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O Brasil conta hoje com 24 milhões de idosos, faixa etária que mais 
cresce no país, representando 17% da população. A expectativa 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é de que, 
até 2055, o número de pessoas com mais de 60 anos supere o de 
brasileiros com até 29 anos.

A ampliação do acesso a serviços de saúde e de saneamento nos 
últimos anos é um dos fatores que colaboraram com o aumento da 
expectativa de vida. A mudança no perfil demográfico da população 
proporcionou uma transformação no perfil da terceira idade. Hoje,  
uma parcela cada vez maior da população com mais de 60 anos  
se mantém ativa no mercado de trabalho. Neste novo cenário,  
a longevidade traz consigo saúde e qualidade de vida.

NUNCA E TARDE PARA INICAR BONS HABITOS

Foi-se o tempo em que a terceira idade era sinônimo de ociosidade  
e acomodação. Com o aumento da expectativa de vida, homens  
e mulheres têm vivido com mais saúde e por muito mais tempo. 

O perfil do idoso, hoje, é ativo e bem-disposto. Isso porque, cada 
vez mais amplia-se a consciência de que bons hábitos de saúde, 
que envolvem principalmente atividade física e alimentação, são 
fundamentais para garantir bem-estar, independência e qualidade  
de vida nessa fase da vida.
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HABITOS ALIMENTARES 
SAUDAVEIS NA TERCEIRA IDADE
A diminuição do apetite, a digestão mais lenta e o maior risco de 
doenças crônicas como diabetes, obesidade, hipertensão e certos 
tipos de câncer, exigem um cuidado maior com o cardápio e os 
hábitos alimentares. Confira, abaixo, algumas dicas para fazer da 
nutrição uma aliada da qualidade de vida.

DIMINUA O CONSUMO DE ACUCAR
O açúcar e produtos refinados (feitos com farinha branca, como 
pão francês, arroz branco e bolachas) aumentam a concentração 
de glicose no sangue e o risco de diabetes, que pode desencadear 
problemas cardiovasculares e renais. 

EVITE O SAL
Reduza o sal de cozinha e os produtos artificiais que contêm sódio 
(como molhos e caldos artificiais e outros industrializados). O 
sódio aumenta a pressão arterial, que pode ocasionar problemas 
cardiovasculares como infarto e AVC. Prefira ervas naturais na hora de 
temperar e dar sabor aos alimentos. 
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AUMENTE A INGESTAO DE CALCIO E MAGNESIO
Para fortalecer os ossos, inclua no cardápio alimentos como vegetais 
verde escuros (couve, brócolis e espinafre), tofu, sardinha, castanha 
do Pará, gergelim, grão de bico e aveia. Evite bebidas alcoólicas, café, 
chá preto e refrigerantes, por prejudicarem os ossos.

PREFIRA GORDURAS "DO BEM 
"

Presentes na linhaça, azeite extravirgem, castanhas e amêndoas, 
essas gorduras de origem vegetal aumentam os níveis de HDL, 
o ‘colesterol bom’, fundamental para a formação das membranas 
celulares, para a síntese dos hormônios, para a produção da bile  
e a digestão dos alimentos. Evite o consumo de gordura de origem 
animal que aumenta o LDL (colesterol ruim) e coloca em risco a saúde 
do coração.

CONSUMA FRUTAS E OUTRAS FONTES DE FIBRAS
A ingestão de fibras favorece o sistema digestivo, que é mais lento 
nessa faixa etária. As fibras são importantes no cuidado de diversas 
situações nutricionais como constipação intestinal, obesidade, 
dislipidemia e diabetes. Além de fibras, as frutas possuem água, 
vitaminas e minerais.
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PREFIRA OS GRAOS INTEGRAIS
Os cereais integrais contêm nutrientes como vitamina E, vitaminas do 
complexo B e minerais como o selênio, zinco, cobre, ferro, magnésio 
e fósforo. Também são ricos em carboidratos complexos e fibras 
e apresentam um baixo teor de gorduras. Eles ajudam a reduzir o 
colesterol e os níveis de glicose, aumentam a saciedade, reduzem 
o risco de câncer (principalmente de estômago) e garantem o bom 
funcionamento do intestino.

FACA UMA ALIMENTACAO LEVE NO JANTAR
À noite, opte por uma refeição leve, que facilite o processo de 
digestão. Vegetais, grãos integrais, sopa ou um risoto com quinoa são 
algumas sugestões para o cardápio.

BEBA MUITA AGUA
Manter o corpo sempre hidratado é fundamental. A água ajuda a 
desintoxicar o organismo, facilita o trabalho do intestino e dos rins, 
evita infecções urinárias, ajuda a eliminar o inchaço e mantém o 
equilíbrio corporal. Na terceira idade, a ingestão de líquidos deve 
acontecer a cada duas horas. A quantidade recomendada é de 1,5 
litros por dia, o equivalente a oito copos d’água.
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MASTIGUE COM CALMA
A mastigação feita desta forma facilita a digestão do alimento e evita 
problemas como pirose (azia), empachamento, dor e desconforto 
abdominal, fermentação, gases e até mesmo gastrite. Além disso, 
diminui o risco de engasgamento.

ATIVIDADES FISICAS E SAUDE
Com o passar dos anos, é natural ocorrer mudanças físicas 
como a perda de massa muscular, força, flexibilidade, equilíbrio, 
massa óssea, e aumento da gordura corporal. No entanto, esse 
envelhecimento fisiológico não acompanha, necessariamente, a idade 
cronológica. Essas mudanças são influenciadas por diversos fatores, 
principalmente estilo de vida.

A prática de atividades físicas traz benefícios em qualquer idade e é 
fundamental para garantir saúde e bem-estar ao longo da vida. Isso 
porque o sedentarismo é um fator de risco comum a muitas doenças, 
entre elas o câncer e doenças cardiovasculares.

Além de atuar na prevenção, os exercícios físicos fazem parte do 
tratamento de diversas condições e do controle de alguns fatores de 
risco importantes, como hipertensão, obesidade, diabetes e colesterol.
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PRINCIPAIS BENEFICIOS DAS ATIVIDADES 
FISICAS NA TERCEIRA IDADE

Melhora o  
condicionamento  
físico geral

Melhora na 
velocidade  
de andar

Contribui na manutenção 
e/ou aumento da 
densidade óssea

Melhora a  
digestão alimentar

Evita  
a depressão

Aumenta a 
autoestima

Ajuda no controle 
do diabetes, artrite 
e hipertensão

Diminui o risco 
de doença 
cardiovascular

Melhora  
do equilíbrio
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É fundamental que antes de iniciar a prática de qualquer 
exercício físico regular o idoso realize uma avaliação 

física com um especialista. As condições físicas e 
cardiorrespiratórias devem estar de acordo com as 

exigências da atividade escolhida.

