz. 

 

 

6 - VIVENDO E APRENDENDO 
 

É na escola que aprendemos a ler, a escrever e 

outras coisas básicas para o nosso futuro. Mas isso 

apenas não é suficiente. O mundo tem sempre novas 

descobertas, progressos em todos os campos: saúde, 

artes, comunicações, transportes, política, esportes, 

novas máquinas para melhorar a nossa qualidade de 
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vida. É muito importante estar em dia, atualizado, com 

tudo o que acontece, pois não vivemos isolados.  

 

Quem não acompanhar o progresso, fica perdido, 

sem aproveitar as vantagens e benefícios que os 

outros desfrutam e o que é pior, nem assunto tem para 

poder conversar sobre os acontecimentos. 

Só assim poderemos conhecer os nossos direitos 

e deveres, isto é, exercer plenamente a nossa 

cidadania. Quer um exemplo? Poucas pessoas 

conhecem o Código do Consumidor e o Estatuto do 

Idoso, poderosas armas.  

 

O conhecimento nos abre as portas para 

participar de todos os setores que nos interessem, 

assim podemos aproveitar tudo o que de melhor a vida 

pode nos oferecer. Ele nos permite manter a nossa 

saúde, conhecer a alimentação certa, a atividade 

física regular e outras conquistas dos últimos anos. 

 

 Essa é uma nova maneira de envelhecer: sem 

preconceitos, sem tristezas ou mágoas, pelo 

contrário, com toda a alegria de uma boa qualidade de 

vida. Este é um mundo novo que nos acolhe de braços 

abertos, com outro estilo de vida, mais ativo, mais 

participante, mais vibrante, enfim uma situação bem 

diferente de quem parou no tempo e não acompanhou 

a marcha dos acontecimentos, quem não envelheceu, 

só enferrujou. Invista em você mesmo: leia tudo o que 

puder, assista programas educativos, faça palavras 
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cruzadas, frequente grupos, associações, clubes, 

cuide bem da sua saúde, ajude o seu próximo. 

 

 Tenha uma vida ativa, participe de caminhadas, 

viagens, excursões, visite bibliotecas e museus. Velho 

é só um preconceito. Só assim você estará usufruindo 

o que de melhor a vida pode lhe oferecer.  

 

DR. OSCAR DEL POZZO 

 SOLIDOSOS@UOL.COM.BR 

 

 

7 - BONS PROPÓSITOS DE VIDA 
 

Ter um propósito na vida está associado a menores 

taxas de mortalidade entre os idosos, segundo estudo 

da Universidade Rush, nos EUA. “Um propósito na vida 

reflete a tendência de aferir significado das 

experiências de vida e ser focado e planejado”, 

destacou a pesquisadora Patrícia A. Boyle. A análise de 

mais de 1,2 mil idosos que não tinham demência indicou 

que aqueles que relatavam terem propósitos maiores na 

vida tinham a metade do risco de morte, comparados 

aos voluntários, com menos propósitos. 

 

E os resultados persistiam após os pesquisadores 

considerarem renda, sintomas depressivos, 

incapacidade, neuroticismo e número de condições 

médicas. Segundo os autores, a mortalidade foi mais 

significativamente associada a três itens do 
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questionário de propósito na vida, que mediu a 

concordância dos participantes às seguintes questões: 

“algumas vezes, sinto como se eu já tivesse feito tudo 

que há a fazer na vida”, “eu costumava propor metas 

para mim mesmo, mas que agora parecem perda de 

tempo”, “minhas atividades diárias frequentemente 

parecem triviais e sem importância para mim”. 

 

“Estamos animados com essas descobertas, porque 

sugerem que fatores positivos, como ter um senso de 

propósito na vida, são importantes contribuintes para a 

saúde”, destacaram os autores. Porém os 

pesquisadores admitem que mais estudos são 

necessários para avaliar as outras características 

demográficas que podem modificar a relação entre 

propósitos de vida e mortalidade e para observar se isso 

pode ser modificado. 

 

Fonte Bibliomed – Rush University Medical Center – 12 

de junho de 2009. 

 

 

8 - O PRIVILÉGIO DE SER 

 VOLUNTÁRIO  
 

Todas as pessoas anseiam por uma vida significativa 

e satisfatória e por isso procuram por alguma coisa 

especial que faça aflorar o que elas têm de melhor. 