CAMINHADA
A caminhada é um exercício sem contraindicação. Pode ser praticada 
em qualquer lugar e por qualquer pessoa. Além de democrática, é 
considerada a melhor atividade para o coração, por ser amena e 
estimular o batimento cardíaco. 

EXERCICIOS FISICOS MAIS RECOMENDADOS 
PARA IDOSOS

Os benefícios dos exercícios físicos aumentam proporcionalmente 
com o tempo: quanto mais se pratica durante a vida, menores serão 
as chances de se desenvolver doenças crônico-degenerativas. Mas 
se você nunca se exercitou antes, pode começar agora e ainda assim 
colher bons resultados na saúde e qualidade de vida.
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É indicada para controlar a pressão arterial, os níveis de colesterol e 
diabetes, aumenta a disposição e previne problemas cardiovasculares, 
como AVC e infarto. Segundo a Associação Americana do Coração, a 
prática diminui em 9,3% o risco de desenvolver uma doença cardíaca, 
reduz em 4,3% a probabilidade de apresentar colesterol alto e em 
7,2% o risco de sofrer de hipertensão.

ALONGAMENTO
Ao longo da vida, tem-se uma perda significativa de todas as 
capacidades motoras. O alongamento auxilia no processo de retardo 
do envelhecimento, proporcionando mais flexibilidade e elasticidade 
ao corpo. Além disso, reduz o risco de lesões musculares, torna mais 
fácil algumas atividades desgastantes (como corrida e natação), 
reduz o encurtamento muscular, melhora a circulação sanguínea e 
coordenação motora e corrige problemas posturais.

DANCA
Dançar na terceira idade contribui para um melhor condicionamento 
físico e mental. Além disso, ajuda a elevar a autoestima, promove a 
socialização e afasta os sintomas da depressão. Outra vantagem é 
que a dança ajuda a manter o cérebro em plena atividade, melhorando 
a coordenação motora e a concentração, pois eleva a circulação 
cerebral em áreas adormecidas.
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NATACAO
Um dos exercícios mais completos e recomendados, a natação 
promove equilíbrio e flexibilidade muscular, melhora a capacidade 
aeróbica e a circulação, ajuda na recuperação de lesões, proporciona 
grande gasto de energia, aumenta a disposição no dia a dia, melhora 
a musculatura do abdômen e do assoalho pélvico, diminuindo a 
incontinência urinária. É um esporte que não causa impacto estrutural, 
pois não afeta as articulações e promove o relaxamento dos músculos

HIDROGINASTICA
É um exercício de baixo impacto, bastante recomendado nesta 
faixa etária. A hidroginástica melhora o sistema cardiorrespiratório 
e cardiovascular, diminui a gordura corporal, aumenta a massa 
muscular, melhora a insônia, a coordenação motora, a força muscular 
e eleva a autoestima do idoso.

YOGA
É uma atividade leve, que une elementos físicos e espirituais, 
promovendo benefícios físicos e mentais. Os exercícios podem 
trabalhar equilíbrio, postura, flexibilidade, respiração, meditação  
e concentração. Ajudam a minimizar dores e desconfortos na coluna, 
fortalecem o sistema imunológico e ampliam a sensação de bem-estar.

,
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PILATES
O pilates promove relaxamento, ligação do corpo e da mente, 
com ênfase no fortalecimento muscular e resistência. Através de 
movimentos leves, trabalha a respiração, estimula um centro de força 
que ativa os músculos responsáveis pela estabilidade do tronco e 
sustentação da coluna. É um método muito indicado para idosos na 
prevenção e tratamento médico e fisioterápico de dores articulares.

GINASTICA GERAL
A ginástica na terceira idade fortalece os músculos, tornando o idoso 
apto a realizar as tarefas diárias de maior intensidade, como subir 
escadas e carregar objetos. Evita a obesidade, controla os níveis 
de colesterol e diabetes, previne doenças crônico-degenerativas e 
estimula a autoestima e a qualidade de vida.

QUAL O TEMPO MEDIO IDEAL  
DE ATIVIDADES FISICAS?

A Organização Mundial da Saúde recomenda que:
•  Os idosos façam pelo menos 150 minutos de atividade física  

de intensidade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa 
durante a semana.

,
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É importante frisar que atividades cotidianas – como 
tarefas domésticas e outras executadas diariamente 

no contexto familiar – também ajudam na promoção da 
saúde. Os exercícios físicos planejados, no entanto, 
trazem mais benefícios, pois atuam na necessidade 

específica de cada pessoa e levam em conta as condições 
físicas individuais, garantindo mais segurança ao idoso.

PRINCIPAIS MUDANCAS NO CORPO DOS IDOSOS

•  A pele se torna menos flexível, mais fina e mais frágil.
• Músculos encolhem em massa e tornam-se mais fracos.
•  Articulações podem sofrer desgaste natural, tornando-as mais 

dolorosas e menos flexíveis.
•  Ossos normalmente perdem densidade e diminuem de tamanho, 

tornando-os mais suscetíveis a fraturas.
• Dificuldade de mobilidade e equilíbrio.

,

•  Para benefícios adicionais à saúde, deve-se aumentar para 300 
minutos de atividade física de intensidade moderada e 150 minutos  
de atividade vigorosa por semana.
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•  Os dentes podem tornar-se mais fracos, frágeis e secos. As 
glândulas salivares produzem menos saliva. 

•  O cabelo pode tornar-se mais fino e mais fraco conforme  
a pessoa envelhece. 

• As alterações hormonais ocorrem comumente em idosos.
•  Os homens produzem menos espermatozoides e o seu tempo de 

resposta sexual diminui.
•  Com o passar do tempo, é normal que a visão vá ficando cada vez 

mais cansada e desgastada.
• Problemas de memória são mais comuns em idosos. 
• O sistema imunológico do corpo pode ficar mais fraco com a idade. 
•  Alterações nos nervos auditivos e de estruturas de ouvido podem 

afetar a audição.
•  A perda de controle da bexiga pode causar problemas com 

incontinência urinária.

Estas alterações são diferentes em cada indivíduo. 
As mudanças fisiológicas não acompanham, 

necessariamente, a idade cronológica. 
Fatores externos e estilo de vida têm grande impacto 

na manifestação destas condições.
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˜
DOENCAS QUE MERECEM 
ATENCAO NESSA FASE

ARRITMIA CARDIACA
Também conhecida como disritmia ou “palpitação”, a arritmia cardíaca 
é uma alteração nos batimentos do coração. Se ele bater muito rápido, 
é chamado de taquicardia. Se for muito lento, o nome dado  
é bradicardia. 

Normalmente, um coração sadio e descansado tem de 60 a 100 
batidas por minuto. As arritmias podem ser benignas, que causam 
apenas desconforto, ou malignas, quando o coração não consegue 
bombear sangue suficiente para suprir as necessidades do corpo.

SINTOMAS
• Falta de ar
• Dores no peito
• Excesso de suor
• Desmaio súbito
•  Sentir o coração lento ou acelerado

,
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• Palpitações
• Tontura 
• Ansiedade
• Palidez
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COMO EVITAR
A prevenção de arritmias cardíacas está associada ao que a pessoa 
faz para evitar os fatores de risco. Para as doenças do coração, é 
indispensável o controle da pressão arterial, obesidade, manter uma 
alimentação saudável, além de incluir atividades físicas no dia a dia.

A visita regular ao cardiologista também é fundamental para uma 
detecção precoce de doenças pré-existentes. Assim, o paciente 
poderá ter atitudes específicas para os cuidados em relação  
às arritmias.

HIPERTENSAO ARTERIAL
Popularmente conhecida como “pressão alta”, tem relação com os 
níveis tensionais do sangue durante a circulação. Artérias estreitas 
aumentam a necessidade de o coração bombear com mais força para 
fazer o sangue circular. A hipertensão dilata o coração e danifica  
as artérias. 

SINTOMAS
Silenciosa, a hipertensão só provoca sintomas quando aumenta de 
forma abrupta, causando:
• Dores no peito
• Dor de cabeça
• Tonturas
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• Zumbido no ouvido
• Fraqueza
• Visão embaçada
• Sangramento nasal

COMO EVITAR
É importante medir a pressão arterial pelo menos uma vez por ano, 
como forma de detectar e acompanhar o problema. Além deste 
controle, hábitos de vida saudáveis ajudam a prevenir a hipertensão, 
como se exercitar regularmente, manter uma dieta saudável, rica 
em frutas, vegetais e fibras e com pouco consumo de sal e gordura 
saturada; controlar o peso e diminuir ou abandonar o consumo de 
bebidas alcoólicas e cigarro.

INFARTO
Acontece quando o fluxo do sangue é interrompido e o músculo 
cardíaco não recebe sangue e oxigênio suficientes para se manter 
em atividade, danificando o coração. Pacientes diabéticos, com 
hipertensão arterial, obesos e que sofrem de estresse fazem parte do 
grupo de risco da doença.
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SINTOMAS
• Desmaio
• Tontura
• Dor no peito, braços e mandíbula

COMO EVITAR
Uma dieta balanceada é indispensável para os cuidados com o 
coração. Alguns alimentos apresentam vitaminas e proteínas que 
fazem bem ao órgão e melhoram a qualidade de vida, como soja, 
lentilha, tomate, feijão, peixe, banana e castanha. Os exercícios 
físicos também são fundamentais para manter controlados os fatores 
de risco, como hipertensão e colesterol.

INSUFICIENCIA CARDIACA
A insuficiência cardíaca pode afetar um ou ambos os lados do 
coração e acontece quando o órgão não consegue mais bombear 
sangue para as outras partes do corpo. Há dois tipos: a sistólica 
(quando o coração não consegue bombear ou ejetar o sangue para 
fora adequadamente) ou diastólica (quando os músculos do coração 
ficam rígidos e não se enchem de sangue facilmente).

• Excesso de suor
• Formigamento
• Falta de ar
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SINTOMAS
• Diminuição da concentração
• Palpitações
• Fadiga, fraqueza e desmaios
• Náuseas e vômitos
• Pulso irregular ou rápido
• Falta de ar
• Tosse
• Perda de apetite
• Inchaço nos tornozelos e no abdômen

COMO EVITAR
Assim como as demais doenças do coração, a prevenção da 
insuficiência cardíaca acontece por meio da adoção de um estilo de 
vida saudável, com a prática regular de atividade física, alimentação 
balanceada, não fumar e evitar o estresse. 

É preciso também adotar o hábito de visitar um cardiologista 
anualmente. Com essa regularidade, é possível avaliar a pressão 
arterial e identificar a presença de fatores de risco que possam 
desencadear o desenvolvimento da doença.
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AVC
O acidente vascular cerebral (AVC), conhecido popularmente como 
derrame cerebral, é a insuficiência no fluxo sanguíneo em uma 
determinada área do cérebro. É uma doença de início repentino. Pode 
ocorrer devido à falta de circulação provocada por obstrução de uma 
ou mais artérias ou por causa de um sangramento cerebral causado 
pelo rompimento de uma artéria ou vaso sanguíneo.

SINTOMAS
• Fraqueza nos membros
• Assimetria facial
• Alterações da fala
• Confusão mental

COMO EVITAR
Muitos fatores de risco contribuem para o aparecimento do AVC. 
Alguns não podem ser modificados, como a idade, a raça, ou até 
mesmo a genética. Algumas medidas, entretanto, podem ser adotadas 
no dia a dia para evitar o risco de acidente vascular cerebral:
• Cuide da alimentação
• Faça atividade física
• Controle a hipertensão
• Controle o peso corporal

• Distúrbio de equilíbrio
• Forte dor de cabeça
• Súbita perda de visão
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• Controle o colesterol
• Controle o nível de açúcar no sangue
• Controle o estresse 
• Não fume
• Mantenha a saúde cardíaca em dia

DIABETES
É uma doença do sistema metabólico dos açúcares em que o 
pâncreas não produz (Tipo 1) ou não libera a insulina (Tipo 2) – 
substância responsável no processo de absorção do açúcar pelo 
sangue – em quantidade suficiente. O resultado é o acúmulo de 
açúcar no sangue e a falta nas células, causando a hiperglicemia.