Quando nos esforçamos para ter um comportamento 

amoroso, Deus tem a oportunidade de atuar na vida de 
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quem dá e de quem recebe. O que ganha o voluntário?  

 

1 – Uma profunda e duradoura sensação de paz e de 

bem estar – 

2 – Controle da ansiedade e da depressão – 

3 – Estimulo à energia de um modo geral – 

4 – Vive mais e melhor – 

5 - Eleva substancialmente a auto-estima – 

6 – A certeza de mais um desafio vencido – 

7 - Melhora do humor e da imunidade – 

8– Todo voluntário é um iluminado, pois contribui para 

a melhora do mundo e como iluminado, se aproxima 

da Luz Inacessível, que é o próprio Deus... 

(ABRAHAM MASLOW – A PSICOLOGIA DO SER 

 

 

9 - FRAGMENTOS DE  

HERÁCLITO 
 

(Heráclito, de Éfeso, pensador grego do grupo dos pré-

socráticos, 540-470 AC). 

 

- A única coisa permanente na vida é a mudança. 

Tudo flui através da mudança  e mudar significa mudar 

para outra polaridade. Quanto mais você se move, 

mais você se torna vivo e mais novo você se sente. 
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Quando você se apega a alguma coisa, perde a 

realidade. Apegar é o problema, pois a realidade muda 

e você não flui com ela. 

 

- Porque você quer ser uma coisa permanente? Só 

uma coisa morta pode ser permanente/. As ondas vão 

e vem e por isso o oceano está vivo. Se as ondas 

parassem, o oceano seria uma coisa morta. Lembre-

se: uma coisa pode ser boa para você hoje e amanhã 

não ser, pois a vida vai mudando e você não pode 

pisar duas vezes no mesmo rio. E mesmo que pise, 

você não é o mesmo.  

 

- Este é um dos males da mente humana: você se 

fixa, perde a flexibilidade — e flexibilidade é vida. Olhe 

para uma criança, ela é flexível. Olhe para o velho, ele 

se tornou inflexível. Quanto mais flexível, mais vivo, 

fresco e jovem você é. Quanto mais inflexível você se 

torna, você já está morto. E o que é flexibilidade? É 

responder no momento, sem nenhuma ideia pré-

concebida, diretamente, imediatamente. A ação vem 

naturalmente, sem nenhuma ligação com o passado. 

- 

 A única miséria que conheço é ser incompleto. O 

ser inteiro tende a ser completo, precisa ser completo 

e o incompleto se transforma em uma tortura. O ser 

incompleto é o único problema. E quando você se 

torna completo, o início e o fim se encontram em 

você: Deus como fonte e Deus como florescimento 

supremo, encontram-se em você. - Se você quiser 

durar para sempre, não vive o momento.  
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Aquele que vive a sua vida de um modo 

verdadeiro, autêntico, aquele que goza a vida, está 

sempre pronto para morrer, sempre pronto para viver. 

Aquele que não se alegra e não celebra a vida, aquele 

que não vive o momento, a vida, tem sempre medo de 

morrer — “porque chegou a hora de partir e ainda não 

estou realizado”.  

 

- O medo da morte, não é o medo da morte, é o 

medo de permanecer não realizado. Você vai morrer e 

não experimentou nada, absolutamente nada da vida 

— nenhuma maturidade, nenhum crescimento, nenhum 

florescimento? De mãos vazias você veio e de mãos 

vazias você está indo?. Esse é o medo! Aquele que 

viveu bem a vida, está sempre pronto para morrer. É 

como a flor desabrochada: perfumou e embelezou o 

ambiente em que viveu. 

 

 (OSHO - A Harmonia Oculta — Discursos sobre os 

Fragmentos de Heráclito — Editora Cultrix) 

 

 

10 - ESPIRITUALIDADE 
 

Nossa passagem por esta terra é muito breve, 

somos ocupantes provisórios de um espaço, durante 

pequeno tempo. Será que a nossa vida é uma simples 

rotina? Será que cada um de nós não tem uma missão, 

um papel a cumprir? 