Caracteriza-se como doença grave, já que a falta de controle pode 
levar a problemas vasculares nos olhos, nervos, rins e coração. 

SINTOMAS
• Fome e sede intensas
• Boca seca
• Maior frequência de idas ao banheiro
• Cansaço sem motivo
• Dores no corpo
• Perda de peso 
• Baixa resistência a infecções
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COMO EVITAR
Para os casos Tipo 1 não há forma de prevenção, mas de controle. 
Como é desenvolvido por uma pré-disposição genética, o paciente 
pode apresentar os sintomas no decorrer da vida, sendo mais comum 
na infância. Pais com diabetes Tipo 1 devem informar ao médico para 
fazer o rastreamento da disfunção nos filhos. 

No Tipo 2 existe uma situação conhecida como “pré-diabetes”, onde  
o paciente possui uma dificuldade em absorver os açúcares no 
sangue, mas seus níveis de glicemia ainda não o colocam como 
diabético. O quadro pode ser revertido com controle da alimentação  
e exercícios físicos.

HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR
A Hipercolesterolemia Familiar (HF) é caracterizada pelo alto nível 
do colesterol desde o nascimento. É um problema de saúde genético 
que acontece devido a um defeito nos genes que leva à não remoção 
do colesterol do sangue. Pacientes acometidos pela HF correm mais 
risco de sofrer infartos e desenvolver outras doenças cardíacas, como 
o acidente vascular cerebral (AVC). 
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SINTOMAS
A doença é geralmente assintomática. Alguns pacientes  
podem apresentar:
• Dor no peito causada por doença cardíaca
•  Xantomas (depósitos de gordura nos cotovelos, nádegas, 

joelhos e tendões)
• Xantelasma (acúmulo de gordura nas pálpebras)
• Arco senil (um anel branco ao redor da córnea)
• Obesidade
• Feridas nos pés que não cicatrizam

COMO CONTROLAR
Por ser uma doença genética, a Hipercolesterolemia Familiar (HF) não 
tem prevenção, mas a detecção precoce é essencial para a qualidade 
de vida do paciente e sucesso no tratamento. A família precisa estar 
atenta ao histórico de casos na família. 

As duas bases de tratamento para HF são: alimentação equilibrada e 
ingestão de medicamentos de uso contínuo. Ambos têm o objetivo de 
reduzir o máximo possível os níveis de colesterol.
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INFECCAO URINARIA
A Infecção do Trato Urinário (ITU), conhecida como infecção urinária, 
pode ocorrer na uretra, bexiga, ureteres e rins. É mais comum no 
trato inferior, composto pela bexiga e uretra. Em mais de 95% dos 
pacientes, a infecção é de origem bacteriana, sendo a bactéria 
Escherichia coli (E. coli) responsável por mais de 3/4 destes casos.

SINTOMAS
• Urina leitosa com odor acentuado
• Sangue misturado à urina
• Ardência forte ao urinar
• Urina escura
• Dor pélvica
• Dor no reto
• Aumento da frequência de micções

COMO EVITAR
Algumas medidas podem prevenir infecções do trato urinário:
• Beber bastante líquido
•  Urinar após relações sexuais para esvaziar a bexiga e diluir  

a urina
• Limpar-se após urinar para evitar que bactérias se acumulem
• Usar preservativo durante a relação sexual
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EJACULACAO PRECOCE
É uma disfunção sexual masculina que acelera o processo de 
ejaculação durante o ato sexual. É caracterizada pela insatisfação  
do tempo de penetração até a ejaculação. Pode gerar preconceito, 
por parte do próprio paciente, o que o leva à falta de diagnóstico  
e tratamento.

SINTOMAS
A ejaculação precoce não é considerada uma doença, mas sim um 
sintoma que pode aparecer por problemas orgânicos ou psicológicos. 
Ao aparecer o sintoma, é necessária a investigação para saber qual 
a causa raiz.

COMO EVITAR
A principal causa da ejaculação precoce é a ansiedade. Ela pode 
estar relacionada com a preocupação em satisfazer o outro durante  
o ato sexual e até mesmo com preocupações do dia a dia. 

A tensão provoca a ansiedade, mas pode ser aliviada com atividades 
que relaxem o corpo e a mente. Exercícios físicos são uma ótima 
saída para descontrair a cabeça e manter o corpo ativo, além de 
liberar endorfina.

, ˜



60 anos ou mais

PROSTATITE
A prostatite é uma inflamação da próstata que provoca um 
crescimento anormal da glândula, causando dor, desconforto e 
impedindo a passagem da urina. A maioria dos casos de prostatite 
tem relação com infecções bacterianas; porém, também podem ser 
causados por vírus, fungos e outros agentes.

SINTOMAS
Os principais sintomas da prostatite são:
• Ardor ou dor ao urinar
• Muita vontade de urinar
• Dor frequente na musculatura que fica entre as pernas
• Secreção uretral

COMO EVITAR
A prevenção da prostatite passa pelos hábitos de vida  
saudáveis, como:
• Dieta saudável
• Prática regular de exercícios
• Bons hábitos de higiene
• Uso de preservativo
• Exames de rotina

• Ingerir bastante água
• Incluir zinco na alimentação
• Evitar bebidas alcoólicas
• Evitar comidas picantes
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´ ´CALCULO URINARIO
Também conhecido como pedra no trato-urinário, o cálculo urinário 
atinge principalmente adultos dos 30 aos 40 anos. As pedras são 
formadas por cristais – minerais e sais ácidos solidificados – que se 
unem e formam os cálculos. 

SINTOMAS
• Dor no abdômen, costas, parte lateral do corpo ou testículo
• Desejo persistente de urinar
• Sangue na urina
• Náusea ou vômito

COMO EVITAR
O primeiro passo é a inclusão de hábitos saudáveis com controle 
da alimentação e exercícios. Diminuir a ingestão de sal e alimentos 
ricos em proteína animal, como a carne vermelha, aumentar e manter 
a frequência das atividades físicas e, principalmente, a ingestão de 
água e sucos naturais, mais especificamente os cítricos.