Quando alguém nos estende a mão num momento 

delicado em que estamos com dificuldades essa 
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pessoa consegue nos devolver a paz e a alegria. Deus 

utiliza instrumentos humanos para distribuir bondade, 

compaixão e splidariedade entre nós. 

Nós também, quando praticamos o bem em 

beneficio de nosso semelhantes, sem nenhum 

interesse que não seja restabelecer a felicidade em 

pessoas que estão sofrendo,estamos sendo 

instrumentos da graça de Deus. 

Esta ação é um benefício, uma graça especial que 

recebemos e também de graça devemos distribuir. 

Quando assim procedemos, nós conseguimos sentir 

uma grande satisfação, uma alegria especial, uma 

gratificação maravilhosa. Nada disso o dinheiro pode 

comprar. Só o amor move nossos atos. 

Se todos nós agíssemos do mesmo modo, o amor 

seria uma constante em nosso dia a dia e o mundo 

seria muito melhor, mais bonito, quase perfeito: sem 

ódios, violências, guerras ou crimes. Aí poderíamos 

dizer com convicção "Venha a nós o Vosso Reino". 

Pare um pouco e pense: quais os seus gestos, 

suas ações, as atividades que lhe proporcionaram 

mais alegria, paz e satisfação? Não existe maior 

recompensa e prazer do que ajudar alguém, voltar-se 

para os outros. Você cresce e acaba entendendo que 

tentando dar felicidade aos outros, você acabou 

encontrando o verdadeiro sentido da sua vida, a 

maneira de ser completamente realizado e feliz. 

Nada em nossa vida acontece por acaso, pelo 

destino, não há coincidências. Tudo tem um sentido, 

uma finalidade. É preciso estar ligado, bem atento. O 
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que as coisas que acontecem conosco significam? 

Para onde elas apontam.? O que tudo isso quer dizer 

para nós? Para que espécie de destino ou missão nos 

conduzem? Que tipo de contribuição especial você 

pode dar ao mundo? 

Reflita seriamente sobre isso. Confie em suas 

intuições e atenda aos chamados da graça de Deus. 

Só assim, ao chegar ao fim de sua jornada no mundo, 

você poderá afirmar, confiante: “o mundo ficou um 

pouquinho melhor porque eu passei por ele, deixei 

minha marca, cumpri a minha missão...” Fui apenas 

um instrumento da graça divina que sempre me 

inspirou, me amparou e me ajudou. Tudo podemos 

com a graça de Deus. 

 

11 - ORAÇÃO DO IDOSO  
 

* - Bem-aventurados aqueles que compreendem meus 

passos vacilantes e as minhas mãos trêmulas. 

* – Bem-aventurados os que levam em conta que os 

meus ouvidos captam as palavras com dificuldade, por 

isso, falam-me mais alto e pausadamente. 

* -- Bem-aventurados os que percebem que meus olhos 

já estão nublados e as minhas reações, as são lentas. 

* -- Bem-aventurados os que desviam o olhar, 

simulando não ter visto o café que, por vezes derramo 

sobre a mesa. 

* -- Bem-aventurados os que sorriem e conversam 

comigo. 

* -- Bem-aventurados os que nunca me dizem: “Você já 

contou isso tantas vezes!” 
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* -- Bem-aventurados os que me ajudam, com carinho, 

a atravessar a rua. 

* -– Bem-aventurados os que me fazem sentir que sou 

amado e não estou abandonado, tratando-me com 

respeito. 

* -- Bem-aventurados que compreendem quanto me 

custa encontrar forças para aguentar minha cruz. 

• -- Bem-aventurados os que me amenizam os 

últimos anos sobre a terra. 

• -– Bem-aventurados todos aqueles que me 

dedicam afeto e carinho, fazendo-me pensar em Deus. 

Quando entrar na eternidade, lembrar-me-ei deles, 

junto ao Senhor! Amém!  

(autor desconhecido) 

 

UM ANO MAIS SAUDÁVEL 
 

Reunimos várias dicas para você ser mais saudável, 

mais sustentável, mais solidário e um consumidor 

mais consciente, além de ter uma vida financeira mais 

equilibrada. 

 

12 – PARA SER MAIS SAUDÁVEL 
 

Evite alimentos industrializados. Eles são práticos, na 

verdade mas costumam ter doses de gorduras, sódio e 

açúcar muito além do aceitável. 0Se consumidos com 

freqüencia, a saúde e a silhueta, pagam o pato. Claro 

que não precisa ser radical e cortar de vez os 
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biscoitos e refrigerante, mas, que tal tentar consumí-

los moderadamente e só nos fins de semana? 

 

 

13 – COMA MAIS ALIMENTOS  

ORGÂNICOS 
 

Cerca de 30% dos alimentos que chegam à mesa dos 

brasileiros têm agrotóxicos proibidos ou em excesso. 

Para evitar consumi-los, a saída é optar por alimentos 

orgânicos que, geralmente custam mais baratos nas 

feiras especializadas. Você pode encontrar a feira 

“orgânica”, no local mais perto de sua casa, no mapa 

elaborado pelo IDEC: www.idec.org.br/feiras 

orgânicas. 

 

 

14 -  TENHA UMA HORTA  

CASEIRA 
 

Para quem não tem quintal, temperos como 

manjericão, salsa, coentro, alecrim, salsa e louro, 

podem ser plantados na varanda ou na janela da 

cozinha. Para saber como preparar uma horta, leia a 

matéria “Plantar em casa dá pé”: 

<htpp://goo.glPX4ww>. 
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15 – PRATIQUE UMA  

ATIVIDADE FÍSICA  
 

Praticar exercícios é a dica dez especialistas entre 

dez, quando o assunto é vida saudável. Mas, para 

vencer a preguiça é necessário descobrir uma 

atividade agradável (que motive a sair do sofá (ou da 

cama pela manhã). Quem não gosta de academia, 

pode optar por futebol, vôlei, natação, artes marciais, 

surfe etc. Se você prefere algo ao ar livre, que tal 

andar de bicicleta, correr ou patinar? Se escolher a 

corrida como atividade, leia a matéria “Pernas, para 

que vos quero?”: htp://gpp.gl/kNVSy>. 

 

 

16 – NÃO TOME REMÉDIOS POR  

CONTA PROPRIA 
 

Cuidado! Usar medicamentos de forma incorreta, pode 

causar diversos problemas. Por isso, só tome 

remédios receitados pelo médico e não interrompa o 

tratamento, só porque os sintomas parecem ter 

passado. 

Saiba mais: matéria “Remédio na mão é um 

problema”: htpp://goo.gl/sqcbs>. 
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17 - PARA SER MAIS  

SUSTENTÁVEL 

 
Recicle o seu lixo. Colaborar com a reciclagem é 

simples. Em geral, não é preciso separar os materiais 

por tipo (papel, plástico, alumínio, etc., basta não 

misturá-los ao lixo orgânico. O mais importante é 

higienizá-los, por causa do mau cheiro e proliferação 

de bichos e amassar as embalagens, para que ocupem 

menos espaço. 

 

Se a sua cidade não tem coleta seletiva, entregue os 

materiais a uma cooperativa de catadores¸e se vocêcê 

ainda tem duvidas sobre o que é reciclável e o que 

não é, visite o site do Ministério Público Federal: 

<htpp://goo.gl/2oTva>. 

 

 

18 - DESCARTE PILHAS,  

BATERIAS  

E ELETRÔNICOS  

CORRETAMENTE 

 
Esses produtos têm componentes tóxicos que podem 

contaminar o solo e a água, por isso devem ser 

descartados em local adequado. Alguns bancos, 
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farmácias, supermercados, universidades recebem 

pilhas e baterias. No caso de eletrônicos pergunte ao 

fabricante onde descartá-los ou consulte o site: 

www.lixoeletronico.org. 

 

 

19 - ORGANISE UM BAZAR DE  

TROCAS 
 

Em vez de continuar guardando roupas, sapatos, livros 

e CDs que não usa que tal organizar um bazar de 

trocas com seus amigos, colegas de trabalho, 

familiares ou vizinhos? É um jeito muito legal de se 

desapegar e, ao mesmo tempo, conseguir itens 

bacanas, sem gastar nada. Aqui no IDEC realizamos 

esse evento, de tempos em tempos e garantimos: é 

muito divertido e vale a pena! 