Alguns pacientes não conseguem controlar apenas com a mudança 
no estilo de vida e precisam de medicação para alterar a composição 
da urina.
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DAEM
A DAEM (Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino) 
ocorre geralmente em uma fase mais tardia da vida, com a queda 
dos níveis do hormônio masculino, a testosterona. Conhecida 
popularmente como a versão masculina da menopausa 
(andropausa), a DAEM pode acarretar algumas alterações 
neurológicas e fisiológicas do eixo hipotálamo-hipofisário-testicular.

SINTOMAS
• Redução da libido 
• Disfunção Erétil 
• Redução do número de espermatozoides 
• Diminuição da massa muscular e redução da força muscular
• Aumento da gordura corporal central e superior
•  Maior chance de desenvolver osteoporose ou ossos fracos e 

dor nas costas
• Ondas de calor
• Irritabilidade
• Piora da capacidade de concentração
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COMO EVITAR
A redução na produção de hormônio é inevitável, pois o 
envelhecimento do corpo colabora para esse acontecimento. 
Para minimizar esse processo é importante evitar os fatores que 
desencadeiam a síndrome metabólica: 
• Obesidade
• Hipertensão
• Diabetes 
• Dislipidemias (colesterol e triglicérides)

DISFUNCAO ERETIL
A disfunção erétil (DE), também chamada de impotência sexual, é 
a dificuldade de manter a ereção peniana, em pelo menos 50% das 
tentativas, por tempo suficiente para permitir a penetração vaginal e a 
satisfação sexual. Um dos estudos mais respeitados sobre o tema, o 
Massachusetts Male Aging Study, realizado com 1.290 homens entre 
40 e 70 anos de idade nos Estados Unidos, demonstrou que 52% 
deles apresentavam certo grau de disfunção e que 10% tinham total 
ausência de ereção.

˜,

• Sedentarismo
• Tabagismo
• Álcool em excesso
• Depressão
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SINTOMAS
• Redução do tamanho e da rigidez peniana
• Incapacidade de obter e manter a ereção
• Redução dos pelos corporais
• Atrofia ou ausência testicular
• Pênis deformado
•  Doença vascular periférica (causa o estreitamento e 

endurecimento das artérias que transportam o sangue para os 
membros inferiores do corpo)

• Neuropatia (distúrbio das funções do sistema nervoso)

COMO EVITAR
A prevenção da disfunção erétil pode ser de duas formas:
•  Causa psíquica: a educação dos meninos pela família e escola 

deve garantir a autoconfiança e a autoestima, combatendo mitos, 
tabus, preconceitos ou ideias errôneas a respeito da sexualidade.

•  Causa física: bons hábitos devem ser mantidos, como praticar 
atividade física com regularidade, dormir bem, ter uma alimentação 
balanceada, evitar bebidas alcoólicas e cigarro e controlar diabetes. 
Além disso, é importante evitar traumas na região para não 
comprometer as ereções.
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DST
É um grupo de doenças contraídas por meio do ato sexual, sem 
proteção (camisinha), onde há troca de fluídos dos órgãos genitais. 
Entre as mais comuns estão a Aids, sífilis, gonorreia, herpes, HPV  
e clamídia.

SINTOMAS
•  Gonorreia, clamídia e tricomoníase: corrimento (branco, cinza  

ou amarelado), coceira, dor ao urinar, dor durante o ato sexual  
e odor forte.

•  Gonorreia, clamídia, tricomoníase, micoplasma e ureoplasma: 
corrimento (amarelado ou claro), odor forte, coceira e dor ao urinar. 

•  Sífilis, cancro mole, herpes genital, donovanose, 
linfogranuloma venéreo: feridas na região genital que podem 
causar dor, bolhas e às vezes ínguas na virilha.

•  Gonorreia, clamídia e infecção por outras bactérias: dor abaixo 
do ventre e durante a relação sexual. 

• HPV: verrugas genitais.
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COMO EVITAR
A forma mais eficaz e segura de prevenção contra as DSTs é o uso  
do preservativo. 

É importante lembrar que 97% dos jovens afirmam conhecer o uso 
do preservativo na prevenção da AIDS e das outras DSTs, segundo 
o Ministério da Saúde, mas apenas 61% deles usaram a proteção na 
primeira relação sexual, ficando exposto a todos os vírus, bactérias  
e parasitas. 

Algumas doenças também podem ser prevenidas através de vacinas, 
como o HPV, que é responsável por grande parte das verrugas 
genitais, câncer de pênis, cabeça e pescoço.

CANCER DE CABECA E PESCOCO
O câncer de cabeça e pescoço se origina nas células dos tecidos 
que revestem as mucosas úmidas do corpo, como garganta, laringe, 
faringe, boca, nariz, seios da face e ao redor dos olhos. 

A incidência em jovens tem aumentado devido à sua relação  
com HPV, vírus causador de infecções que facilitam a formação 
desses tumores.
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SINTOMAS
O câncer de cabeça e pescoço pode não apresentar sintomas nas 
fases iniciais. Mas, à medida que o tumor evolui, podem surgir os 
seguintes sinais:
• Massa indolor
• Nódulos no pescoço presentes por mais de duas semanas
• Alteração na voz
• Rouquidão persistente 
• Dificuldade ou dor para engolir
• Engasgo frequente
• Diminuição do apetite
• Cansaço
• Palidez
• Febre

COMO EVITAR
Além de parar de fumar e de consumir bebidas alcoólicas com 
frequência, é importante ficar atento às lesões pré-malignas. O 
autoexame nas áreas de fácil observação, como pescoço e cabeça, 
pode ajudar a identificar o surgimento de caroços, feridas ou inchaço. 

A vacinação contra o HPV e o uso de preservativos durante as 
relações sexuais também evita a contaminação pelo vírus, associado 
ao surgimento de lesões pré-malignas.
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MELANOMA
O melanoma é um tipo de câncer de pele que tem origem nas células 
produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele. 
Pessoas brancas, principalmente loiras e ruivas, têm maior tendência 
a desenvolver a doença. O principal fator de risco para este câncer é a 
exposição aos raios ultravioletas. 

Apesar de ser mais frequente em jovens adultos e idosos, os cuidados 
para evitar a doença devem começar cedo, como o uso habitual de 
protetor solar. 