 

 

20 – USE MENOS O CARRO 
 

Para fugir dos congestionamentos e ainda contribuir 

para a redução de gases poluentes e de efeito estufa, 

deixe o carro na garagem, de vez em quando. Se você 

morar perto do trabalho, tente ir de bicicleta, algumas 

vezes por semana. Se não, reveze a carona com 

outros funcionários que moram no mesmo bairro ou 

cadastre-se no site: Carona Solidária: 

www.caronasolidaria.com.br. 
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21 – PROCURE PRODUTOS QUE  

GASTAM MENOS ENERGIA 
 

Quando for comprar eletrodomésticos ou 

eletroeletrônicos, não se esqueça de comparar o 

quanto cada marca/modelo gasta de energia elétrica, 

prfira os que ostentam o selo Procel, concedido aos 

mais econômicos. 

 

O mesmo vale se você for comprar um carro: observe 

qual gasta menos combustível. O problema é que nem 

todos adotam a etiqueta com essa informação. Para 

ajudar a mudar isso, participe da campanha: 

“Desencalhe a etiqueta: eficiência veicular já”! 

<htpp://goo.gl/96mV7. 

 

 

22 - PRATIQUE A SUSTENTABILIDADE 

EM CASA 
 

Se você vai construir ou reformar a casa, informe-se 

sobre as opções de torná-la mais sustentável. Por 

exemplo, planejando-a para aproveitar melhor a 

ventilação e a luminosidade naturais e para captar a 

água da chuva. Você também pode usar produtos de 

limpeza ecológicos, caseiros. Veja algumas receitas 

na matéria “Faxina ecológica”: <htpp://goo.gl/bQ83k\. 

AGUARDE: Estamos preparando uma matéria com 

dicas para construção e reformas sustentáveis. 
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23 - PARA SER MAIS  

SOLIDÁRIO 

 
Faça um trabalho voluntário. Procure uma instituição, 

uma causa com a qual se identifique, para ser 

voluntário. No site do Centro de Voluntariado de São 

Paulo, www.voluntariado.org.br, é possível buscar 

uma organização pela localização ou o tipo de 

atividade realizada em São Paulo e em outros estados. 

Você também pode ser voluntário do IDEC. O grupo 

IDEC Mobiliza reúne pessoas interessadas em divulgar 

nosso trabalho e participar das ações que 

promovemos. Para saber mais, envie um e-mail para: 

campanhas@idec.org.br 

 

 

24 – ADOTE UM ANIMAL 
 

Muitas ONGs recolhem bichinhos abandonados nas 

ruas e buscam um dono para eles. Entre as mais 

conhecidas estão: a Adote um Gatinho, 

<htpp://adoteumgatinho.uol.com>, que atua em /são 

nPaulo e cidades do ABC paulista e a AdotaCão 

<htpp://www.adotacão.com.br>, que registra animais 

de todo o país (não só cães, apesar do nome). Os 

centros de zoonoses de algumas cidades, também 

promovem feiras de adoção, periodicamente s os pet-

shops e casas de ração costumam ter bichinhos para 

doar. 
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25 – SEJA UM DOADOR 
 

Doar sangue é simples, rápido e seguro. O processo 

não dura mais de dez minutos e é o único meio de 

salvar pessoas, que precisam de transfusão, após 

acidentes, que passam por cirurgias ou atratamento 

de doenças, como o câncer. Para saber quais os 

requisitos para ser um doador, acesse o site da 

Fundação Pró-Sangue: <htpp://goo.gl/wluqw>, e caso 

se encaixe nos critérios exigidos, procure um 

hemocentro para fazer a sua doação. 

 

Se você tiver entre 18 e 55 anos, também pode doar 

sua medula óssea. Para isso, é preciso preencher um 

formulário, com dados pessoais e retirar uma mostra 

de sangue, para testes.  Se houver compatibilidade 

com algum paciente, você será chamado para realizar 

exames complementares e, enfim, a doação. Para 

saber mais, visite o site do Instituto Nacional de 

Câncer (Inca): <htpp://goo.gl/3IDbK>. 

 

Saiba mais: “Matéria Ajudar está no sangue”: 

<htpp://goo.gl/gFtt8>. 

 

 

26 – PARA TER UMA VIDA 

FINANCEIRA MAIS TRANQÜILA 
 

Planeje e controle seus gastos. Fazer um 

planejamento, pode ser o primeiro passo em direção 



1.5  E DISTRIBUA 

ao que você tanto deseja, na sua vida financeira. 

Acompanhar as despesas ajuda a identificar onde 

estamos gastando demais e, assim fica mais fácil 

identificar e planejar a realização de um objetivo. Leia 

as dicas de especialistas e cidadãos econômicos na 

matéria: “Dinheiro sob controle”, 

<htpp://goo.gl/wKvmu> e use a planilha de orçamento 

doméstico elaborado pelo IDEC: <htpp;//goo/D3dBg>, 

para registrar e o que entra da sua conta. 

 

 

27 – ABRA UMA POUPANÇA 
 

Ter um fundo de reserva para emergências, é 

importante para manter o equilíbrio financeiro em 

longo prazo. Faça um esforço para guardar pelo menos 

um pouquinho por mês – alguns especialistas 

recomendam 10% da renda, mas você pode 

estabelecer sua meta. Se você já é expert em poupar, 

avalie formas de investir o dinheiro que sobra. 

 

 

28 – USE MENOS O CARTÃO DE  

CRÉDITO 
 

A possibilidade de parcelas as compras, é tentadora, 

mas de salvador da pátria, o cartão de crédito pode 

tornar-se um vilão, se não for usado com cuidado. 

Para não cair no risco do crédito rotativo e pagar juros 

astronômicos, a dica é usar o dinheiro de plástico com 
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moderação. Quando não for possível pagar à vista, 

faça o menor número de parcelas possível, assim 

haverá menor incidência de juros e o orçamento ficará 

comprometido por menos tempo. 

 

29 – PECHINCHE! 
 

Na hora das compras, não se esqueça de duas 

regrinhas básicas: compare os preços em várias lojas 

e peça descontos. Pagar no ato, ajuda muito na 

negociação com o vendedor. Na internet, a maioria 

das redes dá, automaticamente desconto de 5 a 10%, 

se o pagamento for à vista (no boleto ou débito em 

conta). A revista do IDEC constatou isso, na 

reportagem: “Pechincha, a alma do bom negócio” 

<htpp://goo.gl/785ZK>. 

 

 

30 – PARA SER UM CONSUMIDOR 

MAIS CONSCIENTE 
 

Conheça os seus direitos. Para não cair em 

armadilhas e garantir uma relação de consumo 

equilibrada, o consumidor precisa conhecer os seus 

direitos e algumas previsões do Código de Consumo 

do Consumidor. Veja as nossas orientações em: 

www.idec.org.br. 
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31 – LUTE PELOS SEUS DIREITOS 
 

Uma empresa desrespeitou os seus direitos? 

Reclame! Ela ignorou ou não respondeu 

satisfatoriamente à sua queixa? Faça uma 

denúncia ao Procon ou à agência reguladora 

responsável, caso seja um serviço regulado. 

Simultaneamente, você poderá divulgar sua 

reclamação nas redes sociais. Ainda assim, não 

conseguiu resolver  seu problema? Procure a 

Justiça. Pode ser trabalhoso, mas, ao correr atrás 

dos seus direitos de consumidor, você estará 

lutando por uma sociedade mais justa. 

 

 

 

32 – LEIA ATENTAMENTE OS 

CONTRATOS, ANTES DE ASSINAR 

 
Saber as regras do jogo, antes de começar a 

jogar, é fundamental. O mesmo vale, quando se 

trata de assinatura de contratos de serviços. E 

não se esqueça de ler também termos de uso e 

políticas de privacidade de sitesd, antes de se 

cadastrar. 
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33 – DIVULGUE O TRABALHO  

DO IDEC 
 

Como nosso associado, você já contribui 

imensamente, para que possamos mantes nossas 

atividades e representar os consumidores 

coletivamente. Que tal convidar seus colegas a 

fazer o mesmo? 

 

 

 

34 – COLABORE COM A  

REVISTA DO IDEC 
 

A nossa revista é feita para você, consumidor! Por 

isso, suas sugestões e críticas sobre as nossas 

pesquisas e reportagens, são muito importantes. 

Envie o seu comentário para o e-mail: 

revista@idec.org.br 

 

FONTE – REVISTA DO IDEC – No. 173 – FEVEREIRO 

DE 2013 – Páginas 31/32. 

 