SINTOMAS
É preciso estar alerta a pintas com as seguintes características:
• Assimetria
• Bordas Irregulares
• Diâmetro maior que 6mm
• Houver elevação ou espessamento de uma pinta que era lisa
• Coceira, dor ou formigamento

COMO EVITAR
Nem todos os melanomas podem ser evitados, mas algumas ações 
do dia a dia podem ser incluídas na rotina para que ocorra a redução 
de riscos.
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• Autoexame
• Uso de óculos de sol
• Uso diário de protetor solar
• Evitar contato com produtos químicos que contenham arsênio

CANCER DE BEXIGA
O câncer de bexiga costuma ser diagnosticado entre os 60 e 70 
anos de idade. Geralmente aparece um ou mais tumores pequenos e 
superficiais próximo à mucosa de revestimento interno do órgão. Há 
diferentes tipos de cânceres de bexiga. Eles são divididos nos tipos de 
células onde o tumor se inicia.

SINTOMAS
Na fase inicial o câncer de bexiga não apresenta sintomas. Mas a 
evolução do tumor pode apresentar alguns sinais:
• Sangue na urina 
• Sensação de ardor, urgência e vontade incontrolável de urinar
• Dores pélvicas
• Perda de apetite
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ATENÇÃO: sangue na urina não significa, 
necessariamente, câncer de bexiga. Pedras nos rins, 

infecção ou outras doenças também podem apresentar 
esse sintoma. Procure seu médico para  

um diagnóstico mais preciso.

COMO EVITAR
Algumas atitudes podem reduzir o risco de se desenvolver a doença:
• Pare de fumar
•  Ao trabalhar com produtos químicos, siga todas as instruções 

de segurança para evitar a exposição exagerada
• Beba mais água (cerca de 2 L por dia)
• Mantenha uma dieta equilibrada
• Mantenha uma rotina de atividades físicas

CANCER DE RIM
O câncer de rim é duas vezes mais comum nos homens do que nas 
mulheres e atinge com mais frequência pessoas entre 55 e 75 anos 
de idade. O tipo mais prevalente é o carcinoma de células claras ou 
renais. Esse carcinoma pode se desenvolver como uma massa única 
dentro de um rim ou em ambos e, em alguns casos, podem ocorrer 
dois ou mais tumores nos órgãos. Há também o carcinoma papilífero, 
que é considerado mais grave e corresponde a 15% dos casos.
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SINTOMAS
Em estágios iniciais, o câncer de rim não costuma apresentar 
sintomas. Quando surgem, os mais comuns são: 
• Sangue na urina
• Dor persistente na região lombar
• Perda repentina de peso
• Cansaço que não passa
• Palidez
• Febre

ATENÇÃO: sangue na urina não significa, 
necessariamente, câncer de rim. Pedras nos rins,  

infecção ou outras doenças também podem apresentar 
esse sintoma. Procure seu médico para um diagnóstico 

mais preciso.
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COMO EVITAR
Como prevenção, a melhor estratégia é manter hábitos saudáveis:
• Pare de fumar
•  Procure ter uma dieta balanceada, dando preferência a frutas, 

legumes, verduras, fibras e cereais
• Pratique atividades físicas regularmente
• Controle a pressão sanguínea
•  Evite contato com substâncias tóxicas, como poluentes. Se 

trabalhar com esses produtos, use equipamentos de proteção

CANCER DE ESTOMAGO 
O câncer de estômago é um dos tumores do trato gastrointestinal 
mais frequentes no Brasil, ficando atrás do câncer de cólon e de reto. 
Geralmente, ele se desenvolve de forma lenta (de dois a três anos)  
e pode surgir por meio de alterações pré-cancerígenas no 
revestimento do estômago. Sendo assim, na fase inicial não 
apresenta sintomas e quando existem podem ser confundidos com 
outras doenças, como gastrite.
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SINTOMAS
Na fase inicial, o câncer de estômago não costuma apresentar 
sintomas. E, em alguns casos, os sinais são confundidos com 
doenças gástricas. Fique atento a esses sinais: 
• Dor abdominal
• Náuseas e vômitos 
• Perda de peso

COMO EVITAR
Algumas medidas e ações podem ser incorporadas no dia a dia para 
diminuir os riscos:
•  Consumir mais frutas e vegetais frescos e evitar dietas ricas em 

alimentos defumados, carnes salgadas e peixes em conserva
• Realizar exercícios 
• Não fumar
• Tratamento da infecção por H.pylori

CANCER DE PENIS
Pode ser considerado raro, já que representa cerca de 2% dos 
cânceres que atingem o homem. É mais frequente em homens acima 
dos 50 anos idade, mas pode ocorrer antes desta idade também. A 
principal causa do câncer de pênis é a má higiene íntima. Por isso, 
fazer a limpeza adequada do órgão genital durante o banho é um 
hábito importante, que deve ser ensinado pelos pais desde a infância.

• Queimação e azia
• Vômitos com sangue

ˆ ˆ
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SINTOMAS
• Uma área da pele mudando de cor ou se torna mais espessa
• Nódulo no pênis
• Ferida ou úlcera persistente, que sangra
• Protuberâncias avermelhadas e aveludadas
• Pequenos edemas sólidos
• Lesões de cor marrom-azulada
• Secreção persistente, muitas vezes com mau cheiro

COMO EVITAR
A prevenção da doença depende de três princípios básicos: 
•  Higiene diária, utilizando água e sabão durante o banho  

e depois das relações sexuais 
• Cirurgia de fimose
• Uso de preservativos

CANCER DE PROSTATA
O câncer de próstata é o resultado de uma multiplicação 
desordenada das células da próstata. Quando há presença  
de câncer, a glândula endurece. Homens a partir dos 50 anos  
de idade (ou 45, se houver casos de câncer de próstata na família) 
devem procurar um urologista anualmente para realizar os 
exames preventivos.

ˆ ´



60 anos ou mais

SINTOMAS
Na fase inicial, o câncer de próstata não tem sintomas. Com a 
evolução, pode manifestar:
• Micção frequente
• Fluxo urinário fraco ou interrompido
• Impotência
• Vontade de urinar frequentemente à noite
• Sangue no líquido seminal
• Dor ou ardor durante a micção
• Fraqueza ou dormência nas pernas ou pés
• Perda do controle da bexiga 

COMO EVITAR
O câncer de próstata não pode ser prevenido, mas há 90% de 
chances de cura quando diagnosticado precocemente. Assim, 
realizar exames periodicamente é a melhor maneira de se prevenir 
contra a doença. Sociedades médicas recomendam que homens a 
partir dos 50 anos de idade façam o exame de próstata anualmente, 
e acima dos 45, caso esteja inserido nos fatores de risco.

Sabe-se que uma mudança no estilo de vida é crucial para diminuir 
os riscos, incluindo uma alimentação saudável e a prática de 
atividades físicas no dia a dia.
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CANCER DE PULMAO
O câncer de pulmão é o mais comum de todos os tumores malignos, 
afetando desde a traqueia até a periferia do pulmão. É considerada 
uma das principais causas de mortes evitáveis, pois 90% das 
pessoas que o desenvolvem fumam ou fumaram no passado. Todos 
os anos, há um aumento de cerca de 2% nos casos de câncer de 
pulmão no mundo.

SINTOMAS
• Dor contínua no tórax
• Falta de ar, também chamada de dispneia
• Inchaço no pescoço ou na face
• Perda repentina de peso
• Pneumonias de repetição ou “mal curadas”
•  Presença de sangue no escarro (hemoptise), juntamente com  

a tosse
• Rouquidão por mais de uma semana
• Tosse geralmente seca e contínua
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COMO EVITAR
Para prevenir o câncer de pulmão é preciso evitar os fatores de risco:
•  Não fume - o tabagismo é o fator de risco mais importante para o 

câncer de pulmão. 
• Evite o fumo passivo
• Consuma betacaroteno
•  Reduza a exposição a alguns tipos de elementos químicos, 

como amianto

CANCER DE TESTICULO
O câncer de testículo é caracterizado pelo crescimento anormal de 
células neste órgão. Geralmente, atinge homens entre os 15 e os 50 
anos de idade. Esse tipo de tumor, que também é conhecido como 
tumor de células germinativas, corresponde a 5% do total das lesões 
que atingem a população masculina no mundo.

SINTOMAS
• Dor nas costas
• Fadiga
• Dor persistente e inchaço do escroto
• Linfonodos aumentados
• Perda de peso

ˆ ´
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COMO EVITAR
Ainda não existem métodos de prevenção do câncer de testículo, 
mas a apalpação dos testículos e os sintomas apresentados podem 
auxiliar no diagnóstico precoce. Por isso, é importante realizar o 
autoexame uma vez por mês, logo após tomar um banho quente. 
A temperatura da água é importante, pois o calor relaxa o escroto e 
facilita a verificação de qualquer mudança de tamanho, sensibilidade 
ou anormalidade.

EXAMES PREVENTIVOS IMPORTANTES NA 

TERCEIRA IDADE

• HEMOGRAMA: tem a função de verificar se os compostos 
e nutrientes que formam o sangue estão regulares. Fornece 
informações sobre os 3 principais tipos de células no sangue: 
hemácias, leucócitos e plaquetas. Útil para diagnosticar ou controlar 
a evolução de um grande número de doenças.

• COLESTEROL: mede as taxas de colesterol e de suas frações – 
HDL, LDL e triglicerídeos – na corrente sanguínea. O excesso de 
LDL (gordura ruim) no sangue está relacionado a um maior risco de 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
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• EXAME DE GLICEMIA: feito para medir a quantidade de glicemia 
no sangue. Detecta a hiperglicemia e hipoglicemia, ajuda no 
diagnóstico de diabetes e monitora os níveis de glicose em pessoas 
com diabetes.

• SOROLOGIA: exames sorológicos devem ser feitos anualmente 
a partir do início da atividade sexual. Verificam a presença de vírus 
como os da hepatite B e C, HIV, toxoplasmose, mononucleose  
e citomegalovírus.

• DENSIOMETRIA ÓSSEA: indicado para homens acima dos 60 
anos, tem como finalidade evitar a osteoporose e também possíveis 
complicações decorrentes de quedas, que afetam 30% dos idosos e 
podem até levar à morte.

• COLONOSCOPIA: recomendado a partir dos 50 anos até os 85. 
Pacientes com casos de câncer na família devem repetir o exame de 
cinco em cinco anos; os demais devem repetir a cada 10 anos. Tem 
como objetivo rastrear câncer de colorretal. 

• RAIO-X DE TÓRAX: exame que avalia o pulmão e é fundamental 
para fumantes. Pode detectar câncer nesses órgãos, além de 
identificar o início de uma pneumonia, doença perigosa na  
terceira idade.
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• ELETROCARDIOGRAMA: fundamental para avaliar a saúde 
cardíaca. Com ele, é possível verificar o ritmo, a frequência dos 
batimentos e o impulso elétrico dentro do coração. É realizado com a 
pessoa em repouso, utilizando-se 12 eletrodos colocados nas pernas, 
braços e no tórax, na região do precórdio.

• TOQUE RETAL: fundamental para detectar o câncer de próstata, 
o exame de toque retal dura no máximo 15 segundos, é simples 
e praticamente indolor. O indicado é que o exame de toque seja 
realizado, no mínimo, uma vez por ano. É a partir do exame de toque 
que o urologista pode analisar se a próstata apresenta  
alguma irregularidade.

• PSA (ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO): é um exame de 
sangue que ajuda a detectar o câncer de próstata. O índice desse 
antígeno é classificado como o mais eficaz na detecção do câncer de 
próstata, um dos mais letais para o público masculino. Deve ser feito 
anualmente, a partir dos 45 anos. 

• TSH: o exame de sangue utilizado para detectar alterações 
nos níveis do hormônio estimulante da tireóide (TSH). Auxilia no 
diagnóstico de alterações no funcionamento da tireóide, como o 
hipotireoidismo e o hipertireoidismo.



60 anos ou mais

• AUTOEXAME DOS TESTÍCULOS: a partir dos 15 anos, o 
adolescente pode se autoexaminar para detectar alterações nos 
testículos. Ele deve estar atento a crescimentos anormais e veias 
protuberantes que podem indicar doenças.

• EXAME OFTALMOLÓGICO: caso seja identificado algum 
problema, a visita deve ser repetida a cada dois anos. O mesmo vale 
para pessoas com hipertensão arterial, diabetes ou história familiar 
de problemas oculares. Homens sem problemas na vista podem 
fazer a consulta a cada 4 anos.

Mesmo sem problemas aparentes, logo após a puberdade, 
em geral algo em torno de 14 a 16 anos, o adolescente deve 

realizar consultas anuais com o urologista. 
Nessa visita, é importante o exame físico para afastar 

qualquer anormalidade testicular como tumor de testículo e 
varicocele, que quando não tratada pode levar à infertilidade.
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CALENDARIO DE VACINACAO
Um programa que contemple a saúde integral do homem deve dar 
atenção especial às vacinas obrigatórias em cada fase da vida. As 
vacinas erradicam doenças, previnem infecções e reduzem o número 
de internações hospitalares. Saiba quais são as vacinas que você 
deve tomar após os 60 anos, segundo o Ministério da Saúde:

,
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VACINAS DOSES DOENÇAS EVITADAS

Hepatite B 3 doses em não vacinados: 
0, 30 e 180 dias Hepatite B

dT
3 doses em não vacinados: 
0, 30 e 180 dias (e reforço 
a cada 10 anos)

Difteria e tétano, tipo 
adulto

Febre amarela 1 dose em não vacinados 
(e reforço a cada 10 anos) Febre amarela

SCR  
(Tríplice Viral)

dose única em não 
vacinados

Sarampo, caxumba 
e rubéola

Gripe (influenza) 1 dose anual Gripe (influenza)

Antipneumocócica 
23 valente 
polissacarídica

dose única Infecções como 
neumonias e meningites
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AUTONOMIA E INDEPENDENCIA 
EM RISCO: CONHECA OS 
PRINCIPAIS INIMIGOS

TRANSTORNOS MENTAIS
Mudanças físicas, mentais e psicológicas são comuns à medida que 
envelhecemos. Condições biológicas e predisposições genéticas, 
somadas ao sentimento de improdutividade, falta de atenção da 
família ou mesmo o abandono e ausência de vida social, aumentam 
a incidência de transtornos mentais nessa fase da vida.

A maioria dos transtornos mentais em idosos pode ser evitada, 
diagnosticada e até mesmo revertida. Por isso, uma avaliação 
médica é importante para esclarecer o estado de saúde do idoso.

Conheça os tipos de transtornos mentais mais comuns em idosos.

,
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• DEMÊNCIA: é a perda lenta e progressiva da memória, 
concentração e capacidade de aprendizado, mais frequente em 
pessoas acima de 65 anos.

SINTOMAS
• Declínio e confusão mental
• Perda de memória
• Desorientação
• Incapacidade de falar ou entender
• Incapacidade de reconhecer coisas comuns
• Inquietação e irritabilidade
• Mudanças de personalidade
• Ansiedade
• Apatia
• Descontentamento geral
• Mudanças de humor ou raiva

• ALZHEIMER: é uma doença neuro-degenerativa que causa  
o declínio das funções cognitivas, reduzindo as capacidades  
de trabalho e relação social e interferindo no comportamento  
e na personalidade.
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SINTOMAS
• Declínio mental
• Dificuldade em pensar e compreender
• Confusão durante a noite
• Delírio
• Desorientação
• Esquecimento
• Dificuldade de concentração
• Incapacidade de criar novas memórias
•  Incapacidade de fazer cálculos simples ou reconhecer  

coisas comuns
• Agitação
• Agressão
• Dificuldade de cuidar de si mesmo
• Irritabilidade
• Mudanças de personalidade

O Alzheimer é uma doença progressiva. Mesmo com 
uma aparência saudável, os portadores precisam de 

supervisão já nos primeiros estágios. O quadro da doença 
evolui, em média, por um período de cinco a dez anos.
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• DEPRESSÃO: a depressão afeta uma a cada dez pessoas 
acima de 65 anos. A doença reduz a qualidade de vida e aumenta 
as incapacidades físicas, sendo uma das principais causas de 
dependência funcional.

SINTOMAS
• Queixas somáticas
• Hipocondria
• Baixa autoestima
• Sentimentos de inutilidade
• Humor disfórico
• Tendência autodepreciativa
• Alteração do sono e do apetite
• Transtorno de personalidade
• Pensamento recorrente de suicídio

• QUEDAS: Quedas na terceira idade são um problema sério de 
saúde pública e de grande impacto social na vida dos idosos. No 
Brasil, cerca de 30 a 60% dos idosos caem ao menos 1 vez por ano  
e o risco de cair aumenta com a idade. Além das lesões físicas, 
outras consequências deste evento são: perda de confiança, 
restrição da mobilidade, baixa autoestima, isolamento social  
e depressão.
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MEDIDAS PARA EVITAR QUEDAS EM CASA:
NO BANHEIRO
• Use tapetes emborrachados antiderrapantes
• Instale barras de apoio laterais 
• Mantenha uma boa iluminação 

NO QUARTO
• Não encerar os pisos
• Usar sapato antiderrapante
• Ajustar a altura da cama
• Ter um abajur ou interruptor próximo à cama

NA SALA
• Deixar o caminho livre de fios e sem bagunça
• Preferir sofás firmes e altos

NA COZINHA
•  A bancada da pia e o fogão devem ter uma altura aproximada de 80 

a 90 cm
•  Colocar um adesivo na parede ou um aviso para desligar o gás na 

válvula sempre que não estiver utilizando
•  Os armários devem ser baixos para evitar o uso de cadeiras ou 

escadas pelos idosos
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• ISOLAMENTO: O isolamento social tem um grande impacto na 
expectativa de vida dos idosos. Segundo pesquisas, tanto a solidão 
quanto o isolamento social podem favorecer uma morte precoce. 

A principal consequência do isolamento é a depressão. No entanto, 
de acordo com estudo feito pelo University College de Londres, 
também pode acarretar o desenvolvimento de doenças infecciosas 
e cardiovasculares, o aumento da pressão arterial e do hormônio do 
estresse (cortisol) e a deterioração do funcionamento cerebral.

Para afastar esses problemas, especialistas recomendam que o 
tempo livre seja ocupado com atividades de lazer ou produtivas. 
Algumas dicas são:
• Aprimore dons artísticos
• Frequente bailes
• Viaje
• Participe de grupos de convivência
• Pratique atividades físicas
• Faça programas culturais
• Pratique o voluntariado
• Invista em uma faculdade
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NOSSAS PAGINAS

Instituto Lado a Lado pela Vida 
www.ladoaladopelavida.org.br

Fanpage - Instituto Lado a Lado Pela Vida 
www.facebook.com/institutoladoaladopelavida

Fanpage - Novembro Azul  
Campanha Nacional de Combate ao Câncer de Próstata 
www.facebook.com/NovembroAzulBrasil

´
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